
Hurá, ide sa na výlet ! 

Týmto pokrikom  si  naši žiaci spríjemňovali  lenivý a horúci 

čas prvého júnového týždňa v našej škole, keď sa už 

nezadržateľne blížia vytúžené prázdniny a nikomu sa už na 

učenie nechce myslieť. Možnosti detí z marginalizovaných 

skupín sú obmedzené a preto sa i návrhy na školský výlet 

oklieštili na blízke okolie. A zvíťazil kaštieľ v Markušovciach 

a ako sa neskôr ukázalo, bola to dobrá voľba. 

 

A tak sa sen stal skutočnosťou a ráno 8.júna 2018 sme sa 

v dobrej nálade dostali autobusom do vysnívaného cieľa. Čas 

pred prehliadkou sme si krátili v záhrade kaštieľa , urobili sme 

zopár vtipných fotiek  a plní očakávania sme čakali na pani 

sprievodkyňu. 



 

 



Rozprávku o Popoluške snáď pozná každý, či už z kníh alebo 

z filmového plátna v hranej alebo animovanej verzii. Mohli 

sme ju uzrieť i v divadelnej podobe, ale to, ako ju stvárnili 

ochotníci z Markušoviec, predčilo všetky očakávania. Najprv 

nás teta rozprávačka uviedla do deja  rozprávky krátkym 

úvodným textom. 

 

A potom sa to začalo! Voviedla nás do zázračných  komnát, 

kde sa odvíjal príbeh skromnej, krásnej a spravodlivej  siroty 

Popolušky a jej nevlastnej sestry a macochy, ktoré boli naopak 

zlé, lakomé a navyše škaredé. Neboli sme len pasívnymi 

divákmi, ale boli sme interaktívne zapojení do deja. Teta 

rozprávačka dávala deťom jednoduché otázky, na ktoré museli 

odpovedať, takže všetci museli pozorne sledovať, ako sa dej 

vyvíja. 



 

 

 



 

Veľmi sa nám páčilo, keď sme boli požiadaní o pomoc pre 

Popolušku. Zlá 

macocha jej 

totiž vysypala 

fazuľu a hrášok 

na jednu kôpku 

a zakázala jej 

pohnúť sa 

z domu , kým 

strukoviny 

nepreberie a to 

sa predsa 

nemohlo stať! 

Popoluška 

musela predsa ísť v nádherných šatách na bál do zámku, aby 

tam stretla princa! A preto jej naše deti s radosťou pomohli. 

 

 



 

 

Deti za svoju 

pomoc 

dostali 

i odmenu 

v podobe 

narezaných 

jabĺčok. 

 

 

 



 

A takto sme pomáhali 

princovi vyrobiť ružu 

pre Popolušku... 

 

 

 

 

 

 

A chlapci zase 

vyrobili maketu 

kaštieľa... 

 

 

 

 

Všetko sa dobre 

skončilo. Princ 

našiel milovanú 

dievčinu, ktorej 

stratená črievička 

sadla ako uliata. 

 

 



 

 

A my sme sa plní dojmov 

vrátili do školy, kde sme 

ešte vychutnali studený  

a sladký nanuk a v dobrej 

nálade sme sa rozišli 

domov. 

 

 

 

 

 

 



 

Tešíme sa na ďalšie takéto zážitky ! 

 

Mgr. Katarína Kandráčová 


