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Poslanie školy  
 

Špeciálnu základnú školu internátnu v Ždani v súčasnosti navštevuje 139  žiakov, 
z toho je 70 žiakov na elokovanom pracovisku v Čani.  Výchovu a vzdelávanie zabezpečuje 
toho času 17 učiteľov a 2 asistenti učiteľa, 3 vychovávatelia a 15 nepedagogických 
zamestnancov.  

Škola bola zriadená v roku 1961, jej terajším zriaďovateľom je Krajský školský úrad 
Košice. Ako jediná v Košickom kraji má vo svojich priestoroch aj internát a umožňuje 
žiakom týždenný pobyt. V škole sú zriadené aj dve triedy pre ťažšie stupne postihnutia, 
v ktorých sa vyučuje podľa učebných osnov variantu B.  

Keďže žiaci by sa mali v budúcnosti zapojiť do výrobnej sféry, dominuje v celom 
výchovno-vyučovacom procese rozvoj pracovných a manuálnych zručností. Správny vzťah 
k manuálnej práci je jedným z najhlavnejších cieľov školy a výchovy vôbec. 

Žiaci našej školy majú možnosť pracovať v rôznych záujmových útvaroch, máme 
zriadenú počítačovú učebňu,  posilňovňu, v zimných mesiacoch klzisko a žiacku knižnicu. 
Zároveň majú žiaci možnosť v popoludňajších hodinách navštevovať školský klub.  Chodby 
našej školy skrášľujú diplomy z popredných miest výtvarných súťaží /aj medzinárodných/, 
pravidelne sa zúčastňujeme športových hier špeciálnych základných škôl, v spolupráci 
s nadáciou „Úsmev ako dar“ sa aktívne zapájame do prípravy a realizácie  benefičného 
koncertu v Bratislave. V neposlednom rade je potrebné spomenúť aj vydanie vlastného CD, 
ktoré nahrali a naspievali žiaci našej školy.  

Pri našej škole bola od septembra 2006 zriadená Praktická škola internátna. 
                                         
                           

                                                       
Praktická škola internátna 

 
Praktická škola je jednou z alternatívnych foriem ďalšej prípravy žiakov, ktorých nie 

je možné z rôznych dôvodov zaradiť do učebného pomeru. Vytvára podmienky  pre ich 
integráciu do spoločnosti a pre ich pracovné zaradenie. Do praktickej školy sú prijímaní žiaci 
– absolventi  základných škôl, ktorí ukončili povinnú školskú dochádzku v nižšom ako 9. roč. 
a absolventi špeciálnych základných škôl. Svojím zameraním praktická škola podporuje ďalší 
rozvoj žiakov s ohľadom na ich možnosti a záujmy. V regióne Hornád pôsobí ako jediná 
škola daného typu.  
 
                            Špeciálnopedagogická poradňa pri ŠZŠI v Ždani 
 

Pri špeciálnej základnej škole internátnej v Ždani funguje špeciálno-pedagogická 
poradňa, ktorá zabezpečuje diagnostické, psychologické, psychoterapeutické, logopedické, 
výchovno–vzdelávacie, reedukačné, rehabilitačné, korekčné a iné služby a úzko 
špecializované činnosti deťom a mládeži so špeciálnopedagogickými potrebami formou 
ambulantnej starostlivosti, krátkodobých tréningových pobytov a návštev v prostredí, 
v ktorom dieťa žije.  
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                             Ako spoločensky sme žili v školskom 
roku 2007/2008 

 
September:  
3. septembra sme sa  opäť zišli so svojimi spolužiakmi a učiteľmi 
v školských laviciach 
 
November: 
Mariana Kuruová sa ako ocenená žiačka  zúčastnila už druhého 
ročníka vývtvarnej súťaže v Moldave n.Bodvou ,,Farebný detský 
svet“.  
 
