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Po prázdninových dňoch aktívneho odpočinku, ale i slastného
ničnerobenia sa opäť vraciame do školských priestorov, aby sme
spoločne pokračovali vo vzdelávacích a výchovných aktivitách.
Nový školský rok 2010/2011 slávnostne zahájil pán riaditeľ školy
PaedDr. Pavol Čičvák. Na začiatku svojho slávnostného príhovoru
srdečne privítal všetkých ţiakov, rodičov, pedagogických
pracovníkov. Osobitne privítal nových ţiakov ako aj nových učiteľov.
Po milých slovách pán riaditeľ informoval prítomných o organizácii
práce v tomto školskom roku a poprial všetkým prítomným veľa
chute, zdravia a elánu do ďalšej práce.
V novom školskom roku je zriadených 15 tried v špeciálnej základnej
škole (z toho 7 tried v Ţdani a 8 tried v Čani) a l trieda v praktickej
škole. Celkový počet ţiakov je 148.

Dňa 24. septembra 2010 sme v areáli našej školy privítali zástupcov
nadácie Orange, ktorí svojím projektom „Zbierame štvorlístky pre
šťastie“ umoţnili aj našim ţiakom prispieť svojou šikovnosťou
k získaniu finančnej čiastky určenej na rekonštrukciu školy. Hľadania
a zbierania papierových symbolov šťastia ukrytých v areáli zariadenia
sa zúčastnilo 50 ţiakov z niţších ročníkov, ktorých povzbudzovala aj
známa moderátorka Iveta Malachovská, ktorá pre nich pripravila
ďalšie zaujímavé hry a súťaţe o pekné ceny. Nadácia Orange
premenila kaţdý nájdený štvorlístok na 33 eur a vyzbieranú sumu
zaokrúhlila na rovných 3 300 eur.
Symbolický šek prevzal riaditeľ školy PaedDr. Pavol Čičvák, ktorý
okrem iného povedal: „Finančný dar Nadácie Orange nám prišiel
skutočne vhod, pretoţe momentálne pracujeme na dokončení
rekonštrukcie budovy špeciálnej materskej školy. V nasledujúcom
školskom roku by sme ju radi otvorili, aby sme sa tak mohli venovať
aj hendikepovaným deťom v predškolskom veku. Sme preto radi, ţe
nás Nadácia Orange oslovila na spoluprácu, ktorá nám priniesla nielen
potrebné financie, ale aj príjemný deň plný pohody a zábavy našim
ţiakom“.

Dňa 10. decembra 2010 sa na našej škole konal Otvorený deň, počas
ktorého sa ţiaci, rodičia a širšia verejnosť mali moţnosť bliţšie
oboznámiť s učebnými odbormi a rôznymi aktivitami jednotlivých
odborov.
Ţiaci praktickej školy názorne predvádzali praktické ukáţky tkania na
tkáčskom stave, aranţovali adventné vence a prezentovali sa prípravou
jedla. Návštevníci si tieţ mohli prezrieť obrazovú a fotografickú
dokumentáciu ich práce v praktickej škole. Týmto dňom na našej
škole sme chceli umoţniť rodičom nazrieť do ţivota a práce školy
a zblízka ich oboznámiť s učebnými odbormi a príleţitosťami, na
ktoré ich synov a dcéry môţe naša škola pripraviť.

Predvianočný čas, Vianoce, ich význam a čaro si ţiaci a učitelia našej
školy pripomenuli aj na vianočnej besiedke, kde sa básňami, koledami
a piesňami lúčia pred prázdninami.
Tento rok bolo stretnutie výnimočnejšie, slávnostnejšie a radostnejšie
vďaka charitatívnemu projektu „Operácia vianočné dieťa 2010“, ktorý
sa na Slovensku uskutočnil pod záštitou Charity Apoštolskej cirkvi na
Slovensku a našej škole bol sprostredkovaný cez OZ Chrobáčik. Pani
Kurucová modlitbou, piesňou i citátmi z biblie výrazne prispela
k slávnostnej atmosfére a vniesla do stretnutia to skutočné čaro
Vianoc. A samozrejme pre deti to najhlavnejšie, vďaka projektu boli
všetci ţiaci školy obdarovaní veľkými balíčkami, v ktorých sa skrývali
samé prekvapenia.

