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Milí kamaráti,

aj na konci tohto školského roka k Vám prichádza občasník
Púčik, aby Vám pripomenul čo sa v priebehu školského roka na
našej škole dialo...
V tomto školskom roku redakčnú radu tvorili:
Andrea Buková,
Adriana Horváthová
Vanesa Turková.

Pred nami sú letné prázdniny a my Vám chceme popriať krásne
a ničím nerušené leto.

Výstava ovocia a zeleniny
Jesenný čas je v Ždani už tradične spojený s ,,Výstavou ovocia a zeleniny", kde
plody a výrobky svojej práce prezentujú nielen občania obce, ale aj žiaci
jednotlivých škôl.
Naša škola ukázala plody zo záhrady, výrobky z prírodnín a aranžovanie kvetov .
Že sa výrobky páčili svedčia aj ocenenia, ktoré sme získali v jednotlivých
kategóriách.
Kategória exponát: 3. miesto za prácu ,,Janko a Marienka"
4. miesto za prácu ,, Šípkový ježko"
6. miesto za prácu ,,Šiškový veniec"
Kategória aranžovanie: 4. miesto ,,Orechový votrelec"
7. miesto,,Šípková Ruženka"
V súťaží škôl o sympatickú kolekciu 2015 sme sa umiestnili na druhom mieste.
Aj touto cestou ďakujeme organizátorom, za možnosť predstavenia sa a
prezentácie našej práce.

Mesiac úcty k starším 2015

Natrhám si kvety pod
lesom na stráni,
vám starí rodičia, kytku
dám do dlaní.
Hoc vlas vám šedivie a
zrak sa zakalí,
prijmite od detí najkrajšie
pozdravy.

Skončil sa mesiac október – Mesiac úcty k starším, kedy si našich starkých
a to, čo pre nás urobili, pripomíname. Aj naši žiaci si vážia ich prácu, celý
mesiac sa s pomocou vyučujúcich pripravovali a 27. októbra sa prezentovali. Žiaci
zo Ždane si starých rodičov, rodičov, vychovávateľov a ostatných spoluobčanov
uctili kultúrnym programom plným piesní, básní a tancov s poďakovaním za všetko
krásne a dobré, čo pre svoje deti a vnúčatká urobili a v budúcnosti ešte urobia.
Všetci prítomní si na záver odniesli perníkové srdiečko, ktoré upiekli žiaci na
hodinách pracovného vyučovania. V Čani si svojich spoluobčanov uctili krásnymi
ručne vyrobenými kvetmi a básničkami, ktoré žiaci rozdali v uliciach obce. Za
krásnu akciu patrí poďakovanie všetkým žiakom a celému učiteľskému zboru.

Rožňava 2015
Dňa 15. 10. 2015 sa žiačky našej školy
Patrícia
Janová
a Viktória
Červeňáková zúčastnili na súťažnej
prehliadke
v príprave
studených
pokrmov,
ktorú
organizovala
Spojená škola internátna Rožňava.
Súťaž
bola
zameraná
na
zdokonaľovanie praktických zručností
žiakov v kuchárskom umení a estetike
stolovania. Naše žiačky predviedli
dobrý výkon v príprave obloženej
ovocnej misy a reprezentovali nielen seba a školu, ale aj svoj talent a chuť
zdokonaľovať
sa
v kuchárskych zručnostiach.
Srdečne
gratulujeme.

Jesenné účelové cvičenie 2015
Tak ako každoročne aj túto jeseň sa v našej škole konalo účelové cvičenie.
Počasie nám veľmi prialo a dodávalo energiu k zdolávaniu dosť náročnej cesty.
Žiaci zo Ždane mali cieľ cesty v peknom, zelenom prostredí našej susednej obce
Skároš, v oblasti lesoparku s areálom prírodného múzea zbraní. Po stopách
histórie sme navštívili pamätník obetiam 2. svetovej vojny a pripomenuli si
historické udalosti daného obdobia. Elokované triedy z Čaňe sa vybrali náučným
chodníkom po stopách rybárov a poľovníkov s cieľovou stanicou - rekreačné
stredisko Tajvan v Čani. Nemožno opomenúť ani vhodne zakomponované súťažné
aktivity v lese a priľahlej lúke ako aj opekačku sprevádzanú so spevom tradičných
táborákových piesni. Z dňa plného pohybu, aktivít a spevu si žiaci odniesli dobré
pocity, úsmev na tvári, ale predovšetkým veľa nových vedomostí a zručností. So
zahriatymi svalmi, získanými poznatkami a zážitkami sa účelové cvičenie v SŠI
Ždaňa

ukončilo

hurónskym

pokrikom

„HURÁ“!

Ľudské práva a slobody na základných školách Košického
kraja
V mesiaci september až november prebiehal na našej škole už druhý ročník
projektu ,,ochrana práv“, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu
Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2015. Cieľom projektu je hravou
formou zvyšovať právnu a morálnu gramotnosť žiakov v oblasti ochrany
ľudských práv.

Po stopách histórie
Po stopách histórie sa 3.
novembra vydali žiaci zo Ždane,
ktorí v
rámci
prírodovedných
predmetov
navštívili dve najvýraznejšie
dominanty
Košíc
- Miklušovú väznicu a Dóm
svätej Alžbety. V jednej z
najpríťažlivejších
expozícii Východoslovenského
múzea v Košiciach sa v
priestoroch historickej mestskej väznice s mučiarňou a priľahlým katovým
bytom oboznámili nielen s nástrojmi na výkon trestov, či s voskovou podobou
obávaného kata Mikluša, ale upútala ich aj výstava obchodu, remesiel a
dobového zariadenia meštianskych domov danej doby. V najväčšom kostole
na Slovensku ich ohromila
mohutnosť stavby, výzdoba a slávnostná
posvätná atmosféra, umocnená sviatkami týchto dní. To, že exkurzia splnila
svoj účel svedčila aj cesta k autobusu ulicami starých Košíc, kde žiaci
pod usmievavým slniečkom viedli debatu kto a ako žil v okolitých domoch,
v akom slohu sú postavené a čo sa skrýva za
ich múrmi.