15. novembra sa naši chlapci zúčastnili futbalového turnaja, ktorého 
usporiadateľom bolo OU na Alejovej ulici v Košiciach. 
 
18. novembra sme blahoželali našej pani kuchárke Jolane Rybarovej   
 k životnému jubileu... 
 
16.-22. november sa na našej škole niesol v znamení boja proti drogám 
Prednáškou ,,Život ÁNO, drogu NIE“ sa prezentovala aj ŠPP. 
 
December: 
6. decembra sme si spestrili vyučovanie ,,Mikulášskou nádielkou“ 
sladkostí 
 
16. decembra sme sa zúčastnili ,,Vianočnej akadémie“ v Ždani 
s vianočným pásmom ,,Betlehemci „ . / J. Turtáková, N. Gažiová, T. 
Kanči, M. Kuruová, F. Kuruová, J. Ficu, H. Galová,  G........../ 
20. decembra sme sa celá škola stretli na vianočnej besiedke. 
 
21. decembra sa konal prvý ročník ,,Športového dňa zamestnancov 
školy“. 
 
Január: 
30. januára sa ako tradične na fašiangy konal karneval. 

 3



Marec: 
9. marca sa naši mladí umelci/ Justína T., Natália G., Tomáš K., 
Helenka G., Gabika  , / zúčastnili vystúpenia pri príležitoti MDŽ 
v obci Nižná Myšľa. 
 
Máj: 
 
 
 
Jún: 
 
  
Poznáš obec v ktorej žiješ? 
 Čaňa                                           

 
 

Čaňa je najväčšou obcou košického okresu. Podľa prvých písomných záznamov sa vznik 
obce datuje od roku 1164. Obyvatelia sa od najstarších čias zaoberali poľnohospodárstvom, 
pastierstvom rybolovom a remeslami. 

 Novšie dejiny spadajú do 19.storočia, kedy Čaňu poznamenali 2 udalosti: výstavba 
najväčšieho parnoelektrického mlyna v Európe(1855) a o rok neskôr to bola výstavba 
železničnej trate z Košíc do Miškolca, ktorá prechádza cez Čaňu. Obidve udalosti priviedli do 
Čane okolo 60 rodín, ktorých členovia sa zamestnali v mlyne a na železnici  V súvislosti s 
mlynom bola vybudovaná aj časť Malá Čaňa, kde v typizovaných domčekoch žili mlynskí 
robotníci.  

V roku 1871 bol vybudovaný čanianský kaštieľ, v roku 1885 budova pošty, v roku 1912 
založili v Čani hasičský zbor a v roku 1949 otvoril produkciu závod Železničnej priemyselnej 
výroby /ŽPSV/, ktorý je v prevádzke dodnes . Obec v nedávnej minulosti preslávilo aj 
poľnohospodárske družstvo, ktoré žiaľ v dnešných časoch zaznamenáva stagnáciu. V obci 
pôsobí  Futbalový klub, turistický oddiel  Medvede , tenisový a stolnotenisový klub. 

 4



 Nová 30-triedna základná škola bola v Čani daná do užívania v novembri 1993 a dnes je to 
moderná vzdelávacia inštitúcia s 840 žiakmi.   

Dnes má obec 42 ulíc,  vyše 1200 rodinných domov s viac ako 5100 obyvateľmi.. V okolí 
obce sa nachádza niekoľko jazier (štrkovísk), ktoré vznikli pri ťažbe štrku. Najznámejšie je 
jazero domácimi zvané „Tajvan“, ktoré má ako jediné zo všetkých okolitých jazier 
vybudovanú infraštruktúru pre príjem turistov. Na jeho pobreží je niekoľko menších 
štrkových pláží, hotel a rozsiahla chatová oblasť.  Kúpanie je z hygienických dôvodov 
zakázané. Z Čane pochádza vysokoškolský profesor Prof. Ing. Ján Šándor, básnik Pavol 
Horov, ale aj ,,Miss Slovensko 2004“ Mária Šándorová, či spevák Martin Krausz. 

