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ZŠ SV. JÁNA KRSTITEĽA vznikla v  roku 1992.                    
Od 1. októbra 2001 pôsobí v Spišských Vlachoch aj 
cirkevná ZUŠ sv. Jána Krstiteľa. V januári 2010 došlo 
k zlúčeniu týchto škôl a stali sa ako samostatné 
organizačné zložky súčasťou Cirkevnej spojenej 
školy, Komenského 6, Spišské Vlachy.  Motto školy 
znie: "Kto má srdce, je bohatý, kto má Boha v srdci, je 
najbohatší." V tomto duchu sa každý pedagóg snaží 
formovať svoje vnútro a zároveň pôsobiť aj na  
svojich žiakov.  

 

SPIŠSKÉ MÚZEUM vzniklo v roku 1884 z iniciatívy 
Spišského dejinného spolku. Od svojho vzniku sa 
zameriava na tri základné oblasti - históriu, 
umeleckú históriu a etnografiu spišského regiónu    
a mesta Levoče. Zo začiatku sídlilo v gotickom 
dome, v roku 1955 získalo budovu levočskej radnice, 
kde bola inštalovaná historická expozícia. V rokoch 
1968-1990 spravovalo národnú kultúrnu pamiatku 
Kostol sv. Jakuba v Levoči, v januári 1989 prevzalo 
správu Spišského hradu. Dňa 1.4.2002 bolo Spišské 
múzeum zlúčené so Slovenským národným 
múzeom (SNM). 

 

NADÁCIU JOZEFA SALAJA PRE SPIŠSKÉ VLACHY A SPIŠ 
založil v roku 2010 Mgr. Jozef Salaj – rodák zo Spišských 
Vlách. Jej účelom a cieľom je: 

• podpora lokálnych aktivít občanov, občianskych 
združení v meste Spišské Vlachy, 

• podpora rozvoja demokracie, nábožensky a etnicky 
tolerantného prostredia, 

• podpora zachovávania i obnovy pamiatok a ochrany 
kultúrneho dedičstva, 

• podpora všestranného rozvíjania a podpora aktivít                
v oblasti cestovného ruchu, 

• podpora organizácie rôznych podujatí pre širokú 
verejnosť v oblasti kultúry, športu, turistiky, práce                 
s deťmi a mládežou, cestovného ruchu (športové 
súťaže, turistické stretnutia, mládežnícke a detské 
vzdelávacie tábory, ako aj tábory pre ochrancov 
prírody, kultúrne slávnosti, atď.) 



 

 

 

 

 

 

 

ZZaaččiiaattookk  ssppoolluupp
V priebehu školského roku 2013/2014 sa nám vďaka podpore Nadácie Jozefa Salaja

spoluprácu so Spišským múzeom v Levoči, ktorá sa už od počiatku javila ako veľmi plodná. Žiaci našej školy 
navštívili nielen samotné múzeum, ale aj rodný dom Majstra Pavla, Radnicu  či
toho prebehli exkurzie na Spišský hrad, kde hlavne na menších žiakov čakal bohatý program, zameraný na život 
v minulosti. Asi najviac radosti zožali športové disciplíny s historickým motívom na nádvorí hradu. V
väzby „Škola v múzeu – múzeum v škole“ sme mali 
figuríny v životnej veľkosti a repliky historických obrazov nám priblížili život Levočskej bielej panej 
legendy, aj ten skutočný. Teším sa, že ide o dlhodobý dejepisný projekt, s
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priebehu školského roku 2013/2014 sa nám vďaka podpore Nadácie Jozefa Salaja

Levoči, ktorá sa už od počiatku javila ako veľmi plodná. Žiaci našej školy 
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urzie na Spišský hrad, kde hlavne na menších žiakov čakal bohatý program, zameraný na život 
minulosti. Asi najviac radosti zožali športové disciplíny s historickým motívom na nádvorí hradu. V

škole“ sme mali aj my možnosť hostiť múzeum v 
repliky historických obrazov nám priblížili život Levočskej bielej panej 

legendy, aj ten skutočný. Teším sa, že ide o dlhodobý dejepisný projekt, s pokračovaním aj v
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priebehu školského roku 2013/2014 sa nám vďaka podpore Nadácie Jozefa Salaja podarilo rozbehnúť 
Levoči, ktorá sa už od počiatku javila ako veľmi plodná. Žiaci našej školy 

Kostol sv. Jakuba v Levoči. Okrem 
urzie na Spišský hrad, kde hlavne na menších žiakov čakal bohatý program, zameraný na život 

minulosti. Asi najviac radosti zožali športové disciplíny s historickým motívom na nádvorí hradu. V rámci spätnej 
 našej škole. Pútavý výklad, 

repliky historických obrazov nám priblížili život Levočskej bielej panej – ten podľa 
vaním aj v ďalšom školskom roku.   

, koordinátorka projektu v šk. roku 2013/2014 

  
 



 

 

 

 

 

 

ZZ  ppoohhľľaadduu  uuččiitteeľľaa  ......  
Vyučovanie dejepisu môže byť zaujímavé, keď sa dotýka prítomnosti a vôbec nemusí prebiehať v klasickej 

triede počas vyučovacej hodiny. Našou spoločnou snahou bolo uchovať spomienky a vštepiť lásku k histórii nášho 
regiónu, vlasti. Už druhý rok sme vďaka spolupráci s Nadáciou Jozefa Salaja a Spišského múzea v Levoči mali 
možnosť obohatiť si svoje vedomosti, precvičiť si svoje  schopnosti a talent vďaka projektu Škola v múzeu - múzeum 
v škole. Odborníci  historici zo Spišského múzea nám pripravili netradičné interaktívne vyučovanie. Veľmi pútavo, 
s množstvom konkrétnych ukážok, nám priblížili dejiny spišského regiónu. 

Žiaci našej školy sa v školskom roku 2014 /2015 zúčastnili týchto programov: Chlebovanie, Betlehemské hry, 
Veselý muzeálny povrázok, Hodujeme, Ako sa bránil hrad spolu s ukážkou šermu, Malá škola princezien a rytierov, 
návšteva hradu Betliar, Noc na Spišskom hrade. Niektoré z aktivít prebiehali na pôde našej školy, za inými sme 
vycestovali do múzea v Levoči, na Spišský hrad. O tom, ako žiaci tieto aktivity vnímali a čo im priniesli, sa môžete 
dočítať na ďalších stranách. Prednášky sa niesli v príjemnej atmosfére, občas sme si potrápili hlavy nad 
nezvyčajnými predmetmi z múzea, zasúťažili si i dvihli meč či kord. Osobne sa veľmi teším, že sme sa mohli stať 
súčasťou týchto programov. Odniesli sme si mnoho zaujímavých informácií z rôznych oblastí života v minulosti 
v regióne Spiš. Myslím si, že žiakov tieto témy zaujali, pretože priniesli pozitívny ohlas. Mohli spoznať  históriu aj 
z inej stránky a nadobudnuté vedomosti využiť  na hodinách dejepisu. Ďakujem pracovníkom múzea za ich nápadité 
spracovanie rôznych tém, praktické prevedenie a Nadácii Jozefa Salaja za finančný príspevok, aby sme tieto aktivity 
dokázali zrealizovať.  Rovnako  patrí poďakovanie aj  všetkým kolegom a zamestnancom  pod vedením p. riaditeľky, 
že sme dokázali vytvoriť priestor na uskutočnenie týchto programov. Verím, že naša vzájomná spolupráca bude 
rovnako úspešne pokračovať aj v ďalšom školskom roku a už teraz sa teším na množstvo nových zážitkov.  