Moja trieda varí lepšie ako tvoja
Halloweenská
party
sa
niesla
v znamení rôznych chutí a vôní. Ale
nikto nič nedostal zadarmo, museli to
poctivo odpracovať. Do špeciálneho
projektu„ Moja trieda varí lepšie ako
tvoja“ sa zapojili všetky triedy
poobedňajšieho vyučovania s veľkým
nadšením
a výsledok
na
seba
nenechal čakať. Tak ako naplno naši
žiaci vedia prežívať zábavu, tak
prežívali aj varenie. V stanovenom
časovom
limite
školu
rozvoňali
toastové múmie, popkornoví duchovia, sladké pavúčiky a syrové metly.
A najmenšiaTVB1 ukázala všetkým, že chlapi sa v kuchyni vedia obracať, lebo ich
chutné a zdravé mrkvové strašidielka rozhodnutím poroty, jednoznačne vyhrali.
Vareniu
zdar!!!
ŠZŠI

Ždaňa.

Všetky

práva

vyhradené

Miss 2015
V predvianočnom období 15. 12. 2015 sa konal 6. ročník súťaže MISS školy
2015, v ktorej o korunku zabojovalo 26 dievčat našej školy. Každá súťažiaca
predstúpila pred porotu, predviedla chôdzu, šarm, tanec, spev, ale aj prednes
básní. Súčasťou programu bolo kultúrne vystúpenie našich žiakov – hudobníkov,
tanečníkov a spevákov. Reakcie publika, ktoré tvorili žiaci našej školy, ale aj
učitelia určite patrili k povzbudzujúcim momentom tejto súťaže. Víťazkou súťaže
MISS školy 2015 sa stala Pavla Janóová zo 7. A triedy, ktorú víťazstvo veľmi
prekvapilo i dojalo, čo dokazovali aj slzy v jej očiach.
Porota v zložení učiteľov rozhodla:
MISS školy 2015 sa stala Pavla Janová – 7. A
1. VICEMISS 2015 sa stala Alexandra Janová – PŠ
2. VICEMISS 2015 sa stala Vlasta Janová – 9. A

MISS sympatický tanec sa stala Júlia Gažiová – 8. A
Úspešným dievčatám gratulujeme a naše poďakovanie patrí i všetkým dievčatám,
ktoré sa súťaže zúčastnili.

Mikuláš 2015
V pondelok 7. decembra aj našu školu navštívil ujo
Mikuláš, a tak ako má vo zvyku obdaroval
všetky dobré deti sladkosťami a tie ostatné uhlím a
paličkou. Že našu školu navštevujú len dobré deti
svedčili balíčky sladkostí v ich rukách a prázdny
Mikulášov batoh. Žiaci v Čani aj v Ždani Mikuláša
privítali
pestrým
program,
ktorý si pripravili pod vedením svojich triednych
učiteľov.

Detská svätá omša
Už po štyri roky v novembrový
mesiac
sa
schádzajú
žiaci
elokovaných tried
v Čani
v miestnom kostole na detskú
svätú omšu. Je obetovaná za tých,
ktorí nás predišli do večnosti.
Spolu s učiteľmi sa na tento deň
svedomito
pripravili.
Program
spestrili
novými
náboženskými piesňami,
čítaním
prosieb a prípravou obetných
darov, ktoré zaniesli pred obetný stôl. Počas sv. omše duchovný otec priblížil
a vysvetlil niektoré časti a úkony sv. omše. Obetným darom každého žiaka bola
malá svieca s blikotavým svetielkom, ktorá znásobila pocit a celkovú atmosféru
prítomných.

Medzinárodný deň mieru a pokoja
29. január sa na podnet pápeža Pavla VI. od roku 1968 oslavuje Medzinárodný deň
mieru a pokoja. Ukončenie polročnej práce našich žiakov sme si spojili s
pripomenutím si tohto významného dňa. V krátkej prezentácii sme vyzdvihli
dôležitosť mieru vo svete, potrebu úcty a tolerancie medzi národmi, ale aj medzi
nami v škole, či v rodinách. Vedomosti, ktoré žiaci získali počas prezentácie,
si overili v súťaži Milionár a v doplňovaní tajničky. Na záver sme z kúskov puzzle
poskladali zemeguľu priateľstva. Za pútavú a poučnú akciu patrí poďakovanie
paniam
učiteľkám
Mgr.
Spišákovej
a Mgr.
Helcmanovskej.

Prichádzajú Vianoce
V čase prichádzajúcich
Vianoc žiaci z 1.
A triedy spolu s pani
triednou učiteľkou Ing.
Čičvákou pripravili pre
spolužiakov aktivity,
aby im tak spríjemnili
najkrajšie
sviatky v roku. Pani
učiteľka pripravila
peknú a zároveň poučnú
prezentáciu na tému
Vianoce, žiaci hádali
hádanky, počítali
vianočnú matematiku,
hľadali rozdiely, súťažili v balení darčekov, skladaní vianočnej ruže. Na záver si
žiaci vypočuli a zaspievali najznámejšie koledy.

Vianočné tvorivé dielne 2015
Vianoce, Vianoce prichádzajú......spieva sa v jednej piesni. Ani my sme nechceli
nechať nič na náhodu a pripravili sme sa na ne. Dňa 17.12. sa v Čani popoludní,
triedy premenili akoby šibnutím čarovného prútika na tvorivé dielne. Žiaci
usilovne vyrábali ikebany, vence a rôzne vianočné ozdoby. Prikladáme fotografie
našich usilovných žiakov s výslednou prácou. Tešíme sa na Vianoce.

Karneval 2016
„Už sa fašiang kráti, už sa
nenavráti“...a nenavráti sa
ani náš tohtoročný
karneval. Bol plný
masiek, smiechu, piesní a
tanca. Deti sa premenili
na rozprávkové bytosti,
princezné, čarodejnice,
kúzelníkov a všeličoho od
výmyslu sveta. A bolo sa
veru na čo pozerať. A
kto vyhral? No predsa
všetci. Dobrá
nálada nechýbala, tak sa chceme o našu radosť s Vami podeliť. Preto neváhajte,
pozrite sa aj vy...

