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 Pod týmto názvom sa pravidelne vo foyeri Žilinského samosprávneho kraja 
koná výstava prác a výrobkov klientov Domovov sociálnych služieb v pôsobnosti 
Žilinského kraja. 
Aj práce našich prijímateľov sociálnej služby v Dolnom Kubíne môžu návštevníci 
tejto výstavy obdivovať. Výstava prác s veľkonočným motívom vytvára v uvedenom 
priestore špecifickú atmosféru. 
 Aby si vedeli niektorí naši prijímatelia sociálnej služby predstaviť, kde ich 
práce po vyhotovení smerujú, mal Ondrej možnosť pomôcť s inštaláciou a oboznámiť 
sa s výstavnými priestormi.  
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DSS MATÚŠKOVA & ZPS A DSS HATTLOVA 
Dolný Kubín 

 Žijeme spolu v jednom meste, strávili sme spolu už niekoľko spoločných chvíľ.... 

18. marca 2015 sme sa na pozvanie Zariadenia pre seniorov a Domova sociálnych služieb, 

Hattalova v Dolnom Kubíne zúčastnili na turnaji v hre ČLOVEČE, NEHNEVAJ SA!  

 O tom, že sme prežili chvíle napínavé, veselé, súťaživé, vtipné... jednoducho 
zaujímavé, svedčia už len fotografie, ktoré nám pripomínajú spoločné stretnutie so seniormi 
pri ČLOVEČE, NEHNEVAJ SA! 
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                          Ako sme si mesiac knihy pripomenuli v Domove sociálnych služieb v Dolnom Kubíne ? 
             

Všetky činnosti boli v marci zvlášť zamerané na  „Stretnutie s knihou“ .  Preferovali sme vo voľnom 
čase spoločné čítanie z kníh s ľudovými rozprávkami, ktoré sme si boli zapožičať v knižnici. 

Na začiatku marca – mesiac knihy bola vyhlásená v DSS výtvarná súťaž  spojená 
s výstavou na tému „ Návrhy na ilustráciu knihy našimi rukami“. Prijímatelia 
sociálnej služby kreslením vytvárali vlastné návrhy na obal knihy, ktorá patrí k ich 
obľúbeným, alebo ich nejakým spôsobom zaujala. 

      Neodmysliteľnou súčasťou diania v marci boli aj aktivity spolu 
s Oravskou knižnicou A.  Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Išlo o návštevu knižnice, spojenú so 
zapožičaním kníh   a besedu v zariadení s pracovníčkou knižnice, ktorej cieľom bol  

                                                                                                              „Kvíz – kráľ čitateľov“ . Chlapci a dievčatá, chlapi i ženy odpovedali na otázky, ktorých  
 
MAREC – MESIAC KNIHY                          odpoveď nadobudli spoločným čítaním kníh. Odpovedali na otázky v súvislosti s rozprávkami 
                                                                                         Ako išlo  vajce na vandrovku, Červená čiapočka, O dvanástich mesiačikoch, Perníková chalúpka a pod.  
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Veľkonočné tvorenie 
 

 

 
 

19. marca sme sa stretli na Tvorivej dielni. Témou tejto marcovej, vzhľadom k blížiacej 
sa Veľkej noci, bolo veľkonočné tvorenie. Zamerali sme sa na výrobky a predmety, 
ktoré symbolizujú tieto sviatky. Zapojili sme sa všetci čo sme mohli, lebo cieľ 
výrobkov bol mnohoraký. Všetko čo sme vytvorili prezentovalo našu šikovnosť jednak 
na Veľkonočných trhoch v Dolnom Kubíne, rovnako boli súčasťou výstavy „Veľká noc 
našimi rukami“ v Žiline, tiež skrášlili  priestory nášho zariadenia. 
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V piatok 20. marca na deň jarnej rovnodennosti čakalo Slovensko 
čiastočné zatmenie Slnka. Július Koza z Astronomického ústavu SAV 

pripomínal, že naposledy sme mali možnosť vidieť čiastočné zatmenie na 
našom území pred štyrmi rokmi 4. januára 2011. Na ďalšiu šancu podľa 

neho budeme čakať šesť rokov, konkrétne do júna 2021. Zatmenie na 
našom území trvalo podľa Kozu približne dve hodiny 20 minút a v 

najväčšej fáze bolo zakryté približne dve tretiny priemeru slnečného disku, 
čo zodpovedá približne 60 percentám jeho plochy.  

 Toto sme si v zariadení Domova sociálnych služieb v Dolnom Kubíne 
nemohli nechať ujsť a išli sme do toho. 

 

    