Možno si po prečítaní tohto bulletinu poviete, že dejiny nemusia byť mŕtve, nemusia byť len výpočtom rokov 
a vojen, nie sú len čierno-bielym obrazom víťaz - porazený. Tvoria ich ľudia, ich rôzne osudy, rozhodnutia, činy, sú 
plné farieb, chutí, vôní, úsmevov i sĺz, ale rozhodne stojí za to oboznámiť sa s nimi, snažiť sa ich pochopiť, prijať a to 
pozitívne si odniesť pre svoju budúcnosť. A čo je najdôležitejšie, byť hrdí na našich predkov, na naše korene. 

 
Mgr. ZUZANA KANDROVÁ, koordinátorka projektu v šk. roku 2014/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

 

PPooďďaakkoovvaanniiee  zzaa
 

Naša ZŠ sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch sa snaží pestovať svoj imidž už 23 rokov. Každoročne do života 
školy prinášajú učitelia, rodičia a žiaci, široká verejnosť a
vzdelávací proces, ale aj mimoškolskú činnosť. Veľmi sme preto uvítali príležitosť, keď nás pred zhruba rokom a
oslovila Nadácia Jozefa Salaja s ponukou predstaviť 
školy v Spišských Vlachoch. Takto sme sa vďaka Spišském
minulosti. Pútavou a zábavnou formou sme zatraktívnili náš výchovno

Ste ľudia, ktorí sa dokážu nadchnúť pre dobrú vec a
v projekte „Škola v múzeu – múzeum v
obohatili naše poznanie vaše interaktívne programy v
školy. Spoločne sme vyrábali modrotlač a
života Levočskej bielej panej, chlebovali sme, rozmotávali sme muzeálny povrázok, zahrali sme sa na Betlehem počas 
Vianoc, hodovali sme, naučili sme sa, ako sa bránil hrad, absolvovali sme školu princezien a
Spišskom hrade.  

Vďaka finančnej podpore Nadácie Jozefa Salaja sme zakúpili do školy učebné pomôcky na dejepis, naši žiaci mali 
možnosť zhliadnuť krásy Betliara a Ochtinske
v celoslovenskom finále súťaže Jazykový kvet, absolvovať lyžiarsky kurz vo Vysokých Tatrách s kvalitnou lyžiarskou 
výbavou. Počas leta bola škola naplnená detským džavotom. Podporili s
letného tábora a anglického letného tábora. 
v Levoči pripraví zaujímavé programy, ktoré našim žiakom pútavou formou priblížia spôsob života našich pre
a históriu regiónov Slovenska. Naším cieľom je účelovo využiť prostriedky, ktoré sa dajú
sponzorom, a tak poskytnúť našim žiakom kvalitný vzdelávací proces
naša spolupráca s Nadáciou Jozefa Salaja bude pokračovať aj naďalej. V
ĎAKUJEM. 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

aa  ssppoolluupprrááccuu  ……  
Spišských Vlachoch sa snaží pestovať svoj imidž už 23 rokov. Každoročne do života 

žiaci, široká verejnosť a priatelia školy nové aktivity, ktoré podporujú výchovno
imoškolskú činnosť. Veľmi sme preto uvítali príležitosť, keď nás pred zhruba rokom a

ponukou predstaviť zaujímavým spôsobom históriu Spiša žiakom, ktorí navštevujú 
Takto sme sa vďaka Spišskému múzeu v Levoči mohli vrátiť o

zábavnou formou sme zatraktívnili náš výchovno-vzdelávací proces.  
Ste ľudia, ktorí sa dokážu nadchnúť pre dobrú vec a naučili ste to aj nás. Radi by sme sa každému zo zúčastnených 

múzeum v škole“ poďakovali za doterajší čas strávený s 
e vaše interaktívne programy v múzeu v Levoči, na Spišskom hrade, ale aj v

rotlač a hrnčiarske výrobky, spoznali sme zaujímavosti z
, chlebovali sme, rozmotávali sme muzeálny povrázok, zahrali sme sa na Betlehem počas 

ako sa bránil hrad, absolvovali sme školu princezien a

Vďaka finančnej podpore Nadácie Jozefa Salaja sme zakúpili do školy učebné pomôcky na dejepis, naši žiaci mali 
Ochtinskej aragonitovej jaskyne na školskom výlete, dôstojne reprezentovať školu 

celoslovenskom finále súťaže Jazykový kvet, absolvovať lyžiarsky kurz vo Vysokých Tatrách s kvalitnou lyžiarskou 
Počas leta bola škola naplnená detským džavotom. Podporili ste nás pri organizácii dvoch týždňov denného 

anglického letného tábora. Dúfame, že aj v budúcom školskom roku pre nás Spišské múzeum 
Levoči pripraví zaujímavé programy, ktoré našim žiakom pútavou formou priblížia spôsob života našich pre

m cieľom je účelovo využiť prostriedky, ktoré sa dajú
tak poskytnúť našim žiakom kvalitný vzdelávací proces, ale aj mimoškolské aktivity. B

ozefa Salaja bude pokračovať aj naďalej. V mene našich žiakov Vám všetkým patrí veľké 

                                                                                                                                             Mgr. RENÁTA BAŠISTOV
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naučili ste to aj nás. Radi by sme sa každému zo zúčastnených 
 nami. Oslovili nás a hlavne 

Levoči, na Spišskom hrade, ale aj v priestoroch našej 
hrnčiarske výrobky, spoznali sme zaujímavosti z regionálnych dejín Spiša, zo 

, chlebovali sme, rozmotávali sme muzeálny povrázok, zahrali sme sa na Betlehem počas 
ako sa bránil hrad, absolvovali sme školu princezien a rytierov, zažili sme noc na 

Vďaka finančnej podpore Nadácie Jozefa Salaja sme zakúpili do školy učebné pomôcky na dejepis, naši žiaci mali 
j aragonitovej jaskyne na školskom výlete, dôstojne reprezentovať školu 

celoslovenskom finále súťaže Jazykový kvet, absolvovať lyžiarsky kurz vo Vysokých Tatrách s kvalitnou lyžiarskou 
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budúcom školskom roku pre nás Spišské múzeum 
Levoči pripraví zaujímavé programy, ktoré našim žiakom pútavou formou priblížia spôsob života našich predkov 

m cieľom je účelovo využiť prostriedky, ktoré sa dajú získať vďaka štedrým 
aj mimoškolské aktivity. Budeme radi, ak 

mene našich žiakov Vám všetkým patrí veľké 

RENÁTA BAŠISTOVÁ, riaditeľka školy 

 



  

MMúúzzeeuumm  vv  šškkoollee,,    
šškkoollaa  vv  mmúúzzeeuu......  

 

SNM - Spišské múzeum v Levoči sa dlhodobo venuje práci s návštevníkom a hlavne práci s najmladšou 
vekovou kategóriou – žiakmi základných škôl. Múzejná pedagogika sa stala integrálnou súčasťou múzejnej práce 
a neodmysliteľne patrí k prioritám  prezentačnej činnosti múzea. Každá expozícia, výstava,  si z nášho pohľadu 
zaslúži sprievodné podujatia venované práve deťom.  Naše programy pre deti sa delia na niekoľko skupín, ale to 
najjednoduchšie delenie je na programy v múzeu a programy v školách. Práve druhá kategória sa nám veľmi 
osvedčila, keďže nie každá škola má možnosti cestovať do múzea raz či viackrát ročne. Naše múzeum je 
dlhodobo zapojené do projektu Škola v múzeu, ktorý podporuje Nadácia Poštovej banky. Práve po oslovení 
touto nadáciou vznikol projekt „Myslíme na deti“, ktorý sa sústreďuje  predovšetkým na  aktivity s deťmi na 
školách.  Hlavnou myšlienkou projektu bola a je veta: „Nemôžete prísť za nami? My prídeme za vami.“ 
Každoročne pripravujeme množstvo tvorivých aktivít, lektorských výkladov, pracovných listov, špeciálnych 
prehliadok pre všetky vekové kategórie detského návštevníka. Osvedčuje sa  najmä opakovaná práca s deťmi 
a ich opätovné zapájanie do múzejných aktivít, až sa im prostredie múza, múzejní pracovníci  či témy z histórie 
a kultúry stanú prirodzenou súčasťou ich spoločenského zázemia. 

