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Milí kamaráti,

slniečko už poriadne hreje, a vy sa už určite tešíte na letné prázdniny.

My, školská redakčná rada, by sme Vás radi pozdravili a pripomenuli

Vám čo všetko sa na našej škole dialo...( a veru bolo toho veľa ).

V tomto školskom roku redakčnú radu tvorili:

Mgr. Slávka Szilágyiová

Patrik Pohlodko

Klaudia Túrová

Janka Pechová



NAŠA ŠKOLA ŽIJE
Výstava ovocia a zeleniny 2016

Žiaci našej školy sa posledný septembrový víkend
zúčastnili Výstavy ovocia a zeleniny, ktorú už
tradične v jesennom čase v Ždani pripravuje
Základná organizácia zväzu záhradkárov. Pod
vedením učiteliek sa prezentovali svojimi výrobkami
z jesenných darov prírody a plodmi úrody zo školskej
záhrady.
Celkovo naša kolekcia získala 5 ocenení. Aj touto
cestou ďakujeme organizátorom za možnosť
prezentovať prácu našich žiakov

a skvelú organizáciu.

Jesenne účelové cvičenie 2016
Tohtoročné jesenné účelové cvičenie na
našej škole bolo zamerané na ochranu
prírody, života a poznávaní našej
histórie.
Žiaci zo Ždane sa vydali po stopách
minulosti, cieľom ich
športovo- turistického pochodu bola
Nižná Myšľa časť
Varhegy. Zopakovali si zásady ochrany
prírody, zakladanie ohňa a orientáciu v
teréne. Žiaci z Čane si na prvej
hodine zopakovali zásady bezpečného
pohybu po cestnej komunikácii,

oboznámili sa s rôznymi úrazmi a poskytovaní prvej pomoci, ktorú si prakticky vyskúšali.
Odmenou im boli vlastnoručne opečené špekačky. Program
jesenného účelového cvičenia pripravili za jeho priebeh boli zodpovední Mgr. Severín
Gönczi, a Mgr. Ružena Dorová.



Svetový deň zvierat
Pam Brownová povedala:

"Ktokoľvek si môže myslieť, že si nikto -
tvoj pes vie, že si stredobodom vesmíru."
Už Leonardo da Vinci vyhlásil, že "Príde
deň, keď zabitie zvieraťa bude
považované za rovnaký zločin ako zabiť
človeka." Tieto myšlienky zastrešovali
aktivity žiakov 1., 2., 3. ročníka a TVB 3 v
Čani. Na tému Svetového dňa zvierat si deti
pod vedením  p. učiteľky Kissovej pozreli
poučnú prezentáciu, vyšantili sa pri rôznych
na tému zameraných hrách a zasúťažili si o
ceny vo zvieracom pexese.

Svetový deň zdravej výživy
Ovocie je dobrá vec,
vie to každý vzdelanec,
lepšia ako čokoládka,
od mamky je hruška sladká.
Od otecka jabĺčko,
s chuťou schrúmem ľahúčko.
Od babičky strapec hrozna,
každý z nás to dobre pozná.
Od dedka zjem broskyňu,
v každú dennú hodinu.

Zdravý budem plný sily,
skúste to tiež moji milí!

Svetový deň výživy si 16. októbra pripomínajú ľudia vo viac ako 150 krajinách sveta vrátane
Slovenska. Jeho hlavným cieľom je zvýšiť povedomie verejnosti o situácii vo svete a
povzbudiť ľudí, aby prijali opatrenia proti hladu. Aktivitami k tomuto dňu si žiaci v Ždani
pripomenuli dôležitosť zdravej stravy a možné dôsledky nesprávneho hospodárenia s
potravinami a vodou na našu zem. Počas celého dňa sa venovali výžive, každá trieda mala za
úlohu vyriešiť niekoľko príkladov s danou tematikou, napísať básničku, či namaľovať
akékoľvek jedlo. Všetky vedomosti potom prezentovali na spoločnom stretnutí na konci
vyučovania, kde si po prezentácii vytvorili mapu zdravých a nezdravých potravín, recitovali
básničky, zahrali bingo a pochutnali na jabĺčkach. Poučnú a chutnú akciu pripravili Mgr.
Csorbová a Mgr. Tokárová.



Moja trieda varí lepšie ako tvoja!
Známa televízna reality show inšpirovala žiakov a učiteľov našej školy a tak sa zrealizovalo
už po druhý krát podobné zábavné podujatie u nás v škole. 19. októbra sa škola premenila na
veľkú kuchyňu kde sa vzájomne stretli s vareškami v rukách a zmerali si svoje kuchárske
zručnosti súťažné družstva tried z poobedňajšej zmeny. V rámci svetového dňa výživy

a v zmysle zdravej výživy dokázali, že aj párok
doplnený zeleninou a dôvtipom, môže byť vcelku
zdravým a chutným pokrmom, ktorý hravo zvládnu aj tí
najmenší žiaci. A tak súťažiaci boli aj porotou
zároveň. Výborne sa pri to zabavili a pochutili si na
dobrotách, ktoré si sami pripravili. Mali z čoho
vyberať – „párkové srdiečka“, „chobotnice“,
„kaskadéri na ražni“, „špagety v párkoch“. A výherca?
No tento raz – remíza. A tak musíme si túto vydarenú
súťaž zopakovať!

Súťažili sme v Rožňave
Dňa 20. 10. 2016 Spojená škola internátna
Rožňava organizovala 4. ročník súťažnej
prehliadky v príprave studených
pokrmov zameraných na zdravú výživu. Témou
súťaže boli : Nepečené dezerty. Za našu školu
súťažili žiačky Vlasta Janová
a Viktória Červeňáková, ktoré pripravili výbornú
nepečenú piškótovú tortu
s banánmi. Ich šikovnosť ocenila aj porota
a dievčatá sa v silnej konkurencii umiestnili na
peknom treťom mieste. Srdečne blahoželáme.

Detská svätá omša
27.októbra sa opäť stretli žiaci elokovaných tried
v Čani na detskej sv. omši v miestnom kostole. Na
túto udalosť sa pripravovali počas celého
týždňa. Nacvičili kresťanské piesne, pripravili
prosby, ktoré sa naučili naspamäť. Duchovný otec
počas sv. omše vysvetlil úkony a ich význam. Ako
pomôcku si vybral balón so závažím. Zdôraznil, že
vznášanie do výšky nezáleží od farby balóna ale od
vnútornej výplne balóna. Aj človek bez záťaže

/ktorou je hriech/ nemôže stúpať k Bohu. Svätá omša bola ukončená požehnaním žiakov
a dobrým pocitom ukončeného posledného pracovného dňa pred jesennými prázdninami.



