
 

 

 
  
 

Záujmová činnosť v našom internáte  
v mesiacoch január až jún 2022 

 
       Po predĺžených zimných prázdninách sme sa v novom roku stretli 
v našom internáte. Plní elánu, radosti a túžby po nových zážitkoch, 
ktoré zažijeme len spolu s kamarátmi a kamarátkami z internátu.  

     Ako prvé si chlapci prezreli  
slávnostne vyzdobenú novoročnú 
Bystricu a uvarili nealko punč. Môžem 
potvrdiť, že sa im podaril a chutil 
naozaj všetkým. Chlapci  sa pri punči 
rozhovorili o vianočných, novoročných 
a trojkráľových tradíciách, ktoré 
poznajú alebo ich doma dodržiavajú.   

      Počas zimných mesiacov si chlapci radi 
zacvičili v telocvični, zahrali futbal, stolný 
tenis, volejbal. Neraz nás prekvapili svojim 

kuchárskym umením 
a napiekli nám koláčik. 
Dievčatá na fašiangy, 
ako zvyky kážu, 
vyprážali - krapne, 
šišky, pampúchy. V knižnici M. Kováča sme si 
všetci spoločne pozreli 
film o Johnovi Lennonovi 
,,Nanič chlapec“. Chlapci 
navštívili výstavu mladých 

umelcov ,,ART Kjub“ v OC POINT.  Palacinky 
chutia všetkým, tak si ich pripravili a pochutili 
si na nich raz dievčatá a inokedy zas chlapci.  
     ,,Láska cez internet “ bola téma, ktorej sme sa 
všetci venovali v rámci workshopu vo veľkej klubovni nášho 
internátu.                  
     



 
      Počas športového popoludnia si dievčatá a chlapci zmerali sily vo 
futbale, behu, v stolnom tenise a posilňovacom náradí v športovom 
areáli pri základnej škole Spojová. Pekné počasie nás vylákalo na 
vychádzky do okolia, dievčatá poznávali liečivé rastliny a ich vplyv na 
náš organizmus. Chlapci zbierali materiál, ktorý použili na 
výrobu dekorácií a pri veľkonočnej výzdobe internátu. 

   Veľmi nás potešila možnosť navštíviť 
Divadlo z Pasáže,  pozreli sme si úžasné 
predstavenie,, Posolstvo z inej planéty“ 
v CNK – Záhrada. Skvelý zážitok, 
ĎAKUJEME .  
    Pri prehliadke veľkonočných trhov si 
dievčatá na námestí pozreli predstavenie 
zamerané na veľkonočné zvyky  
,,Šuhajské aktivity kyselých krásavcov 

na chodúľoch“. Prezreli sme si 
výstavu obrazov z medzinárodných 
maliarskych sympózií vo Vysokých 
Tatrách, umiestnenú vo vestibule 
Radnice mesta Banská Bystrica.  
Chlapci si pri návšteve veľkonočných 
trhov pozreli kultúrny program - 
vystúpenie detí MŠ - vynášanie Moreny.  
Veľkonočné sviatky sme si pripomenuli aj v internáte. Dievčatá  

maľovali veľkonočné vajíčka a 
vyrobili drobné dekorácie, 
ktoré použili pri výzdobe 
interiéru internátu. Chlapci 
preukázali svoju zručnosť pri 
príprave obložených chlebíčkov 
na slávnostný stôl.  

Po zložení lešenia, 
ktoré „zdobilo“ náš 

internát od jesene, sme na kvetinovom 
záhone aspoň trochu urobili poriadok 
a zachraňovali to, čo sa ešte zachrániť 
dalo. Záhon s kvetmi pred vchodom 
bol udupaný, kvety  a okrasné kríky 
dolámané. Po ukončení prác na 
budove internátu, nás čaká neľahká úloha dať kvetinový záhon do 
kvitnúcej podoby.  



      
Po dlhej dobe nám situácia umožnila 
usporiadať  aj stolnotenisový turnaj, na 
ktorý sme intenzívne trénovali. Peknou 
spoločnou akciou bola exkurzia 
s názvom ,,Kade tade po Bystrici“.   
Sprevádzala nás lektorka, ktorá nám 
povedala množstvo nových informácií 
a zaujímavostí o histórii Banskej 
Bystrice a okolí.  

    So spoznávaním dejín mesta 
v oblasti baníctva, sme pokračovali návštevou novej interaktívnej 
výstavy v Barbakáne s názvom ,,THURZO – FUGGER“ zážitková 
expozícia. V máji sme navštívili divadelné predstavenie „AKÚ FARBU 
MÁ ŽIVOT“ v Akadémii umení a v mesiaci jún absolvujeme aj tradičný 
poldenný výlet spojený s opekaním špekáčikov a loptovými hrami 
v Laskomerskej doline. Je jasné, že pred prázdninami nás čaká ešte 
množstvo zaujímavých akcií, na ktoré sa už teraz tešíme.  
    
     
  
 
 
  
 


