
Škola v prírode – Spolcentrum Svit 

V dňoch od 6.6.-10.6.2022 sa žiaci 3. až 6. ročníka zúčastnili školy v prírode. Miestom 

ubytovania a stravovania pre 41 účastníkov sa stal luxusný hotel Spolcentrum vo Svite, kde 

sme  boli ubytovaní v krásnych apartmánoch.  

V pondelok sme vyrazili z Havaja o 7:30 klimatizovaným autobusom spoločnosti Ariva 

do cieľa nášho pobytu. Cestou sme sa zastavili vo Fričovciach, kde sme vyzdvihli 15 našich 

budúcich kamarátov v doprovode skvelej p. uč. Renátky. Našou prvou zástavkou bolo 

historické centrum mesta Levoča. Prezreli sme si kostol sv. Jakuba, radnicu, klietku hanby ... 

Piknik v mestskom parku pri fontáne zaujal pána, ktorý pracoval so zvukom a kamerou pre 

mesto Levoča. Práve on nám neskôr urobil odborný výklad o meste a jeho historických 

pamiatkach. Po hodine strávenej v Levoči sme znovu nastúpili do autobusu, ktorý nás 

bezpečne doviezol do Svitu. Okolo obeda sme sa ubytovali do krásnych izieb a v jedálni na 

nás čakal chutný obed. Vybalili sme sa na izbách, trochu sme si oddýchli po náročnej ceste. 

Povedali sme si pravidlá, ktoré budeme dodržiavať v našej veľkej skupine a vybrali sme sa na 

prehliadku mesta Svit. Je to malé mestečko, ktoré vzniklo na lúke. Volajú ho aj Baťovo mesto, 

ktoré poskytlo mnohým ľuďom prácu (Tatrasvit Svit) aj ubytovanie v tehlových domoch. 

Naše kroky nás doviedli až do ZŠ Komenského, kde v areáli školy sme si prezreli nádhernú 

zbierku minerálov a hornín – Geopark. Popri rieke Poprad sme sa vrátili späť k hotelu, kde 

sme si v jeho neďalekej blízkosti pochutili na výbornej zmrzline. O 18:00 sme mali večeru 

v jedálni hotela a po nej program s animátormi. Večierka bola o 21:00, po nej sa učiteľky 

vymenili za mamky a mamičky.  

V utorok o 7:30 sme vybehli do mestského parku pri hoteli na krátku rozcvičku. Po nej 

nasledovali raňajky o 8:00 a doobedný program s horským nosičom. Ten bol naozaj veľmi 

zaujímavý. Obed o 12:00 nás posilnil, po ktorom sme sa zbalili na krkolomnú cestu vlakom 

(prekládka trate koľají) do Popradu a neskôr do Starého Smokovca. Tu sme sa rozdelil na dve 

skupiny. Mladší žiaci absolvovali prechádzku krížovou cestou na vyhliadku a starší žiaci sa po 

dohode vyviezli pozemnou lanovkou na Hrebienok a odtiaľ sme sa prešli na Bilíkovú chatu 

a okolo Studenovodských vodopádov na Reinerovu útulňu a späť. Cesta vlakom bola 

poriadnym adrenalínom, ale statočne sme využili preukážky na vlak (výluka trate, časový 

stres, veľké množstvo cestujúcich, revízor). Krátko po 19:00 sme mali večeru a po nej sme 

svoje unavené tela uložili na izbu, kde nás čakala povinná sprcha a relax. Opäť o 21:00 

večierka. V utorok už 2/3 účastníkov pobytu pochopilo, že v noci sa spať musí, aby telo počas 

dňa vládalo.  

Streda prebiehala v stanovenom programe. Ranná rozcvička, raňajky, vyučovanie 

v spoločných priestoroch. Žiaci plnili rôzne zaujímavé úlohy v oblasti slovenského jazyka 

a matematiky, či prírodovedy alebo biológie. Svoje manuálne zručnosti a vytrvalosť 

predviedli pri modeloch z Lega. Logické myslenie použili pri rôznych spoločenských hrách. 

Keďže vonku pršalo, využili sme hotelové priestory v podkroví. Mali sme k dispozícii veľkú 



športovú halu na futbal, volejbal, bendbinton, tenis, či v oddychovej zóne sme si zahrali 

biliard. Na samé poludnie sme si pochutili na obede a potom sme sa opäť rozdelili na 

mladších a starších žiakov. Tí mladší si zodpovedne zasúťažili v športovej hale so svojimi 

rovesníkmi v rámci športovej olympiády, ktorú pre nich pripravili ich pani učiteľky. Súťaže sa 

žiakom veľmi páčili, zaslúžene získali sladkú odmenu a dobrú náladu. Starší žiaci (nechceli 

súťažiť) absolvovali turistický pochod smerom na Náučný chodník „Baba“, kde sme si overili 

nielen svoje poznatky z biológie a geografie, ale oprášili sme aj angličtinu. Všetci sme sa 

stretli pri Kolibe o 16:00, kde nás čakalo príjemné posedenie, pekné ihrisko a chutná 

opekačka spojená s grilovačkou. Tmavá obloha, silný vietor a blížiaca sa búrka nás krátko po 

18:00 vyhnala do hotela. Tu sme si urobili večerné kino a spoločne sme si pozreli veľmi pekný 

film „Králi hôr“. Po ňom nasledovala večerná hygiena a večierka o 21:00.  