Fašiangy sú uţ tradične časom plesov, zábav
a karnevalov. Karneval nechýbal ani na našej
škole. Ţiaci si dali na výbere masiek naozaj
záleţať. Do vyzdobenej jedálne zavítali rôzne
jeţibaby, víly, princezné ale aj kovboji, šašovia
a veľa iných masiek s rozţiarenými očkami.
Všetky masky sa zabávali, šantili, súťaţili a tancovali.
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Po promenáde masiek nasledovala diskotéka. Najpôsobivejšie masky
ocenili pani učiteľky sladkosťami a darčekmi. Karnevalom v škole
sme si pripomenuli blíţiace sa pôstne obdobie, ktoré potrvá aţ do
príchodu veľkonočných sviatkov.

V marci sa konala
na našej škole súťaţ
v umeleckom
prednese
poézie
a prózy
Hviezdoslavov Kubín. Poslaním súťaţe je
prehlbovať poznanie literatúry, kultivovať jazyk
a reč,
zmysel
pre
rytmus.
Prispieva
k vyhľadávaniu talentovaných ţiakov v oblasti
umeleckého slova, prispieva k účelnému a efektívnemu vyuţívaniu
voľného času, podporuje súťaţivosť.

Výsledky súťaţe:
I.kategória – mladší ţiaci
1. miesto – Patrícia Janová – 3. A
2. miesto – Viktória Gaţiová – 2. A
3. miesto – Kristián Šaňa – 2.B
II.kategória – starší ţiaci
1. miesto – Jozefína Urbanová – 6.A
2. miesto – Nikola Hazerová – 7. A
3. miesto – Katarína Janová – 6.B
Ţiačka Jozefína Urbanová reprezentovala našu školu v celoslovenskej
súťaţi v Spišskej Novej Vsi pod názvom Gaňova Tarnava.

Známy pedagóg J. A. Komenský povedal: „Nemilovať knihu,
znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť, znamená stávať sa
hlupákom“.
Uţ tradične mesiac marec spájame s príchodom jari, ale i mesiacom
knihy. Aj naši ţiaci sa v tomto mesiaci viac ako inokedy venujú práci
s knihou. Kaţdá trieda si zvolila svoj vlastný program venovaný
knihám. Ţiaci navštívili miestne kniţnice v Ţdani a v Čani, robili
nástenky, výstavky, čítali knihy. Tí šikovnejší vlastnoručne vyrobili
leporelo a knihy. Mladší ţiaci dramatizovali rozprávky, s ktorými sa
predstavili svojim spoluţiakom.

Pri príleţitosti Dňa Zeme sa v našej škole uskutočnili aktivity, ktoré
upozornili na dôleţitosť ochrany ţivotného prostredia a celého
ekosystému. Ţiaci si pozreli prezentáciu ako našu planétu Zem
chrániť, šetriť a starať sa o ňu. Z odpadového materiálu vyrábali rôzne
výrobky. Deň Zeme si pripomenuli aj kresbami na asfalt v areáli
školy, kde vytvorili spoločné kresby o našej Zemi, prírode a jej
ochrane. V záhrade zasadili stromček, o ktorý sa budú spoločne starať.
Nakoniec sa ţiaci rozdelili po triedach, aby aj oni troškou práce
prispeli a pričinili sa o vzhľad svojho okolia.

V jedno májové ráno prišli ţiaci do školy
v netradičnom, športovom oblečení, aby oslávili
deň športu. Bohaté pohybové aktivity pre nich
pripravili pedagógovia školy. Ţiaci pod vedením
triednych učiteľov prechádzali z jednej športovej
disciplíny do druhej. Nechýbal beh, skok do
diaľky, hod granátom a kriketovou loptičkou. Na
záver športového dňa si chlapci zmerali sily vo futbale a dievčatá v
prehadzovanej. Ţiaci si za svoje športové výkony vyslúţili vecné
ceny. Väčšie či menšie úspechy ţiaci preţívali s radosťou, pričom sa
tešili nielen z vlastných podaných výkonov, ale aj z výkonov svojich
spoluţiakov.

