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OSLAVA NARODENÍN 
Janko k svojim 40. narodeninám ,ktoré oslávil  9.9.2021 v kruhu priateľov 
z DSS dostal tortu a drobné darčeky. Klienti si posedeli pri kávičke a obľúbenej 
hudbe. 

         



TVORIVÁ ČINNOSŤ 
Poobede 12.9 si za pomoci asistencie jedna naša PSS namaľovala obraz pre 
svoju tetu. 



TVORIVÁ ČINNOSŤ 

15.9 si 5 PSS plnilo čajové vrecká šalviou a mätou, ktoré si nazbierali minulý 
mesiac. 

Poobede si 4 PSS naplnili ďalšie vrecká levanduľou, ktorú si nasušili. Potom si 1 PSS    
spravila nádobu v tvare srdca z korkových štupľov, špagátu, a vrecoviny. 



TVORIVÁ ČINNOSŤ 
Poobede 12.9 si za pomoci asistencie jedna naša PSS namaľovala obraz pre 
svoju tetu. 



PRECHÁDZKY PO OKOLÍ 

Dňa 13. 09. 2021 sme strávili príjemné popoludnie prechádzkou k neďalekým 
jazierkam. Dňa 28. 09. 2021 sme prechádzku spojili aj so zberom šípok, z ktorých 
sme pripravili džem.  
 



 
PRACOVNÉ ZRUČNOSTI V KRUHU RODINY 

 
Dňa 16. 09. 2021 sa príprava večere niesla v znamení rodiny. Kedy si mama, syn 
a jeho priateľka našli priestor nato, aby sa spoločne porozprávali a upevnili si 
vzájomné vzťahy.  



 
TURISTIKA S KST – BLATNICKÝ HRAD 

 Po dlhom čase sme sa dňa 21. 09. 2021 zvítali s ostatnými členmi Klubu 
slovenských turistov z Lipovca a vybrali sa spoločne objavovať krásy Slovenska. 
Tentoraz sme sa vybrali do Gaderskej doliny a odtiaľ na Blatnický hrad. 
Porovnávali sme postup prác na hrade, keďže sme tu boli pred niekoľkými 
rokmi, kochali sa krásou okolitej prírody a oboznámili sme sa aj s históriou a 
miestnou povesťou o zamurovanom chlapcovi. Neopakovateľným zážitkom bolo 
pre nás aj naživo počuť ručať jeleňa v ruji. 



 
FILMOVÉ POPOLUDNIE 

 
Dňa 22. 09. 2021 sme si pripravili domáce kino. Pri dobrých pukancoch sme 
si pustili film a užili atmosféru ako v kine. 



 
PRACOVNÉ ZRUČNOSTI – HRABANIE LÍSTIA 

 Sezóna hrabania lístia nám pomaly už začala. Aby sme práce nemali naraz 
priveľa, tak postupne sme sa pustili do odpratávania opadaného lístia dňa 26. 09. 
2021. Počasie nám prialo a tak nám nič nebránilo, aby sme pritom aj zapózovali 



 
NÁVŠTEVA RODNÉHO DOMU V KOŠŤANOCH NAD 

TURCOM 

 Dňa 22. 09. 2021 navštívili naši 2 PSS ich rodný dom. Poprechádzali sme sa po obci, 
po miestach kde vyrastali a prežili celých 24 rokov. Návšteva domu vyvolala mnoho 
krásnych spomienok aj na rodinných príslušníkov, s ktorými naši PSS strávili život. 
Žiaľ, už nie sú medzi nami a tak sme si uctili ich pamiatku aspoň malou spomienkou 
aj na cintoríne. 1.9.2021 sa v ŠZ Sučany 



ATELIÉR KOCÚR 
Dňa 22. 09. 2021 sme po dlhom čase navštívili Ateliér Kocúr v Turčianskej Galérii, 
kde sme sa naučili novú výtvarnú techniku – maľovanie na sklo. 

              

             



 
VÝTVARNÉ AKTIVITY – JESEŇ 

 Dňa 23.09. 2021 sme s PSS s vysokou aj strednou mierou podpory tvorili na 
motívy jesene. Ako základ nám poslúžili listy z našich stromov. Zvolili sme si 
techniku pomocou temperových farieb. Precvičili sme si pritom jemnú motoriku, 
predstavivosť a estetické cítenie. 



PLETENIE Z PAPIERA 
Po dlhšom čase sme 25.9. plietli z papierových prútov malé košíky. Dve PSS už 
techniku pletenia ovládajú, jedna PSS sa učila nový spôsob pletenia. Upletené 
košíky sme 29.9. dokončovali, dve PSS ich farbili tupovaním. 



ROZLÚČKOVÉ POSEDENIE 
Peťka navštevovala naše zariadenie od jeho otvorenia. Zamestnanci spolu 
s klientami jej pripravili rozlúčkový deň. V zariadení sa grilovalo a zabávalo. Bol to 
taký veselo smutný deň.  



 
DSS Méta, Martin a Európsky futbalový týždeň 2021 

 
Aj športovci z DSS Méta sa zapojili do Európskeho futbalového týždňa 
Špeciálnych olympiád. 29.9.2021 na 4 prevádzkach DSS Méta sme uskutočnili 
futbalové aktivity pre 21 športovcov, kde  si otestovali svoje futbalové 
zručnosti, zmysel pre kolektívnu hru a fair play. 