 

Ždaňa            

                 
Obec Ždaňa leží v nadmorskej výške 185 m juhovýchodne od Košíc na styku Košickej 
kotliny so Slanskými vrchmi pri vtoku rieky Olšavy do Hornádu.  

Ždaňa bola už od najstarších čias dôležitou dedinou vo svojom okolí, lebo tadiaľ prechádzala 
cesta cez Hornád na Čaňu a ďalej na hlavnú pohornádsku hradskú, prvé písomné doklady 
pochádzajú z roku 1222. 

Obec bola na prelome 19. a 20. storočia sídlom okresného úradu, bola tu väznica patriaca k 
okresnému súdu, dedina mala svojho lekára a lekáreň, 11 obchodov a viacero rôznych 
živností, medzi iným aj drožkára. Obchody a živnosti mali v rukách najmä židovskí 
podnikatelia.  Po vyhlásení Česko-Slovenska r. 1918 zanikli uhorské okresné úrady a Ždani 
nepríslúchalo žiadne významnejšie postavenie. Každodenný život väčšiny obyvateľov obce sa 
však výrazne nezmenil.Naďalej sa zaoberali najmä poľnohospodárstvom, privyrábali si 
furmankami. Nemajetní občania si v lete zarábali na živobytie ako kopníci u bohatších gazdov 
a v zime ako lesní robotníci v blízkych lesoch. Ždaňanské ženy boli známe ako šikovné 
tkáčky a z remesiel sa tu darilo najmä kolesárom.  

 Dlhé roky sa deti zo Ždana vzdelávali v dvojtriednej obecnej škole. Až po 2.svetovej vojne tu 
bola v budove bývalého okresného úradu zriadená meštianska škola, prvá v širokom okolí. Z 
rozhodnutia Viedenskej arbitráže v novembri 1938 sa Ždaňa stala súčasťou Maďarska. 
Citeľné zníženie životnej úrovne, ktoré nasledovalo po okupácii, sprevádzala násilná 
maďarizácia. Nejeden vtedajší žiak obecnej školy spomína na príchod maďarských učiteľov a 
ich tvrdé požiadavky na znalosť maďarského jazyka (napr. za týždeň sa museli naučiť 
maďarský otčenáš a maďarskú hymnu).  

Dnes je v obci 326 obytných domov s počtom obyvateľov 1300, je v nej obecné zdravotné 
stredisko, pošta, dve základné školy, osobitná škola internátna a plne organizovaná materská 
škola. 
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Mená 
 

Rozmýšľali ste o tom, koľko žiakov navštevuje našu školu a z nich koľko chlapcov a dievčat? 
Nuž, my sme ich popočítali a zistili sme, že chlapcov je viac, ako dievčat. Totiž do našej 
školy chodí 55 dievčat a 82 chlapcov. Okrem počtu žiakov sme zistili aj to, ktoré dievčenské 
a chlapčenské mená sa vyskytujú najčastejšie. Ste zvedaví na výsledky? Nuž 
z dievčenských mien sa najčastejšie vyskytovalo meno: 
Nikola a to 5-krát, potom nasleduje meno Simona 3-krát. Niekoľko dievčenských mien sa 
vyskytovalo 2-krát, ako Anna, Natália, Paula, Margita, Alžbeta a  Dana... 
Z chlapčenských mien je stav nerozhodný, pretože mená Július a Marek sa vyskytovali  
5-krát, dokonca aj na druhom mieste je súboj medzi dvoma menami. Dávid a Róbert sa 
vyskytovali 4-krát. Taktiež zopár chlapčenských mien ako Matúš, Mário, Karol, Patrik 
a Jaroslav... sa objavili 2-krát.  
 
 
Keď sme už pri menách, tak sme pripravili pre vás zaujímavé úlohy: 
 
1. Ku nasledujúcim chlapčenským menám pripíšte dievčenské podobizne : 
 
Anton - Antónia Ján - ..........  Miroslav - .......... Martin - ..........  

