
Záujmová činnosť v internáte     
      v mesiaci   
december a január 

 

Začiatkom decembra sme sa zamerali 

v záujmovej činnosti na najkrajšie sviatky 

v roku VIANOCE. Vyhotovili sme so 

žiakmi rôzne ozdoby, s ktorými sme 

vyzdobili celý internát. Postavili a vyzdobili 

sme si v klubovniach stromčeky, ktoré nám 

spríjemňovali naše prostredie až do odchodu na prázdniny. Začali sme 

s prípravou našej tradičnej „Slávnostnej večere“ spojenej s programom, na ktorú 

sme sa tak všetci veľmi tešili. Nacvičili sme so žiakmi vianočné piesne, koledy 

a vinše, iní žiaci vyhotovili ozdoby - 

ikebany na sviatočne prestreté stoly,    

dievčatá upiekli koláče a tak sme mali 

stoly plné dobrôt. Na program sa prišli 

pozrieť aj žiakmi pozvané p. učiteľky, 

ktorým sa náš program veľmi páčil 

a pomohli nám s obsluhou večere. Za čo im pekne ďakujeme. 

 



 

Posledný týždeň sme navštívili 

VIANOČNĚ TRHY na Námestí SNP 

a zohriali sme sa sladkým teplým 

punčom. Po príchode z prázdnin plní 

zážitkov, oddýchnutí sme  zorganizovali 

turnaj v stolnom tenise. Vzájomné 

súťaženie chlapcov bolo napínavé 

a chlapci sa navzájom povzbudzovali. A aké boli výsledky? Ako prvý sa 

umiestnil D. Kováč, druhý bol R. Pokoš a na treťom mieste sa umiestnil D. 

Bartoš. Nezaháľali sme ani v tvorivosti. Podľa vlastnej fantázie sme vymaľovali 

drevené kruhy, zhotovili kvety zo šišiek, 

snehuliakov s čiapkami z polystyrénových 

gúľ, kytice kvetov z konárikov. Samozrejme 

sme si spoločnými silami uvarili novoročnú 

šošovicu, na ktorej si pochutili všetci žiaci.  

Zúčastnili sme sa VORKSHOPU 

s interaktívnymi metódami a aktivitami na 

tému: „NIKTO NIE JE NA PREDAJ“. Prostredníctvom aktivít sme sa dozvedeli 

ako predchádzať riziku, ak sa staneme obeťou obchodovania s ľuďmi a kde 

hľadať pomoc. Nevynechali sme ani športové aktivity v telocvični. Zasúťažili 

sme si vo vybíjanej, nacvičili sme si techniku 

streľby na kôš a posilnili sme si svalstvo. 

Vytvorili sme si abstraktné obrázky a začali sme 

s prípravou VALENTÍNSKYCH SRDIEČOK z  

kartónu,  farebného papiera a modelovacej hmoty. 

Na záver mesiaca sme sa pobavili na diskotéke, 

na ktorej p. vedúca vychovávateľka odmenila súťažiacich v stolnom tenise 

sladkou odmenou a vyhodnotila čistotu izieb za I. polrok.    

 

 


