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„V DUCHU TRADÍCIÍ“ 

Obyvatelia Slniečka sa hneď začiatkom 

mesiaca pustili do vyzdobovania 

vianočného stromčeka v spoločenskej 

miestnosti. Najskôr si spoločne pripravili 

nádherné farebné reťaze a iné ozdoby, za 

asistencie terapeutiek upevnili svetielka 

a o hodinku sa už vianočný stromček 

nádherne ligotal v žiare drobných 

svetielok a vlastnoručne vyrobených 

vianočných ozdôb. 



MIKULÁŠSKA A NARODENINOVÁ NÁDIELKA 

6. decembra zavítali do nášho 

zariadenia študenti Gymnázia J. 

M. Hurbana z Čadce. Samozrejme, 

že ani tento rok nezabudli so sebou 

priviesť Mikuláša, čerta a anjelov, 

ktorí sa postarali o vynikajúcu 

atmosféru počas celého dňa. 

Študenti potešili všetkých  

bohatým kultúrnym programom a 

darčekmi, ktoré spolu so sladkými 

balíčkami rozdal našim Slniečkam 

Mikuláš. Po nádielke všetci 

spoločne zablahopriali obyvateľom, 

ktorí v týchto dňoch oslávili svoje 

narodeniny a poriadna zábava do 

neskorých popoludňajších hodín sa 

mohla naplno začať. 

   



VOŇAVÉ KÚZLENIE 

12. decembra sa v Slniečku 

šírila už od skorých 

dopoludňajších hodín nádherná 

vôňa škorice, klinčekov a medu. 

V tento deň začali naši šikovní 

kuchári pripravovať v 

terapeutickej kuchynke na 

Vianoce voňavé medovníčky. 

Práca im išla veru od ruky – 

niektorí vykrajovali, iní 

vyzdobovali, upratovali..... 

Spoločnými silami napiekli a 

vyzdobili veľa chutných 

medovníčkov.  



POĎME SPOLU NA VIANOČNÝ PUNČ 

K vianočným sviatkom na Kysuciach 

neodmysliteľne patrí aj návšteva trhov. 

Preto sme sa aj my vybrali do 

okresného mesta vychutnať si naplno 

čaro a pôvab miesta, na ktorom sa  

stretávajú ľudia, aby si niečo 

zaobstarali, popozerali alebo len tak 

poklebetili pri vianočných špecialitách 

a voňavom punči. Slniečkam najviac 

chutili voňavý horúci punč, ktorý ich 

príjemne zahrial.  



ŠTEDROVEČERNÉ POSEDENIE 

22. decembra pripravili 

zamestnanci pre obyvateľov 

Slniečka slávnostnú Štedrú 

večeru s tradičnou vianočnou 

tabuľou. Na stoloch nechýbali 

tradičné vianočné špeciality 

ako oplátky s medom, 

kapustnica, ryba, rôzne 

čerstvé a sušené ovocie, 

koláčiky, šampanské a iné 

dobroty. Čaro sviatočnej 

chvíle znásobovali vianočné 

koledy a rozsvietený stromček 

pod ktorým si každý našiel 

svoj darček. Tento rok prišli 

potešiť našich obyvateľov 

milým programom žiaci zo 

ZUŠ z Čadce. 



VIANOČNÉ RADOVÁNKY 

Počas vianočných sviatkov 

prežili obyvatelia Slniečka 

krásne dni. Pracovníčky 

pre nich pripravili bohatý 

program.   Sánkovačky, 

vychádzky do okolia, 

posedenia pri vianočnom 

stromčeku, diskotéky, 

počúvanie kolied, čítanie z 

kníh, pozeranie rozprávok 

a rôzne iné spoločenské 

aktivity... Každý si našiel 

pre seba to, čo mu najviac 

vyhovovalo.  



VIANOČNÁ SÁNKOVAČKA 

Okolie zariadenia ponúka  

počas celého roka rôznorodé 

športové vyžitie. Zimná 

sánkovačka patrí medzi naozaj 

vyhľadávané zimné aktivity 

medzi Slniečkami. Tento rok sa 

snehová nádielka udržala až do 

konca decembra a všetci si ju 

naozaj užili.  



SILVESTROVSKÁ PÁRTY 

Koniec roka sme v Slniečku 

oslávili tak, ako sa patrí. 

Výborná nálada, sviatočné 

Silvestrovské menu, spev, 

tanec a praskot prskaviek 

umocňovali čaro posledného 

dňa v roku, v ktorom sa 

lúčime so starým rokom a 

túžobne očakávame príchod 

nového roka.  