Exkurzia v STM v Košiciach
Po návšteve Miklušovej väznice a Dómu
sv. Alžbety pokračujeme aj v tomto
školskom roku v spoznávaní
histórie. Tentoraz sme navštívili
expozíciu baníctva a astronómie v
Slovenskom technickom múzeu
v Košiciach, ktoré dokumentuje vývoj

vedy a techniky na území
Slovenska. Počas svojej existencie
nazhromaždilo viac ako 14 000 zbierok,
z rôznych dvetví. Exkurziou žiaci získali
množstvo nových, cenných informácií
potrebných pre svoj ďalší
rozvoj. Potešením na záver bola

pochvala od pani lektorky za výborné postrehy a reakcie našich žiakov, a pozvanie na ďalšie
výstavy, na ktoré sa už teraz tešíme.

Halloweenska škola
V stredu 26.10.2016 sa uskutočnilo v
škole v Ždani už tretie kolo populárnej
súťaže „Škola má talent“, tentokrát s
Halloweenskou tématikou. Učitelia
sa odeli do čiernej farby, aby ladili s
výzdobou jedálne, ktorá sa na pár hodín
premenila na miesto vyzdobené
tekvicami, netopiermi, lampášmi a
dalšími symbolmi sviatku Halloween. A
čo žiaci? Ich tvár zdobili maľované
motívy strašidelných rozprávok. Do
súťaže sa celkovo prihlásilo 19 „čísel“ -
spevu, tanca i básne. Nakoniec si
porota v zložení –
Meštellerová*Tóthova*
Csorbová, vybrala 10 najlepších, ktorí postúpili do finále. Finále by sa malo uskutočniť po
vianočných sviatkoch. Vybraní žiaci teda budú mať dostatok času sa poriadne pripraviť.
Tým, že bol veľký záujem zo strany žiakov vystúpiť v tejto súťaži, celkový čas trvania
súťaže sme prekročili o pol hodinu. Na čo doplatili naši „hladoši“, ktorí prišli na obed do
jedálne. Nuž a jedáleň nebola jedálňou ale Halloweenským ringom plných masiek, piesní, básni
i tanca. Nabudúce začneme o niečo skôr, sľubujeme.



Svetový deň detí
Hoci na Slovensku sa Medzinárodný deň detí oslavuje 1. júna, Valné zhromaždenie
Organizácie spojených národov v roku 1954 všetkým krajinám odporučilo, aby si Svetový deň
detí pripomínali 20. novembra.

"V tento deň by sme si mali pripomínať bratstvo
a porozumenie medzi deťmi a mali by sme ho
venovať aktivitám s deťmi, myslieť na ich dobro
a životné podmienky vo svete," píše sa o
Svetovom dni detí na internetovej stránke
detského fondu UNICEF.

Dátum 20. november zároveň upozorňuje na
prijatie deklarácie o právach dieťaťa v roku 1959 a na prijatie Dohovoru o právach dieťaťa
v roku 1989, ktorý priznáva každému dieťaťu práva v plnom rozsahu - vrátane občianskych,
kultúrnych, hospodárskych, politických a sociálnych. Tento deň by mal byť venovaný aj
podpore záujmov a cieľov Charty a pre lepšie životné podmienky detí
vo svete.

Erasmus +

V termíne od 27.11.2016 do 03.12.2016
sa uskutočnila mobilita v rámci
programu Erasmus + do partnerskej
školy Zespol Szkol Integracyjnych v
meste Radom. Mobility sa zúčastnili
žiaci Viktória Červeňáková, Alexandra
Janová, Annamária Berková,
Kamil Jano a učitelia Mgr. Igor Svat a
Mgr. Eva Žuková. Zmyslom projektu je
motivovať žiakov, aby po ukončení
štúdia na špeciálnej základnej škole
internátnej pokračovali v štúdiu na
strednej škole a neostávali doma, či v
praktickej škole.

Pretože stredná škola = perspektíva lepšej práce.



Výtvarné súťaže
Farebný svet Rómov

Dňa 6. októbra 2016 sa uskutočnila vernisáž s vyhodnotením 12.
ročníka výtvarnej súťaže Farebný svet Rómov v priestoroch
Mestského úradu v Galante organizovanou Trnavským samo-správnym
krajom, Galantským osvetovým strediskom a Spolkom pracovníkov
miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante, na ktorú boli

pozvaní aj žiaci našej školy,
ktorí sa do tejto
súťaže zapojili. Žiačka Romanka Červeňáková bola
ocenená v I.kategórii a Patrik Turták v II.kategórii.
Ceny najlepším autorom výtvarných prác odovzdal
primátor Galanty Peter Paška zároveň ich pozval na
slávnostný obed. Žiakom bola umožnená prehliadka
vlastivedného múzea v Galante. Domov si odniesli
diplomy s darčekmi, a zážitky
z celodenného výletu.

Výtvarná súťaž Nadácie TV JOJ

V minulom školskom roku vyhlásila Nadácia TV JOJ celoslo- venskú výtvarnú
súťaž s témou nakresliť hviezdne okamihy z televíznej obrazovky, svoje idoly, obľúbené
seriály alebo pro-gramy. Do súťaže sa zapojili aj žiaci našej školy. V tomto školskom roku
sme sa dozvedeli, že ocenení z našej školy boli dvaja žiaci Emil Jano 150€ a Adrian
Vaszily hodnotou 50€. Žiakom gratulujeme a zároveň povzbudzujeme aj ostatných, že
maľovať sa oplatí. Viac sa dozviete: https://www.joj.sk/zazi-viac/14845-televizia-joj-
ocami-nasich -divakov-kresby-od-vas-nam-vycarovali-usmev-na-tvari

Rómska paleta 2016

V jesenných mesiacoch bolo vyhodnotenie VII. ročníka celoslovenskej a medzinárodnej
výtvarnej súťaže pod názvom Rómska paleta 2016. Súťaž je pre rómskych žiakov ZŠ, ŠZŠ,
ZUŠ. Organizátorom je Podtatranské osvetové stredisko v Poprade. Hodnotili sa výtvarné
práce žiakov v dvoch kategóriách: I. Kategória do 10 rokov a II. Kategória od 10 rokov.
Téma VII.ročníka bola : ROČNÉ OBDOBIA. Do súťaže sa zapojili aj žiaci našej školy. Zo
zaslaných prác získali ocenenia títo žiaci. V I.kategórii Patrik Zupko a v II.kategórii
Zdenko Červeňák a Andrea Lončáková. Výtvarné práce si môžte pozrieť na Vernisáži
výstavy, ktorá potrvá od 3. 10. 2016 – do 31.10.2016 v priestoroch POS
Poprad. Výstava bude inštalovaná aj vo výstavných priestoroch kultúrneho zariadenia vo
Svidníku. Práce z uplynulých ročníkov zdobia oddelenia NsP Poprad.



