
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MÉTA 

MARTIN 



STAVIAME MÁJ 

Rozhodli sme sa, ţe si na privítanie jari postavíme máj, ktorý  nám zároveň bude zdobiť náš vchod do 

DSS. 

 



TVORIVÉ AKTIVITY 

Prvého mája sme sa pustili do rekonštrukcie fotorámiku. Rámik sme olepili gombíkmi a vloţili sme do 

neho fotku. 02. 05. 2022 sme zo zbytku postrúhaných ceruziek vytvorili obrázok ţeny lepením na 

papier a vloţili sme ho do rámu . 11. 05. 2022 sme tvorili motýľov  

 



TURISTICKÁ VYCHÁDZKA 

Turistická vychádzka na letisko v Tomčanoch. Vnímanie rozkvitnutej prírody. Prehliadka letiska.  

Návšteva areálu SIM. Pešia vychádzka za zvieratami. 

 



JARNÉ PRÁCE V ZÁHRADE 

Starostlivosť o interiérové kvety, kvety záhradné, črepníkové. Skrášľovanie terasy DS.S 



 
PRÁCA NA ZÁHRADE DSS LIPOVEC 
 
Od začiatku mája sa venujeme starostlivosti o záhradku a záhony. Zasadili sme 
kvietky, vyčistili obrubníky, pozametali a podľa potreby polievali záhradu.  

 



PEČENIE LIPTOVSKÉHO METENÍKA, VYCHÁDZKA 

K JAZIERKU 

Kým jedna skupina piekla liptovský meteník, druhá skupina bola na vychádzke pri jazierku.  



OSLAVA  MENÍN  MONIKY 

Dňa 07.05. 2022 sme oslávili meniny našej milej Moniky. Nechýbala krásne 

vyzdobená tortička so šmolinkou, ktorá sa Monike veľmi páčila. Po gratuláciách 

a spoločnej fotke sme sa pohostili a pripili si na zdravie našej oslávenkyne. O 

zábavu a spev s hudobným doprovodom sa postarali: Paľko - hrou na akordeón 

a DJ Riško. 

 



 
PRECHÁDZKA ONTÁRIO 
 

Dňa 12. 05. 2022 sme vyuţili príjemné slnečné 

počasie na prechádzku smerom na Ontário 



 
OPEKAČKA 
 
V piatok 13.05.2022 sme zahájili letnú sezónu opekačkou. Najskôr sme si 
pripravili ohnisko, trochu ho posunuli a vyčistili. Opekali sme špekáčiky  a pritom 
sme aspoň popálili suché konáre a vyči.stili si záhradu 



ATELIÉR KOCÚR 

17.05. 2022 sme navštívili Ateliér Kocúr a zaujímavé interaktívne miestnosti, kde sme sa 

príjemne zabavili. 

 



 
PRÍPRAVA OBEDOVÉHO MENU 
 
Dňa 24. 05. 2022 sme sa opäť pustili do varenia. Tentokrát sme si pripravili placky 
s mäskom a so syrom. Precvičili sme si pracovné zručnosti, sebaobsluţné aktivity. 



NÁVŠTEVA KNIŽNICE 

Návšteva hudobného oddelenia v kniţnici v Martine. Čítanie a krátka prednáška v kniţnici 

na tému „ Máj mesiac lásky“. 

 



MARTINSKÁ CELOROČNÁ OLYMPIÁDA 

REKREAČNÝCH ŠPORTOVCOV 
Športovkyňa Vladimíra Vančová z prevádzky Priekopa úspešne reprezentovala DSS 
Méta na Martinskej celoročnej olympiáde rekreačných športovcov. V rámci beţeckých 
pretekoch na trati 1 km obsadila krásne 1. miesto vo svojej kategórii. Tým potvrdila 
svoju dobrú kondíciu a pripravenosť na blíţiace sa Národné hry Špeciálnych olympiád. 

 



EURÓPSKY FUTBALOVÝ TÝŽDEŇ ŠPECIÁLNYCH 

OLYMPIÁD 

Aj športovci z DSS Méta sa zapojili do Európskeho futbalového týţdňa Špeciálnych 
olympiád. 26.5.2022 na futbalovom ihrisku na Lipovci sa uskutočnil futbalový zápas medzi 
jednotlivými prevádzkami. Športovci si otestovali svoje futbalové zručnosti, zmysel pre 
kolektívnu hru a fair play. Najlepšie druţstvo,  futbalisti z Priekopy, boli ocenené putovným 
pohárom DSS Méta.  



PARÁDNY DEŇ  

Dňa 27. 05. 2022 sme sa zúčastnili PARÁDNEHO DŇA 12, ktorý organizovala 
Spojená škola v Ţiline. Zabavili sme sa pri rôznych súťaţiach ako beh okolo 
kuţeliek, hokejbal, boccia, ale aj jazdou na kolobeţke okolo kuţeliek.  



POHYBOVÉ AKTIVITY NA IHRISKU 

Dňa 26. 05. 2022 sme si zacvičili na posilňovacích strojoch na ihrisku. Aktivity sa 
zúčastnili PSS s vysokou aj nízkou mierou podpory. 

 

 



KOLKÁRSKY TURNAJ 

Po dlhom čase sme sa opäť stretli na turnaji v kolkoch, ktorý organizoval primátor mesta 
Turčianske Teplice.. Veľmi pekne mu ďakujeme za športovo strávené dopoludnie. 

 

 



MÁJ 2022 PRÍPRAVA NA NÁRODNÉ HRY 

ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD 

7 športovci DSS Méta - členovia Špeciálnych olympiád Slovensko- pokračujú v príprave na Národné 

hry Špeciálnych olympiád Slovensko, ktoré sa uskutočnia v Banskej Bystrici od 12. - 14. 6.2022. Naši 

športovci budú súťaţiť v športoch boccia a atletika. Drţme im palce. 

 


