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Mikulášske posedenie
6. decembra sme usporiadali Mikulášsky večierok

spojený s Dňom otvorených dverí. Tak ako po minulé

roky, aj tento rok prišli študenti Gymnázia J. M. Hurbana

z Čadce potešiť obyvateľov Slniečka krásnym

hudobným programom, hračkami, balíčkami a

zákuskami. Na úvod si pripravila skupinka Slniečok pre

všetkých prítomných krátky hudobný vstup, po ktorom

nasledovalo vystúpenie študentov. Po vystúpeniach

vkročil za zvuku vianočných kolied do spoločenskej

miestnosti v doprovode anjelov očakávaný Mikuláš s

preplnenými košmi balíčkov a hračiek, ktoré si ihneď

našli svojich majiteľov.



Návšteva vianočných trhov

13. decembra si vychutnali obyvatelia

Slniečka nezameniteľnú atmosféru

vianočných trhov v okresnom meste. Vôňa

škorice, čerstvo upečeného trdelníka,

grilovanej klobásy a vianočného punču

rozvoniavala po celom námestí. Chuťové

poháriky nedokázali odolať žiadnej

maškrte. Okrem vynikajúceho jedla sme

mali možnosť nahliadnuť do čara

starodávnych kysuckých remesiel a pravej

zabíjačky. Krásny predvianočný deň sme

ukončili pri ručne vyrezávanom drevenom

betleheme, ktorý očaril všetkých najviac.



Pečenie vianočných koláčikov

K predvianočnému času v

Slniečku neodmysliteľne patrí

pečenie medovníčkov. Na

tieto spoločne strávené chvíle

pri vykrajovaní, pečení a

zdobení sa tešia vari všetci.

Veď kto by odolal? A hoci

práce bolo viac než dosť,

každý sa snažil ako najviac

mohol a vedel. Veď napiecť

medovníčky pre celé

zariadenie dá naozaj zabrať.

Ale pri vianočných koledách a

šálke kapučína ide všetko ako

po masle.



Štedrovečerné posedenie

24. decembra sme pripravili pre obyvateľov

slávnostnú štedrú večeru s tradičnou

vianočnou tabuľou. Na stoloch nechýbali

oplátky s medom, kapustnica, ryba, zemiakový

šalát, sušené a čerstvé ovocie, koláčiky a iné

vianočné maškrty. Čaro vianočnej atmosféry

znásobovali tradičné koledy a rozsvietený

stromček pod ktorým čakali na svoju chvíľu

krásne zabalené darčeky.



Silvestrovská veselica

Posledný deň v roku patril v

Slniečku veľkolepej párty.

Na rozlúčku so starým

rokom sa pripravovali

všetci už od rána. Pripraviť

pohostenie a hudbu,

vyzdobiť spoločenskú

miestnosť, všetko pekne

vyupratovať, pekne sa

obliecť, upraviť.... To dá

naozaj zabrať. A keď už

bolo všetko doladené,

začala sa vynikajúca párty.

Do videnia starý rok



Z každého rožku trošku