Výtvarná súťaž JOY OF EUROPE 2016

Žiaci našej školy pod vedením PaedDr. Ivety
Kajlovej sa zapojili do 18. ročníka medzinárodnej
výtvarnej súťaže JOY OF EUROPE 2016, ktorú
vyhlásilo mesto Belehrad v Srbsku. Témou bolo 15
najkrajších slov pre deti: Deti, Európa, Chlieb, Hry,
Kniha, Láska, Matka, Mier, Otec, Pieseň, Priateľstvo,
Vták, Radosť, Sloboda, Slnko.
Súťažilo sa v 5. vekových kategóriách od 4 do 18
rokov. Medzi súťažiacimi z Argentíny, Bulharska,
Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej hory, Čiech,
Grécka, Chorvátska, Číny, Litvy, Poľska, Ruska,
Slovinska a Slovenska boli ocenení "Individuálnou
pochvalou" 4 žiaci našej školy. V 3. vekovej kategórii od
10 do 12 rokov - Daniel Zupko – téma práce Vták, v 4.
vekovej kategórii od 13 do 15 rokov Helena Daniová –
téma Priateľstvo a v 5. vekovej kategórii Adrián
Vaszily – téma Láska a Julián Jano – téma Sloboda.

Oceneným žiakom srdečne blahoželáme.

Červené stužky

V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do
10.ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky.
Žiaci vytvorili niekoľko výtvarných prác, ktoré sme
zaslali do súťaže. Výtvarná práca našej
žiačky s námetom lietajúcich motýľov sa dostala
na stránky malého kalendárika. Prácu vyhotovila
Františka Gažiová zo 4.B, elokovaných
tried v Čani, ktorá zároveň získala diplom
s čestným uznaním a malú odmenu, ktorej sa veľmi
potešila. Týmto spôsobom sme chceli vyjadriť
podporu už roky bežiacej kampani ľuďom
trpiacich chorobou AIDS.

Aká bude Európa 2017
Žiaci našej školy sa svojimi výtvarnými dielkami zapojili do
výtvarnej súťaže „Aká bude Európa 2017“ ,  ktorú vyhlásilo
Informačné centrum Europe Direct Senica. Porota v kategórii 2.
stupeň základných škôl ocenila prácu 12 ročnej Sáry Daniovej.
Viac sa dočítate na: http://www.senica.sk/index.php/port-
kultura-vony



Koláže rozprávajú
Centrum voľného času Košice vyhlásilo samostatnú súťaž pre
techniku koláže, kde použitím obrázkov či textov z časopisov
a novín sa dá utvoriť ucelený obraz, ktorý bude v celkovej
kompozícii vyjadrovaťmyšlienku autora na tému Zimné
športy. V III. kategórii žiakov 2. stupňa ZŠ získala Čestné
uznaniekoláž s názvom „Veronika Velez-Zuzulová“ , ktorej
autorom je žiak Patrik Jano. Oceneným víťazom srdečne
blahoželáme.

Gaňová Tarnava 2017

12. apríla sa v Spišskej Novej Vsi konal
XII. ročník krajskej súťaže výtvarných prác
a literárnej súťaže v prednese poézie a prózy
- GAŇOVA TARNAVA 2017. Našu školu
v prednese poézie a prózy
zastupovali Annamária Berková /8. ročník/ a
Adriána Horváthová /5. ročník/, ktorá
obsadila v II. kategórii retie miesto. Úspešní
boli aj naši výtvarníci, kde v téme ,,Kde bolo,
tam bolo " obsadila práca Viktórii
Červeňákovej 1. miesto a Annamária Berková
so svojou prácou na tému ,,Babylonská
veža" obsadila 3. miesto. Všetkým súťažiacim
blahoželáme.

Biblia očami detí a mládeže

Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.
o. zorganizovalo celoslovenskú súťaž pod názvom „Biblia
očami detí a mládeže“. Súťaž bola zameraná na
zobrazenie Biblie z pohľadu duše dieťaťa a mladého
človeka. Súťažiaci pracovali na dané témy: Genezis 1 –
11, Kniha Sudcov, Kniha proroka Daniela 1 – 6 a 13 –
14, list Efezanom. Do súťaže sa zapojili aj žiaci
našej školy. V kategórii 8 A sa výtvarná



práca žiačky Vanesy Zupkovej z elokovaných tried
z Čane na tému Kniha proroka Daniela umiestnila na
1. mieste. Na 2. mieste sa umiestnila výtvarná práca
žiaka Pavla Jana zo Ždane na tému Genezis 1-11.
Oceneným žiakom srdečne blahoželáme.

Szabóov grafický Lučene

V tomto školskom roku prebehol 20.ročník
celoslovenskej a 13.ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže
Szabóov grafický Lučenec s podtitulom „Hračky“. Z 271
výtvarných prác bolo ocenených 37 prác. Dňa 1.6. 2017
v priestoroch ovohradského
múzea a galérie v Lučenci, v
deň MDD sa uskutočnilo
vyhodnotenie a ocenenie
najlepších výtvarných
prác. Do súťaže sa zapojili
aj žiaci našej školy.
Odmenu s diplomom porota
udelila žiakovi našej školy

Marekovi Matovi za výtvarnú prácu pod názvom Kocky.
Vernisáže sa zúčastnili žiaci Braňo Fako a Kevin Turták,
ktorí si pozorne a so záujmom prezreli vystavené výtvarné
práce.