Výsledky žiakov v jednotlivých disciplínach:
Beh na 50 m

1.
2.
3.

1.
2.
3.

mladší ţiaci
Mário Červeňák
Nikolas Duţda
Dominik Pohlodko

mladšie ţiačky
1. Patrícia Janová
2. Agnesa Turová
3. Andrea Lončáková

Beh na 300 m

Beh na 60 m

starší ţiaci
František Jano
Mário Turták
Patrik Gala

staršie ţiačky
1. Jozefína Urbánová
2. Brenda Korová
3. Jolana Gazsiová
Skok do diaľky

1.
2.
3.

mladší ţiaci
Nikolas Duţda
Mário Červeňák
Ján Dani

mladšie ţiačky
1. Patrícia Janová
2. Eva Zupková
3. Viktória Červeňáková

1.
2.
3.

starší ţiaci
Miroslav Kora
Jozef Ficu
Milan Červeňák

staršie ţiačky
1. Brenda Korová
2. Jozefína Urbanová
3. Simona Janová

Hod kriketovou loptičkou

1.
2.
3.

mladší ţiaci
Mário Červeňák
Dominik Pohlodko
Adrián Vaszily
staršie ţiačky
l. Brenda Korová
2. Alena Maslyarová
3. Jolana Gazsiová
Hod granátom
starší ţiaci
1.Miroslav Kora
2. Jozef Ficu
3. Milan Červeňák

mladšie ţiačky
1. Silvia Turtáková
2. Viktória Balogová
3. Klaudia Turová

Tvorivosť detí nepozná hraníc. Aj naše deti radi
tvoria a výtvarná činnosť je pre tento cieľ ako
stvorená. Kreslenie, maľovanie sú aktivitami, ktoré
deti plne zaujmú a rady sa im venujú. Svedčia o tom
pravidelné umiestnenia na výtvarných súťaţiach. V tomto školskom
roku sa ţiaci našej školy zúčastnili týchto výtvarných súťaţí:
Výtvarný salón ZPMP 2010 Dunajská Streda získali ocenenia Patrik
Hrobár a Jozefína Urbanová.
Mesiac detskej tvorby Bratislava cenu primátora získala Jozefína
Urbanová.
Gaňova Tarnava Spišská Nová Ves ocenená bola Denisa Miklošková.
Farebný detský sen Moldava nad Bodvou ocenený bol Ondrej Kora
a mimoriadnu cenu poroty získala Nikola Hazerová.
Slovenský zväz záhradkárov ocenená Veronika Turtáková.
Detský výtvarný a literárny Trenčín cena za kolekciu prác.
Szabóov grafický Lučenec ocenenie získal Patrik Hrobár.
Vojaci očami detí Čadca

- Janko, čo to tam gumuješ?
- Ale, pán učiteľ mi povedal, aby som si opravil tú päťku.

- Mami, dnes sme v škole robili pokus s plastickou trhavinou...
- A čo budete v škole robiť zajtra?
- V akej škole?

Na hodine slovenčiny sa pýta učiteľka ţiakov:
- Ţiaci, som pekná. Aký je to čas?
- Minulý...

Hovorí syn otcovi:
- Otec, pani učiteľka nám povedala, ţe ľudia si
majú navzájom pomáhať. Tak mi urobíš tú
domácu úlohu, však?

Z denníčka šiestačky
Kamošky
Moje kamošky sú veľmi dobré a milé a sú ako moje sestry. Nikto na
nich nemá a sme iba štyri. Ja, Janka, Andrejka a Veronika. Dali by aj
svoje srdce a ja ich nechcem stratiť, lebo to sú moje naj segri a mám
ich veľmi rada. Tá Janka to je ako sa medzi nami hovorí „zabité“
dievča. Preto ju má kaţdý rád, lebo je milá. Ale aj Veroniku
a Andrejku. Ale uţ sme zadané ţeny, há, há, há, hm, hm.

Katarína Janová, ţiačka VI. B triedy
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