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Justin Randall Timberlake sa narodil 31.01.1981 v Memphise, v štáte Tennessee. Má
výšku 188 cm, jeho obľúbené jedlá sú obilniny a omáčky. Rád hrá so svojimi bratmi
basketbal a golf. Jeho obľúbená herečka je Sandra Bullock. Justin má aj zvláštne znamenie,
hovorí zo sna. Svoje detstvo prežil v Millingtone na severe Memphisu.
Jeho kariéra sa začala v rannom detstve na Floride, kde Justin, podobne ako Christina
Aguilera a Britney Spears, moderoval detský program Mickey Mouse Club. V tom čase
sa zoznámil aj s JC Chasezom, svojím neskorším kolegom. Po ukončení detskej TV šou
(1995), Justin, Chris Kirkpatrick, spomínaný JC, James Lance a Joey Fatone sa rozhodli
založiť hudobnú skupinu. Vytvorili NSYNC, jednu z najúspešnejších chlapčenských skupín
všetkých čias a konkurovali rovnako slávnym Backstreet Boys. Dostali sa na vrchol
hitparád, získali platinové a zlaté ocenenia a lámali ženské srdcia. S albumom No Strings
Attached (2000) sa zapísali do Guinessovej knihy rekordov, lebo už 1. týždeň po jeho
zverejnení v USA predalo vyše 2 miliónov kusov. Doteraz to neprekonal ešte žiaden
hudobník, ani kapela. Napriek obrovskému úspechu sa však Justin rozhodol pre sólovú
kariéru. Hneď svojim 1. albumom Justified (2002) sa stal trojnásobným víťazom MTV
Music Award 2003 v kategóriách najlepší spevák, najlepší pop umelec, a najlepší album,
čo dokazuje jeho skvelé hudobné kvality. No okrem vlastnej kariéry sa venoval aj iným
projektom. Stál pri zrode kapely Black Eyed Peas, pre ktorú napísal pilotný song a venoval
sa aj herectvu. Jeho hlas budeme môcť počuť v 3. pokračovaní Shreka, kde bude dabovať
kráľa Arthura. Po vážnej operácie hrdla bolo Justinovi zakázané na pár mesiacov spievať,
takže druhý sólový album vydal až v septembri 2006. Justinova kariéra je na vrchole,
momentálne je najlepší kandidát na prevzatie žezla kráľa popu.
Gita Dzurková a Julo Makula
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Vtipné výroky našich žiakov:

Vyčítanka

Jánošík žil v slovenských horách so svojou družkou.
(družinou)
Hladné vetné členy sú..... (hlavné)
Vodcovia národov hľadali svoje korenie. (korene)
Pôsobil ako novinár a reaktor v rozhlase. (redaktor)
Ľudia jedia a zvieratá zrejú. (žerú)
Na karnevale budem tanečná brušnica. (brušná tanečnica)
Cestoviny museli vystúpiť z autobusu. (cestujúci)
Na nebi sa iba sem-tam ukázal miláčik. (obláčik)

V pondelok sme nakúpili.
V utorok sme zakúrili.
V stredu sme varili.
Vo štvrtok kašu delili.
V piatok sme ju fúkali,
psíkovi sme núkali.
Kašičku psík neľúbi,
vraj sa lepí na zuby.
Psíka sme von vyviedli.
Kašičku sme pojedli.
V sobotu sme upratali dom,
a ty, keď nám nepomáhaš,
nože hybaj von.

Riekanka

Cvič si jazyk!
KLOBOČNÍČKA, KLOBUČNÍK KLÁDLI KLOBÚK NA RUČNÍK.

Juro ruje Jura, Juro neruj Jura!
Na dvore tráva, na tráve drevo.
Narúb drevo na tráve dvora.

Rozprávka:

Prišiel máčik,
uchytil koláčik,
potkol sa o slamku,
prevrhol smotánku,
potkol sa o drievko,
prevrhol masielko.

Ako sa súdili jazvec a kuna

Kde bolo, tam bolo, bežali raz po lesnej cestičke jazvec a kuna. Bežali, bežali, keď naraz
uvideli kúsok mäsa. Každý sa ho chcel rýchlo zmocniť.
„Našiel som kúsok mäsa“ zakričal jazvec.
„Nie ty, ja som ho našla“ kričala kuna.
Jazvec tvrdil len svoje a kuna tiež. A tak sa hádali ďalej, len, len, že sa nepustili do seba.
Za sudcu si zavolali líšku. Líška povedala:
„Nože podajte sem to mäso.“
Jazvec a kuna odovzdali líške mäso, o ktoré sa hádali. Líška povedala:
„Mäso ste našli obaja, preto vám obom patrí. Treba ho rozdeliť na dva rovnaké diely.“
A v tom líška jedným trhom rozpolila mäso na dva kusy.
„To je nespravodlivé,“ zvolal jazvec. „Kuna dostala väčší kúsok!“
„Hneď to vyrovnáme.“ povedala líška a rýchle odhryzla poriadny hlt z toho dielu, ktorý
dostala kuna.
„Ale teraz má zasa jazvec toho viac!“ kričala kuna.
„Nič, to zase vyrovnáme. Ja som vždy rada, keď sa veci delia spravodlivo.“ odvetila líška.
A opäť odhryzla hlt mäsa.
Lenže potom sa ukázalo, že zasa má kuna väčší kus. Líška rýchlo zase odhrýzla z väčšieho
dielu mäsa.
Čo myslíte deti, ako skončilo rozdeľovanie mäsa?
zostavila Gita Dzurková, 9. A
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Hádanky

