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Škola v prírode v Nízkych Tatrách
V dňoch 10.5. – 15.5.2015 sa žiaci druhé-
ho a štvrtého ročníka zo Základnej školy s 
materskou školou na Maurerovej ulici 14 v 
Krompachoch zúčastnili týždenného po-
bytu v škole v prírode. 

Vycestovali do atraktívnej lokality Sloven-
ska – Nízkych Tatier- Bystrá - Tále. Pobyt 
bol okrem zážitkového učenia spätý aj s 
bohatým programom plným hier, súťaží v 
prírode a spoznávaní  okolitých krás. Nav-
štívili krásnu Bystriansku jaskyňu, kde zis-
tili, že pobyt v takejto jaskyni pomáha liečiť 
chronický zápal priedušiek, kašeľ, astmu i 
rôzne alergické prejavy, zúčastnili sa bese-
dy s členmi horskej služby, vyskúšali si jaz-
du na koníkoch a veľkú radosť im spôsobilo 
aj hodinové plávanie v bazéne v hoteli Bys-
trá.
Žiaci nielen spoznávali a chránili prírodu,  
ale prispievali aj k utváraniu dobrých me-
dziľudských vzťahov, poznali svoje práva i 
povinnosti a rešpektovali práva ostatných, 
pričom k učeniu im pomáhalo i zdravé hor-
ské prostredie. V závere pobytu  v piatok sa 
vyhodnocovala škola v prírode, oceňovali 
sa deti za úpravu izieb, čistotu, najväčšie-
ho spáča a papkáča. Každé dieťa bolo od-
menené diplomom a darčekom. Touto ces-
tou sa chceme poďakovať sponzorom, kto-

rí svojimi darmi prispeli k radostnej nálade 
detí v škole v prírode. Sponzori: Ing. Vare-
chová Z., domáce potreby – Lorencova ul., 
X- shop Danajka Vladimír, papierníctvo 
Domino, Mudr. Kováčová, Ing. Kozlová, 
p. Iveta Tomčíková, p. Eva Lacková, p. Če-
chovská, p. Jenčíková, p. Ferencová, p. Ma-
liňáková, p. Sokolová R., p. Svobodová, p. 
Ďorková, Mgr. Micherdová, p. Brilová, Ne-

omi – kaderníctvo, firma Gastes, obchod 
Eva. Veľké poďakovanie patrí aj zúčastne-
nému pedagogickému dozoru a pani zdra-
votníčke za jej svedomitú prácu s deťmi a 
za vytváranie výbornej nálady počas celé-
ho pobytu v škole prírode.

                                                                                   Mgr. J. Hurtuková, 

ZŠ s MŠ Maurerova 

Žiaľ, takmer polovica populácie fajčí ale-
bo pije alkoholické nápoje. Iní zas holdujú 
kokaínu a ďalším drogám. Tento trend sa 
rozširuje po celom svete. Kladieme si za 
povinnosť stále upozorňovať na potenci-

álne nebezpečenstvo súvisiace so zneuží-
vaním drog. Bežný človek, aktívny  špor-
tovec  alebo takzvaný „víkendový“ športo-
vec , každý  musí vedieť, ako pôsobia na ľud-
ský organizmus drogy najmä u detí a do-

spievajúcej mládeže.  V snahe, ukázať žia-
kom našej školy možnosti trávenia voľných 
chvíľ v spoločnosti svojich priateľov, sme 
dňa 5.6.2015 zorganizovali v rámci projek-
tu v spolupráci s Občianskym združením 
„Zober loptu, nie drogy“ športový deň. Tej-
to akcie sa zúčastnili všetci žiaci našej ško-
ly  v počte 139. V úvode tanečníci zatanco-
vali Zumbu , ktorú nacvičovali v priebehu 
celého roka. Následne sa utvorili  futbalo-
vé  a volejbalové družstvá. V jednotlivých 
turnajoch ukázali žiaci svoju zdatnosť. Žia-
ci nižších ročníkov sa prejavili v iných ak-
tivitách, ako napríklad stolný tenis, florbal, 
bicyklovanie, hod na basketbalový kôš a 
hod lietajúcim tanierom. Počas celého dňa 
bol žiakom poskytovaný pitný režim a ob-
čerstvenie.V závere boli vyhodnotené všet-
ky aktivity dňa koordinátormi  projektu 
„Zober  loptu, nie drogy“  a vyjadrené po-
ďakovanie OZ  „Zober loptu, nie drogy“ za 
spoluprácu a sponzorské  dary. 
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