
J. Palkoviča 4010/1, MARTIN 

 

Október 2022 

 



Kaviareň 

Dňa 04. 10. 2022 sme si pripravili posedenie pri káve 

s atmosférou ako v kaviarni. PSS si vyskúšali prácu 

čašníkov a o svojich kamarátov sa postarali ako o hostí 

v kaviarni.  

 



Jesenná výzdoba v našej záhrade 
  

Dňa 12. 10. 2022 sme si urobili jesenný workshop. Jesenné, farebné listy zo 
stromov sme využili na vytvorenie  dekorácie do našej záhrady 



Pečenie jablkového závinu 13. 10. 2022  
Keďže tento rok sme mali veľkú úrodu jabĺk, rozhodli sme sa, že si 

upečieme jablkový závin. Pochutili sme si na ňom so všetkými prítomnými 

PSS. 



 Botanická záhrada pri SNM v Martine  

18.10.22 sme si užili krásny jesenný deň v botanickej 
záhrade. 

 



 Ateliér Kocúr 

19.10.22 – náš obľúbený ateliér Kocúr, práca s mastným 

pastelom. 

   

 



Hrabanie lístia 

Október  sa niesol v znamení hrabania lístia a upratovania 
okolia.  

 



Jeseň v záhrade 
 

V nedeľu 16.10. sme hrabali opadané lístie v záhrade. 

Pozbierali sme aj opadané jablká. Počasie nám prialo a tak 
po dobre vykonanej práci sme olovrantovali a vypili si kávu 

v záhrade. Zapojilo sa 6 PSS. 



Krížiková výšivka 

V minulosti niektoré PSS vyšívali, jedna naša klientka sa chce 

opäť venovať vyšívaniu. V časopise si našla predlohu, kúpili sme 

kanavu. S chuťou sa pustila do práce ktorej sa môže počas dlhých 

zimných večerov venovať. Naše PSS radi pomáhajú pri skladaní 

servítok , ktoré používame na stolovanie v jedálni 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lúpanie orechov  

 
Dňa 30.10.2022 tri PSS  lúpali staré orechy pre vtáčatká. 

Bude ich treba hlavne v zimnom období prikrmovať, aby 

boli v lete dobre pripravené na lovenie hmyzu. Naše PSS 

boli veľmi usilovné a radi sa zapojili do tejto užitočnej 

aktivity.  

 



Práca v dielňach  

Väčšia časť októbrových činností sa niesla v duchu práce. V našich dielňach sa 
tvorili nové nápady. Pracovalo sa s hlinou, s drevom, prírodným materiálom, 
plechom, maľovalo sa, tkalo sa a mnoho iného. Pripravovali sa výrobky na 
vianočnú výstavu do Žiliny a tiež na vianočné rodičovské trhy, ktoré sa u nás 
každoročne konajú. 



PSS sa vždy tešia z vlastnoručne vyrobených výrobkov. V tomto prípade zrkadlo 

do šatne a tkaná rohož. 



Okrem dielničiek sme trávili čas aj v kuchynke. Majka pripravila výbornú syrovú nátierku 

z ktorej urobila chutné jednohubky. V tomto mesiaci dlhoročná zamestnankyňa oslavovala 

okrúhle jubileum. PSS jej zaspievali, pogratulovali jej a pohostili sa dobrotami. 

 



Počas slnečných jesenných dní sme chodili na prechádzky.  

  

 

...no a pre radosť sme tu mali malé psíča :) 


