
 

 

Č I N N O S Ť     V    I N T E R N Á T E 
S E P T E M B E R   -   D E C E M B E R   2021. 

 

Po slnečných letných prázdninách nás 

privítal nový školský rok s novými 

záväzkami a školskými povinnosťami. 

Dobré počasie nám umožnilo práce na 

kvetinovom záhone a na zazimovanie 

čínskych ruží. Uskutočnili sa 

prehliadky historických častí mesta 

a prezentácie pamiatok spojené 

s posedením pri zmrzline. Nechýbali  

   ani vychádzky do prírody, kde sme 

nazbierali šípky a jesenné lístie na 

výzdobu klubovne. Protipandemické 

opatrenia nám však nedovolili 

pokračovať v záujmovej činnosti, tak 

sme naďalej využívali ponuky 

počasia. V najväčšej možnej miere sme 

využívali športový areál  Základnej školy na Spojovej ulici, kde naši žiaci 

pravidelne cvičili na posilňovacích konštrukciách, hrávali volejbal, futbal, stolný 

tenis, niektorí si dokonca trúfli zmerať svoje sily aj na atletickej dráhe. V 

 mesiaci september sa zorganizovala aj 

pravidelná burza šatstva “Dajme 

veciam druhú šancu“. Navštívili sme 

divadelné predstavenie v Štátnej 

opere „Nemé tváre – výkriky do 

ticha“.  

 



 

Inscenácia prostredníctvom hudby, tanca a činoherného umenia bola príbehom 

o fyzickom a virtuálnom šikanovaní. Príbeh dvoch mladých ľudí našich žiakov 

oslovil a zanechal  v nich hlboký dojem. 

  Ďalšou vydarenou akciou bola 

októbrová exkurzia do mini Zoo 

exotických zvierat v SOŠ pod 

Bánošom. Dozvedeli sme sa 

množstvo zaujímavých informácií 

o chove včiel, exotických vtákov, 

plazov, koní  a nakoniec sme 

dostali možnosť zahrať sa s malými 

šteniatkami dalmatíncov. Zaujímavou 

bola aj téma workshopu s názvom „ Nikto 

nie je na predaj“, kde nám lektorka 

prostredníctvom dokumentárneho filmu 

poukázala na chyby obyčajných ľudí, 

ktorí ľahko naleteli na lákavé ponuky 

práce v zahraničí. 

 Naši žiaci navštívili v  

Tihányiovskom kaštieli výstavu 

pod názvom „Fascinujúci svet 

pavúkov a škorpiónov“, ktorá sa 

im veľmi páčila a doniesli si z nej  

množstvo pekných  fotografií. 

Silným zážitkom bola aj  účasť na 

filmovom predstavení pod názvom 

„Špina“. Žiačky mali možnosť 

pozrieť si príbeh dospievajúceho dievčaťa, ktoré sa stalo obeťou znásilnenia 

a následne musela bojovať so svojimi démonmi, ale aj s okolím, ktoré jej 

prestalo zrazu rozumieť.  



      

 

Život s pandémiou nebol ľahký ani v našom internáte. Covid menil plány, ale 

naši žiaci aspoň vo svojich výchovných skupinách participovali na výzdobe 

internátu. Chlapci z prírodného materiálu, ktorý si nazbierali počas svojich 

vychádzok do prírody, vytvorili krásne 

jesenné ikebany, ktorými následne 

skrášlili klubovne internátu. Začali 

vyrábať sviečky, ktoré sme plánovali 

využiť vo vianočnej výzdobe. Trúfli si 

dokonca aj na pečenie koláča, pri 

ktorom im asistovala pani 

vychovávateľka a mimochodom 

vydaril sa im výborne a všetci sme 

si na ňom pochutnali. Dievčatá 

zase navarili chutné slivkové 

knedle a vytvorili z papiera anjelov 

a vianočné hviezdy. Stihli sme dokonca napiecť aj medovníčky. Tento rok sme 

si chceli vyskúšať aj novinku a navariť si spolu vianočnú kapustnicu, keďže sme 

vedeli, že tradičná spoločná vianočná 

večera so zemiakovým šalátom a rezňom 

nám ako aj minulý rok nebude dopriata. 

Zrazu sa však stalo to, čoho sme sa 

najviac obávali. Vyučovanie musí by 

prerušené a naše plány musíme opäť 

zmeniť.  

Ale aj napriek tomu Vám všetkým 

prajeme Veselé Vianoce a v roku 2022 

veľa zdravia a šťastia. 

 


