
Škola v prírode 
Tatranská Štrba 

13. máj – 17. máj 2019 
penzión 

MEDVEDICA 





Pondelok: 13. máj 2019 
Pricestovali sme a veľmi sa tešíme, čo tu na nás 

čaká... 



Máme krásne izbičky... 



Gala večer začína... 



Naši kamaráti – ZŠ Fintice 



Chceme vyzerať čo najlepšie, vyparádili 
sme sa.... 



Utorok: 14. máj 
Zobudili sme sa do bieleho rána... 



Čo keby prišli Vianoce ešte raz? 



...Ale nám to nevadí, pretože sa 
nenudíme... 



Tím „Dúhová planéta“ 





Zabávame sa spoločne... 



Večer plný prekvapení... 



Naše družstvá zvíťazili: 1. a 2. miesto 





Večerná pošta bola zaujímavá... 



Dianka a Emília sú kamarátky... 



... a chcú byť stále spolu... 



... tanečný kurz pre chlapcov... 



... už nevládzeme... 



...statočný nulťáčik Damián... 



Dobrú noc! 



Ferko nám už zaspal...Pssst! 





Vaneska spí sladko... 



       Pekné sníčky...! 



O čom snívajú chlapci? 



Streda: 15. máj 2019 
My cvičíme každé ráno... 



Hlava, ramená, kolená... 



Ranná rozcvička je super... 



Popoludnie s rozprávkou 



O Šípkovej Ruženke 



A teraz trošku pohybu! 





Vonku sme za každého počasia... 



Na prechádzke bol aj diviak 



Stopy diviaka pri penzióne ... 



...veverička poskakuje zo stromu 
na strom... 



Tímy súťažia... 



Karaoke šou... 



Večerná pošta je bohatá... 



Štvrtok:16. máj  
Blahoželáme pani riaditeľke... 



Náš zvierací kamarát... 



Futbal musí byť! 



Tu sme všetci kamaráti... 



Poďte medzi nás... 



...vonku je nám veselo... 



Vyrábame darčeky pre 
animátorov... 



Aj my chceme darovať ... 



Cestujeme na Štrbské Pleso... 



...zubačkou. 



...už sa vezieme, už sme tu! 



Je tu krásne! 



Sme veľmi vysoko! 



Tatry, to je krása! 



...kamzík a živá veverička... 



... zveziete nás? 



Príroda je krásna vec... 



...veď tu je ešte sneh! 



Kráčame aj oddychujeme... 



Vyliezli  sme vysoko! 



Cítiš vôňu lesa? 



Veterná kalamita zničila Tatry! 



Tu sa nám veľmi páčilo! 





Zaspievajme si! 



Lúčime sa s vami... 



Posledné popoludnie hier... 





Darčeky pre Lulu, Žužu, Didi, 
Kvetku, Krišpína a Čokapika... 



Ľúbime vás všetkých... 





Posledné dovidenia... 



Krásny výhľad z okna... 





Súťaž sme vyhrali... 



Aj vy ste boli výborní... 



Vydržali sme bez rodičov! 



Ahoj,  škola v prírode! 



Ahojte, kamaráti z Fintíc... 



    Piatok: 17. máj        Dovidenia... 



Kedy sa uvidíme? 



Bude mi za vami smutno... 



Bolo nám spolu veselo... 





 
Tešíme sa domov, lebo všade dobre, doma 

najlepšie... 





   Dúha, dúha – to je krása, 
zvíťazíme možno zasa! 

 
1,2,3 rastlinky,  

zvíťazíme ako vždy! 



Základná škola, 053 62 Bystrany 13 
žiaci 1. stupňa 

a 

Pani učiteľky: Mgr. Štefánia Tkáčiková 

PaedDr. Ružena Kočišová 
 

Tešíme sa s vami na ďalšiu  

Školu v prírode... 
 