V zdravom tele, zdravý duch
Dňa 28.1.2016 – štvrtok Mgr. Gőnczi uskutočnil v športovej hale školskú aktivitu
pod názvom ,,V zdravom tele zdravý duch“. Aktivita bola rozdelená do 4 disciplín
a vykonávaná na jednotlivých stanovištiach pod dohľadom učiteľov ,ktorí určenú
disciplínu obodovali a vyhodnotili podľa vopred určených pravidiel.
1.Disciplína
2.Disciplína
vreci
3.Disciplína
4.Disciplína

– Kolky
– Poskoky v plastovom
– Lopta medzi nohami
– Lyžica

Spôsob hodnotenia:


bodov


bodov

Disciplinovanosť 2 až 5
Snaživosť

2 až 5



Fair- play
Po ukončení
jednotlivých

všetkých

aktivít

sa žiaci dozvedeli
súťažiacich

2 až 5 bodov
výsledok

umiestnenia
družstiev.

Kamarát rok
Prešlo
iba
zopár
dní
od
novoročných osláv. Je tu rok 2016.
Deti a učitelia rannej zmeny v Čani
sa vyšantili pod vedením pani
učiteľky Kissovej s pojmami ako
kalendárny rok, školský rok, ročné
obdobia
a
jednotlivé
mesiace. Lúštili
tajničku,
priraďovali obrázky k názvom
ročných
období.
Vyvrcholením
aktivity bolo pexeso so symbolmi
ročných období. Deti, ktorým sa
podarilo nájsť rovnaké čísla mali
možnosť vybrať si peknú odmenu.
A čo skrývala tajnička? "Želáme
vám veľa šťastia v novom roku"!

Svetový deň vody
Kvapka, kvapka, kvapôčka, na líčka i na očká.
Umyje ma za zoričky, môžeme ísť do školičky.
Po behu vždy osvieži ma, uhasí môj veľký smäd,
či je ráno a či večer, vodičku si dám vždy hneď.
žiaci 6. A

21. marec sa niesol na našej škole v znamení Svetového dňa vody. Voda tak
samozrejmá a bežná, že si jej prítomnosť zväčša vôbec nevnímame
jej jedinečnosť a nenahraditeľnosť neuvedomujeme. Zaujímavými tvorivými
aktivitami akou bola rybačka, vodné desatoro, hľadanie vodného pokladu,
ochutnávka rôznych vzoriek vody, či súťaž v pití vody sme dospeli k zisteniu, že
voda má pre náš život cenu zlata. V PL sme sa spoločne s kvapkou vody vybrali na
jej dlhú životnú púť a pomáhali jej zdolávať rôzne prekážky, ktoré jej ľudia hádžu
pod nohy. Získané poznatky sme stvárnili v kvapkách dažďa, a z nich vytvorili
rozprávkovú rybu, ktorej sme sľúbili vyčistenie najbližšieho vodného potoka. Na
závere sme si všetci spoločne o vode zaspievali. Poďakovanie za prípravu a
realizáciu
akcie patrí
Mgr.
Ľudmile
Botovej.

Abeceda hravo
21. február je celosvetovo známy ako Medzinárodný deň
materinského
jazyka (International Mother Language
Day). Bol ním prehlásený na výročnej 30. konferencii
UNESCO v novembri 1999. Cieľom tohto dňa
je pripomenutie, poznávanie a precvičovanie materinských
jazykov po celom svete. Pri tejto príležitosti sa naši žiaci
stretli, aby si zmerali svoje sily v znalosti slovenského jazyka. Súťažili medzi
sebou dve skupiny, chlapci a dievčatá. Do súťaže sa zapojili ako prví naši prváci.
Museli zvládnuť skákanie ponad písmenká. Nasledovali druháci, ktorí si púšťali
autíčka a práve oni rozhodli, ktoré písmenko majú pomenovať. Štvrtákov už čakalo
pexeso na interaktívnej tabuli , ktoré úspešne zvládli. No najťažšie to mali naši
žiaci z triedy TVB3. Odkrývanie obrázka pomocou zoraďovanie slov podľa abecedy
poriadne preverilo ich znalosti. Po sčítaní bodov sme prišli na to , že víťazne zo
súťaže vyšli dievčatá, z čoho mali úprimnú radosť. A aj keď vyhrali dievčatá,
chlapci sa nemali veru za čo hanbiť. Počas celej súťaže panoval smiech a dobrá
nálada.

Európsky deň obetí zločinu
Európsky deň obetí zločinu si pripomíname každý rok 22. februára. Bol vyhlásený v
roku 1990 v Štokholme a jeho účelom je podpora obetí trestných činov v celej
Európe. O zločinoch, šikanovaní, agresoroch a užitočných informáciách ohľadne
ochrany pred zločinom sa oboznámili žiaci zo Ždane dňa 29. Februára 2016 na
pravidelnom mesačnom stretnutí tried. Po krátkej poučnej prezentácii si pozreli
film na danú tému, ktorý zaujal svojím obsahom najmä starších a končiacich
žiakov. To, ako žiaci dávali pozor a čo si z poskytnutých informácií zapamätali si
vyskúšali v súťaži,, Milionár". Záver akcie patril vyplneniu zašifrovanej myšlienky
Dalajlámu, ktorej jednotlivé slová žiaci riešili vo svojich triedach počas
predchádzajúcich hodín. Akciu pripravili Mgr. Spišáková a Mgr. Helcmanovská.

Jar v záhrade
Po zime zas prišla jar, slnko
už má teplú tvár.
Budú kvety, zvieratká, vstáva
spiaca záhradka.
Jar
je
obdobie
veľkého
upratovania. Len čo vykuklo
slniečko
a
zem
trocha
vyschla, vyzbrojení motykami,
hrabličkami a hlavne chuťou
sme sa aj my v škole pustili do
boja proti burine v našej školskej záhrade. Rozdelili sme záhony, pripravili
hriadky, vysiali zeleninu, vysadili zemiaky, vyhrabali sad a v skleníkoch sa už
udomácňujú priesady papriky. A že máme byť na čo hrdí, svedčia aj obrázky
vo fotogalérii. Už teraz sa tešíme na úrodu. Za odborné práce patrí poďakovanie
aj
naším
školníkom.