Dajme veciam druhú šancu
Dňa 30.11.2016 poobednajšia zmena pod
vedením Mgr. Regecovej zorganizovala
aktivitu pod názvom“ Dajme veciam druhú
šancu“. Touto aktivitou sme chceli poukázať
na význam recyklácie a možnosti opakovaného
využitia rôznych materiálov. Žiaci pracovali
s PET fľašami, zvyškami látok z oblečenia,
vlnou a kúskami dreva. Spoločne
vytvorili koberček z vlny, obraz stromu
z gombíkov, drevené sviečky, miničiapky
a snehuliakov z ponožky. Deti zistili, že
nepatrí všetko rovno do koša a svojimi
výrobkami dali veciam druhú šancu.



Kontaktný seminár - "Inclusion and Equity in school
education"

V termíne od 20.11.2016 do 23.11.2016 sa učiteľ našej školy
Mgr. Igor Svat zúčastnil kontaktného seminára Erasmus + -
"Inclusion and Equity in school education" v španielskej
Malage. Seminára sa zúčastnili učitelia z 13 krajín, ktorí
počas neho vytvorili potenciálne školské partnerstvá. Tie
sa stali akýmsi prísľubom nového projektu na základe
draftu, ktorý vypracovali spoločne v rámci tohto seminára.

Vianočné tvorivé dielne 2016
Je tu predvianočný čas. Pomaly sa pripravujeme na
najkrajšie sviatky v roku nielen slovom ale aj
prácou. Žiaci poobedňajšej zmeny na elokovanom
pracovisku v Čani sa venovali tvorbe vianočných
vencov, ikebán, pohľadníc, ozdôb na skrášlenie
školských miestností ale aj domácnosti. Zo
začiatku to bolo náročné, ale po vysvetlení
a skúsenostiach sa im podarilo vytvoriť pekné
výrobky. Žiakom sa práca páčila. Obohatení novými
skúsenosťami si svoje výrobky odniesli domov.

Mikuláš 2016
Posledný mesiac v roku sa už tradične
nesie v znamení malých i veľkých
prekvapení. Už 5. decembra večer si
deti čistia čižmy a ukladajú ich pod
okná, či ku dverám. Zaspávajú v
očakávaní, že na nasledujúce ráno si

nájdu topánky plné sladkostí, ovocia, či drobností pre
potešenie. Aj našu školu navštívil Mikuláš a žiaci sa mu za jeho
štedrosť -mikulášske balíčky, poďakovali básničkami,
pesničkami, radosťou a šťastným úsmevom.



Vianočná akadémia 2016
Čaro Vianoc a predvianočnú
atmosféru priblížili
spoluobčanom obce Ždaňa aj žiaci
našej školy na vianočnej akadémii
v poslednú adventnú nedeľu 18.
decembra, kde sa predstavili vo
vianočnom pásme kolied a piesní.
Súčasťou akadémie bol aj predaj
výrobkov žiakov.

Projektové vyučovanie – Medovníková dedinka
Najkrajšie sviatky v roku nám klopú

na dvere, a tak prípravy na ne sú už
v plnom prúde. Deti plné očakávania
počítajú, koľkokrát sa ešte vyspia,
kým príde Ježiško. K Vianociam
neodmysliteľne patria voňavé
medovníčky. Žiaci dopoludňajšej
zmeny v Čani vytvorili v rámci
projektového vyučovania „medovníkovú
dedinku“. Každý žiak sa nechal unášať
svojou fantáziou pri zdobení
jednotlivých častí, z ktorých každá
trieda vytvorila svoj medovníkový
domček. Takto všetky triedy svojím

dielom prispeli k vytvoreniu malebnej medovníkovej dedinky. Mladší žiaci prispeli zdobením
rôznych druhov medovníkov, ktoré si
na záver všetci dopriali ako odmenu po namáhavej práci.



Zvieratká v zime

Keďže stále máme obdobie zimy, cieľom
tejto aktivity, ktorá bola zrealizovaná
27. januára 2017, bolo priblížiť žiakom
život voľne žijúcich zvierat v tomto zimnom
čase. Žiaci formou brainstormingu sami
vydedukovali, že zvieratá si v tomto období
len ťažko nachádzajú potravu a človek by
im mal pomôcť. Tak ako videli
v prezentácií, že horári a poľovníci
prikrmujú lesné zvieratá, tak aj žiaci mali

za úlohu
formou projektového vyučovania vytvoriť kŕmidla pre
vtáčiky. Výrobky žiakov sme umiestnili do školskej
záhrady, kde budeme počas celej zimy dosypávať potravu
pre vtáčiky. Výchovno-zdelávacím cieľom bolo, aby žiaci
pochopili potrebu pomáhať iným, nie len ľuďom, ale aj
zvieratkám, ktoré nám nevedia povedať, čo im chýba a ako
im pomôcť.

Počítač - môj kamarát
22. februára sa v priestoroch ŠZŠ Rovníková Košice
konal 6. ročník počítačovej súťaže, na ktorej sa tohto
roku prvýkrát zúčastnili aj dve žiačky našej školy.
Tematické zameranie súťaže bolo ,,ROZPRÁVKOVO" a
žiaci museli ukázať svoju zručnosť v programe WORD,
pri vyhľadávaní informácii a práci
s internetom, vedomosti nielen z literatúry preukázali
v teste a ohybnosť a pohybovú zručnosť ukázali na
hre X-boxe 360. A že informatická výchova patrí
medzi nielen náročný, ale hlavne obľúbený predmet,
ukázali svojím umiestnením v jednotlivých úlohách.
V kategórii Internet sa Veronika Vaszilyová umiestnila
na 1. mieste a Anička Berková bola 2. V teste ALF
obsadila Anička Berková 2. miesto a na 2. Mieste sa
umiestnila Veronika Vaszilyová v kategórii Xbox 360. V

celkovom hodnotení sa naša škola umiestnila na 1. mieste. Dievčatám blahoželáme a
ďakujeme za príkladnú reprezentáciu.



Deň svätého Valentína
Deň svätého Valentína sa už dnes nepovažuje za

sviatok zaľúbenej ženy a muža. Je to deň emócií.
Ľúbime svojich rodičov, deti. Aj spolužiaci by sa mali
mať radi, nerobiť si zle. To je taktiež prejav lásky.
Láska kvitne v každom veku. Dedko má rád babičku
a naopak. Mať rád znamená starať sa aj o domáce
zvieratká. A o vzájomnej láske učiteľov a žiakov už
netreba ani hovoriť. V tomto duchu sa vyvíjal deň
žiakov predpoludňajšej zmeny v Čani. Z prezentácie

sa dozvedeli o pohnutom osude svätého Valentína a
tradíciách, odvíjajúcich sa z jeho
života. Deti si vylosovali srdiečka s
menami rozprávkových bytostí
a svojim partnerom z tej
istej rozprávky vyrobili "valentínky",
ktoré si vzájomne odovzdali.

