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Decembrové aktivity s Oravskou knižnicou  

A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne 
 

Tematikou vianočných sviatkov, ich zvykov a tradícií sme sa zaoberali aj 

prostredníctvom kníh a publikácií spolu s pracovníčkou Oravskej knižnice 

v Dolnom Kubíne p. M. Kazimírovou, ktorá k nám chodí pravidelne a nezabudla 

ani v tento predvianočný čas. Rozprávanie o tradíciách a zvykoch na Vianoce sme 

si spestrili aj čítaním príbehov z kníh, ktoré sme si sami alebo spoločne prečítali. 

 

 

 

Počas návštevy Oravskej knižnice sme sa témou Vianoc zaoberali opäť, vyrábali  

sme vianočné ozdoby – vtáčikov, ktoré nám teraz skrášľujú naše izby a herne. 
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Prišiel k nám Mikuláš    
Asi pre väčšinu našich klientov prišiel jeden z najobľúbenejších dní 

v roku – Mikuláš. A neprišiel sám, ale so svojim sprievodom ako sa 

na správneho Mikuláša patrí. Pre tých dobrých si doviedol na pomoc 

anjelov a pre tých, čo majú nejaký problém so správaním musel vypomôcť čert, a to nie jeden, 

ale hneď dvaja. Navštívili jednotlivé skupiny, pozisťovali ako sa počas roka chlapi a ženy 

alebo chlapci a dievčatá správali. Kto vedel a nehanbi sa spestril stretnutie s Mikulášom 

básničkou, pesničkou, koledou. Každému nadelil štedrý balíček so sladkosťami a zasa odišiel, 

aby sa mohol o rok s nami opäť stretnúť. 

    

  

  



 

 

  

   

 

 

 



Mikuláš v Radnici 
 Štedrý Mikuláš zavítal 3. decembra 2015 v poobedňajších hodinách aj do 

dolnokubínskej Radnice, kde sme sa s ním, s čertom a aj s anjelom stretli.  
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vianočné aktivity 
---------------------------------------------------------------- 

vianočné tvorivé dielne     
 Tvorivé dielne s témou Vianoc sú asi tie najkrajšie v roku. Našimi prácami sú 

vyzdobené herne, spoločné priestory zariadenia, všetko sa ligoce, stromček svieti na nami 

vyrobené ozdoby. Pripravujeme spoločne na výrobky na výstavu, práce, ktoré predávame na 

Vianočnom jarmoku remesiel. V pozadí diania a tvorenia hrajú koledy, ktoré pripomínajú 

príchod Vianočných sviatkov.  

 

      

 



pečenie medovníkov                     

 Pečenie medovníkov k Vianočným činnostiam u nás 

v zariadení patrí k obľúbeným aktivitám. Či ženy alebo chlapi, dievčatá alebo chlapci, všetci 

radi pomáhajú pri príprave cesta, vaľkaní, vykrajovaní, potieraní, pečení. 
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vianočný koncert 
 Predvianočný čas je obdobím kedy oveľa intenzívnejšie prežívame čas, ktorý rýchlo 

beží. Myslíme na našich priateľov, kamarátov ... Rovnako na našich prijímateľov sociálnej 

služby nezabúdajú pedagógovia a žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy Jánoš 

v Dolnom Kubíne, ktorý nám ten predvianočný čas prišli spríjemniť vianočné piesne 

a skladby v podaní na hudobné nástroje. Naozaj sa im podarilo vykúzliť tú pravú vianočnú 

atmosféru. Ďakujeme! 
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VIANOČNÝ JARMOK REMESIEL 
 Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne aj v tomto roku tradične organizovalo 

VIANOČNÝ JARMOK REMESIEL, ktorého sme sa zúčastnili aj my. Už máme nejaké 

skúsenosti s predajom našich výrobkov, takže sme sa na túto aktivitu veľmi tešili a v dňoch 

14. a 15. decembra sme si to v MsKS v Dolnom Kubíne užívali. Vládla tu príjemná 

predvianočná atmosféra.  
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Vianoce našimi rukami 

 Pod týmto názvom sa v tomto roku koná už 9-ty ročník výstavy 

výrobkov a prác prijímateľov sociálnej služby  zariadení sociálnych služieb 

v Žilinskom  kraji vo foyeri úradu v Žiline. Každý návštevník tejto výstavy 

v širokej škále vianočných ozdôb a dekorácií nájde práce a výrobky s témou 

Vianoc  okrem iných zariadení aj práce klientov Domova sociálnych služieb 

v Dolnom Kubíne.  
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