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 V pondelok 30. novembra 2015 mali možnosť niektorí naši prijímatelia 

sociálnej služby vidieť inscenáciu Hájnikova žena, ktorú stvárnilo Spišské 
divadlo v MsKS v Dolnom Kubíne. Drámu o zle, „ktoré si dvere nájde všade“, 
ale nakoniec je trpezlivou láskou prekonané, zahrali herci Spišského divadla zo 
Spišskej Novej Vsi, ktorí potvrdili, že Hájnikova žena je klenotom slovenskej 
literatúry a majstrovským dielom Pavla Országha Hviezdoslava.   Aj napriek 
náročnému textu, ktorý bol podaný štylizovanými poetickými, javiskovými 
prostriedkami, išlo u nich o hlboký umelecký zážitok. 
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KATARÍNSKE 
AKTIVITY 

 
KATARÍNSKE TRHY 
 
Na Katarínske trhy organizované MsKS v Dolnom Kubíne v dňoch 23. – 24. novembra 2015 
sme sa pripravovali už dlhšiu dobu výrobou predmetov, ktoré sme tu mali možnosť 
prezentovať aj predať a získať nejaké peniaze na ďalšie pomôcky. Je to pre nás jedna 
z obľúbených aktivít. 
 

    
 

Keď bolo všetko prichystané, išli sme s našimi výrobkami na trhy. Vystriedali sme sa viacerí, 
lebo záujem ísť sa pochváliť svojou prácou je z roka na rok väčší. 
 
 



    

           
     
 
KATARÍNSKA ZÁBAVA 
 
Po pracovných aktivitách patrí ku Kataríne aj  zábava. Preto bez zaváhania sme prijali 
pozvánku na Katarínsku zábavu organizovanú ZpS a DSS Novoť, kde sme mali možnosť 
naozajstnej zábavy a hlavne stretnutia s novými priateľmi. Vytancovali sme sa do sýtosti. 
 

      
 

    
 
V rámci zábavy bol aj pestrý kultúrny program, ktorého súčasťou bolo aj vystúpenie našich 
prijímateľov sociálnej služby. 
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NOVEMBROVÉ ČINNOSTI 
 

TVORIVÁ DIELŇA 
 
 V novembri sme sa na tvorivej dielne zamerali na tematiku HALOWEEN. Každý sa 
v rámci svojich schopností pričinil na výrobe kresieb, výtvorov alebo prác s haloweenským 
zameraním.  
 

 
 
 
 
 
 
 



NÁVŠTEVA KNIŽNICE 
 
 Ani v mesiaci november sme nevynechali našu pravidelnú návštevu Oravskej knižnice 
v Dolnom Kubíne. V knižnici nás vždy čakajú zaujímavé aktivity, ktoré pre nás chystá p. 
Mirka Kazimírová. Nebolo to inak ani tentokrát. Pracovali sme pri počítačoch,  na internete, 
kde sme sa mohli oboznámiť s niektorými knižnými publikáciami. Odchádzali sme spokojní 
a tešíme sa zasa nabudúce. 
 

 
 

 
JESENNÉ PRÁCE V ZÁHRADE 
 
 V novembri s padajúcim lístím sme mali o pracovnú činnosť navyše. Všetko popadané 
lístie sme museli pohrabať a odviezť, aby na jar sme sa mohli tešiť z pobytu v záhrade. 
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OSLAVA VERONIKINÝCH 
NARODENÍN 

 
 Oslavy menín a narodenín patria k obľúbeným činnostiam. V novembri sme si urobili 
malú oslavu v našom zariadení aj my a to pri príležitosti 19-tych narodenín Veroniky K. 
Oslava bola o to zaujímavejšia, že bola zo strany oslávenkyne nečakaná. Konala sa len na 
základe dohovoru s matkou, ktorá v deň narodenín doniesla do zariadenia krásnu a hlavne 
dobrú tortu ako prekvapenie. A potom už sa mohlo začať oslavovať, tancovať, zabávať. 
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