Európsky deň obetí zločinu 2017
Dňa 17.3.2017 sme si
pripomenuli Európsky deň
obetí zločinu, ktorý tohto
roku pripadol na 22.2.
2017. Formou prednášky
pán učiteľ Svat
vysvetľoval žiakom pojmy
ako sú „OBEŤ, ZLOČIN,
NÁSILIE, DOBRO, ZLO“,
formou príkladov reálnych
situácii, ktoré nastávajú v
škole, na ulici i doma.
Súčasťou prednášky boli

dve scénky, ktoré zahrali učitelia a žiaci školy. Motívom scénok boli šikana a domáce násilie.
Žiaci mali možnosť v reálnom spracovaní
scénok vidieť, s akou formou násilia sa môžu stretnúť v škole i doma a následne to odsúdiť.
Poďakovanie za predvedené výkony patrí “hercom“:



Kristián Šaňa (žiak)
Pavol Dávid (žiak)
Patrik Tulej (žiak)
Monika Tóthová (učiteľka)
Severín Gonci (učiteľ)

Snáď sme aspoň trochu prispeli k rozlišovaniu, čo je správne a čo nie.

Karneval 2017
Fašiangy sú symbolom veselosti,
zábavy hlavne obdobím karnevalov.
Ten sa na našej škole konal 24.
februára 2017. Karnevalovým
maskám nechýbala kreativita ani
originalita, pestrosť farieb
a využitie rôznych materiálov pri
ich zhotovovaní. Výroba
niektorých masiek bola náročnejšia,
preto poďakovanie patrí

aj triednym
učiteľom. V priestoroch školy sa
šíril smiech a radosť. Po
vyhodnotení masiek nasledovala

diskotéka, na ktorej sa žiaci dosýtosti vytancovali a zasúťažili si. Karnevalom v škole sme
zavŕšili čas veselosti a pripravili sme sa na blížiace sa pôstne obdobie, ktoré
potrvá až do príchodu veľkonočných sviatkov.

Človeče, nehnevaj sa!
Kto z nás by nepoznal jednu z najpopulárnejších hier Človeče,
nehnevaj sa! a kto môže povedať, že vždy ostane spokojným a aspoň
trochu sa nenahnevá?
Zahrajme si, povedali
sme! A
tak 23.02.2017
športová hala sa
premenila na

veľkú plochu
klasickej zábavno-
logickej hry. Žiaci

aj učitelia boli odhodlaní zmerať svoju
trpezlivosť, zaujímavou a zábavnou formou preopakovať učivo zo slovenčiny a matematiky,
vecného učenia a vlastivedy, a hlavne sa zabaviť. Víťaz môže byť vždy iba jeden a šťastie
mali najmenšie -2.D a TVB 1. Blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník....



Hviezdoslavov Kubín 2017
V marci sa konala na našej škole súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov
Kubín. Poslaním súťaže je prehlbovať u žiakov poznanie literatúry, kultivovať ich jazyk
a reč, cibriť zmysel pre rytmus. Súťaž prispieva k vyhľadávaniu talentovaných žiakov
v oblasti umeleckého slova, učí ich účelne a efektívne využívať voľný čas a podporuje
súťaživosť.
Výsledky školského kola:
Poézia mladší žiaci:
1. miesto: Pohlodková Simona
2. miesto: Lončáková Lucia

Próza mladší žiaci:
1. miesto: Zupková Dominika
2. miesto: Gala Kevin
Poézia starší žiaci:
1. miesto: Dávid Pavol
2. miesto: Vaszilyiová Veronika
3. miesto: Badžová Magdaléna

Balogová Paloma
Červeňák Ladislav
Turták Kevin

Próza starší žiaci:
1. miesto: Horváthová Adriana
2. miesto: Fako Branislav

Svetový deň vody 2017
"Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi."

Leonardo da Vinci

22. marec je jedinečnou príležitosťou pripomenúť si
mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a
pre rozvoj ľudskej spoločnosti. Cieľom svetového dňa vody je

pripomínať si dôležitosť a význam vody,
upozorňovať na stav vôd a viesť žiakov
k ich ochrane. Chráňme a vážme si vodu, aby sa o
sto či dvesto rokov nestala takým vzácnym artiklom,
že sa kvôli nej povedú vojny alebo sa pre veľkú
väčšinu ľudí stane ťažko dostupnou komoditou.
Aktivitu pripravila Ing. Čičváková so svojou triedou.
Prezentáciou aj hravou formou si žiaci v Ždani
pripomenuli dňa 22. 3. význam vody pre život na
našej Zemi, jej nevyhnutnosť pre človeka, rastliny



a živočíchy. O vode sme sa rozprávali,
spievali, ochutnávali sme ju, hádali akú
rôznu príchuť môže mať voda a zároveň si
zasúťažili v tom, kto je najrýchlejší v pití
čistej vody...Uvedomili sme si, že aj keď
sa nám zdá taká obyčajná, predsa je
vzácna! Mnohých žiakov
zaskočili informácie o tom, čo všetko
obsahujú ich obľúbené nápoje -
zdraviu škodlivé umelé sladidlá, cukry,
farbivá a pod. .Veríme, že po ochutnávke
pitnej vody z vodovodu siahnu po nej častejšie. A navyše - ušetria aj svoje vreckové!

Výchovný koncert „Prvá pomoc“
Dňa 15.3. zavítali do našej

školy
dvaja hudobníci a záchranár
z organizácie občianskeho
združenia „Škola života“ ,
ktorí našim žiakom
prostredníctvom skladieb
z ich tvorby
predstavili program
s názvom „ Prvá pomoc“.

Program bol zameraný na základne informácie ako privolať správne záchrannú službu, aké
dôležité čísla musíme poznať, vykonanie masáže srdca a umelého dýchania. Žiaci boli aktívne
zapájaní do program kde si jednotlivé situácie mohli aj vyskúšať.

