
DSS Méta Martin 



 

Mikuláš 
 

V sobotu 4.12.2021 v obci chodil Mikuláš. Kvôli prísnym 

hygienickým opatreniam nechceli, aby deti prišli o radosť 

z tohto sviatku, tak Mikuláš v koči aj s pomocníkmi jazdili 

po obci. Rozhlas priebežne oznamoval trasu a aj naše PSS 

mali šťastie ho vidieť a aspoň mu zamávať 



Vianočný punč v DSS Priekopa 

K Vianociam patrí aj varenie vianočného punču. Spoločne sme si pri príprave punču zaspievali 

vianočné koledy aj zatancovali. Vianočná atmosféra bola úžasná. 



Vianočná nálada v záhrade 

14.12.2021 predvianočná atmosféra na našom dvore v altánku. 

  



 
Balíčky pre rodinu 
 

Tri naše PSS si 18.12. pripravili pred cestou domov na Vianočné sviatky 

výrobky, ktoré vyrábali počas roka a chceli by ich mať v balíčku. Dve PSS síce 

nepôjdu domov na Vianoce, ale pripravili si ich pre rodinu, keď ich navštívia. 

 



Pečenie medovníkov  

Vianoce bez medovníkov si nikto z nás nevie predstaviť. 



Vianočná výzdoba v DSS Priekopa 

Prišiel december, čas na vianočnú výzdobu.  Započúvali sme sa do vianočných kolied 

a pustili sme sa do skrášľovania našich priestorov. Atmosféra Vianoc bola všade. 



Oslava narodenín 
 

15.12.2021 jedna z našich PSS oslavovala 30 rokov. 

Pripravila si predstieranie a oslava z gratuláciami mohla 

začať. Nechýbala torta, na ktorej si sfúkla sviečky a priala 

niečo pekné 



Predvianočné aktivity v DSS Lipovec 

Dňa 17. 12. 2021 sme sa venovali výtvarným aktivitám s vianočnou tematikou. Do aktivity sa zapojili PSS s vysokou aj nízkou 

mierou podpory.  



Predvianočná tvorivá dielňa   

 

 

 

 

V týždni od 20. 12. 2021 – 23. 12. 2021 sme sa pustili do skrášlenia našich priestorov rôznymi vianočnými dekoráciami. Do 

prác sa zapojili takmer všetci PSS, ktorí si chceli vyzdobiť svoje denné miestnosti. Vyzdobili sme vianočné stromčeky, 

vyrobili dekorácie na vianočný stôl, ale aj dekorácie, ktoré skrášlili naše okolie. Aby sa nám dobre pracovalo, navarili sme si 

pritom aj vianočný punč a upiekli koláčiky.  



Štedrý deň  v DSS Lipovec  

Pravá vianočná atmosféra u nás začala výzdobou štedrovečerného stola. Kým jedni z nás sa snažili 

pripraviť pekné stolovanie, ostatní si vychutnávali vianočnú klasiku v podobe pozerania vianočných 

rozprávok. Keď sa na nebi zjavili prvé hviezdy, zasadli sme spolu ku stolu a pochutnali si na dobrom jedle, 

kde nechýbal zemiakový šalát a ryba. Samozrejme najviac sme sa tešili na rozbaľovanie darčekov a boli 

sme vďační, že aj tento rok sme dostali krabičky od dobrých ľudí, ktorí na nás mysleli. 



Zimné radosti 

Keďže obdobie medzi sviatkami prialo zimným aktivitám, tak sme sa dňa 29. 12. 2021 rozhodli vyrobiť pár 

snehuliakov. Pri aktivite sme sa zabavili a strávili príjemné popoludnie.  



Príprava na vianočné sviatky 

Naše PSS si chceli na Vianoce spraviť vlastný betlehem. Tvrdili, že 

k Vianociam patrí aj domček – betlehem.  

V sobotu 4.12.2021 si PSS vyzdobili vianočné stromčeky. Každá prispela 

svojou prácou. Bolo potrebné z pivnice a dielničky priniesť odložené 

stromčeky a škatule  s ozdobami. Potom všetko prezrieť, skontrolovať 

a vybrať ozdoby. Takáto práca sa všetkým páčila 



 

 

 

 
Vianoce 2021ŠZ Sučany 

 
Doobedie 24.12.2021 si 3 z našich PSS spríjemnili najskôr odhŕňaním snehu, lebo počas noci nám 

riadne nasnežilo. Potom sa pustili do prípravy makovo – jablkovej štrúdle, kde si najskôr nastrúhali 

jablká, vyvaľkali cesto, naplnili ho a dali piecť do rúry. Vianočnú večeru všetkých 5 PSS začalo 

oplátkami s medom, potom ochutnali vyprážanú rybu s vianočným zemiakovým šalátom. S jedením sa 

ponáhľali, lebo sa nevedeli dočkať rozbaľovania darčekov. Všetky sa tešili z darčekov, ktoré dostali.  

 



Silvester 2021 
Záver roka sa u nás niesol v znamení silvestrovskej oslavy. Pripravili sme si malé občerstvenie, zabavili sa pri 

dobrej hudbe a ukončili tento rok parádnym ohňostrojom a zapálenými prskavkami. Všetci sme si želali, aby 

nám Nový rok priniesol len to dobré. 


