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Domov sociálnych služieb Méta Martin 



 

JESENNÉ PRÁCE NA ZÁHRADE 

 

Dňa 02. 11. 2022 sme pracovali na upratovaní 

vonkajších priestorov a vyčistili sme si okolie od 

lístia. 

 



 
PEČENIE DO KAVIARNIČKY 
 

Dňa 11. 11. 2022 sme v rámci pracovných zručností 

pripravili koláčiky do kaviarničky, ktorá býva v 

poobedňajších hodinách. 



 
OSLAVA 60-TKY 
 

Dňa 12. 11. 2022 sme spolu s naším Miňkom 
oslávili krásne životné jubileum. Nechýbala ani 

torta a dobrá tanečná zábava, na ktorú budeme 

všetci dlho spomínať.  

 



 

 

FESTIVAL KÁVY, ČAJU A ČOKOLÁDY  

  

 

Dňa 13. 11. 2022 sme navštívili festival kávy, 

čaju a čokolády v OC Tulip. Keďže máme 

veľmi radi kávu bol to pre nás úžasný zážitok. 
 



 
VIANOČNÉ POZDRAVY  
 

Dňa 14. 11. 2022 a 15. 11. 2022  sme sa zapojili do 
výroby vianočných pozdravov. 



 
PLAVÁREŇ 
 

Dňa 16. 11. 2022 sme trénovali plávanie voľným 

štýlom na plavárni Sunny v Martine.  

 



 
VIANOČNÉ DEKORÁCIE V ŠZ 
 

V novembri 17.11.2022 sme začali robiť vianočné 

dekorácie. Tvorili sme z papiera a textilu, do 
aktivity sa zapojilo 7 PSS. 

 



NÁVŠTEVA  ZPMP 

Dňa 25. 11. 2022 sme v spolupráci ZPMP na 
Ľadovni vyrábali adventné venčeky, ktorými sme si 
ozdobili naše izby. 

 



 
PRÍPRAVA NA VIANOČNÉ TRHY 
 
Počas celého mesiaca sme pripravovali výrobky na vianočné trhy, ktoré sa budú konať na 
Lipovci. Niekto si pripravoval vianočných škriatkov, dekoračné venčeky, svietniky, 
anjelikov a rôzne iné výrobky určené na trh. 

 



AKTIVITY  V PREVÁDZKE DSS PRIEKOPA 

V piatkové dopoludnie sme sa rozhodli naučiť sa robiť jednoduchý 

ale za to veľmi chutný koláč, ktorý sa hodí na každú príležitosť.  

 



 
HUDOBNÉ ŠTÚDIO 

 

Téma hudobného štúdia bola svetová , Česko a Slovenská country 

hudba. Prešli sme sa aj mestom a pozreli sme si výstavu fotografii. 



ATELIÉR KOCÚR  

Dňa 15. 11. 2022 sme sa zúčastnili v rámci aktivity „Ateliér Kocúr“ edukačno – prezenčnej 
výstavy pod názvom ZA OBRAZOM. Výstava bola zameraná pre rôzne vekové kategórie, 
kde návštevníci mali možnosť experimentovať, zabávať sa a výtvarne sa prejavovať. 

 



 
NÁVŠTEVA PAMÄTNEJ IZBY HANY ZELINOVEJ 
 

V budove Mestského úradu je pamätná izba Hany Zelinovej, ktorú sme sa rozhodli 
navštíviť. Dozvedeli sme sa o nej zaujímavé informácie a zároveň sme videli rôzne 
exponáty, ktoré vlastnila a ktoré patrili k jej životu. 

 