Návšteva Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach
Dňa 28.3.2017 žiaci ŠZŠI v Ždani navštívili Verejnú knižnicu Jána Bocatia v
Košiciach. Knižnicou nás sprevádzala pani
knihovníčka Mgr. Anna Harkabusová.
Žiaci sa dozvedeli kto bol Ján Bocatius,
odkiaľ pochádzal, ako sa zapísal do histórie
mesta Košice a čo napísal. Pani knihovníčka
im vysvetlila, že požičiavanie kníh má svoje
pravidlá a tiež ako s knihami
zaobchádzať. Rozprávala žiakom
o druhoch kníh a ich delení. Žiakov najviac
zaujala študovňa, ktorá im pripomínala
školskú triedu. Avšak s tým rozdielom, že
v študovni sa dodržiava ticho, prípadne



počuť len jemný šepot. Neodpovedá sa tu nahlas ako v triede. Pani knihovníčka odpovedala
žiakom na ich zvedavé otázky a na záver pripomenula, že aj v dobe informatizácie
a počítačov má kniha svoje opodstatnenie a význam. Veríme, že aj týmto spôsobom sme
prispeli k tomu, aby si žiaci vytvorili pozitívny vzťah ku knihám, ktorý im vydrží až do
dospelosti. Akciu pripravila Ing. Miriam Lukáčová.

Beseda s policajtom
31.3.2017 sa v priestoroch našej školy

uskutočnila beseda s príslušníkom policajného
zboru kpt. JUDr. Vladimírom Šolcom , ktorý nám
porozprával o dodržiavaní školskej dochádzky,
trestnom práve, o priestupkoch a trestných
činov a krádežiach. Žiakom vysvetlil aké dôležité
je dodržiavanie školskej dochádzky, aký postih
hrozí pre rodičov pri vysokej absencii. Apeloval
na slušné správanie k učiteľom, ľuďom
a správanie sa na verejnosti. Veľmi
pekne ďakujeme a tešíme sa na
ďalšiu spoluprácu. Aktivitu pripravila Mgr.
Regecová Jana.

Krížová cesta
Pôst je prípravným obdobím pred Veľkou
nocou. V tomto čase si pripomíname
utrpenie Ježiša Krista, ktoré znášal za
hriechy sveta. V takzvanom Veľkom
týždni 11.apríla sa žiaci ET v Čani zišli
v miestnom kostole, aby sa pomodlili
Krížovú cestu, ktorá pozostáva zo
štrnástich zastavení a pôstnych piesni.
Mladší žiaci so svojimi vyučujúcimi
ozdobili kríž, ktorým putovali od
zastavenia k zastaveniu. Starší
žiaci prečítali myšlienky a modlitby k
jednotlivým zastaveniam. Spoločne
zaspievali pôstne piesne. Hudobne ich doprevádzal Mgr. František Jano. Na záver pán kaplán
Jozef Bujňák pridal niekoľko poučných slov a udelil požehnanie všetkým
zúčastneným. Zároveň poprial všetkým požehnané veľkonočné sviatky.



Medzinárodný deň Rómov

Školský rok 2016/2017 je ministerstvom
školstva vyhlásený ako Rok čitateľskej
gramotnosti a pri tejto príležitosti sa na
našej škole uskutočnilo 6. Apríla spoločné
čítanie rómskej rozprávky
Čirikloro Mirikloro. Súčasťou podujatia
bola aj prezentácia ,,História, súčasnosť a
úspešní Rómovia Slovenska", svoju
šikovnosť žiaci preukázali nielen
reprodukovaním čítaného textu, či
vedomosťami o rómskych umelcoch, ale aj
výrobou rómskej vlajky.

Spevácka súťaž ,,Husľový kľuč"
2017

Dňa 5.4.2017 sa na Spojenej škole internátnej
v Trebišove uskutočnila spevácka súťaž „Husľový
kľuč“, na ktorej sa zúčastnili aj traja naši žiaci.
Marcel Jano, Patrik Jano, Lívia Lončáková.
V kategórii starších žiakov sa Patrik Jano umiestnil
na 1. mieste a Lívia Lončáková u mladších žiakov na
2. mieste. Srdečne blahoželáme. Patrik ako víťaz
krajského kola postupuje do celoštatného kola
v Bratislave, kde mu budeme držať palce.
Ukážka víťaznej piesne https://youtu.be/hu-fJB517ds

Ľudová pieseň - Spišské
Vlachy
Dňa 27.4.2017 sa naši dvaja žiaci - Patrik
Jano a Lívia Lončáková zúčastnili krajského
kola speváckej súťaže ľudových piesní v
Spišských Vlachoch. Obidvaja obsadili 3.
miesto. Srdečne blahoželáme.
https://www.youtube.com/watch?v=IQWnnz8
_nM0



Tvorivé dielne 2017
20. apríla 2017 sa v Spojenej základnej škole
v Moldave nad Bodvou už po 7. krát konali Tvorivé
dielne pre žiakov špeciálnych základných škôl. V tomto
roku boli zamerané na prácu s vlnou. Zišli sa štyri
družstvá, ktorých úlohou bolo vytvoriť vtáčika
z rôznych farieb vlny a pripraviť mu pekné hniezdo.
Bonusová úloha bola výzdoba srdiečka ku blížiacemu sa
sviatku mám. Žiaci sa do práce pustili s chuťou
a pracovali podľa poskytnutých pokynov a rád. Svoje
výrobky si zúčastnení odniesli domov. Z práce aj zo
samotných výrobkov mali žiaci radosť. Za účasť získali diplom a vecnú odmenu.

Exkurzia Východoslovenské múzeum
Pri príležitosti storočnice úmrtia cisára Františka Jozefa I. sa žiaci a pedagógovia našej

školy zúčastnili výstavy „VIRIBUS UNITIS“
venovanej životu panovníka zákulisiu jeho
vlády. Výstava zachytáva aj rodinné tragédie
Habsburgovcov a približuje návštevy
panovníka v Košiciach. Pri tejto prehliadke si
prišli na svoje žiačky a pani učiteľky pri
prehliadke nádherných šiat cisárovnej Sisi.
Chlapcov zase zaujala výstava s názvom „Až
na kov,“ pri ktorejsi mohli pozrieť novo
inštalovanú expozíciu zbrojnice, ktorá bola
poškodená požiarom na hrade Krásna Hôrka.
Výstavami si žiaci obohatili svoje znalosti
a poznatky z oblasti histórie.