Kombinácia tepla, únavy, vyčerpania, prebdených nocí ... a nočnej búrky nás vo 

štvrtok po raňajkách donútila krízovo zmeniť plán a denný program. Boli sme síce nachystaní, 

oblečení a zbalení na poldenný výlet na Štrbské pleso, ale práve kvôli ohláseným búrkam 

s výstrahami na celom území Slovenska a spomínaným zdravotným problémom (žalúdočné 

a črevné problémy, malátnosť) sme tento program zrušili (čo nás veľmi mrzí). Absolvovali 

sme krátku skupinovú súťaž v hoteli, prechádzku po Svite až k centru Jána Pavla II., kde nás 

privítala rehoľná sestrička, ktorá pochádza z Poľska od mesta Osvienčim. Veľmi pútavo nám 

porozprávala o histórii nielen Svitu, ale aj svojho rodiska, za čo sme jej boli veľmi vďační. Pri 

mestskej plavárni v parku sme si zhodnotili za a proti nášho pobytu, čo sa nám páčilo 

a nepáčilo. Bolo prekvapením počúvať ... Takmer polovica žiakov povedala, že sa im páčilo 

všetko, asi 2/3 získala Levoča. V mestskej plavárni práve v tom čase sa konali veľké plavecké 

preteky. Cestu späť k hotelu sme už vedeli hádam aj naspamäť. V hotelovej jedálni o 12:00 

nás čakal chutný obed a po ňom povinný oddych na izbách spojený s plnením školských úloh. 

Žiaci písali svoje príbehy, kreslili, hrali hry, oddychovali, kým učiteľky hodnotili ich práce. 

Vyhodnotenie všetkých našich aktivít prebiehalo v jedálni o 17:00. Odmeny boli síce malé, 

ale radosť obrovská. Okrem toho sme si spomenuli na oslávencov, ktorých sme potešili 

malým darčekom, nezabudnuteľným zážitkom a pekným spevom. O 18:00 nás čakala večera 

a po nej sľúbená diskotéka spojená s vyhodnotením čistoty izieb a športovej olympiády. 

Večierka sa posunula na 22:00. Boli sme radi, že sme poobedňajším oddychom a nočným 

spánkom ušetrili energiu na posledný deň nášho pobytu. 

V piatok nás namiesto rozcvičky čakalo ranné balenie, o 8:00 raňajky a po nich 

kontrola izieb a príprava na odchod. O 9:15 sme vyrazili autobusom smerom na Liptovský 

Mikuláš, do Važeckej jaskyne. Cesta ubehla pomerne rýchlo, počasie nám prialo, výhľady na 

Tatry sa nám otvárali. V jaskyni bolo zakázané fotiť, preto sa žiadna fotka nenarodila. Fotky 

v pamäti však zostanú veľmi dlho, lebo navštíviť túto nádhernú jaskyňu sa veru oplatí! Pri 

jaskyni sme si urobili piknik pri suchom hotelovom obede, ktorý sme dostali na cestu. Tu sme 

mali možnosť nakúpiť si suveníry. Cesta domov ubiehala pomaly, keďže domov k svojim 

najbližším sa tešili všetci. Výhľady z autobusu boli pekné nielen na samotné Tatry, ale aj na 

Spišský hrad. Zaujímavosťou boli prejazdy tunelmi, keďže nimi necestujeme každý deň. 



Našou poslednou zástavkou bol renesančný kaštieľ vo Fričovciach a jeho nádherné parky, 

jazierka, atrakcie. Vysadili sme našich kamarátov, odovzdali rodičom a pani učiteľka Renátka 

sa stala našou sprievodkyňou. Vo vonkajších priestoroch kaštieľa sme dojedli a dopili, čo sme 

mali na cestu a cestou z Prešova sme už len odkrajovali posledné kilometre domov. Boli sme 

nadšení, keď sme pred 15:00 uvideli tabuľku Havaj a na parkovisku našich rodičov.  

A čo dodať na záver ? Poďakovanie patrí vedeniu školy za organizáciu a rodičom za dôveru. 

Mgr. Iveta Skysľaková, Mgr. Katarína Kertysová, PaedDr. Anna Komišáková a Andrea 

Paličková  


