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Vianoce boli plné prekvapení... 

Deti sa tešili od rána a mamičky mali plné ruky práce, aby pripravili všetko potrebné na večer. 

Rozvoniavala kapustnica, miešal sa zemiakový šalát a na sporáku sa vyprážala ryba. Samozrejme nemohli 

chýbať oplátky s medom. 

Deti už od rána boli netrpezlivé a neustále sa plietli pod nohami. Pozerali sa aj rozprávky, veď aj tie 

patria ku Vianociam.  Večer, keď už bolo všetko pripravené, všetci sa pekne vyobliekali a zasadli ku 

štedrovečernému stolu. Deti sa predbiehali , kto bude mať prvý zjedené, aby už mohol prísť Ježiško 

s darčekmi.  Bolo to radosti, keď sa mohli rozbehnúť ku stromčeku a rozbaľovať tu kopu darčekov, ktorá 

ich čakala pod stromčekom. Bolo to aj vďaka Rotary clubu International v Žiline, ktorý si vždy na Vianoce 

vyberie organizáciu, pre ktorú pripravuje bohatého Ježiška. Tento rok aj vďaka organizácií Nadácia LÚČ si 

vybrali naše zariadenie.                                       

                                                                                               Preto ďakujeme 
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Zima a Vianoce sú obdobím, kedy nachádzame inšpirácie pre našu fantáziu a tvorivé aktivity. Každý rok sa snažíme zútulniť si 

zariadenie. Všade je plno svetielok, farebných ozdôb a nechýbajú stromčeky.... Do výzdoby sa chcú zapojiť aj deti. Je však snahou, 

aby deťom pri ich tvorivých aktivitách pomohli aj ich mamičky.  Ku Vianociam patrí sneh, avšak aj tento rok ho nemáme, preto si 

deti  snehové vločky alebo snehuliakov  aspoň nakreslili alebo vystrihli z papiera ....  Aj tieto spoločné aktivity prispeli k pravej 

vianočnej atmosfére.  
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Vianoce majú byť aj sladké 

    a preto sa celý advent vypekalo a vypekalo...... 

          Medovníčky, linecké, pusinky, rožteky,                

                 a mnohé iné.....     
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PRIPRAVUJEME SA  

NA VIANOCE 

 

 

Opäť je tu čarovné obdobie Vianoc, kedy sú všetci 

plní očakávaní .... a aj v našom zariadení  

sa tešia najmä detí ....  

Je to však obdobie plné príprav, aby ten štedrý  

večer bol čo najkrajší. K Vianociam patrí  

stromček a u nás už svietia na každom poschodí.  
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Mamičky, ktoré nastavali stromčeky vypekali 

pre všetkých jablkové rolády. 

Pomáhali aj deti....  

             Výsledok bol mňamky, mňamky ... 
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Vianoce sú aj časom, kedy ešte stále posielame pozdravy 

poštou.  Vianočné pozdravy sme začali vyrábať už 

v novembri a sú veru pekné.   
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A opäť sa deti dočkali 

V piatok 4. decembra 2020 aj ku nám do LÚČa prišiel Mikuláš a mal so sebou aj veselého anjela. 

Obaja mali nabalené plné batohy sladkých balíčkov. Nedočkavé deti aj mamičky mali pripravené 

básničky a pesničky. Avšak niektoré deti sa aj trošku báli, ale keďže Mikuláško je milý deduško, 

nakoniec sa osmelili a tiež milému Mikulášovi a Anjelovi niečo zarecitovali. Malý Adam sa dokonca 

schoval pod posteľ. Ale aj tam ho Mikuláš našiel. Niektorým  deťom  zaklopal na okno a tu ich 

čakali balíčky. Balíčky boli plné sladkostí, ovocia a iných dobrôt. Mikuláš prišiel aj na pracovisku 

v Strážove a v Hrabovom, aj tu bola veselá atmosféra.  

Ďakujeme všetkým dobrým ľuďom, ktorí zabezpečili sladké balíčky. 

 

Záchranárske 

zložky z čísla 

155 
SLOVAKIA, s.r.o. 

 

MOBIS 
SLOVAKIA, s.r.o. 
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