Metodický deň 2017
Dňa 3. 5. 2017 prebehol na našej škole Metodický deň za participácie zriaďovateľa OÚ -

odbor školstva v Košiciach. Nosnou témou
metodického dňa na našej škole bol „Jazyk a
komunikácia." Ako lektori vystúpili: PhDr.
Katarína Hadasová s prednáškou na
tému ,,Predpoklad príčin vzniku porúch učenia",
PaedDr. Slávka Mačáková, riaditeľka ETP
Slovensko a Mgr. Vladka Fortunová, ktoré
priblížili činnosť a charakter danej organizácie
a odovzdali prítomným pedagógom svoje



poznatky s Feuersteinovej metódy vzdelávania v podmienkach špeciálnej
školy. O metódach a formách vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry na špeciálnej
škole spolu s praktickými ukážkami práce v ŠZŠI Ždaňa referovala Mgr. Miriam Zámbory a
na záver prezentovala ukážky praktickej realizácie projektového vyučovania v edukačnom
procese primárneho vzdelávania: ,, V krajine písmenkovo“ Mgr. Natália Sonogová. Pre 32
špeciálnych pedagógov zo škôl Košického kraja, ktorí sa metodického dňa zúčastnili, bol
tento deň prínosom pre ich prácu, čo vyjadrili aj v dotazníku.

Škola má talent- máj
Dňa 17.5.2017 sa uskutočnilo ďalšie kolo súťaže "Škola má talent". Žiaci súťažili v
kategóriách spev, tanec a
kreslenie.

Celkové umiestnenie:

1. miesto v kategórii "Spev":
Melánia Červeňáková
1. miesto v kategórii "Tanec":
Dievčatá pod vedením p. učiteľky
Zámbory
1. miesto v kategórii "Kreslenie":
Gabriel Maslyar
Špeciálne ocenenie: Veronika
Vaszyliová za prednes
básne Mama.
Srdečne blahoželáme.

Exkurzia Knižnice J. Bocatia v Košiciach
Dňa 16.5. sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzie vo Verejnej knižnici
J. Bocatia v Košiciach. Jej zamestnanci nás už pri vstupe srdečne
privítali a postupne nás oboznámili s jednotlivými oddeleniami knižnice.

Bližšie nám predstavili
literatúru pre
deti, konkrétne tvorbu
svetoznámeho slovenského
autora Pavla Dobšinského.
Žiakom stručne priblížili aj jeho životopis, ale
hlavne jeho nádherné rozprávky, ktoré žiaci
poznajú aj zo školských lavíc. Na záver nás
čakalo prekvapenie – divadielko „Zlatá priadka,“
ktorej predstaviteľmi boli zamestnanci knižnice.
Z exkurzie sme odchádzali bohatší o množstvo

nových vedomostí a nádherný kultúrny zážitok, za ktorý zamestnancom knižnice patrí veľké
poďakovanie.



Deň matiek 2017

Za Tvoju nehu mamička,
za Tvoju veľkú lásku,
za starosť, bozky na líčka,
za každú pribudnutú vrásku...

Veľké ,,Ďakujeme mama" odznelo v
KD Ždaňa v nedeľu 14. mája, na
Deň matiek. Žiaci tunajších škôl,
pod vedením svojich pedagógov v
spolupráci s OÚ pripravili
krásny kultúrny program básní,
piesní a tancov pre všetky
mamky a staré mamky.

Bezpečný internet

V našom živote v ostatných rokoch zohrávajú dôležitú úlohu
moderné technológie – mobilný telefón a počítač. Vytvárajú
nové možnosti, nové prostredie, v ktorom vyrastá nová
generácia. S nimi však prichádzajú aj nové nebezpečenstvá
a problémy. Práve tomu sa venovala aktivita „Bezpečný
internet.“ Pomocou
rozprávok sa žiaci
oboznamovali nebe

zpečenstvom na internete. Zahrali si hru ,,Áno
alebo nie,“ v ktorej si svoje vedomosti precvičili.
Nakoniec si mohli zahrať interaktívne pexeso
a vymaľovať omaľovanky.



Medzinárodný deň mlieka
Dňa 25.5.2017 sa v EP Čaňa
uskutočnila pedagogická aktivita
venovaná k Medzinárodnému dňu
mlieka, ktorý je stanovený na deň
16. máj. Medzinárodný deň
mlieka sa oslavuje od roku 1957
pod záštitou Medzinárodnej
mliekarskej federácie. Mlieko a
mliečne výrobky predstavujú
jednu z najdôležitejších a
nenahraditeľných zložiek
plnohodnotnej ľudskej výživy.

Cieľom aktivity bolo poukázať a vyzdvihnúť ich biologicky významný obsah, mimoriadne
nutričné vlastnosti a inšpirovať žiakov k tomu, aby mlieko zaradili do každodennej súčasti
života. Žiakom bolo cez video ukázané ako sa mlieko získava, spracúva, a následne čo sa
z mlieka vyrába. Po tejto projekcii mali žiaci niekoľko úloh ako napríklad súťaž tried
v triedení obalov mliečnych a nemliečnych výrobkov alebo z každej triedy eden dobrovoľník
mal zaviazané oči a mal hádať, ktorý mliečny výrobok mu dávame ochutnávať, žiakom sa to
náramne páčilo a hravou formou sme sa naučili aj zabavili.

,,Husľový kľúčik"- celoslovenské kolo
Dňa 24.5.2017 sa v Bratislave v Spojenej
škole Dolinského uskutočnilo
celoslovenské kolo speváckej súťaže
"Husľový kľúčik", ktorého sa zúčastnil
žiak našej školy Patrik Jano. Patrikova
cesta začala víťazstvom v školskom kole
súťaže "Škola má talent", kde sa
umiestnil na prvom mieste spolu so
spolužiakom Marcelom. Chlapci si
víťazstvom zabezpečili účasť v krajskom
kole speváckej súťaže "Husľový kľúčik" v
Trebišove. Tam sa Patrik Jano umiestnil
na prvom mieste a vybojoval si tak
postup do celoslovenského kola

v Bratislave. Pesnička, ktorá ho vyniesla až do Bratislavy sa volá "Šun devla". Ide o rómsku
pesničku v ktorej sa spieva o Bohu. S prirodzenosťou akou ju prezentuje neostala bez
povšimnutia ani v Bratislave, kde boli v porote profesionálni speváci. Patrik Jano sa umiestnil
v kategórii "Starší žiaci" spomedzi 17 súťažiacich na krásnom 3. mieste. Srdečne
blahoželáme a do budúcna želáme ďalšie krásne piesne.



