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Záujmová činnosť v internáte 
    v mesiaci   

september  - december 2022 
 

Hovorí sa, že čas je relatívny a žiaci si to uvedomia hlavne počas letných 

prázdnin. Vtedy sa stránky v kalendári otáčajú trikrát rýchlejšie ako je bežné. 

Tie tohtoročné nesklamali a rýchlo 

nás vyslali do nového školského 

roka 2022/2023. 

 Prázdniny sa skončili, a my 

sme sa znovu vrátili do školských 

lavíc, a tiež do nášho druhého 

domova – na internát. Boli sme 

šťastní, že sme znovu mohli objať 

pani vychovávateľky, našich 

kamarátov, ale tiež privítať medzi 

nami prvákov. Tí sa ocitli na 

internáte po prvý krát, a tak boli plní 

očakávaní, zvedavosti. September sa 

u nás niesol v duchu vzájomného 

spoznávania sa, porozumenia, 

vzájomnej úcty a rešpektovania sa, ale tiež sme si zvykali na dodržiavanie 

pravidiel, bez ktorých to nejde. 
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Jeseň je ročné obdobie, ktoré k nám prichádza vždy v rovnakom čase, ako 

švihnutím čarovného prútiku. Príroda má svoju špecifickú atmosféru. Je krásne 

sfarbená a plná prekvapení. Všetky jej vône 

a farby sme si užili na krátkych turistických 

vychádzkach do okolitej prírody.  Jeseň nás 

inšpirovala aj v našej tvorivej činnosti pri 

zhotovovaní jesennej výzdoby a výrobkov 

s použitím prírodných materiálov. Výborne sa 

nám tvorilo aj z jesenných 

plodov (gaštany, jesenné listy, 

šišky). Október bol plný 

zaujímavých a podnetných 

podujatí. Zúčastnili sme sa 

vernisáže výstavy „Divadelné 

storočie – stopy a postoje“, 

v Galérii v podkroví  Štátnej 

vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, kde sme sa zoznámili s históriou 

bábkového divadla na Slovensku. Vnikli sme tu do sveta historických 

a súčasných bábok a divadielok. Navštívili sme vzdelávacie centrum Múzea 

SNP v B. Bystrici „Moje povstanie“ – pozreli sme si sfilmované príbehy 

obyčajných ľudí počas II. svetovej vojny, no najmä počas SNP a venovali sa tiež 
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zážitkovým aktivitám. Pre nás veľmi zaujímavým a prínosným bol Workshop 

„NEBEZPEČNÝ INTERNET – KYBERŠIKANOVANIE“, poriadaný CVČ 

na našom internáte. Deň čo deň máme internet plný falošných súťaží, profilov 

na sociálnych sieťach, podvodov 

a útokov. Za podvrhnutými 

profilmi sa skrývajú sexuálni 

predátori, vydierači a iní agresori. 

Niekedy si tieto nástrahy 

neuvedomujeme a je veľmi ľahké 

ocitnúť sa v ich sieti. 

S nadväzujúcou tematikou sme si pozreli 

v Bábkovom divadle na rázcestí v B. Bystrici aj mrazivý príbeh o tínedžeroch a 

(ne)skutočnej virtuálnej realite „CYBER CYRANO“.  Hra je inšpirovaná 

skutočným príbehom, odvážne balansuje na hranici medzi divadlom a on-line 

chatom. Demonštruje, aká tenká je hranica medzi skutočnou a virtuálnou 

realitou.  Ďalším motivujúcim bol workshop na tému „AKO 

KOMUNIKUJEME“. Tu sme spoznávali tajomstvá, ako komunikovať 

efektívne a priamo, ako využívať zručnosť dobrej komunikácie aj v bežnom 

živote.  

Pekné počasie sme využívali na 

krátkych vychádzkach, kde sme sa učili 

spoznávať aj liečivé rastliny a bylinky. 