Preto sme privítali možnosť dlhodobo a cielene pracovať a spolupracovať so žiakmi Základnej školy sv. Jána 
Krstiteľa v Spišských Vlachoch. Takáto dlhodobá spolupráca s tými istými deťmi (s malými obmenami) je pre nás 
skúškou tvorivosti v prinášaní odborných tém detskej vnímavej osobnosti, je pre nás skúškou hľadania vhodných 
a nových prístupov k prezentácii našej histórie a kultúry a v neposlednom rade je pre nás možnosťou predstaviť 
múzejnú prácu aj takýmto, doposiaľ nie príliš rozšíreným spôsobom. Sme radi, že sa naša práca stretla 
s pochopením pedagógov, s pochopením v Nadácii Jozefa Salaja, ktorý celý projekt podporuje, a hlavne 
s pochopením a záujmom detí, ktoré sa zúčastňujú našich programov. V prípade spolupráce so školou 
v Spišských Vlachoch ide o kombináciu programov v múzeu v Levoči, na Spišskom hrade a programov 
pripravených priamo pre školské prostredie. Niektoré programy boli vytvorené priamo pre túto školu a v ich 
prostredí boli aj  po prvýkrát zrealizované. Deti sa postupne mali možnosť zoznámiť s Levočskou bielou paňou, 
s Veselým muzeálnym povrázkom, zistili, Ako sa bránil hrad, či ako sa v minulosti stolovalo v programe Hodujme. 
V múzeu si upiekli chlieb na našom Chlebovaní či vytvorili modrotlačový obrúsok v dávnej Modrej krajine. Na 
našom ostatnom stretnutí sa po splnení rôznych úloh stali princeznami a rytiermi Spišského hradu. 

Pre nás, pracovníkov múzea, ktorí tieto programy vymýšľame, tvoríme a napokon realizujeme, je nesmierne 
dôležitá spätná väzba od detí a pedagógov a slová uznania nás posúvajú ďalej. Napokon to, že táto spolupráca 
nie je jednorazová a trvá už niekoľko rokov, je pre nás indíciou, že to má zmysel. Dúfam, že môžem vyjadriť 
nádej, že naša spolupráca sa prehupne aj do ďalšieho školského roka, a že na pripravované programy sa netešíme 
len my, pracovníci SNM-Spišského múzea v Levoči. 

 

PhDr. DÁŠA UHARČEKOVÁ PAVÚKOVÁ, zástupkyňa riaditeľky SNM - Spišské múzeum v Levoči 

 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  



  

  

  
  
PPrreeččoo  ssmmee  ssaa  rroozzhhooddllii  ppooddppoorriiťť  pprroojjeekktt……  

 

 

Nadácia Jozefa Salaja pre Spišské Vlachy a Spiš bola založená v roku 2010 s cieľom pomáhať v regióne Spiš             
a v meste Spišské Vlachy. Podporujeme najmä projekty a aktivity, ktoré umožňujú deťom a mládeži rozvíjať 
svoje talenty a nadanie v rôznych oblastiach. Prečo práve projekt Škola v múzeu - múzeum v škole? Tento projekt 
spĺňa všetky kritériá, ktoré si kladieme pri prerozdelení našich finančných darov. Výsledkom našej podpory je 
dlhodobá aktivita, ktorá by mala deťom priblížiť históriu ich národa interaktívnou formou vzdelávania blízkou ich 
veku.Teší nás, že môžeme podporovať projekty, ktorých odborným garantom sú historici zo Slovenského 
národného múzea, pretože sú zárukou kvality jednotlivých programov. Našou snahou je sprostredkovať deťom 
nové vedomosti, ale zároveň nezabúdať na ich prirodzené túžby a hravosť. Vnímame záujem detí zoznámiť sa      
s novým prostredím múzea, ale dávame im možnosť zažiť múzejníkov aj priamo v škole, kde sa cítia ako doma. 
Uvedomujeme si, ako vplýva na poznanie a vedomosti žiakov možnosť zažiť, vidieť a vyskúšať si mnohé veci          
z histórie. Pestrosť jednotlivých programov, či už formou alebo obsahom, je pre nás potvrdením dobrého 
rozhodnutia podporiť práve tento projekt, ktorý plánujeme podporovať dlhodobo. Nadácia doposiaľ darovala 
vyše šesť tisíc eur na Školu v múzeu -  múzeum v škole pre deti zo ZŠ sv. Jána Krstiteľa. Veríme, že získané 
vedomosti zostanú deťom natrvalo a budú ich chcieť neskôr odovzdať ďalšej generácii s hrdosťou na svoj región, 
mesto a ľudí žijúcich v ňom. Získajú možnosť čerpať  z histórie aj tradícií regiónu Spiša a budú sa vždy radi vracať 
do rodného kraja. 

 

Mgr. JOZEF SALAJ, správca nadácie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    



    

MODROTLAMODROTLAMODROTLAMODROTLA
    

Dňa 22. 5. 2014 sa trieda III.A zúčastnila vyučovania v
vyučovanie brali ako výlet, pretože všetky činnosti boli pre tretiakov pripravené hravou formou.             
V rámci výtvarnej výchovy a zároveň i vlastivedy sa dozvedeli o
vyrobené touto technikou i odevy. Plátno
hustki, vesty- lajbliki,  šurce. Tretiaci si mohli i
biele plátno odtláčali modrú farbu nanesenú na forme. Táto technika ich veľmi zaujala 
a s radosťou odtláčali na plátno rôzne vzory. Na radnici sa žiaci dozvedeli o
Levočskej bielej panej, ktorá sa narodila a
a cisárskeho kapitána Korponaya. Zaľúbila sa do kuruckého kapitána Andrássyho. 
Zomrela mladá - 25 ročná – bola sťatá za zradu, pretože otvorila levočskú bránu. 
Takúto povesť napísal maďarský spisovateľ 
získavali informácie o Levočskej bielej panej i
vyfarbovaním obrázkov osôb, ktoré mali s
spoločné. Tretiaci sa dozvedeli, ako sa ľudia v
pripravené dve figuríny s oblečením. Žiaci mali možnosť 
Vytvorili 3 skupiny a ich úlohou bolo na radnici vyhľadať v
miestnostiach predmety, s ktorými mohli osoby, ktoré  žili v
keď žila Levočská biela pani, prísť do kontaktu. Keďže všetci žiaci sa 
snažili, ich odmenou bola pohľadnica so Spišským hradom. 
V tomto hrade sa ukrývali kuruci, ktorí v
cisárovi. Po ukončení prednášky a ukážok o
panej sme sa všetci odfotili pred radnicou.          