Kráľ dopravného pexesa
Hovorí sa, že apríl je mesiac bezpečnosti. Máme pri tom na mysli najmä
bezpečnosť v cestnej premávke, či už ako chodec, alebo ako cyklista. A tak
podporujúc túto myšlienku sme sa rozhodli zaujímavými aktivitami precvičiť
poznatky našich žiakov o pravidlách cestnej premávky. Hravou formou vyhľadávali
a spoznávali dopravné prostriedky a dopravné značky. Plné súťaživosti „hľadali“
Kráľa dopravného pexesa aj pomocou interaktívnej tabule. Žiaci pracovali usilovne
a úlohy splnili na jednotku. Preto každé družstvo, dieťa, bolo odmenené dobrým
pocitom,
že
sa
niečo
naučilo
a teraz
už
len
záleží
od
nich,
ako
získané
skúsenosti
uplatnia
v praxi.

Hviezdoslavov Kubín 2016
22.3.2016 prebehlo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína v prednese poézie
a prózy mladších a starších žiakov variantu A a variantu B. Do súťaže sa zapojilo
celkom 21 žiakov. Žiaci sa na súťaž svedomito pripravovali. Naučili sa menej
náročné, ale aj náročnejšie básničky a úryvky z prozaických diel, ktoré
odprezentovali pred samotnými žiakmi a trojčlennou porotou z radov učiteľov. Na
všetko dohliadal zástupca školy Mgr. Jozef Besterci. Všetkým zúčastneným patrí
pochvala za účasť a za odvedenú prácu.
Próza mladší žiaci variantu A:
1. miesto: Adriana Horváthová, 4.B, s názvom: Vrkôčiky
2. miesto: Simona Pohlodková , 2.B, s názvom: Prichádza jar
3. miesto: Ladislav Červeňák, 4.C, s názvom: Kuriatko a Káčatko

Próza starší žiaci variantu A:
1. miesto: Annamária Berková, 7.B, s názvom: Trapoška
2. miesto: Mária Miková, 5.A, s názvom : Májka Tárajka
3. miesto: Mária Gažiová, 5.A, s názvom: Pravda o líške

Poézia mladší žiaci variantu A:
1. miesto: Vanesa Turková, 4.B,báseň:Zvláštne priateľstvo
2. miesto: Zdeno Červeňák, 4.C, báseň: Naučíte sa?
3. miesto: Marek Mata, 4.C, báseň: Pršteky

Poézia starší žiaci variantu A:
1. miesto: Dušana Gažiová, 6.A , báseň: Kocúr a myš
2. miesto: Pavol Dávid, 6.A, báseň: Gustík
3. miesto: Daniel Zupko, 5.C, báseň: O troch grošoch

Poézia žiaci variantu B:
1. miesto: Jana Pechová,TVB2, báseň: Zvieratníček
2. miesto: Veronika Pechová,
TVB2, báseň: Tieň

Máme radi našu planétu Zem
Máme radi našu planétu Zem, našu krajinu, prostredie, v ktorom žijeme, a tak by
sme nemali byť ľahostajní voči čistote a poriadku nášho okolia. Dňa 22. apríla na
Deň Zeme sme opäť v našej škole mali možnosť to všetko dokázať. Začali sme
ráno aktivitou, odkazmi pre našu Zem, ako ju chceme a budeme chrániť.
Napísaním a prilepením odkazu na vopred pripravený plagát zemegule sme takto
pre našu Zem pripravili veľký narodeninový darček . V rámci prezentácie sme
vnímali prírodu ako štedrú a krásnu, ale zároveň ľahostajným ľudským prístupom
k nej, aj ako drsnú a nemilosrdnú. Naučili sme sa triediť odpad, vypočuli
a zaspievali sme si pieseň od J. Hnilicu „Milujem našu Zem“, a že to slovami piesne
myslíme vážne, sme sa po tretej vyučovacej hodine vybrali do prírody
zbaviť ju množstva vyhodeného odpadu. Radosť z dobre vykonanej práce
a poriadok v našom okolí boli cieľom tohto dňa...Dňa Zeme. Za prípravu a
uskutočnenie
patrí
poďakovanie
Mgr.
Botovej
a
Mgr.
Lukáčovej.

Stolnotenisový turnaj 2016
14. apríla sa žiaci našej školy
Ernest Badžo a Kristián Šaňa
zúčastnili tolnotenisového
turnaja, organizovaného Spojenou
školou Veľké Kapušany. Ich
poctivá a svedomitá príprava
priniesla ovocie a v hojnej
konkurencii sa umiestnili na
úspešnom treťom mieste.
Chlapcom a ich trénerovi ZRŠ
Mgr. Jozefovi Bestercimu
srdečne blahoželáme.

Gaňova Tarnava 2016
Dňa 13. 04. 2016 sa uskutočnil XI. ročník krajského kola Košického kraja
súťažnej prehliadky v prednese poézie a prózy špeciálnych základných škôl v
Spišskej Novej Vsi, v ktorej nás reprezentovali žiačky Mária Miková /5. ročník/ v
II. Kategórii v prednese poézie získala 3. miesto a Adriana Horváthová /4.
ročník/ v II. kategórii v prednese prózy bez umiestnenia. Za ich účasť,
vynaloženú prácu a chuť reprezentovať školu patrí uznanie aj ich pani učiteľkám.
Súčasťou súťaže je aj výtvarná časť, kde sme taktiež získali ocenenia: 1. miesto
Ladislav Čeveňák žiak 9. ročníka v téme: Zázraky Pána Ježiša a 3. miesto Helena
Žigová žiačka 5. ročníka v téme: Hudobná fantázia. Srdečne blahoželáme!!!

Rómovia, odkiaľ sa vzali
Medzinárodný deň Rómov, ktorý pripadá na 8. apríl sa viaže k prvému kongresu
uskutočneného v roku 1971 v Londýne. Na ňom bola svetová verejnosť vyzvaná
používať pomenovanie Róm a taktiež bolo dohodnuté používanie spoločnej zástavy.
Tento deň si pripomenuli aj žiaci rannej zmeny v Čani pod vedením pani učiteľky
Kissovej.

