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Mikulášska besiedka s priateľmi

5. decembra zavítali do nášho zariadenia študenti

Gymnázia J. M. Hurbana z Čadce. Pre obyvateľov

Slniečka si pripravili bohatý kultúrny program,

Mikulášske balíčky a hračky. Celé dopoludnie sa

nieslo v príjemnej priateľskej atmosfére doplnenej

hudbou, tancom a výbornou náladou.



Mikulášsky podvečer v obci

6. decembra sa vybrali obyvatelia Slniečka na námestie v

obci privítať Mikuláša. A hoci počasie ukázalo v tento deň

svoju odvrátenú tvár, s horúcim voňavým punčom,

sladkými koláčmi a priateľmi sme prežili nádherný

podvečer. Tak, ako po minulé roky, zamestnanci Slniečka

navarili pre všetkých prítomných vynikajúci punč a napiekli

voňavé oblátky.



Vianoce našimi rukami

3. decembra prezentovali obyvatelia

Slniečka na otvorení vianočnej výstavy na

VÚC v Žiline výrobky z terapeutickej

kuchynky a dielničiek. Prítomným veľmi

dobre padol horúci voňavý punč či

medovníčky.



Kreatívne dielničky

K predvianočnému obdobiu v Slniečku patrí

kreatívna činnosť v rámci rozvoja pracovných

zručností. Týmto spôsobom sme v decembri

vyrobili rôzne dekorácie z dreva, papiera, sušených

kvetov, či iného materiálu, vianočné pozdravy a

darčeky.



Návšteva vianočných trhov v Kysuckom 

Novom Meste

17. decembra sme si urobili výlet na vianočné

trhy do Kysuckého Nového Mesta, ktoré sme

spojili so stretnutím Baču a Honelníka zo známej

TV reklamy.



Kuchyňa starých materí 

Decembrová „Kuchyňa starých

materí“ sa niesla vo voňavom

opojení vanilky, čokolády,

kokosu, orieškov a iných

ingrediencií, ktoré jednoznačne

patria k Vianociam. V

terapeutickej kuchynke napiekli

naši šikovní kuchári na vianočné

sviatky niekoľko druhov

vianočných koláčov.



Štedrá večera

24. decembra sme pripravili pre obyvateľov Slniečka slávnostnú štedrú večeru s tradičnou vianočnou tabuľou,

na ktorej nechýbali oplátky s medom, kapustnica, ryba, šalát, koláče a iné vianočné pochúťky. Po večeri si

každý našiel pod stromčekom vytúžený darček. Čaro vianočných chvíľ znásobovali koledy, blikot sviečok na

stromčeku a priateľská nálada.



Silvestrovská veselica

Posledný deň v roku sa niesol v znamení

veľkolepej párty plnej hudby, tanca, dobrého

jedla a šampanského. Prskavky, šampanské, dobré

jedlo a výborná nálada – v Slniečku sa všetci

výborne zabávali až do neskorých hodín.