Viktor - ..........  Valentín - .......... Peter - ..........  Pavol - .......... 
 
2. Ku nasledujúcim dievčenským menám pripíšte chlapčenské podobizne : 
 
Vilma - Viliam  Karolína - .......... Michaela - .......... Júlia - .......... 
 
Simona - .......... Andrea - .......... Františka - .............. Gabriela - ............. 
 
3. Z nasledujúcich mien uhádnite, ktoré sú chlapčenské a dievčenské: 
 
Berta - ..........  Ramón - .......... Medárd - .......... Perla - ..........   
Evelyn - .......... Klaus - ..........  Ludovika - .......... Leo - .......... 
 
 
4. Nasledujúce priezviská pochádzajú z pomenovania niektorých zvierat.......?????? 
Uhádnite priezvisko podľa obrázku,  

   - .................  - .................       - .................  
 
alebo podľa opisu zvieraťa, napr.: má pestré perie a kikiríka - Kohút 
vták, ktorý často kradne lesklé predmety - ....................... 
prefíkané zviera s hrdzavohnedým kožuchom a dlhým chvostom - .................... 
vták, ktorý najkrajšie spieva - ........................  
 
5. Nasledujúce priezviská pochádzajú z pomenovania niektorých zamestnaní. Uhádni 
priezvisko podľa opisu, napr. kuje podkovu - Kováč 
 
stráži ovce - .................. vyrába nábytok - ..................  pečie chlieb - .................. 
chytá ryby - ..................... šije šaty - .....................  strihá vlasy - ..................... 
predáva mäso - ................. varí obed - .....................  pracuje v mlyne - ............... 
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Určite ste počuli o tom, že mená majú svoj význam a niekedy zvláštny pôvod. Teraz vám 
uvedieme význam tých mien, ktoré sa vyskytovali najčastejšie na našej škole. 
 
Nikola -  má meniny 29. augusta 
Meno Nikola má francúzsky pôvod a v preklade znamená "víťazstvo". Ak sa stretneme s 
nositeľmi týchto pomerne obľúbených mien, oslovujeme ich Niki, Nika. Ľudia s týmto menom 
pôsobia ako flegmatici. Nevedeli by žiť bez pevného cieľa. Sú stále bojovne naladení, ide však 
o ich vnútorný boj, bojujú najmä sami so sebou. Ide o veľmi inteligentné bytosti, no nemajú 
veľký záujem v spoločnosti sa blysnúť. Aj oni ako každý majú svoje slabé stránky, ktorými sú 
kosti a pečeň. Ovplyvňujú ich planéty Jupiter a Mesiac. Ich obľúbené farby sú modrá, biela, 
svetlozelená. Ochranné rastliny slez, šalvia, medovka. 
 
Simona - má meniny 30. októbra 
Simona je v súčasnosti na Slovensku pomerne populárne meno. Ide o hebrejské meno, ktoré v 
preklade znamená "počúvajúci, počúvajúca". Nositeľov oslovujeme Simonka. Simony sú 
osobnosti s pozoruhodnými prejavmi. Dokážu meniť názory ľudí a vedia ako a koho majú na 
svoje danosti upozorniť. Uplatnia sa v politike alebo v oblasti obchodu. Nemožno o nich 
povedať, že sú spoločenskí. Najradšej sa uzavrú do svojho vnútorného kráľovstva, ktoré si pred 
inými chránia. Napriek nie vždy vhodnej životospráve majú dobré zdravie. Je ale podmienené 
dostatkom spánku. Simonky ovplyvňujú planéty Venuša a Slnko. Ich obľúbené farby sú 
zelená, biela, hnedá a oranžová. Ochranné rastliny ľubovník, mak a nechtík. 
 
