
Boli sme na školskom výlete ..... 

Dňa 3.6.2015 sme sa so žiakmi ŠZŠ Rudňany vybrali na školský výlet. Navštívili sme Kežmarský 

hrad. Súčasťou prehliadky bolo divadelné predstavenie Ženský vtip. Po prehliadke hradu sme boli 

v Múzeu veteránov, kde sme si mohli prezrieť staré modely bicyklov, motoriek, automobilov 

a hasičských aút. V múzeu bytovej kultúry sme videli starodávne nábytky, hodiny, bytové doplnky. 

Po odchode z múzea sme sa prešli po námestí Kežmarku a zastavili sa na zmrzlinu. Súčasťou nášho 

výletu bola aj zastávka vo Vrbove, kde sme videli termálne kúpaliská a rybník. Poslednou 

zastávkou v rámci školského výletu bol Slovenský raj, konkrétne Podlesok pri Hrabušiciach.Tu sme 

mohli vidieť Tábor Košariská. Po prechádzke v Slovenskom raji sme sa zastavili na Ranči- Podlesok 

na kofolu. Z výletu sme si odniesli krásne zážitky, urobili sme mnoho fotiek a videozáznam. Tešíme 

sa na ďalší výlet! 

Zúčastnení:  

Klára Pechová 8.D 

Lýdia Dunková 1.B OU 

Jadranka Horváthová 2.B OU 

Oľga Pechová 2.B OU 

Róbert Horváth 2.B OU 

Viliam Horváth 3.A OU 

 

ORGANIZÁTORKY A PEDAGOGICKÝ DOZOR: Mgr. ZINA STREHOVSKÁ  ,MGR. VIERA STREHOVSKÁ 

                                                                                  

  

    



Školská exkurzia s divadelným predstavením 

 

          Dňa 4.6.2015 sme sa zúčastnili školskej exkurzie 

v Kaštieli v Markušovciach. Prehliadka kaštieľa bola spojená 

s divadelným predstavením Žabí princ. Rozprávka o Žabom 

princovi sa odohrávala v jednotlivých miestnostiach 

kaštieľa. Exkurzia nás obohatila o nové poznatky z našej 

histórie. Z rozprávky sme si odniesli aj kultúrno- umelecký 

zážitok. 

Trieda: 6.A a 8.B 

Pedagogický dozor: Mgr. Zina Strehovská 

Mgr. Viera Strehovská 

Dana Krestianová 

 

 

 

  



Správa z triedneho výletu 

 

Program triedneho výletu:  

1. Zraz o 7.45  v Rudňanoch pri Spojenej škole.  

2. Odchod autobusom  z Rudňan o 8.10. 

3. Príchod do Spišskej Novej Vsi o 8.40. 

4. Presun cez mesto do  ZOO, prehliadka ZOO a Aquaterra. 

5. Presun do OC Madaras v Spišskej Novej Vsi. 

6. Presun na autobusovú stanicu v Spišskej Novej vsi. 

7. Odchod autobusom  zo Spišskej Novej Vsi o 13.00. 

8. Príchod do Rudňan o 13.30. 

 

Dňa 9.6.2015 sa žiaci 7.E triedy zúčastnili na triednom výlete do ZOO a Aquaterra v Spišskej Novej 

Vsi. Výletu sa zúčastnilo 5 žiakov: Kristián Dunka, Klaudia Dunková, Róbert Horváth, Mária 

Horváthová a Simona Horváthová. Pedagogický dozor Mgr. Miloš Sedlák.  

Ráno o 7.45 sme mali zraz pri Spojenej škole v Rudňanoch. Žiak Kristián Dunka bol poverený aby 

zabezpečil suchú stravu z jedálne Základnej školy v Rudňanoch. Potom sme sa presunuli na 

autobusovú zastávku v Rudňanoch a o 8.10 sme nastúpili do autobusu. V Spišskej Novej Vsi sme  

vystúpili pri  dome kultúry, kde sme si hneď pochutnali na výbornej zmrzline. Potom sme sa presunuli 

cez centrum mesta s výkladom o kultúrnych pamiatkach. Pred ZOO sme si v parku urobili desiatovú 

prestávku.  Do ZOO sme dorazili o 9.39 kde sme si prezreli všetky zvieratká, zabavili sme sa na 

skákacej žirafe, šmýkalkách a hojdačkách . Následne sme sa presunuli do pavilónu Aquaterra, kde sa 

nám páčili najviac hady. Potom sme sa presunuli do OC Madaras, kde si dievčatá zakúpili náušnice, 

dali sme si hranolky a koláčik. Potom sme sa presunuli na autobusovú stanicu a o 13.00 sme nastúpili 

do autobusu a o 13.30 sme dorazili príjemne unavení do Rudňan. Výlet prebiehal v uvoľnenej 

atmosfére a žiaci si doniesli domov kopec zážitkov. 

  

 

 



  

     

     

     



   

   

 

 

V Rudňanoch, 10.6.2015                                                               správu vypracoval :   Mgr. Miloš Sedlák 

 

  



Správa z triedneho výletu 

 

Program triedneho výletu:  

1. Zraz o 7.45  v Rudňanoch pri Spojenej škole.  

2. Odchod autobusom  z Rudňan o 8.10. 

3. Príchod do Spišskej Novej Vsi o 8.40. 

4. Presun cez mesto do  ZOO, prehliadka ZOO a Aquaterra. 

5. Presun do OC Madaras v Spišskej Novej Vsi. 

6. Presun na autobusovú stanicu v Spišskej Novej vsi. 

7. Odchod autobusom  zo Spišskej Novej Vsi o 13.00. 

8. Príchod do Rudňan o 13.30. 

 

Dňa 9.6.2015 sa žiaci 1.B OU triedy zúčastnili na triednom výlete do ZOO a Aquaterra v Spišskej 

Novej Vsi.  Výletu sa zúčastnili 3 žiačky: Lýdia Dunková, Kvetka Horváthová a Anička Horváthová. 

Pedagogický dozor Ing. Petra Hamráková.  

Ráno o 7.45 sme mali zraz pri Spojenej škole v Rudňanoch. Potom sme sa presunuli na 

autobusovú zastávku v Rudňanoch a o 8.10 sme nastúpili do autobusu. V Spišskej Novej Vsi sme  

vystúpili pri  Dome kultúry, kde sme si hneď pochutnali na výbornej zmrzline. Potom sme sa presunuli 

cez centrum mesta s výkladom o kultúrnych pamiatkach. Pred ZOO sme si v parku urobili desiatovú 

prestávku.  Do ZOO sme dorazili o 9.39 kde sme si prezreli všetky zvieratká, zabavili sme sa na 

skákacej žirafe, šmýkačkách a hojdačkách . Následne sme sa presunuli do pavilónu Aquaterra, kde sa 

nám páčili najviac hady. Potom sme sa presunuli do OC Madaras, kde si dievčatá zakúpili náušnice 

a najedli sa. Potom sme sa presunuli na autobusovú stanicu a o 13.00 sme nastúpili do autobusu 

a o 13.30 sme dorazili príjemne unavení do Rudňan. Výlet prebiehal v uvoľnenej atmosfére a žiaci si 

doniesli domov kopec zážitkov. 

 

  



  

 

  

 

 

 

V Rudňanoch 10.6.2015     Ing. Petra Hamráková 