Mgr. Monika Tondrová

BETLEHEMSKÉ  HRY BETLEHEMSKÉ  HRY BETLEHEMSKÉ  HRY BETLEHEMSKÉ  HRY 
 

                                             
    

    

    

    

MODROTLAMODROTLAMODROTLAMODROTLACCCC            
III.A zúčastnila vyučovania v múzeu a na Radnici v Levoči. 

vyučovanie brali ako výlet, pretože všetky činnosti boli pre tretiakov pripravené hravou formou.             
vlastivedy sa dozvedeli o výrobe modrotlače. Videli látky 

vyrobené touto technikou i odevy. Plátno s modrotlačou sa využívalo na sukne - kidle, šatky 
lajbliki,  šurce. Tretiaci si mohli i prakticky vyskúšať techniku modrotlače. Na 

biele plátno odtláčali modrú farbu nanesenú na forme. Táto technika ich veľmi zaujala 
li na plátno rôzne vzory. Na radnici sa žiaci dozvedeli o živote 

Levočskej bielej panej, ktorá sa narodila a žila v Ožďanoch. Vydala sa za hradného pána 
cisárskeho kapitána Korponaya. Zaľúbila sa do kuruckého kapitána Andrássyho. 

sťatá za zradu, pretože otvorila levočskú bránu. 
maďarský spisovateľ Mór Jókai. Žiaci na radnici postupne 
Levočskej bielej panej i prostredníctvom prezentácie, 

vyfarbovaním obrázkov osôb, ktoré mali s Júliou Korponayovou niečo 
spoločné. Tretiaci sa dozvedeli, ako sa ľudia v tejto dobe obliekali. Boli tam 

blečením. Žiaci mali možnosť zasúťažiť si. 
ich úlohou bolo na radnici vyhľadať v jednotlivých 

ktorými mohli osoby, ktoré  žili v dobe, 
keď žila Levočská biela pani, prísť do kontaktu. Keďže všetci žiaci sa 
snažili, ich odmenou bola pohľadnica so Spišským hradom. 

tomto hrade sa ukrývali kuruci, ktorí v povstaní bojovali proti 
ukážok o Levočskej bielej 

sme sa všetci odfotili pred radnicou.           
Mgr. Monika Tondrová 

 

BETLEHEMSKÉ  HRY BETLEHEMSKÉ  HRY BETLEHEMSKÉ  HRY BETLEHEMSKÉ  HRY             

Dňa 9. 12. 2014 prváci a druháci navštívili Spišské 
múzeum v Levoči. Prežili sme krásne dopoludnie, lebo sme 

sa zúčastnili na interaktívnom programe Betlehemské hry. 
Bolo to veľmi pekné podujatie, ktoré nás očarilo svojou 

vianočnou atmosférou, vtiahlo nás 
tradícií, vianočných vôní, vyskúšali sme si zostavenie betlehema                        
a ochutnali vianočný punč či oblátky. Najviac nás vystrašil pecivál   
a vinšovník Kubo, ktorý nám pomaľoval tváričky sadzou. Mali sme 
možnosť zaspievať si vianočné koledy a zavinšovať vianočné 
vinše. Takýmto spôsobom sme si pripomenuli, aké sviatky nás 

čakajú a pripravili sme sa na vianočnú atmosféru. Už sa všetci 
tešíme na najkrajšie sviatky v roku 

Levoči. Žiaci toto 
vyučovanie brali ako výlet, pretože všetky činnosti boli pre tretiakov pripravené hravou formou.             

výrobe modrotlače. Videli látky 
kidle, šatky - 

prakticky vyskúšať techniku modrotlače. Na 
biele plátno odtláčali modrú farbu nanesenú na forme. Táto technika ich veľmi zaujala 

 

 

             

Dňa 9. 12. 2014 prváci a druháci navštívili Spišské 
múzeum v Levoči. Prežili sme krásne dopoludnie, lebo sme 

sa zúčastnili na interaktívnom programe Betlehemské hry. 
Bolo to veľmi pekné podujatie, ktoré nás očarilo svojou 

vianočnou atmosférou, vtiahlo nás do zákutia vianočných 
tradícií, vianočných vôní, vyskúšali sme si zostavenie betlehema                        
a ochutnali vianočný punč či oblátky. Najviac nás vystrašil pecivál   
a vinšovník Kubo, ktorý nám pomaľoval tváričky sadzou. Mali sme 

ievať si vianočné koledy a zavinšovať vianočné 
vinše. Takýmto spôsobom sme si pripomenuli, aké sviatky nás 

čakajú a pripravili sme sa na vianočnú atmosféru. Už sa všetci 
tešíme na najkrajšie sviatky v roku –  narodenie Ježiša Krista.  

Mgr. Miroslava Fľaková 
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V utorok 21. 10. 2014 sme cestovali do Levoče. Mali sme tam veľmi zaujímavý program s názvom „Chlebovanie“. 
Naučili sme sa recept starodávneho jedla - pečenie posúchov. Na cesto potrebujeme: hladkú múku, vodu, soľ, 

bylinky. Všetko dobre vymiesime a urobíme placku. Potom ju na ražni upečieme a zjeme. Najväčší zážitok pre mňa 
bol ten, že sme si posúch pripravili a upiekli sami. (Juraj Jánošík, II.B) 

 

Na výlete mi bolo veľmi dobre. Keď sme prišli do Levoče, usadili sme sa na vankúšiky a jedna milá teta nám 
rozprávala a ukázala, ako sa robí chlieb. Ukázala nám rôzne druhy múky. Boli sme sa pozrieť, ako sa robí cesto na 

posúchy. Teta nás ponúkla chlebíkom so „šmaľcom“ a soľou. Bolo to celkom dobré. Keď sme dokončili cesto, 
presunuli sme sa na nádvorie, tam sme ochutnali posúchy. Zjedli sme ich s medom alebo s cesnakom. Potom sme sa 

fotili a išli sme do školy. Keď sme ich s mamkou upiekli, jedli sme ich spolu celá rodina.  (Mária Šiškovičová, IV.B) 
 

Páčilo sa mi, ako sme preosievali múku, keď sme pripravovali cesto na posúch. (Peter Straka, II.B) 
 

Najviac sa mi páčilo, ako sme piekli posúchy a potom sme ich zjedli.  
Bola som rada, že sme tam boli celá trieda.(Lucia Čechová, II.B) 

 

Najviac sa mi páčilo , ako nám rozprávali o minulosti a ako sa piekol chlieb niekedy a ako sa pečie teraz. Robili sme 
cesto na buchnáty a potom sme si ich na dvore na platni aj upiekli. Boli veľmi chutné s cesnakom aj s medom. 

Niekedy si doma urobíme takéto chutné buchnáty. Mám nápad aj na iné príchute. (Samko Novák, IV.B) 
 

Najviac sa mi páčilo, ako som ochutnával posúch s medíkom. (Matej Kožár, II.B) 
 

Páčili sa mi ľudové kroje na postavách. Už viem, ako niekedy dávno pestovali zrno,  
mleli múku a piekli chlebík. (Johana Adriana Petruľáková, II.B) 

 

Na ohni sme piekli posúchy. Všetko som fotil. Všetky fotografie sa vydarili. (Damián Krigovský, II.B) 
 
 



 

VESELÝ MUZEÁLNY POVR

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Najviac sa mi páčilo, ako sme mali malú podlhovastú 
spolužiakmi, kde čo patrí (historické pamiatky). (

Mne sa páčilo to, keď sme dostali knihu povrázok. Neskôr sme hádali tie veci, ktoré nám ukazovali tety, 
to sa mi veľmi páčilo. Pri hádaní sme s

Bola to výborná a

Bol som v skupine s mojím kamarátom. Najprv som dostal knižku, potom nám dali súťaž. 
Pýtali sa nás veľmi ťažké otázky, veľa odpovedí 

V koncertnej sále sme mali muzeálny povrázok, kde sme zaznačovali šnúr
Potom nám ukázali staré predmety a

Bolo tam 7 starodávnych predmetov, my so spolužiakom sme mali 1 bod. (

Na historickej hodine ma vybrali za pomocníčku. Najprv som mala rozdávať rukavice, potom mi dali takú kapsu, 
ktorú nosili vojaci a moji spolužiaci si mysleli, že je to nejaký obraz. Ďal

ktorý bol určený na ľan. Tretí predmet sa mi páčil najviac, to vojaci nosili na klobúku. 
Potom tam bola hlava na klobúky a

Ja som sa v koncertke veľmi bavila. Najprv sme spájali povrázok so sprá
Volalo sa to muzeálny povrázok, potom sme hádali, na čo slúžili niektoré veci, ktoré sú teraz v

Nešlo o to, kto vyhrá, ale aby sme sa zabavili a
Mne sa tam veľmi páčilo. (

VESELÝ MUZEÁLNY POVRÁZOK
 

Najviac sa mi páčilo, ako sme mali malú podlhovastú knihu. Páči sa mi to preto, lebo som sa naučila aj s
spolužiakmi, kde čo patrí (historické pamiatky). (Zuzana Zahurančíková

 

Mne sa páčilo to, keď sme dostali knihu povrázok. Neskôr sme hádali tie veci, ktoré nám ukazovali tety, 
veľmi páčilo. Pri hádaní sme s Annoumáriou dostali 1 bod. 