V úvode deti vyskladali slová Medzinárodný deň Rómov pomocou aplikácií vo farbách
rómskej zástavy na tabuľu. Vďaka prezentácii sa oboznámili so stručnou históriou
týchto ľudí a následne si pozreli dva dokumentárne portréty úspešných Rómov. Na
záver bol odprezentovaný krátky film o živote v osadách.

Súťaž praktických škôl
Dňa 27. 4. 2016 sa žiačky PŠ Alexandra Janová a MáriaBugyiová zúčastnili
Krajskej súťaže praktických škôl pod názvom „ RUKA V RUKE“, ktorú organizovala
Spojená škola internátna Michalovce. V tejto súťaži si dvojčlenné súťažné
družstvá mohli preveriť svoje praktické zručnosti. Súťažilo sa v dvoch disciplínach:
príprava jedál z cestovín a aplikácia na tričko technikou decoupage na textil. Žiaci
si s úlohami poradili hravo . Po skončení súťaže sa komisia tvorená z troch členov
tvorených zástupcami zúčastnených škôl zhodla na umiestnení jednotlivých
súťažných družstiev. Naše družstvo sa umiestnilo na treťom mieste. Na záver
súťaže boli všetci žiaci odmenení vecnými cenami, diplomami a tričkami, na ktoré si
sami
vyrobili
aplikácie.

Tvorivé dielne 2016
27.apríla 2016 sa žiaci našej školy zúčastnili Tvorivých dielni konaných v Spojenej
základnej škole v Moldave nad Bodvou. Zručnosti si zmerali so žiakmi špeciálnych
základných škôl z Inžinierskej, Vojenskej, Rovníkovej z Košíc, a z Rožňavy. Žiaci
miestnej
školy
pomáhali
a
asistovali
pri
daných
činnostiach.
Úlohou žiakov bolo vyhotoviť prívesky z farebnej hmoty, plastického charakteru
rôznych druhov podľa daných vzorov. Rozmanitosti, tvorivosti a fantázii sa medze
nekládli. Žiaci spájali materiál odlišných farieb, tie vaľkali, aby tak dostali
mramorový
farebný
medailón,
či
prívesok,
ktorý
dotvárali
vykrajovačkami. Zhotovené výrobky sa dokončili vo vyhriatej rúre. V druhej časti
si žiaci vyskúšali výtvarnú techniku – monotypiu. Kresbu vymaľovali anilinovými
farbami. Žiaci počas dňa pracovali s odhodlaním vytvoriť čo najkrajšie práce.

Deň 112 očami detí - výtvarná súťaž
V rámci osvetovej činnosti pri príležitosti ,, Európskeho dňa linky tiesňového
volania 112“ vyhlásil Okresný úrad Košice V. ročník výtvarnej súťaže ,, Deň 112
očami detí“ pre žiakov základných škôl, osemročných gymnázií a špeciálnych
základných škôl v Košickom kraji. Témou tohto ročníka bolo výtvarné spracovanie
maskota, ktorý má symbolizovať záchranu ľudského života, má propagovať
tiesňovú linku 112 a záchranné zložky integrovaného záchranného systému
(zdravotníkov, hasičov, políciu) a tiež systém úloh a opatrení CO. Súťaž je
postupová s ukončením na krajskom kole s vyhodnotením 27. apríla 2016 na CVČ
Domino v Košiciach. Do súťaže sa zapojili aj žiaci našej školy. V mimoriadnej cene
riaditeľa OÚ Košice získala 3. miesto žiačka 4.B Adriana Horváthová
za výtvarnú prácu Ďateľ.

Členovia komisie víťazke zablahoželali a odovzdali vecnú odmenu spolu s diplomom
dňa 16.5.2016 v budove našej školy. Zároveň poďakovali aj ostatným žiakom, ktorí
sa
zapojili
do
okresného
kola
súťaže.

Škola má talent
Pamätáte si na časy, keď ste stáli pred tabuľou a učiteľka vás nútila spievať či
recitovať? A potom ste z toho mali mindráky, že neviete spievať. Tak toto u nás
nenájdete! V našej škole sa snažíme našich žiakov motivovať pozitívnou formou
súťaže ,,Škola má talent", kde majú žiaci možnosť spievať, recitovať, tancovať
podľa vlastného výberu a odprezentovať sa tak pred spolužiakmi a porotou, ktorá
následne ohodnotí ich výkon. Pochváli, povzbudí i poradí, v ktorej oblasti sa
zlepšiť. Žiakov to naučí sebaprezentácie, odbúravať strach i trému-prekonávať
sám seba, spoznávať vlohy, prežívať a vyjadrovať emócie. A to všetko zábavnou
formou, ktorá nenúti a nenudí...

Apríl mesiac lesov
O apríli sa hovorí, že je to bláznivý mesiac, ale verím, že nebude pre Vás novinkou
ani to, že apríl je tiež mesiac lesov. Lesov, ktoré sú domovom nielen pre stromy,
ale i mnohé iné rastliny a samozrejme veľké množstvo menších
či väčších živočíchov. Príroda v apríli sa zelená, rozvoniava a hýri farbami a
zvukmi. To všetko sa žiaci mali možnosť dozvedieť v rámci mesačnej aktivity
popoludňajšej zmeny. Formou prezentácie sme si pripomenuli typy lesov, stromy,
ochranu a význam lesa pre život. Žiaci spolupracovali pri aktivitách kde pracovali
s tabuľou, obrázkami a hádankami. Nesmieme zabudnúť „ Čo dávame prírode my,
to nám
vráti“.
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Prvý pobyt v škole v prírode
Bol krásny deň, v ktorý sme si pripomínali Deň Matiek. 8. máj 2016 bol dňom
odchodu do školy v prírode, ktorá bola zabezpečená neďaleko Košíc v krásnom
horskom prostredí Bukovec. Žiaci štvrtých ročníkov z elokovaných tried v Čani
natešení nastupovali do autobusu so svojimi taškami či vakmi a najpotrebnejšími
učebnými pomôckami. Po príchode sa žiaci zoznámili s prostredím, ubytovali a
vyhladovaní zasadli za stôl aby sa najedli. Počas celého pobytu sa doobeda venovali
výučbe a v poobedňajších hodinách absolvovali turistické vychádzky do blízkeho
ale aj vzdialenejšieho okolia. Spoznávali les, jeho nástrahy, vôňu, krásu, ticho,
určovali svetové strany pomocou buzoly, zbierali prírodniny, označovali
trasu farebným papierom a podobne. Navštívili sme aj dedinku Bukovec, kde si
mohli zakúpiť spomienkové predmety pre svojich najbližších. Žiaci využili aj
trampolínu na skákanie, zahrali futbal na dvore pri ubytovni. Večer sme sa
spoločne hrali spoločenské hry, alebo pozreli peknú rozprávku. Na rozlúčku sme si
pripravili opekačku a po večeri aj diskotéku, na ktorú sa žiaci veľmi tešili.