Július  - má meniny 11. apríla 
Mužské meno Július má latinský pôvod a význam mena je "vlasatý", "mladý". Nositeľov tohto 
menej zaužívaného mena oslovujeme Julo, Julko. Ich osobnosť je uspôsobená tak, aby mohli 
čeliť životným ťažkostiam a bojovať až do konca. Júliusovia sú rozvážni ľudia, podobajú sa 
svojmu totemovému zvieraťu volavke. Duševne dozrievajú veľmi zavčasu. Sú to rozumní 
chlapci s výrazne syntetickou inteligenciou. Júliusovia majú dobrý úsudok a spoľahlivú pamäť. 
Snom týchto mužov je zjavne štúdium práva, aby sa mohli stať advokátmi, či sudcami. 
Potrebujú také povolanie, kde môžu prejaviť svoje pobúrenie. Zdravie Júliusov je dosť vrtošivé. 
Ovplyvňujú ich planéty Mars a Pluto. Ich obľúbené farby sú tmavomodrá, ružová a červená. 
Ochranné rastliny puškvorec, bazalka. 
 
Marek  - má meniny 25. apríla 
Mužské meno Marek má latinský pôvod a v preklade znie "bojovník". Toto meno patrí na 
Slovensku medzi stále obľúbené. Ak chceme Mareka výstižne charakterizovať, prirovnáme 
ho k zvieracieho totemu, tuleňovi, ktorý nestráca svoj osobitný charakter. City, ktoré 
prejavujú a prijímajú, z nich robia bytosti schopné pochopiť veľa vecí. Marekovia si pozorne 
všímajú správanie iných a sledujú ich s veľkým ostrovtipom. Aj ich náklonnosť či láska má 
veľa odtieňov. V detstve ich netreba nútiť k veľkolepým prejavom lásky, ale je potrebné 
chápať ich a vedieť vyčítať z ich pohľadu, koho rešpektujú a milujú. V dospelosti by nemali 
sľubovať, čo nemôžu splniť. Marek má zdravie vyvážené. Ich obľúbené farby sú 
tmavomodrá a biela, ochranné rastliny estragón a palina dračia. 
 
       Ako uzavretie témy vám prinášame zaujímavé priezviská, ktoré pochádzajú  
- z krstných mien napr., Urban, Tomáš, Adam, Lacko, Fedor, Ivan, Gregor, Ferko (Jozef    
  Gregor Tajovský, Milan Ferko - spisovatelia)... 
- Ďalšie mená pochádzajú z pomenovania národností: Slovák, Čech, Poliak, Nemec.. 
- Iné mená pochádzajú z pomenovanie rastlín: Pasternák, Orgován, Kapusta, Chren, Huba... 
- Mená, ktoré sú nositeľmi vlastností ako: Nový, Starý, Sladký, Horký, Slaný, Kyselý... 
- Iné označujú farby ako: Biely, Čierny, Červený, Zelený... 
- Niektoré mená pochádzajú z pomenovanie miest alebo dedín ako: Košický, Trnavský,  
  Oravský, Humenský, Stankovský, Žilinský, Skalický... Sem patrí aj známe meno našej  
  obľúbenej spisovateľky Ľudmily Podjavorinskej, ktorá sa síce narodila ako Riznerová, svoje  
  umelecké meno si vybrala podľa milovanej svojej rodnej obce - Bzince pod Javorinou 
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Moje najkrajšie písmo 
 
 
Človek používa písanie už od dávnych čias na vyjadrenie svojich myšlienok. Pekné a čitateľné 
písanie bolo vždy veľmi dôležité. Pisári kládli na to veľký dôraz, aby ľudia mohli písmo ľahšie 
prečítať a obsah rýchlejšie pochopiť. Na tejto strane vám predstavujeme písmo žiakov, ktorí vo 
svojich triedach píšu najkrajšie. Dúfame že vás tým povzbudíme ku zlepšeniu v písaní. 
Vyžaduje to síce usilovnosť a trpezlivosť, ale stojí to za to. Takže, hor sa do písania, aby túto 
stanu v budúcom čísle naplnili práve vaše práce. 
 