Bola to výborná a vtipná hodina. (Viktória Maťašovská, IV. A)
 

m kamarátom. Najprv som dostal knižku, potom nám dali súťaž. 
veľmi ťažké otázky, veľa odpovedí ma zaskočilo. (Matúš Blaščák

 

V koncertnej sále sme mali muzeálny povrázok, kde sme zaznačovali šnúrkou správne odpovede. 
Potom nám ukázali staré predmety a my sme mali na papier napísať, čo to je a

predmetov, my so spolužiakom sme mali 1 bod. (Matej Kovalčík
 

Na historickej hodine ma vybrali za pomocníčku. Najprv som mala rozdávať rukavice, potom mi dali takú kapsu, 
moji spolužiaci si mysleli, že je to nejaký obraz. Ďalej mi dali taký hrebeň, 

ktorý bol určený na ľan. Tretí predmet sa mi páčil najviac, to vojaci nosili na klobúku. 
ola hlava na klobúky a iné veci. (Olívia Plačková, IV. A)

 

koncertke veľmi bavila. Najprv sme spájali povrázok so správnymi vetami. 
Volalo sa to muzeálny povrázok, potom sme hádali, na čo slúžili niektoré veci, ktoré sú teraz v

to, kto vyhrá, ale aby sme sa zabavili a spoznali nové veci. 
Mne sa tam veľmi páčilo. (Viktória Ľachová, IV. A) 

 
 
 

ÁZOK 

knihu. Páči sa mi to preto, lebo som sa naučila aj s mojimi 
Zuzana Zahurančíková, IV. A) 

Mne sa páčilo to, keď sme dostali knihu povrázok. Neskôr sme hádali tie veci, ktoré nám ukazovali tety,  
Annoumáriou dostali 1 bod.  

, IV. A) 

m kamarátom. Najprv som dostal knižku, potom nám dali súťaž.  
Matúš Blaščák, IV. A) 

ou správne odpovede.  
my sme mali na papier napísať, čo to je a na čo to slúžilo.  

Matej Kovalčík, IV. A) 

Na historickej hodine ma vybrali za pomocníčku. Najprv som mala rozdávať rukavice, potom mi dali takú kapsu,  
ej mi dali taký hrebeň,  

ktorý bol určený na ľan. Tretí predmet sa mi páčil najviac, to vojaci nosili na klobúku.  
, IV. A) 

vnymi vetami.  
Volalo sa to muzeálny povrázok, potom sme hádali, na čo slúžili niektoré veci, ktoré sú teraz v múzeu.  

spoznali nové veci.  



 
 

 

 

 

HODUJEME 
 

 

 

 

 

 
 

Dňa 13.2.2015 sme mali prednášku o stolovaní. Pracovníčky múzea nám hovorili o tom, ako stolovali na 
hradoch, zámkoch a v kaštieľoch. Naši spolužiaci nás obsluhovali a pripravovali stôl na nejakú výnimočnú udalosť. 

Taniere mali buď hlinené alebo cínové. Cínové taniere boli dosť ťažké. Mali tam aj krásne svietniky.  
Atmosféra bola pekná. Začali sme hrať kvíz, ktorý sa skončil remízou.  

Veľmi sa nám to páčilo. Budeme radi, ak sa niečo také zopakuje. (Timea Sopková a Paulína Petrušková, VII. B) 
 

Táto akcia sa mi páčila, mohli sme vidieť, ako sa stolovalo v minulosti.  
Zaujalo ma hlavne to, že za stolom nemal každý rovnaké postavenie, ale pán mal okolo seba svojich najbližších 

ľudí. Čím ďalej bol od neho človek, tak toho mal menej rád.  
Ďalej ma zaujalo napríklad aj to, že sa podávali dve jedlá. Jedno bolo na jedenie  

a druhé len na pozeranie (napr. pečený páv). (anonym) 
 

Vo štvrtok 12.2.2015 sme mali možnosť sa oboznámiť s tým, ako sa stolovalo v stredoveku – na hradoch.  
Dámy, ktoré nás oboznámili s témou, nám postupne s pomocníkmi ukazovali taniere,  
misy, džbány, poháre, nože, vidličky a lyžičky, ktoré niekedy používali v stredoveku.  

Nakoniec nám teta rozprávala slová v nárečí a my sme ich mali povedať po slovensky.  
Páčilo sa mi to a myslím si, že to bolo zábavné. (Bernadeta Tomaščáková, XI. A) 

 
Dňa 12.2.2015 sme sa zúčastnili hodovania v koncertnej sále našej školy. Prišli k nám zamestnankyne levočského 
múzea a ukazovali nám stolovanie a správanie pri stolovaní v stredoveku. Nakoniec mali pripravených niekoľko 

slov, ktoré sme museli preložiť do slovenčiny.  (anonym) 
 

Na štvrtej hodine sme išli do koncertky, kde nás čakali tety z múzea. Témou bolo stolovanie na hradoch 
a zámkoch. Teta si vybrala dvoch spolužiakov a oni nám prestierali podľa jej inštrukcií. Bolo to zaujímavé.  

Hodinu sme ukončili kvízom spišských slov. (Erika Mikluščáková a Viktória Legátová, VII. B) 
 

Stolovanie v stredoveku muselo byť zaujímavé, pretože bolo úplne iné ako dnes.  
Zaujali ma zvyky a to, aký v tom mali poriadok. Dozvedeli sme sa nové informácie  

a porovnali sme ich s dneškom. Stredovekí  šľachtici museli byť veľmi šťastní.  (Lukáš Smik, VI. tr.) 
 
 
 



 
 

V našej škole sa uskutočnilo hodovanie. Prišli k nám pracovníčky múzea z Levoče.  
Ukázali nám, ako sa niekedy na hradoch, zámkoch a v kláštoroch jedlo. Najprv nám predviedli stolovanie,  

ktoré bolo zaužívané na hradoch a zároveň bolo aj najstaršie.  
Hradný pán sedel za vrchom stola  a pri sebe mal osoby, ktoré si najviac cenil.  

Ďalej ukázali kláštory a zámky, ktoré boli modernejšie.  
Prečítali nám aj recepty a niektoré pravidlá, ktoré sa museli dodržiavať.   

Na záver nám dali kvíz, v ktorom nám dávali slová po spišsky a my sme ich mali preložiť. (anonym) 
 

Na hodovaní bolo veľmi dobre. Najviac ma  zaujalo asi to, že v stredoveku kráľ začal jesť ako prvý.  
Keď kráľ dojedol, museli dojesť všetci. Rovnako ma zaujali ich stoličky, pretože každá stolička bola vyrobená 

podľa výšky hostí - všetci museli mať hlavy v rovnakej výške. (Sára Nováková, VI. tr.) 
 

Veľmi sa mi to páčilo. Najviac ma zaujal kvíz o slovách zo spišského nárečia.  
Bol by som rád, keby sa to opakovalo. (Marcel Čurilla, VII.A) 

 
Na hodovaní sa mi veľmi páčilo. Videli sme mnoho dobových vecí zo stredoveku.  

