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Nový rok sme v Slniečku privítali v duchu 
kysuckých tradícií. Skupinka koledníkov 
navštívila všetkých kamarátov v 
zariadení a prostredníctvom kolied im 
zapriala všetko len to najlepšie v novom 
roku.  Spoločne si potom dopriali pár 
dúškov šampanského a zabávali sa pri 
tanci a rôznych spoločenských hrách. 



K novému roku neodmysliteľne patrí aj 
návšteva miestneho kostola a betlehéma 
do ktorého pribudla tento rok nová 
drevená figúrka v podobe ťavy na ktorú 
sme boli všetci veľmi zvedaví. A hoci 
počasie nám neprialo a všade navôkol 
pribudlo veľa snehu, nič nás neodradilo a 
hneď po raňajkách sme sa vybrali na výlet.  
Očarení bohatou snehovou nádielkou sme 
sa doslova brodili cez nánosy snehu až ku 
kostolu a betlehému. Mrazivý ale krásny 
deň sme ukončili v miestnej pizzérii pri 
horúcom čaji a chrumkavej pizzi.  



Sviatok Troch kráľov sme si v 
zariadení pripomenuli spoločným 
posedením pri rozprávaní príbehu 
troch mudrcov hlásajúcich 
narodenie Pána. Po vyrozprávaní 
príbehu sme si zahrali na túto 
tému krátke divadlo. Spoločnými 
silami sme z papiera vyrobili 
korunky, na plášte sme použili 
prestieradlá a Traja králi sa razom 
stali súčasťou krásne stráveného 
popoludnia v Slniečku. 



Tohtoročná zima sa postarala o 
vynikajúce podmienky pre tradičné 
stavanie snehuliakov. Kvalita a 
kvantita snehu bola jedna z 
najlepších za posledné roky  a 
snehuliaky doslova rástli pod 
rukami kreatívnych tvorcov.  
Výsledok bol unikátny – naše 
ihrisko sa premenilo na oázu 
rodinky nádherných snehuliakov. 



Chladné januárové dni sme si spríjemnili 
návštevou neďalekej cukrárne. V príjemnom 
prostredí pri horúcej čokoláde, zákuskoch a 
družnom rozhovore s priateľmi nám čas 
ubehol veľmi rýchlo. A aby sme nezostali 
len pri maškrtení, urobili sme si krátku 
vychádzku po obci. Cestou sme pozorovali 
zimnú prírodu a plánovali, čo podnikneme v 
ďalších dňoch.  



Mesiac január sme ukončili interným 
divadielkom „Slniečkovo“. Pracovníčky 
si pre divákov pripravili rozprávku na 
motív Perníkovej chalúpky, doplnenej 
vtipným živým vstupom.  Netradičné 
vystúpenie vyvolalo medzi divákmi 
veľký ohlas a už teraz sa tešia na 
februárové predstavenie. 