 

  
Natália Turtáková, TBV - Čaňa                                                                            Július Turták, TVB - Čaňa 
 

   
Ladislav Červeňák, 1.A                                                                                                   Nikolas Turták, 3.D 
 

  
Janka Zupková, 5.B                                                                                                    Nikola Hazerova, 4.B 
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Vierka Berkyová 
 

Vierka sa narodila: 23. 2. 1991 
Znamenie: Ryby 
Býva: v Plzni, ale pochádza z Lučenca 
Študuje: na Integrovanej strednej škole,  
prevádzka služieb v Plzni 
Čo počúva naša superstar: Mariah Carey,  
Sarah O´Connor, Whitney Houston 
Najlepší semifinálový výkon:  
keď zaspievala pesničku I´ll be there  
od speváčky Mariah Carey v 2. semifinále 
Paľo Habera ju pochválil slovami:  
"Bola si výborná a dokonca v tých najťažších  
polohách si to dala úplne bez chyby."  
Pesnička od Dariny: Vierka spievala v 3.  
kole finálových večerov pesničku  
od porotkyne D. Rolincovej: Anjelik môj 
Ďalšie pochvaly: pri skladbe Killing me  
softly od Fugees ju pochválili všetci  
porotcovia, mnohí sme jej už vtedy veľmi 
držali palce. Vierka predviedla v tejto  
skladbe aj svoj beatbox, ktorý P. Habera 
zvlášť vyzdvihol a pochválil. 
Čo spievala Vierka vo finále:  
1. Dotkni sa hviezd 
2. Iveta Bartošová - Tri oříšky pro Popelku 
3. Fugees - Killing me softly 
4. Jessica Simpson - Angels 

 

 
2.Žijeme rýchlo na sedem dní 
Nehráme stávky pre nevinných 
Život je rieka tečie cez nás 
Ale to dávno poznáš už sám 
Pred refrén 
Refrén: 
Dotkni sa hviezd 
A skús vdýchnuť svoj strach 
Máš o čo stáť  
Vždy vybrať tú správnu z ciest 
Zblízka sa dívať a náramne chcieť 
Dotkni sa hviezd 
Rozprestrieť krídla letieť 2x 
 
3.Každý z nás hľadá priestor 
Každý z nás hľadá si tvár 
Vydržať aj keď už niet slov 
Vydržať aj poslednýkrát 
 
Refrén 
 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superstar hymna 
 

1.Nechcem sa dívať do prázdnych dlaní 
Nechcem tu zívať na svitaní 
Kam vlastne kráčam to netuším 
Len nádej v 
o vrecku schúlenú mám 
Občas sa zdáme trochu drzí 
Pokiaľ nás niečo nezabrzdí 
Práve tú chvíľu mám strašne rád 
Pokúšať šťastie tisíckrát 
 
Pred refrén: 
Keď sa zdá, že dýchaš 
už len z posledných síl 
Prehrá ten kto to vzdá 
 
Refrén: 
Dotkni sa hviezd 
A skús vdýchnuť svoj strach 
Vždy vybrať 
Tú správnu z ciest 
Zblízka sa dívať a náramne chcieť 
Rozprestrieť krídla letieť 2x 
 

Milí žiaci! chceli sme Vás potešiť pesničkou 
Dotkni sa hviezd (Superstar hymna).  
V rubrike o našich mladých speváckych 
talentoch Vám v každom čísle prinesieme text 
populárnej pesničky :) 
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Klenoty  

 
                  duj  duj  duj  duj           de    šu  duj                                                  de  šu  mi  dal  de ču  mi dal    paro  mu      luj 
Milí čitatelia! 
Pretože žiaci školy sú prevažne rómskeho pôvodu chceli by sme vás potešiť s niekoľkými 
rómskymi pesničkami. Ich slovenský preklad je jednoduchý, ale vy aj tak viete, o čom sa spieva. 
My sme ich nazvali klenotmi rómskej kultúry. 
 
