
 

FEBRUÁR 2022 

 
DSS Méta Martin 



 

POBYT V ZÁHRADE 
 
Napadlo veľa snehu a my sme si popracovali v záhrade. 



 

 

VALENTÍNSKE POZDRAVY 

  

 

Dňa 12. 02. 2022 sme pri príležitosti sviatku všetkých zamilovaných vyrobili pozdravy pre tých, ktorých 

máme radi.  



 

FAŠIANGOVÉ MASKY 
 

Fašiangové obdobie nás motivovalo k tomu, aby sme si dňa 17. 02. 2022 pripravili fašiangové masky. Zvolili sme 

tému benátskeho karnevalu. Použili sme pri tom temperové farby a ako ozdobu rôzne trblietky. Do aktivity sa 

zapojili hlavne PSS s vysokou mierou podpory.  



 

FAŠIANGOVÉ ŠIŠKY 
 Aby sme okúsili pravú chuť fašiangov pripravili sme si dňa 19. 02. 2022 šišky. Boli vynikajúce a my sme si na 

nich pochutili.  



OSLAVA NARODENÍN 

Oslavy narodenín v našom zariadení sú veľmi obľúbené . Vždy je totiž veľmi veselo.  Ani na tejto 

oslave tomu nebolo inak a najviac si to užíval oslávenec. 



FÁNKY V  DSS PRIEKOPA 
Je február čas fašiangov a preto sme sa rozhodli, že si upečieme fánky. Jeden deň sme si pripravili cesto 

a n druhý deň sme mohli začať piecť. Atmosféra bola príjemná a fánky sa nám tiež vydarili.  



 

NÁCVIK PRACOVNÝCH ZRUČNOSTÍ 

– UMÝVANIE OKIEN 
 

Keďže zimnú výzdobu sme z okien dali dole, bolo potrebné okná poriadne poumývať, aby sme sa mohli tešiť 

z jarných lúčov slnka. Do aktivity sa zapojili PSS s vysokou mierou podpory.  



DÁMSKY  KLUB 

V nedeľu 20.2.2022 sa naše PSS venovali svojmu skrášľovaniu. Pozornosť venovali svojim 

nechtom, ale aj make upu, ktorý si navzájom naniesli na tvár. Pri relaxačnej hudbe si oddýchli a cítili 

sa krásne. Na záver dňa si pozreli spoločne hokejový zápas v ktorom naši hokejisti vybojovali pre 

Slovensko bronzovú medailu.  



 

INTERAKTÍVNA TABUĽA 
 Dňa 23. 02. 2022 sme využili interaktívnu tabuľu na abstraktnú tvorbu aj trívium. Aktivita sa 

nám veľmi páčila. 



 

UČÍME SA ŠIŤ 
 
V mesiaci február sme sa pokúsili ušiť nákupnú tašku. Najskôr sme si vystrihli potrebný formát a pustili sa do šitia pomocou 

šijacieho stroja. Nebolo to ľahké, ale s pomocou sme sa dopracovali k hotovej taške. Samozrejme je potrebné ešte 

zdokonaliť sa v tom. Tašku sme potom ozdobili pomocou servítok.  



SNOEZELEN 

Po dobre vykonanej práci je dôležitý oddych. A kde lepšie si oddýchnuť ako v našej obľúbenej snoezelen miestnosti. 



PLETIEME Z PAPIERA 

Popoludní sme dokončovali košíky pletené z papierových prútov. Do pletenia 

a farbenia sa zapojili tri PSS. Snažili sa a výrobky sa im podarili 