V popoludňajších hodinách sme 

navštevovali  športové ihrisko pri ZŠ na 

Spojovej ulici, kde sme okrem hrania 

loptových hier – fotbal, volejbal, basketbal, cvičili tiež na posilňovacích 

strojoch.  
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Posledné jesenné 

slnečné lúče sme si stihli 

vychutnať na turistickej 

vychádzke cestou na 

Hvezdáreň.  Pútavým 

rozprávaním sme sa dozvedeli o aktuálnych 

a zaujímavých úkazoch na oblohe, 

z ktorých nás najviac zaujalo vtedy blížiace 

sa zatmenie slnka.  

HALLOWENN je sviatok, ktorý 

pochádza z Ameriky. My sme si 

ho pripomenuli a vyzdobili si 

klubovne a chodby vyrezávanými 

tekvicami, strašidlami, 

netopiermi. Jesenné dlhšie večery 

sme strávili rôznymi záujmovými činnosťami, z ktorých sa nám najviac páčilo 

pečenie krehučkého jablčníka, palaciniek,  tvorenie výrobkov použitím rôznych 

techník – dekupáž, pletenie 

vianočného venca z papierových 

roličiek, tvorenie z vlny.  

Vianoce, najkrajšie sviatky  

v roku sa spájajú s láskou, 

pohodou, porozumením. Na 

Vianoce sa vždy tešia malí i veľkí.  
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My sme si čaro Vianoc vychutnávali už aj v predvianočnom období. Chodby 

a klubovne zaplavila vôňa ihličia, presvietili blikajúce 

svetielka vlastnoručne vyrobených ikebán 

a adventných svietnikov, vyzdobeného stromčeka. 

Z klubovne sa ozýval spev vianočných pesničiek – 

a úprimne – pri niektorých nám nabehli aj 

zimomriavky. To všetko prelínala vôňa z práve 

pečúcich sa medovníčkov. Pani vychovávateľky nám 

uvarili vianočnú kapustnicu, ktorú sme si vychutnali  

v kruhu našej veľkej 

rodiny a obohatili zážitkami a peknými 

vianočnými spomienkami, alebo tradíciami.  

Vianočná atmosféra sa do našich sŕdc 

dostala aj cez prechádzku po nádherne 

vysvietenom a vyzdobenom námestí B. 

Bystrice. Obdivovali sme výrobky ponúkané 

na vianočných trhoch a zúčastnili sa 

slávnostného rozsvietenia stromčeka 

a privítania 

Mikuláša.  

Po rokoch covidových obmedzení 

sme si dopriali aj predvianočnú slávnostnú 

večeru v školskej jedálni, na ktorú sme sa 

veľmi tešili. Tí najodvážnejší z nás ho 

spríjemnili a obohatili o krásne zaspievané 

vianočné i nevianočné pesničky, a tiež 

o vianočné vinše. Dojatie a dokonalá 

sviatočná atmosféra vyvrcholila iskričkami 

z prskaviek pri tónoch pesničky „Tichá 
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noc“.  No tie najkrajšie vianočné iskričky žiarili v očiach každého z nás. Všetky 

srdiečka boli v tej chvíli presvietené láskou. A práve o tom sú VIANOCE.  

Po návrate z večere sa z internátu po dlhej 

pandemickej dobe znovu rozozvučali 

reproduktory, ktoré šírili veselé tanečné melódie. 

Veru, sedieť sa nechcelo nikomu. Všade vládla 

dobrá nálada a zábava. A my sa budeme zasa 

tešiť na všetky tie krásne zážitky, čo na nás 

čakajú aj v novom roku 2023 

 

 

Veselé Vianoce a šťastný nový rok prichádzame priať, 

aby človek človeka mal rád, 

aby jeden druhému viac šťastia prial, 

aby ten nový rok za to stál. 

Príjemné vianočné sviatky a do Nového roku prajeme 

lyžičku starostí, 

hrnček radosti, 

kotlík úspechov, 

jazierko peňazí, 

more šťastia,  

oceán zdravia  

a celý vesmír lásky. 