V piatok
v poobedňajších
domov s nezabudnuteľnými

hodinách
spomienkami

sa

žiaci
a s kopou

s učiteľmi
vrátili
nových
zážitkov.

Bábkové divadlo
Dňa
17.mája
2016
žiaci
elokovaných
tried
v Čani
navštívili
Bábkové
divadlo
v Košiciach.
Hrali
klasickú,
kráľovskú rozprávku Šípová
Ruženka, známu zo zbierok
bratov Grimmovcov. Príbeh
rozprávky je
tradičný
s novodobými
prvkami.
Inscenácia
je
humorne naladená. Okrem kráľa
a kráľovnej
v rozprávke
vystupuje
pestúnka, pes, mačička a pár papagájov, ktoré všetko komentujú, tri sudičky
a traja uchádzači na kráľovský trón, z ktorých iba jeden je ten pravý. Nakoniec sa
všetko skončilo dobre. Dobre sa to skončilo aj pre našich žiakov, ktorí sa
bábkovému divadlu veľmi tešili a odnášali si pekné spomienky z predstavenia.

Mikitova Terňa – výtvarná súťaž
V tomto školskom roku bol vyhlásený obcou Terňa 2.ročník výtvarnej súťaže pod
názvom Mikitova Terňa. Realizovala ju ZŠ a MŠ Terňa. Do výtvarnej súťaže sa
zapojilo 26 škôl, ktoré spolu predložili 191 prác. Hlavným cieľom výtvarnej
súťaže bolo zvýšiť záujem žiakov o výtvarné umenie na základe odkazu významnej
osobnosti kňaza, sochára a maliara Antona Mikitu, ktorý v tejto obci pôsobil. Témou
2.ročníka bola Radosť zo života. Súťaž bola rozdelená do dvoch kategórií
a vyhodnotená v máji 2016. Výtvarné práce hodnotila trojčlenná komisia:
Mgr. Viera Grohoľová, Mgr. Elena Goryľová, Mgr. Martin Zdenek. K najlepším prácam
bola zaradená aj výtvarná práca nášho žiaka Zdenka Červeňáka, žiaka 4.C triedy. Do
súťaže naša škola zaslala spolu 9 prác. Práce žiakov budú v mesiaci júl 2016
vystavené v kultúrnom dome v Terni pri príležitosti Dní obce Terňa. Výhercovi
gratulujeme a ostatným žiakom ďakujeme za zapojenie sa do súťaže.

Počítačový matematický minimaratón
17. máj sa v priestoroch budovy školy v Ždani niesol v znamení čísel a počítačov. Svoje
sily v počítaní si zmerali žiaci siedmych, ôsmych a deviateho ročníka. Sčítali, odčítali,
riešili jednoduché slovné úlohy zo života a násobili
v obore do sto na počítači.
Víťazi 1. ročníka počítačového
matematického minimaratónu sú:
1. miesto Ernest Badžo VIII. B
2. miesto Frederik Turták VII. A
3. miesto Adrián Vaszily IX. A
Ondrej Kora VII. A
Blahoželáme.

Deň matiek 2016
Nedeľa 15. mája patrila v obci Ždaňa všetkým mamám, starým mamám a krstným
mamám. Žiaci tunajších škôl v spolupráci s Obecným úradom v Ždani pod vedením
svojich pedagógov vyjadrili svoje veľké ďakujem, v podobe bohatého
a pestrého programu básní, piesní a tancov.

Spievanky 2016
Dňa 28. apríla 2016 sa žiaci Patrícia Janová a Branislav Fako zúčastnili krajského
kola speváckej súťaže v Spišských Vlachoch. V 1. kategórií získal Branislav Fako 3.
miesto s pesničkou Ked ja pojdzem a v 2. kategórií získala Patrícia Janová 2.
miesto s pesničkou Šalata, šalata . Prípravou žiakov na túto súťaž a hrou na
akordeón ich doprevádzal Mgr. František Jano. Tešíme sa z pekného umiestnenia
a ďakujeme
za
reprezentáciu
školy.

Medzinárodný deň detí
2016
Na svete je veľa detí
a na všetky slnko svieti,
a každé si v srdci želá,
aby slnka bolo veľa.
A 1. júna, na sviatok všetkých Detí
sme sa na slniečko veru nemohli
sťažovať. Užili sme si ho do
sýtosti. Bol to deň plný zábavy,
hudby, tanca, zaujímavých súťaží, sladkostí, voľnejším dňom v škole... jednoducho
pohodový deň. Pripravených 10 stanovíšť s rôznymi hrami overili zdatnosť
nejedného
z nás.
Nezabudli sme ani na osviežujúcu limonádu, ktorú sme si mohli popíjať už od rána,
aby nás v príjemne teplom počasí netrápil smäd. Na záver sme si všetci spoločne
zatancovali. Dopoludnie ubehlo ako voda, za ktorým sa v spomienkach radi
otočíme, deň so spomienkou na radosť v detských očiach.