Ruka v ruke 2017
Žiačky PŠ školy Alexandra Janová a Vlasta Janová
sa 25. mája zúčastnili 9. ročníka Krajskej
súťaže praktických škôl „ RUKA V RUKE“, ktorú
organizovala Spojená škola internátna Michalovce
s Okresným úradom, odbor školstva Košice.
Praktické zručnosti a návyky si žiačky zmerali

v dvoch praktických disciplínach:
príprava jedál z polotovarov – špagety
s Morca-dellou, a výrobe drevenej
ozdobnej tabuľky, pri ktorej dievčatá
pracovali transferovou technikou
a maľbou akrylovými farbami. Súťaže sa
zúčastnilo 7 škôl, naša PŠ sa umiestnila
na 2. mieste. Dievčatám blahoželáme.

Stolnotenisový turnaj Veľké Kapušany

Spojená škola Veľké Kapušany uskutočnila 18. mája
2017 stolnotenisový turnaj, ktorého sa zúčastnili naj sa naši
žiaci Kristián Šaňa a Pavol Dávid. I keď sa tohto roku
neumiestnili na medailových miestach vo veľkej konkurencii
nesklamali a tromi vyhratými zápasmi ukázali, že šport na našej

škole nie je cudzí pojem.
Chlapcom za reprezentáciu
patrí veľké ,,Ďakujeme."



O pohár Martina Záhradníka 2017

Žiaci PŠ Alexandra Janová, Vlasta
Janová a Jozef Godla sa 6. 6.
2017 zúčastnili 10. ročníka
športovo – výtvarného podujatia „
O pohár Martina Záhradníka“ pod
patronátom primátora mesta
Košice,ktorú organizovala Spojen
á škola Alejová 6, Košice.
Cieľom súťaže je podporovanie
športových aktivít
zdravotne znevýhodnenej mládeže
v rôznych športových
disciplínach a športovať v duchu
fair-play. Počasie nám veľmi
neprialo, ale neodradilo nás
od aerobic cvičenia

s cvičiteľkou a kreslenie na tému Košice Európske mesto
športu.

Medzinárodný deň detí 2017

Sviatok, ktorý sa oslavuje len raz
v roku 1. júna, patrí na našej
škole k tým najočakávanejším.
Ani tohto roku pani učiteľky
nesklamali a pre žiakov pripravili
program plný hier, súťaží a
smiechu. Deti si v jednotlivých
aktivitách vyskúšali svoje
zručnosti, pohotovosť aj
vytrvalosť.



Športové hry 2017

Dňa 31.5.2017 sa uskutočnili športové hry žiakov našej
školy. Žiaci zápolili v športových disciplínach beh, hod
kriketovou loptičkou a granátom. Chlapci si zahrali futbal
a dievčatá prehadzovanú. Tu sú výsledky ich zápolenia:

Beh mladší žiaci 50m: Beh mladšie žiačky 50m:

1.miesto: Dávid Budai 1.miesto: Melisa Turková

2.miesto: Denis Zupko 2.miest: Stanka Zupková

3.miesto: Nikolas Kora 3.miesto: Romana Červeňáková

Beh starší žiaci 300m: Beh staršie žiačky 60m:

1.miesto: Kristián Šaňa 1.miesto: Irena Matová

2.miesto: Milan Gaži 2.miesto: Helena Žigová

3.miesto: Ondrej Kora 3.miesto: Monika Horváthová

Hod kriketovou loptičkou mladší žiaci:

1.miesto: Erik Kotlár

2.miesto: Peter Gaži

3.miesto: Antón Gaži

Hod kriketovou loptičkou mladšie žiačky:

1.miesto: Ružena Vaszilyová

2.miesto: Mariana Gažiová

3.miesto: Daniela Lončáková

Hod kriketovou loptičkou staršie Hod granátom starší žiaci:
žiačky:

1.miesto: Erika Kotlárová 1.miesto: Ondrej Kora



2.miesto: Ivana Tulejová 2.miesto: Milan Gaži

3.miesto: Jana Buková 3.miesto: Frederik Turták

Život chrobáčikov na lúke

V týchto dňoch sme v našej
materskej škole v Ždani spoznávali
život chrobáčikov na lúke. Deti sa
zoznámili s jednotlivými chrobáčikmi

a ich vývinom cez príbehy húsenice Želky a ich pozorovaním na
lúke. Počas týždňa tvorili, maľovali, modelovali život chrobáčikov na lúke
a spoločne si pripravil výstavu svojich výtvorov.



Jún aj oddychovo

Okrem záverečného opakovania učiva, píso miek, zaokrúhľovania
známok a doháňania čo sme zanedbali počas roka sa jún vyznačuje
aj príjemnými aktivitami, na ktoré sa naši žiaci tešia. 14. 6. sa žiaci
zo Ždane a 20.6. žiaci z Čane zúčastnili letného účelového
cvičenia, kde si zopakovali zásady prvej pomoci, zakladania ohňa
v prírode, učili sa prakticky poznávať huby, ale hlavne si
zašportovali v prírode. Nechýbalo ani opekanie klobások. 20. júna
sa žiaci,

ktorí
reprezentovali našu školu počas
celého roka kultúrne vyžili na
divadelnom predstavení v ŠD
v Košiciach. Samozrejme, nesmela
chýbať návšteva cukrárne
a fotenie pri fontáne.

Šnúru tohtoročných školských
výletov začali žiaci zo Ždane. 21. jún navštívili jeden zo symbolov Slovenska Štrbské Pleso.
Pri potulkách v slnkom zaliatou krásnou prírodou síce nestretli žiadneho medveďa,
no doniesli si veľa zážitkov, určite budú mať na čo spomínať. Aj touto cestou sa chceme
poďakovať sponzorom, ktorí prispeli na cestovné.





Milé deti je tu báseň Rácik a rybicka.... kde je tu chybyčka? Nájdite, na ktorých

písmenkách nám chýbajú mäkčene a dopíšte ich...

Rácik a rybicka

Vsimol si raz rácik

na trávicke hácik.

Na háciku rybicku,

so slzickou v ocicku.

Dám ti prec ten hácik,

posepol jej rácik.

Potom milú rybicku

odniesol spät k rybnícku.

Janko a Marienka sa už
ponáhľajú na prázdniny...,
pomôžeš im s autíčkom?

Pospájaj čísla od 0 po 25.



Milí kamaráti, prajeme

Vám krásne prázdniny.

Nech sú plné zážitkov

a

radosti!