Napríklad príbor, taniere a džbány na víno a ďalšie veci. Páčila sa mi prednáška o rôznych zvykoch pri večeri.  
Na konci sme mali kvíz, v ktorom nám pracovníčka múzea rozprávala spišské slová  

a my sme mali uhádnuť, čo znamenajú v slovenčine. 
 Mám prvé miesto a vstup do mučiarne na hrade zadarmo. (Laura Legátová, VI. tr.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SKOLA RYTIEROV 

Vo štvrtok 28. 5. 2015 do našej školy zavítali zamestnanci m
1.stupňa si pripravili školu, v ktorej sa mali naučiť, ako sa stať princeznou a
a kráľovné, princezné a rytieri. Tí chlapci, ktorí chceli byť pasovaní za rytierov a
preukázať odvahu, čestnosť, pravdovravnosť, učenlivosť,  pomáhať v
a iné dobré vlastnosti. I naši chlapci a 
pripravené úlohy. Vytvorili sa štvorčlenné družstvá. Žiaci 
šikovnosť, pomoc druhému, učenlivosť, kolektívnosť i
puzzle, trafiť draka na určené miesto, bojovať proti sebe 
strieľať do pripravených otvorov, hrať pexeso, hádzať venčekmi na určené miesto, uhádnuť obrázky. Každé 
družstvo dostalo za splnenú úlohu pečiatku. Všetky družstvá prešli stanovišťami, zvládli úloh
pasovaní. Pasovanie prebehlo tak, že si kľakli pred pánom Spišského hradu, ktorý im položil meč na jedno 
i na druhé plece. Dievčatá dostali dekrét s titulom Princezná Spišského hradu a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKOLA RYTIEROV – SKOLA PRINCEZIEN

 
šej školy zavítali zamestnanci múzea v Levoči v dobových 

ktorej sa mali naučiť, ako sa stať princeznou a rytierom. V minulosti žili ozajstní králi 
rytieri. Tí chlapci, ktorí chceli byť pasovaní za rytierov a dievčatá za princezné, muse

preukázať odvahu, čestnosť, pravdovravnosť, učenlivosť,  pomáhať v núdzi, byť skromní, pestovať v
 dievčatá mali možnosť stať sa princeznami a rytiermi, preto chceli splniť 

sa štvorčlenné družstvá. Žiaci museli pri úlohách preukázať svoju odvahu a silu, dôvtip, 
šikovnosť, pomoc druhému, učenlivosť, kolektívnosť i trpezlivosť. Na jednotlivých stanovištiach mali skladať 
puzzle, trafiť draka na určené miesto, bojovať proti sebe tak, aby si navzájom neublížili, nájsť cestu  v labyrinte, 
strieľať do pripravených otvorov, hrať pexeso, hádzať venčekmi na určené miesto, uhádnuť obrázky. Každé 
družstvo dostalo za splnenú úlohu pečiatku. Všetky družstvá prešli stanovišťami, zvládli úloh
pasovaní. Pasovanie prebehlo tak, že si kľakli pred pánom Spišského hradu, ktorý im položil meč na jedno 

druhé plece. Dievčatá dostali dekrét s titulom Princezná Spišského hradu a chlapci Rytier Spišského hradu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKOLA PRINCEZIEN 

dobových kostýmoch. Pre žiakov 
rytierom. V minulosti žili ozajstní králi 

dievčatá za princezné, museli 
núdzi, byť skromní, pestovať v sebe pokoru 

rytiermi, preto chceli splniť 
preukázať svoju odvahu a silu, dôvtip, 

trpezlivosť. Na jednotlivých stanovištiach mali skladať 
tak, aby si navzájom neublížili, nájsť cestu  v labyrinte, 

strieľať do pripravených otvorov, hrať pexeso, hádzať venčekmi na určené miesto, uhádnuť obrázky. Každé 
družstvo dostalo za splnenú úlohu pečiatku. Všetky družstvá prešli stanovišťami, zvládli úlohy, a preto mohli byť 
pasovaní. Pasovanie prebehlo tak, že si kľakli pred pánom Spišského hradu, ktorý im položil meč na jedno 

chlapci Rytier Spišského hradu.  
Mgr. Monika Tondrová 

 

 
 

 

 



 

AKO SA BRÁNIL HRAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovníci  Spišského múzea nám najprv ukázali model Spišského hradu, o ktorom nám porozprávali  
zaujímavosti a vysvetlili nové pojmy. Dozvedeli sme sa, ako sa tam žilo.  Potom sme si mohli vyskúšať brnenie.  

Neskôr nám ukazovali erby a vysvetľovali, čo znamenajú jednotlivé farby a znaky.  (Tomáš Klein, VII. B) 
 

Naučila som sa, čo je to fortifikácia. Je to obrana hradu. Smolné nosy sú  murované výčnelky hradieb  
a po nich vylievali horúcu vodu, smolu alebo olej na nepriateľov. (Michaela Čurillová, VII. A) 

 

Pracovníčka múzea nám najprv podrobne vysvetlila, ako sa niekedy bránil hrad. Ako pomôcku si doniesla veľkú maketu.  
Bol rozdelený do troch častí: v prvej žili poddaní, v druhej vojaci a v tretej časti panovník s rodinou. 

 Potom sme sa učili šermovať s mečom i s kordom. (Matej Kaľavský, VII. B) 
 

Najviac sa mi páčila škola šermu. Ukázali nám základné kroky  a vysvetlili, ako zaobchádzať s mečom. 
 Tiež nám ukázali rytierske brnenie a krúžkovanú košeľu. Bola veľmi ťažká.  

Rozprávali o Spišskom hrade - o opevnení hradu, rôznych zbraniach a o stratégii boja. (Adam Klešč, VII. B) 
 
 

Prednáška o obraňovaní hradu sa mi veľmi páčila. Bol som prekvapený, že toľko ľudí sa podieľa na obraňovaní hradu.  
Škola šermu bola úžasná. Vyskúšali sme si, aké to bolo byť aspoň na chvíľu rytierom.  

Bolo to veľmi ťažké, lebo tá váha brnenia bola obrovská.  (Tomáš Lörinc, VII. B) 
 

Rytieri museli byť praváci. Schodisko v hradnej veži  na Spišskom hrade je pravotočivé,  
vďaka čomu sa  nepriateľom smerujúcim nahor bojovalo ťažko.  

Nikdy som si to nevšimla, ale už to budem vedieť pri ďalšej návšteve Spišského hradu. (Petra Veličková, VII. A) 
 

 

 

 

 

 
 

 

   
 

 

 



 

NÁVSTEVA BETLIARA

A OCHTINSKEJ ARAGONITO
 

Boli sme na školskom výlete v Betliari a
chodili slúžky a sluhovia, aby nevyrušovali pánov. Izby bolo zariadené starým nábytkom a

veľká knižnica so starými knihami. (

Takú krásnu jaskyňu som ešte nevidel. Jej vnútorná výzdoba mi pripomínala rôzne zvieratká: 
raka, ježka, kozu s

Domov som  prišiel síce unavený, ale plný krásnych zážitkov. (

Na výlete sme boli v piatok 29.5.2015. Prv sme navštívili Ochtinskú aragonitovú jaskyňu. 
Boli sme 80 metrov pod zemou. Videli sme tam rôzne postavičky z

Potom sme navštívili Betliar. Pani sprievodkyňa nám p
obrazov. Boli tam rôzne šperky. Aj kráľovské kreslo. Potom sme už išli domov veľmi unavení. 

Všetko to bolo nádherné.  (

Cesta trvala dve a pol hodiny, ja som sa nenudila, leb
aragonitu, ale bez neho by vôbec nebola zaujímavá. Potom sme šli do kaštieľa. Boli tam pekné izby a

park. Celý výlet sa mi páčil. (

 Išli sme na výlet do Ochtinskej aragonitovej jaskyne. Nachádzalo sa tam jaskynné srdce, bol tam aj ježko a
Potom sme šli  do zámku, ktorý sa volá

kto tu býval a

Ráno som vstala o 6:30, naraňajkovala som sa a
Keď sme dorazili do jaskyne, videli sme krásne aragonity v

Keď sa prehliadka skončila, tak som si kúpila kryštál a
Bolo tam krásne. Videli sme 400 obrazov a

Išli sme hore kopcom, videla som jaskyňu. Bola tam zima, mokro, videla som krásneho ježka z
Potom sme šli na hrad Betli

Poďakovali sme  modlitbou za šťastný návrat domov. (

NÁVSTEVA BETLIARA 

OCHTINSKEJ ARAGONITOVEJ JASKYNE

Betliari a v Ochtinskej aragonitovej jaskyni. V kaštieli sa mi páčili schody, po ktorých  
sluhovia, aby nevyrušovali pánov. Izby bolo zariadené starým nábytkom a veľkými obrazmi. Bola tam 

veľká knižnica so starými knihami. (Johana Adriana Petruľáková, II.B)
 

Takú krásnu jaskyňu som ešte nevidel. Jej vnútorná výzdoba mi pripomínala rôzne zvieratká: 
raka, ježka, kozu s vozíkom,... po  vrchnej stene sa tiahla „mliečna cesta“. 