Svetový deň mlieka na našej škole
Podstatou tohto dňa je upozorniť na dôležitosť pitia mlieka v školách a na jeho
zdravotné prínosy pre rastúce deti. Pani učiteľka Ing. Čičváková pre žiakov
pripravila prezentáciu, rôzne súťaže, lúštenie krížovky, matematické úlohy,
skladanie puzzle. Aktivita pokračovala spustením DVD Cesta mlieka, žiakov najviac
zaujala kravička, ktorá ich sprevádzala a oboznámila s informáciami o spracovaní
mlieka a mliečnych výrobkov. Formou testu si overovala zapamätané vedomosti.
Žiaci mali možnosť si vyskúšať dojenie kravičky. Na záver bola vyhlásená súťaž o
najväčšie
mliečne
fúzy.
Deti
zábavnou
formou
získali
nové
informácie o mlieku a uvedomili si, aké je pre ľudí a ich zdravie dôležité.

Športové hry žiakov 2016
Dňa 27.5.2016 sa uskutočnili športové hry žiakov. Mladší žiaci
a žiačky súťažili v behu na 50m, staršie žiačky na
60m a starší žiaci na 300m, hádzali kriketovou
loptičkou a granátom. Na záver si dievčatá zahrali
prehadzovanú a chlapci minifutbal. Žiaci počas
športového dopoludnia siahali na dno svojich
možností aby dosiahli tie najlepšie výsledky.

Vyhodnotenie ŠHŽ

2015/2016

Beh na 50m mladšie žiačky:
1.miesto: Adriána Horváthová
2.miesto: Ružena Vasziliová
3.miesto: Livia Buková
Beh na 60m staršie žiačky:
1.miesto: Mária Miková

Beh na 50m mladší žiaci:
1.miesto: Kevin Turták
2.miesto:Patrik Kora
3.miesto:Marek Mata
Beh na 300m starší žiaci:
1.miesto: Ernest Badžo

2.miesto: Helena Žigová

2.miesto: Lukáš Jano

3.miesto: Andrea Buková

3.miesto: Richard Jano

Hod kriketovou loptičkou mladšie Hod kriketovou loptičkou mladší
žiačky:
žiaci:
1.miesto: Adriána Horváthová
1.miesto: Adrián Červeňák
2.miesto: Ružena Vasziliová

2.miesto: František Gaži

3.miesto: Erika Kotlárová

3.miesto: Marek Mata

Hod kriketovou loptičkou staršie
žiačky:
1.miesto: Paula Janóová

Hod granátom starší žiaci:
1.miesto: Dominik Pohlodko

2.miesto: Sandra Buková

2.miesto: Ernest Badžo

3.miesto: Esmeralda Baloghová

3.miesto: Lukáš Jano

Cena útechy: Marián Dudaš

Medzinárodný deň detí 2016
Na svete je veľa detí
a na všetky slnko svieti,
a každé si v srdci želá,
aby slnka bolo veľa.
A 1. júna, na sviatok všetkých Detí sme sa na slniečko veru nemohli sťažovať. Užili
sme si ho do sýtosti. Bol to deň plný zábavy, hudby, tanca, zaujímavých súťaží,
sladkostí, voľnejším dňom v škole... jednoducho pohodový deň. Pripravených
10 stanovíšť
s rôznymi
hrami
overili
zdatnosť
nejedného
z nás.
Nezabudli sme ani na osviežujúcu limonádu, ktorú sme si mohli popíjať už od rána,
aby nás v príjemne teplom počasí netrápil smäd. Na záver sme si všetci spoločne
zatancovali. Dopoludnie ubehlo ako voda, za ktorým sa v spomienkach radi

točíme, deň so spomienkou na radosť v detských očiach.

Kapušianske športové a kultúrne slávnosti 2016
9. júna sa naši chlapci zúčastnili
futbalového turnaja v
obci Veľké Kapušany, ktorý sa konal
pri príležitosti 7.
ročníka Kapušianských
kultúrnych a športových slávností.
Naši hráči v zložení E. Badžo, K. Šaňa,
M. ulej, D. Pohlodko a L. Jano si okrem
víťazného pohára za 2. miesto odniesli
aj nezabudnuteľný zážitok a to
stretnutie
s pánom Andrejom Kiskom
prezidentom SR, ktorý bol na podujatí
čestným
hosťom. Futbalistom blahoželáme.

O pohár Martina Záhradníka
Dňa 2. 6. 2016 sa žiaci PŠ zapojili do 9. ročníka športovo – výtvarného podujatia"
O pohár Martina Záhradníka“, ktoré organizovala Spojená škola Alejová 6 Košice.
Počas celého dopoludnia bol prítomný aj samotný športovec Martin Záhradník /
bývalý žiak SŠ Alejová /, ktorého nadšenie k futbalu vyvolalo myšlienku
uskutočniť toto podujatie, z ktorého sa následne stala tradícia. Tohto roku nám
počasie neprialo, súťaž sa konala v hádzanárskej hale, kde si žiaci zahrali futbal
a zaujímavou disciplínou bolo aj cvičenie zumby. Radosť z prekonaných
športových disciplín bola pre žiakov nezabudnuteľným zážitkom. Najkrajším
posolstvom tohto podujatia bolo, že vyhrávala každá škola a žiaci boli ocenení
diplomom, pohárom a loptou.

Zber liečivých rastlín
Cieľom aktivity bolo s triedami TVB 1,
TVB
2,
3.B,
a 4.C pod
dozorom
odpovedných
triednych
učiteľov
uskutočniť, prechádzku prírodou-okolie
obce Čaňa. Úlohou žiakov bolo zozbierať
rastliny rôznych druhov. Vytvoriť
herbár
nalepením
rastlín
do
pripraveného herbáru a pomocou atlasu
liečivých rastlín
vyhľadať
príslušnú
rastlinu a priradiť popisom názov rastliny. Akcia sa uskutočnila dňa 31.5.2016 pod
vedením
uč.Mgr.
Gőncziho.

