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ZDOBENIE VIANOČNÝCH STROMČEKOV 
 
Dňa 01. 12. 2022 sme zahájili výzdobu vianočných stromčekov.  

 



MIKULÁŠ V NAŠEJ OBCI  
 

Dňa 03.12.2022 sa v Sučanoch konal XXVII. Sučiansky jarmok ľudových remesiel, ktorého sa 
zúčastnili všetky naše PSS. Tento jarmok bol spojený s rozsvietením vianočného stromčeka 
a príchodom Mikuláša so sladkým prekvapením. Balíčky plné sladkostí odovzdal aj naším klientkam.  
Prekvapenie vystriedala veľká radosť. Ďalším milým prekvapením bol rozhovor a spoločná fotografia 

s p. speváčkou Martou Križanovou. Pri jej speve si niektoré naše klientky aj zatancovali.  

 



 
PRÍPRAVA MENU 
 

V decembri sme si kúpili ako darček obedovú súpravu, aby sme si mohli vyvárať podľa 
vlastného výberu. Dňa 08. 12. 2022 sme si navarili spoločný obed a to zeleninovú 
polievku a halušky na dva spôsoby. 



 
VIANOČNÁ POŠTA 
 

Dňa 16. 12. 2022 sme si rozbalili vianočnú poštu od dobrovoľníkov, ktorá nás 
veľmi potešila. Okrem milých listov nám poslali aj krabicu plnú dobrôt, za 
ktorú im veľmi pekne ďakujeme.  

 



 
VIANOČNÝ KONCERT V KOSTOLE 
 

Dňa 18. 12. 2022 sme boli na vianočnom koncerte v Evanjelickom kostole 
v Martine. Vystupoval tu spevácky zbor, ktorý spieval prekrásne vianočné 
pesničky. Po koncerte sme sa prešli mestom a pozreli sme si vianočnú 
výzdobu. 

 



VIANOČNÉ PEČENIE 

Od 19. 12. 2022 - 23. 12. 2022 sme sa pustili do vypekania vianočných 

dobrôt, aby sme si mali na čom pochutnať počas vianočných sviatkov. 

  

 



 
ZÁCHRANÁRSKE PSY 
 

Dňa 21. 12. 2022 nás potešila návšteva záchranárskych psíkov, ktoré 
nám predviedli zopár kúskov, ktoré hravo ovládajú. 

 



 
TVORIVÉ VIANOČNÉ PREDPOLUDNIE 
 

Dňa 20. 12. 2022 sme mali návštevu dvoch milých paní z projektu DI 
z Brezna. Spolu s nimi sme si vytvorili príjemnú vianočnú atmosféru. Navarili 
sme si kapustnicu, vianočný punč a všetci sme si vytvorili mäkučký veniec 
z vlny vhodný na dekoráciu dverí. 

 



 
ŠTEDRÝ DEŇ 
 
Počas Štedrého dňa panovala u nás pokojná atmosféra, ale ako vždy 

najviac sme sa tešili na rozbaľovanie darčekov. 

 



 
SILVESTER 
 

Aký by to bol Silvester bez poriadnej oslavy a dobrých pochutín. 
Samozrejme nemohlo nám to chýbať ani tento rok.  

 



DECEMBER NA PREVÁDZKE MARTIN 

December je mesiac, kedy každá aktivita sa nesie v duchu zimy a vianočných sviatkov. Za tých pár 
dní, kým vianočné sviatky prišli, sme toho okrem každodenných povinností stihli aj mnoho iného. 
V pracovnej dielni sa opäť pracovalo s hlinou, drevom a textilom. S vyrobených výrobkov sa už 
tradične urobili trhy pre rodičov a priateľov DSS. Piekli sme medovníčky. Vyrábali punč. 
Z prírodných materiálov sme robili vianočné aranžmány, ktoré zdobili interiér DSS. Odbehli sme si aj 
do mesta . Pozreli sme predajné stánky a kúpili si voňavý punč. Nezabudli sme ani na vtáčatá. 
Vyrobili sme im pochúťky z rôznych zrniečok. Celé toto príjemné obdobie sme zavŕšili spoločným 

slávnostným obedom. Zaželali sme si pokojné sviatky.  

 

 



DECEMBER NA PREVÁDZKE PRIEKOPA 

Prichádzajú Vianoce a tak sme si skrášlili naše priestory vianočnou 

výzdobou. 

 

 



VIANOCE V ŠZ SUČANY 

Dňa 10.12. si chceli naše PSS ozdobiť stromčeky. 

 



PEČENIE MEDOVNÍKOV 

Dňa 8.7. 2022 sme si pripravili cesto na pečenie medovníkov . 

 



 
VIANOČNÉ POSEDENIE 
 

21.12. 2022 sme ukončili spoločne tento rok pri vianočnom posedení. Rozdali sme si 
darčeky vypili vianočný punč, ktorý sme si navarili občerstvili sa pohostením, ktoré sme 
si pochystali. Poďakovali sme sa za všetko čo nás v tomto roku stretlo a už sa tešíme ako 
sa opäť stretneme v našom Domčeku a porozprávame si ako sme doma trávili vianočné 
sviatky. 

 

 