Domov som  prišiel síce unavený, ale plný krásnych zážitkov. (Juraj Jánošík,
 

 
piatok 29.5.2015. Prv sme navštívili Ochtinskú aragonitovú jaskyňu. 

Boli sme 80 metrov pod zemou. Videli sme tam rôzne postavičky z aragonitu, jazero, malý vodopád a
prievodkyňa nám povedala, že je tam 30 chodieb, 16 kúpeľní a

obrazov. Boli tam rôzne šperky. Aj kráľovské kreslo. Potom sme už išli domov veľmi unavení. 
Všetko to bolo nádherné.  (Tea Tomčíková, III. r.) 

 

pol hodiny, ja som sa nenudila, lebo som sa rozprávala s kamarátkou. V
aragonitu, ale bez neho by vôbec nebola zaujímavá. Potom sme šli do kaštieľa. Boli tam pekné izby a

park. Celý výlet sa mi páčil. (Monika Repková, III. r.) 
 

Ochtinskej aragonitovej jaskyne. Nachádzalo sa tam jaskynné srdce, bol tam aj ježko a
Potom sme šli  do zámku, ktorý sa volá Betliar. Veľmi ma zaujímalo, čo nám teta hovorila, 

kto tu býval a že tam bolo šestnásť kúpeľní.  
(Lea Ľachová, II. A) 

 

6:30, naraňajkovala som sa a išla som do školy. Mali sme pred sebou dlhú cestu autobusom. 
Keď sme dorazili do jaskyne, videli sme krásne aragonity v tvare zvierat. 

Keď sa prehliadka skončila, tak som si kúpila kryštál a vyrazili sme autobusom do „Betliara“. 
Bolo tam krásne. Videli sme 400 obrazov a zo 44 miestností sme videli 33.  (Timea Kicková,

 

Išli sme hore kopcom, videla som jaskyňu. Bola tam zima, mokro, videla som krásneho ježka z
Potom sme šli na hrad Betliar. Bol tam krásny veľký obraz. (Karolína Zabielná,

 

modlitbou za šťastný návrat domov. (Adam Uličný,
 
 

 

VEJ JASKYNE 

kaštieli sa mi páčili schody, po ktorých  
veľkými obrazmi. Bola tam 
II.B) 

Takú krásnu jaskyňu som ešte nevidel. Jej vnútorná výzdoba mi pripomínala rôzne zvieratká:  
vozíkom,... po  vrchnej stene sa tiahla „mliečna cesta“.  

Juraj Jánošík, II. B)  

 

piatok 29.5.2015. Prv sme navštívili Ochtinskú aragonitovú jaskyňu.  
aragonitu, jazero, malý vodopád a hviezdičky. 

30 chodieb, 16 kúpeľní a viac než 300 
obrazov. Boli tam rôzne šperky. Aj kráľovské kreslo. Potom sme už išli domov veľmi unavení.  

kamarátkou. V jaskyni bolo veľa 
aragonitu, ale bez neho by vôbec nebola zaujímavá. Potom sme šli do kaštieľa. Boli tam pekné izby a okolo kaštieľa 

Ochtinskej aragonitovej jaskyne. Nachádzalo sa tam jaskynné srdce, bol tam aj ježko a hrozno. 
nám teta hovorila,  

išla som do školy. Mali sme pred sebou dlhú cestu autobusom.  
tvare zvierat.  
obusom do „Betliara“.  

Timea Kicková, III. tr.) 

Išli sme hore kopcom, videla som jaskyňu. Bola tam zima, mokro, videla som krásneho ježka z aragonitu.  
Karolína Zabielná, III. tr.) 

Adam Uličný, II. B) 



 

NOC NOC NOC NOC     NA NA NA NA     HRADEHRADEHRADEHRADE    
 
 
 
 

V stredu večer sme šli na hrad.  Počúvali sme rozprávanie  o palisádach,  
potom sme šli do bufetu  a pozerali sme film Dračie srdce. V noci sme šli na hrad.  

Po ukážke šermu  sme  mali hľadať písmená  a plniť úlohy.  
Keď sme našli  všetky písmená, išli sme spať. Ráno sme sa zobudili a šli sme na nádvorie.  

Videli sme tam sysle a o 9:00 sme šli domov. 
(Matej Kovalčík, IV. A) 

 
 

Strašidlá a strašenie, zábava, riešenie záhad, kultúrne zážitky, dobré okamihy.  
To všetko patrí k našej noci na hrade. Všetci žiaci sa tam mohli dostať za patričnú  

spoluprácu so školou.  Oplatilo sa byť aktívnym počas celého roka. Ako deviatačky musíme 
skonštatovať, že napriek všetkým obavám (že bude nuda, že tam budú aj mladší žiaci,...)  

stála táto noc za to. Každý jeden z nás si tam našiel presne to svoje.  
Bol to náš posledný výlet na ZŠ, ale  jedinečný bol aj tým,  že hrad bol len „náš“. Každý z nás 

nadobudol nezabudnuteľné zážitky. Veď kto sa môže pochváliť nocou na hrade? 
(Vanesa Suchá, Alexandra Mlynarčíková, Lucia Nováková, IX. B) 

 
 

Z každej triedy sa vyberali žiaci na „Noc na hrade.“ Bola som medzi nimi aj ja.  
Dňa 25. 6. 2015, to bol štvrtok, sme vyrazili na hrad. Uvítala nás pracovníčka hradu. Najprv sme 

šli na nádvorie. Tam sme mali možnosť  poprechádzať sa po hradbách.  
Na nádvorí majú domčeky sysle, ktorých by malo byť 336. Po malej prechádzke sme si pozreli 

film Dračie srdce, ktorý sa natáčal aj na Spišskom hrade.  Nasledovalo malé občerstvenie.  
Po večeri sme šli do kaplnky, kde bol šermiar, alias panovník hradu.  

Keď nám vysvetľoval, ako sa bojuje, z hradu bolo počuť zvláštne zvuky a krik. Rytier povedal,  
že straší, ale že to nevadí. Keď nám všetky zbrane predstavil, presunuli sme sa do kuchyne.  

Mali sme sa rozdeliť do dvojíc, lebo nasledovala  nočná hra. Keďže ja a moja dvojička sme sa báli 
– ešte nič, teta nás spojila s ďalšou dvojicou. Najprv sme šli na vežu „Neboj sa.“ 

 Tam bola zakliata pani, ktorej bolo treba dať posúch. Šla som prvá, veľmi som sa bála, ale čo už. 
Tá pani bola schovaná za rohom, odkiaľ vyskočila. Tak som spišťala,  

že aj ona sa musela zľaknúť. Dali sme jej posúch, ona nám ukázala písmeno a okamžite sme šli 
dole. Potom sme šli na terasu, kde som sa bála ešte viac. Najprv z okna vyskočil  
nemý obyvateľ  hradu, ktorému sme mali chytať kľúč. Chytili sme ho asi päťkrát.  

Ďalej sme natrafili na obyvateľa, ktorý mal naťahané zvončeky. 
 Tie bolo treba preliezť alebo podliezť bez toho, aby sme sa niečoho dotkli.  