Matematická olympiáda 2016
Matematika - hrou, prečo nie. Veď aj počítanie môže byť zábavné. A práve taký
bol tretí ročník interaktívnej matematickej olympiády (IMO), ktorý sa uskutočnil
15.06.2016 v priestoroch elokovaného pracoviska v Čani. Hlavným cieľom súťaže
bolo zvýšiť záujem žiakov o matematiku, zdokonaliť ich logické myslenie a ukázať
deťom, že matematika môže byť zábavná a netreba sa jej báť. Príťažlivosť
spočívala v tom, že úlohy zamerané na matematický úsudok, žiaci riešili na
počítačoch a tabletoch. Úlohy si vyžadovali istú dávku invencie a dôvtipu. Svoje
matematické schopnosti a zručnosti si porovnali žiaci v štyroch kategóriách. Spolu
sa zúčastnilo 30 žiakov. Na každého žiaka čakali 4 matematické úlohy, ktoré boli
zamerané na základné matematické operácie. Vyhrali všetci, už len tým, že
prekonali strach z nového a nepoznaného a najlepšia trojica získala krásne
ocenenie. Všetkým gratulujeme a sme presvedčení, že si zaslúžia výbornú známku
od učiteľov matematiky. Tešíme na našich matematikov na budúci školský rok.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

kategória
miesto - Frederika Turtáková, 2. B
miesto - Richard Vaszily, 2. B
miesto - Simona Pohlodková, 2. B
kategória
miesto – Vanesa Zupková, 3. B
miesto – Sofia Juhaszová, 3. A
miesto – Lucia Lončáková, 3. B

III.kategória
1. miesto – Emil Jano, 4. C
2. miesto – Kevin Turták, 4. C
3. miesto – Vanesa Turková, 4. B

IV.kategória
1. miesto – Patrik Pohlodko, TVB 3
2. miesto – Klaudia Túrová, TVB 3
3. miesto – Kristina Gažiová, TVB 3

Otvorená hodina
Každoročne naša škola organizuje pre rodičov a pedagógov otvorenú hodinu.
Nebolo tomu ináč ani tento školský rok. Trieda 4.B so svojou triednou pani
učiteľkou Mgr. Scirankovou pripravila otvorenú hodinu zo SJ na tému „Druhy
viet“. Žiaci začali vyučovaciu hodinu pesničkou „Bodka, otáznik, výkričník“,
ktorá ich uviedla do sveta znamienok používaných na konci vety. Svoje vedomosti
a zručnosti predviedli aj pri práci s interaktívnou tabuľou, kde písali vety, posúvali
správne znamienko na koniec vety, čiarou priraďovali správne odpovede na otázky.
Na prácu vo dvojiciach si najprv museli vytiahnuť čísla z čarodejníckeho klobúka,
ku ktorému následne priraďovali slovo podľa počtu slabík. Zaujímavé bolo
pozorovať aj prácu v skupinách, kde žiaci mohli hľadaní a lepení slov do viet. Záver
hodiny spestrili hrou PUZZLE, ktorú si zahrali na interaktívnej tabuli. Farebným
výkričníkom, ktorý im vznikol ukončili otvorenú hodinu SJ a takto ukázali, že aj
práca
s druhmi
viet
môže
byť
zaujímavá,
pestrá
a zábavná.

Szabóov grafický Lučenec 2016
V tomto školskom roku prebehol 19.ročník celoslovenskej a 12.ročník
medzinárodnej výtvarnej súťaže „Szabóov grafický Lučenec“ s podtitulom
„TANEC“. 16.6.2016 bolo vyhodnotenie výtvarných prác v Novohradskom múzeu
a galérii v Lučenci, kde bola aj vernisáž výstavy týchto diel, ktorá potrvá do
30.6.2016. Zároveň na vernisáži bola vyhlásená téma budúceho ročníka podtitulom
„Hračky“.

Do súťaže sa zapojili žiaci našej školy. V III. kategórii sa na 3. mieste umiestnil
Ladislav Červeňák, žiak 4.C triedy elokovaných tried v Čani, ktorý si prevzal
diplom s vecnou cenou za výtvarné dielo pod názvom „Krasokorčuľovanie“. Všetkým
žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili patrí pochvala a vďaka za úsilie a snahu
reprezentovať našu školu.

Medzinárodná detská výtvarná výstava 2016
V tomto roku sa konal už 44.ročník Medzinárodnej detskej výtvarnej výstavy
2016. Súťaž je venovaná pamiatke detských obetí z Českej obce Lidice zavraždených nemeckými nacistami a všetkým ostatným deťom, ktoré zahynuli vo
vojnových konfliktoch. Témou 44.ročníka bola škola a vzdelanie. Do súťaže sa
zapojili aj žiaci našej školy a medzi ocenenými, ktorí získali diplomy boli žiaci
Melisa Turková z 3.B a Patrik Turták zo 4.C triedy. Srdečne im gratulujeme.

Svätoplukovo kráľovstvo ožíva
V druhom polroku sa žiaci našej školy zapojili do VII. ročníka celoslovenskej
výtvarnej súťaže „Svätoplukovo kráľovstvo ožíva“, konané pod záštitou predsedu
Národnej rady SR Ing. P.Pelegriniho. Vyhlasovateľom súťaže bola
Matica slovenská Martin a organizátorom ZŠ a MŠ kráľa Svätopluka Šintava.
Témy pre literárnu aj výtvarnú súťaž boli:





Našiel som odkaz z minulosti
Žili tu skôr ako ja
Človek s veľkým Č
Svätopluk vo virtuálnom svete

Do súťaže boli zaslané 4 výtvarné práce. V júni bolo vyhodnotenie výtvarných
prác. Medzi ocenenými boli aj dvaja naši žiaci - Ladislav Červeňák zo 4.C a Lucia
Gažiová z TVB2, ktorí získali diplom s pochvalou za účasť a za pekné výtvarné
diela.

Na záver ešte niekoľko perličiek:
-„Po ceste prechádzame po breze.“ (nové pomenovanie na prechod
pre chodcov?)
(Julo Gaži)
-„Ako sa volá teta, ktorá šije šaty?“
-„Katolíčka!“
(Dávid Balog)
-„Čo robí hmyz v lete?“
-„Svrbí.“
(Valentín Túr)
-„Žiaci, povedzte zviera na písmeno „C“.
-„Crnka!“
(Dávid Balog)
-„Kto vyrába med?“- otázka učiteľky.
-„Ľudia.“ – odpoveď žiaka.
-„Nie.“ – odpoveď učiteľky.
-„Gadžovia.“ – odpoveď žiaka.
(Frederik Turták)

PRE BYSTRÉ HLAVIČKY