 
–– 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bubamara  
 

Só romale uče-dná, Bubamara sastél,  
I čavoré  
Devlá-devlá, mangavlá, múlakednéj,  
ká-me-rá.  
 

Sa-den romén, učednáj, Bubamra 
sostén a čednaj,  
Devla-devla, lačeroté, Bubamara 
puchtar oči-nel.  
 

Ej romalé na šúchte, ej čavore guglen 
suzavén,  
Bubamara čajori, paragojga vuisí,  
ó-džilí.  
 

Či-dži-lidži Bubamara, cigni-jé,  
Šú ži-jé, a di klori le romen-sá.  

Bubamara  
 

Čo Rómovia pýtate, bubamara zdravá, 
deti 
Bože-Bože vypýtaj ju, ty ju ešte budeš 
chcieť 
 

Všetci Rómovia sa pýtajú bubamara 
prečo ostane 
Bože-Bože ustielajte, bubamara plachtu 
zaplatí 
 

Ej Rómovia nepočúvajte, ej deti poďte 
všetci sem 
bubamara dievčatko, o nej je táto 
pesnička 
 

či - dži - lidži bubamara maličká 
čistučká tancuje s rómami. 

 

 

 

 

 

 

Duj duj 
 

Duj, duj, duj, duj, de-šu-duj,  
dešu-mi dal, deču-mi dal, paromuluj,  
ó parlume ču mi dal,  
tor-ré kosza kykitdal,  
šar-laté, šar-lagé, ču mi dal.  
ó parlume ču mi dal,  
tor-ré kosza kykitdal,  
šar-laté, šar-lagé, ču mi dal.  

Duj duj 
 

Dva, dva, dva, dva, dvadsaťdva 
pobozkám ťa pobozkám ťa na líce 
na líce ťa pobozkám za kabát ťa 
vystískam 
ša - na - ná, ša - na - ná, pobozkám.      
na líce ťa pobozkám za kabát ťa 
vystískam 
ša - na - ná, ša - na - ná, pobozkám.      

 

 

 

 

 

 

 

Romale čhavale 
 

Romale, čhavale i ma hin tosara 
Romale, čhavale i ma hin tosara, tosara, 
tosara, píre       
Romale, čhavale i ma hin tosara 
Romale, čhavale i ma hin tosara, tosara, 
tosara, píre       
Ref.:    E mašina i ma dža, palo svetos, 
roma píre 
Tosara, tosara, píre         
E mašina i ma dža, palo svetos, roma píre 
Tosara, tosara, píre         
 

Rómske deti 
 

Rómske deti, už je ráno 
Rómske deti, už je ráno, ráno, ráno   
 
Rómske deti, už je ráno 
Rómske deti, už je ráno, ráno, ráno   
 
Ref.:  Vlak už ide po svete 
Rómovia cestujú ráno, ráno cestujú   
 
Vlak už ide po svete 
Rómovia cestujú ráno, ráno cestujú   
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HOROSKOP  NA ŠKOLSKÝ ROK 2008/2009 

BARAN/21.3 – 20.4/ 
Jupiter ti odkazuje- začni s cibrením mozgu. Ak si to ešte nezbadal, prázdniny sú už fuč a ty 
prestaň leňošiť, radšej sa uč. Začni so serióznou prípravou, isto sa ti to oplatí. 

BÝK/21.4 –21.5/ 
Hviezdy vidia, že zostatky vedomostí z minulého roka sa ti moc rozširovať nechce, ale máš smolu. 
Hádam by si nechcel chodiť do ročníka s teliatkami? 