Potom sme šli dole do múzea a našou úlohou bolo zobudiť kata. Podarilo sa.  Našli sme kľúč, 
získali  písmeno a šli sme do spálne. Sedela v nej pani, ktorá bola doškriabaná.  

Mali sme hľadať nejaké slová. Pri nej sme získali ďalšiu indíciu a mohli sme poskladať heslo. To 
heslo znelo Krásna Hedviga. Ľahnúť sme si šli o 4:00 hod. a vstávali sme o 7:00hod. Ešte by som 

sa chcela poďakovať pani učiteľke Bekešovej, ktorá šla skoro všade s nami, lebo sme sa 
(presnejšie ja) báli. Bol to super  zážitok  a každému to prajem zažiť. 

(Sofia Dobranská, V. A) 
 

    

    



 

    

    

    

Po príchode na hrad sme sa 
najedli a išli sme na hradný 

dvor. 
 
 
 
 
 
 

Keď sme išli  na hradnú 
vežu, niečo silno duplo. 

 

    

    

    

    

    

    
Po príchode na hrad sme sa  

šli sme na hradný 
dvor.  

 
 
 
 
 
 

išli  na hradnú 
niečo silno duplo.  



 
 
 
 

NOC  NA  HRADENOC  NA  HRADENOC  NA  HRADENOC  NA  HRADE    
 
 
 

Strašne sme sa zľakli a za 2 sekundy sme boli všetci dole. Potom k nám prišiel pán učiteľ  
a spoločne sme vyšli na hradnú vežu. 

 Tá teta, čo strašila, vyskočila zo skrýše a zakričala: „Som hladná, daj mi jesť!“  
A my sme sa strašne zľakli. Získali sme prvé písmeno.  

Najviac sme sa báli kata, ktorého sme museli zobudiť. Strašne sme sa báli. A tak sme sa báli  
aj pri ostatných strašidlách. Nejaký upír zajal aj  pána učiteľa. Museli sme preliezť aj  popod 

cengajúce zvončeky. Niečo  po  3. hodine ráno sme šli spať. Bolo už trochu vidno, ale zaspali 
sme rýchlo, lebo sme boli unavení. Ráno, asi o 8 hod. sme pozerali na sysle. Jednej siedmačke 

sa podarilo jedného odfotiť. Potom sme mali rozcvičku a išli sme domov. 
(Annamária Čurillová, IV. A) 

 
 
 

Bola streda a tešila som sa, pretože som vedela, že večer odídem na Spišský hrad.  
Ani som nevedela ako, ale zrazu bolo 19:30 a ocko ma viezol.  

Prišla som na parkovisko a tam už čakali moji spolužiaci. Keď prišli všetci, tak sme šli  
hore na hrad. Pred bránou nás čakala pracovníčka hradu,  

ktorá nám povedala niečo z jeho histórie. Vošli sme do vstupnej brány a  odložili  sme si veci. 
Potom nám pustili film Dračie srdce. Veľa sme sa tam nasmiali. Po filme nasledovala večera  

a šli sme hore na hrad. Prišli sme na nádvorie, kde sme  mali menší rozchod.  
Program pokračoval v kaplnke, kde nás čakal rytier. Rozprával nám  o tom, ako sa bojovalo.  

Keď  sme si  ho vypočuli, pracovníčka hradu nám povedala, že budeme hrať nočnú hru.  
Hneď, ako nám vysvetlila pravidlá, mohli sme začať hrať. Rozdelili sme sa do skupín,  

nasledovalo pasovanie a každá skupina si mala vytvoriť vlastný erb. 
 Prvá zastávka bola veža. Išla s nami aj pani učiteľka Bekešová. Vyšli sme hore na vežu  

a tam bolo strašidlo. Strašidlu sme dali posúch a ono nám ukázalo písmeno.  
Potom  sme mali ísť na terasu. Tento krát už bez pani učiteľky. Boli sme pri strašidle,  

ktoré nehovorilo, ale len ukazovalo. Museli sme chytiť kľúčik. Keď sme  ho chytili,  
šli sme ďalej na miesto, kde bolo strašidlo, ktoré sme nesmeli zobudiť.  

Prešla som pomedzi rolničky a dostala som písmeno. Pri ďalšom strašidle sme hľadali mince.  
Potom sme boli za katom, ktorého sme museli zobudiť.  

Keď sme ho zobudili, našli sme kľúč, písmeno  a šli sme do spálne. Tam bolo ďalšie strašidlo. 
V spálni ma uniesli strašidlá. Po nočnej hre sme sa zase najedli a šli sme spať. Boli 4:00 hod.    

Keď sme sa zobudili, naraňajkovali sme sa a išli sme domov. Bol to výborný výlet. 
(Tamara Furmanová, V. B) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 
 

STRUČNÝ PREHĽAD AKTIVÍT 
 
 
MODROTLAČ – program venovaný výrobe a spracovaniu 
látky technikou modrotlače. 
NÁVŠTEVA MÚZEA – zvyky a tradície Veľkej noci 
v našom regióne. Spoznali sme aj tajomstvo Levočskej 
bielej panej. 
CHLEBOVANIE – ukážka spôsobu výroby chleba s praktickým prevedením, t.j. upečením si chlebového posúcha v múzeu 
v Levoči. 
VESELÝ MUZEÁLNY POVRÁZOK – pomocou obrázkovej pomôcky sme mali možnosť vidieť netradičné predmety z minulosti, 
pričom sme hádali, na čo sa používali. Aktivita sa uskutočnila v škole. 
BETLEHEMSKÉ HRY – žiaci prvého stupňa v čase Vianoc navštívili múzeum v Levoči, aby si pripomenuli tradičné zvyky a spôsoby 
slávenia vianočných sviatkov. 
HODUJEME – program zameraný na ukážku tradičného a slávnostného stolovania v minulosti, spojený so súťažou poznať správny 
preklad spišských výrazov, názvov potravín a jedál. 
NÁVŠTEVA KAŠTIEĽA BETLIAR – žiaci navštívili historickú pamiatku a poprechádzali sa po krásnej záhrade kaštieľa.  
AKO SA BRÁNIL HRAD SPOLU S UKÁŽKOU ŠERMU - dozvedeli sme sa, ako úspešne obrániť hrad a vyskúšali sme si narábanie 
s mečom a kordom. Programom nás sprevádzali nielen dámy v dobovom oblečení, ale aj rytier. 
MALÁ ŠKOLA PRINCEZIEN A RYTIEROV – program určený pre žiakov prvého stupňa. Po splnení náročných úloh boli napokon 
pasovaní za princezné a rytierov. 
NOC NA SPIŠSKOM HRADE – vybraní žiaci školy mali možnosť v júni za odmenu prenocovať na Spišskom hrade. Najprv museli 
prejsť skúškou odvahy, po nej absolvovali nočnú prehliadku hradu. 

 

 

 

PODPORA NADÁCIE JOZEFA SALAJA PRE ZŠ SV. JÁNA KRSTITEĽA  
 
ROK 2013 (800 €) 
športové dresy 
ROK 2014 (8.726,50 €) 
účasť na dramatickej súťaži "Jazykový kvet" v Nitre 
prezentácia kultúry a tradícií spišského regiónu v Budapešti – cestovné 
návšteva školy Spišského múzea v Levoči pre žiakov ZŠ 
nákup učebných pomôcok na vlastivedu 
nákup učebných pomôcok, DVD / CD ROM encyklopédie, mapy a atlasy 
nákup lyží, lyžiarok, palíc a lyžiarskych prílb pre žiakov školy na účely 
lyžiarskych výcvikov 
ROK 2015 (3.520 €)  
návšteva múzea v Betliari a Ochtinskej aragonitovej jaskyne 
denný týždňový tábor pre 37 detí 
anglicky týždňový tábor pre 16 detí  
podpora projektu "Škola v múzeu" pre deti zo Základnej školy Sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy (Slovenské národné múzeum - 
Spišské múzeum v Levoči) 
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