
 

     Do nového školského roku 2020/2021 sme nastúpili plní 

optimizmu a očakávaní. Netrvalo dlho a aj do našej záujmovej 

činnosti zasiahli protipandemické opatrenia. Nasledujúce dni 

a mesiace sme prežívali ako na húsenkovej dráhe, striedali sa lepšie obdobia s horšími. 

Pravidelné športové aktivity ako futbalové alebo volejbalové zápasy sme museli vymeniť 

za prechádzky do prírody. Smelo môžeme povedať, že sme 

preliezli všetky kopce v okolí internátu. Zlepšili sme si 

geografické vedomosti, aj orientačné schopnosti. Tieto 

vychádzky sme spojili so zbieraním prírodného materiálu, 

ktorý sme neskôr využili na výrobu 

rôznych dekorácií, potrebných pri 

výzdobe nášho internátu. 
     Veľkú radosť nám urobilo to, že 

sme sa ešte pred úplným zavretím 

divadiel stihli zúčastniť divadelného 

predstavenia  TAJOMNÝ MAJÁK  

v Bábkovom divadle na rázcestí. 

Predstavenie bolo zamerané na problémy 

mladých ľudí a našich žiakov oslovilo, ako 

aj samotné prostredie bábkového divadla, 

ktoré je veľmi vkusne vyzdobené. 

     Jeseň je už neodmysliteľne spojená so sezónnymi prácami na záhone, ktorý  vytvorili 

naši žiaci pred internátom. Spoločnými silami sme ho vyčistili, zasadili tulipány, narcisy 

a krokusy, ktoré nás na jar privítajú ako prvé. 

       

          

 



 

       Banská Bystrica má krásne historické 

námestie. Ako každý rok, tak aj tento, sme boli 

hrdí, že s ním môžeme oboznámiť prvákov, 

ktorí pribudli v našom internáte. Po 

vyčerpávajúcej prechádzke sme si spoločne 

vychutnali výbornú zmrzlinu. Šťastie nám 

prialo aj v oblasti kultúry. Smelo môžeme 

povedať, že sme boli jedny z posledných, ktorí sa ešte stihli 

zúčastniť VÝSTAVY TELEVÍZNYCH BÁBOK v Štátnej 

vedeckej knižnici 

pred jej zatvorením. Unikátna výstava 

známych a obľúbených bábok vyčarila 

široký úsmev na tvári našich žiakov. Dostali 

možnosť si jednotlivé bábky pozrieť, 

dokonca sa s nimi aj zahrať. Súčasťou 

výstavy bolo aj premietanie rozprávok 

a relácií, v ktorých bábky vystupovali. 

     Po tomto príjemnom období do našich 

životov opäť zasiahla pandémia a dvere nášho internátu zostali niekoľko týždňov 

zatvorené. Možnosť otvoriť ich sme dostali až koncom novembra. Za normálnych 

okolností by sme už v tomto období nacvičovali s našimi vychovávateľmi vianočný 

program, pripravovali si vianočnú slávnostnú večeru, ktorá 

bývala vyvrcholením spoločne strávených chvíľ pred 

vianočnými prázdninami. Spoločne sme sa snažili o vytvorenie vianočnej atmosféry 

aspoň v rámci možností. Tak takto sa žilo v našom internáte počas covidu. Raz otvorený, 

raz zatvorený. Všetci však dúfame, že toto obdobie už máme za sebou a zostane pre nás 

len nostalgickou spomienkou.       


