
   

Prišiel deň, na ktorý sme tak dlho všetci čakali.  Deň, kedy sme skoro po štyroch 

mesiacoch znova uvideli priestory školy, internátu, svojich kamarátov, spolužiakov 

a vychovávateľov. Pandémia COVID  nás zatvorila do našich domovov, kde sme 

prežili čas Vianoc,  ale aj Veľkej Noci a počas tých dlhých týždňov sme boli 

odkázaní len na mobilné telefóny a internet. Konečne prišiel vytúžený deň, kedy 

sme sa zvítali v našom internáte. 

Protipandemické opatrenia nám však naďalej 

nedovolili vrátiť sa k našej záujmovej 

činnosti, ktorá bola vždy pestrá a zaujímavá. 

Neboli sme preto však smutní, dohodli sme 

sa spoločnne oklamať COVID a náš voľný 

čas sme sa rozhodli tráviť v exteriéri, 

v prírode. Navštívili sme v rámci vychádzky historické 

budovy na Námestí SNP, o ktorých nám p. 

vychovávateľka porozprávala veľa zaujímavostí. Jeden 

z ďalších našich dní sme sa boli pozrieť  do areálu 

Pamätníka SNP pri príležitosti oslobodenia Banskej 

Bystrice od fašistických vojsk.  

Keď sa upršané 

a studené počasie konečne umúdrilo, mohli sme 

opäť zrealizovať naše plány a vyšli sme si na 

Suchý vrch. 

 

 

 

 



 

Slniečko nás svojimi teplými lúčmi pozvalo aj do „Sásovskej 

doliny“,  kde nám bol dopriaty prekrásny výhľad na celú 

Sásovú, ale aj na okolité dediny (Nemce, Selce). Po tejto 

vychádzke sme si zaslúžene dopriali sladkú odmenu 

v podobe výbornej zmrzliny. Navštívili sme aj nákupné 

centrum ESC, kde 

sme prezreli nové 

obchody, ktoré 

boli tak dlho zatvorené a po malých 

nákupoch sme zasadli v cukrárni a potešili 

naše chuťové poháriky.  

Mesiac máj bol skúpy na teplé dni, ale aj tak 

sme uchytili, čo sa dalo a snažili sme sa využiť každý pekný deň. O to viac 

slnečných lúčov nám doprial mesiac jún. Hneď na začiatku mesiaca sme si boli 

zašportovať v areáli ZŠ- Spojová, kde naši 

žiaci ukázali svoje nadšenie pre futbal. 

Zapojili sa aj žiaci, ktorí nemali vzťah ku 

tomuto športu.  

V polovici mesiaca sa nám podarilo 

uskutočniť tradičnú turistickú vychádzku 

spojenú s opekaním špekačiek. Počasie bolo 

ideálne a my sme sa mohli venovať športovým aktivitám celé popoludnie. Ani sme 

sa nenazdali a priblížil sa koniec školského roka, kedy sa všetci rozídeme na letné 

prázdniny do svojich domovov. S radosťou budeme spomínať na tento školský rok, 

aj keď bol o niečo kratší, ako tie predchádzajúce, ale prežili sme prekrásne chvile 

v spoločnosti našich kamarátov, 

spolužiakov a vychovávateľov.  

  