BLÍŽENCI/22.5 – 21.6/ 
Chytro si zrátaj čo je a kde je. Potom vezmi zvyšky rozumu do hrsti, poriadne potras zaspatou 
hlavou, a hor sa do učenia. Začínať sa ti bude ťažko, ale úspechom je ,že vôbec začneš. 

RAK/22.6-22.7/ 
Hviezdy odkazujú. Zmeny rob pomaly a uvážene. Začni chodiť do školy na 2.hodinu a po 4. už 
choď k zubárovi. Ale len prvý týždeň. Povinnosti si pridávaj postupne, aby si zo všetkých 
prudkých zmien nezblbol.  

LEV/23.7- 23.8/ 
Hviezdy s obavami pozerajú ako zas sršíš energiou a nápadmi. Niekedy i blbými. Skús sa presadiť 
pri výzdobe školy. Sláva ťa neminie. Tak do toho! 

PANNA/24.8 –24.9/ 
Hviezdy odkazujú, že prišiel čas plniť si záväzky a nie len sľubovať. Práca ťa čaká náročná, lebo 
doteraz ti všetko spadlo z neba. Hviezdy sľubujú, že sa to vyplatí. 

VÁHY/24.9 –23.10/ 
Tento rok budeš ako váha. Raz hore, raz dole. Ak sa ti zatočí hlava a to najmä od úspechu, skús si 
sadnúť na zem. Uzemní ťa to a staneš sa zas normálnym. 

ŠKORPIÓN/24.10- 22.11/ 
Hviezdy sa tešia, že ťa čakajú super časy. Stretnutia s novými kamošmi, učiteľmi. Si vždy 
srdečný, ale tentoraz pozor. Ak to preženieš budeš vyzerať falošne, tak drž trocha odstup. 

STRELEC/23.11 –23.12/ 
Hviezdam je jasné, že slabšie povahy okolo teba musia vydržať tvoj raketový nástup. Pozor však 
na rovnako silných jedincov. Hrozí zrážka a veľké iskrenie. Rozmýšľať sa vždy oplatí. 
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KOZOROŽEC/22.12 – 20.1/ 
Hviezdy mrzí, že sa neochotne prispôsobuješ škole a plneniu povinností. Znásobuje to tvoj pocit 
neistoty. Tvoj orientačný zmysel je úplne narušený. Hviezdy ti odkazujú: Nevracaj sa zo školy po 
1. hodine a popoludní nelez hneď do postele. Čaká ťa cestovanie. 

VODNÁR/21.1 – 19.2/ 
Hviezdy teší, že ťa neopustila vynikajúca nálada. Ale usmievať sa nestačí. Prídu prvé previerky 
a tam treba i vedomosti. Skús sa začať učiť s úsmevom. Pozor! Niekto ťa však chce potopiť. 

RYBY/20.2 – 20.3/ 
Je to tak aj hviezdy vedia, je už školský rok. Nadávať na školu, učenie a ostatné nepríjemnosti ti 
nepomôže. Skús ako mrštná ryba zvládnuť školu i zábavu. Len si to nepomýľ a neurob kabaret zo 
školy. 
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Maľovaná rozprávka 
Požiarnici 
 

   Horí , horí!!!  Zavolajte rýchlo   . 

Veľké červené plamene  šľahajú z okna domu, 
hustý čierny dym sa valí von na ulicu. 

    sa rúti mestom vysokou rýchlosťou. 
 O päť minút sú už požiarnici na mieste. 

Vytiahnu  a vylezú po .  Odvážny muži 
uhasia oheň a zachránia malé mačiatko! 
 

 Hádanky 
Nevidí, no počuje,                Stojí vedľa teba, 
iba v noci hoduje.                A predsa ho nechytíš.  
/reipoten/ /tieň/ 
 
Stojí domček maľovaný,           Čo robí hus,  
Vnútri zlatom vykladaný.          keď stojí na jednej  
Prilož ucho z každej strany,      nohe.   
Rozoznejú sa orgány. /únečrks ám undej/ 
/ľú/ 
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