Čo sa nezmestilo do predošlého čísla
Sedí pani v chládku,
v červenom kabátku.

Pri zostavení časopisu je už tradíciou, že Vás milí čitatelia informujeme aj
o udalostiach, ktoré sa konali po uzavretí predošlého čísla časopisu - koncom marca.
Informácie o udalostiach v poslednom štvrťroku školského roka vám doplníme v novom
čísle.

( adohaj )

Prvého júna sme oslavovali Deň detí, keď sme usporiadali všelijaké súťaže šikovností,
športové súťaže a zábavné programy.
Po hore chodí, nešuchne,
po vode chodí, nečľapne.
( oknls )

Čo uteká bez nôh? ( aňôt )
Štípe, kuše, nemá zuby,
pokryje nám polia z ruby.

( zárm )

Ak chceš zo mňa mať,
musíš ma pochovať.
( okneimes )

Chodí, chodí, a vždy je len doma....

Naši žiaci úspešne reprezentovali našu školu na atletických súťažiach vo Viničkách,
i v Moldave nad Bodvou. Najúspešnejší žiaci boli Dominika Horvárhová a jej sestra
Simona, Eliška Matiková, Gita Dzurková, Janko Veselý, Viktor Horváth i Ernest Matta.

Má len jednu hlavičku,
a len jednu nožičku,
odpočíva v lesíčku,
nebezpečná pre Mišku.

Školské kolo recitačnej a speváckej súťaže
Koncom školského roka bola uskutočnená recitačná a spevácka súťaž. Bolo usporiadané iba
školské kolo, kde naši žiaci dokázali, akí sú talentovaní. Zoznam úspešných žiakov:
poézia
I. kategória:, mladší žiaci: ročníky 1 - 4.
II. kategória: starší žiaci: ročníky: 5 - 9.
1. Nikola Gézová, 4. B
1. Partik Horváth,
7. A
2. Jolana Žigová, 3. B
2. Justína Turtáková, 6. B
3. Patrik Hrobár, 2. A
3. Viktor Horváth, 7. A

( kámils )

Ktoré hlavy nikdy nesplešivejú?
( éntsupak )

Športové súťaže:

( akvártohcum )

špeciálna cena: Jakub Mucha, TVB
Ktorý rok trvá len 1 deň?

Mám zuby len v jednom rade,
ale hryziem všetko všade!
( alíp )

próza
II. kategória: starší žiaci
1. Margita Dzurková, 8. A
2. Ernest Matta, 7. A
3. Martin Mirga, 7. A

zostavila Gita Dzurková, 9. A

(kor ývoN)

Spev: mladší žiaci:
1. Františka Házerová, 3. B
2. Valntín Túr, 3. B
3. Jolana Žigová, 3. B
starší žiaci:
1. Marián Gaži, 6. B
2. Patrik Horváth, 7. A
3. Sabina Lončáková 8. A
a Helena Galová 5. C

zostavil: Julo Makula, 9. A
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Slávnostné ukončenie školského roka
Svitol na nás krásny slnečný deň. Po raňajkách okolo deviatej sme sa zhromaždili
na dvore. Všetci v slávnostnom oblečení. Boli sme veselí, v myšlienkach sa nám vírili
krásne plány. V bráne dvojmesačných letných prázdniny - čo pre nás znamenali krásne
zážitky, dobrodružstvá, nové priateľstvá.
Zrazu nás „prebudili“ milé slová riaditeľa školy pána
Paed. Dr. Pavla Čičváka. Pán riaditeľ nás najprv privítal,
potom hodnotil školský rok. Zdôraznil, že naše známky,
ktoré čoskoro uvidíme vo vysvedčeniach sú výsledkami našej
celoročnej práce. V budúcnosti sa máme snažiť, aby sme
dosiahli lepšie výsledky. Potom sa pán riaditeľ obrátil
na žiakov, ktorí sa rozlúčili so školou so slovami, aby nikdy
nezabudli odkiaľ odchádzali, kde si osvojili základy
vedomostí, kde boli vychovaní.

Totiž s každou odpoveďou na stredných školách a s každým konaním budú reprezentovať
našu školu, svojich učiteľov a vychovávateľov. Majú sa správať tak, aby nás nezahanbili,
ba naopak, aby sme na nich boli hrdí. Zoznam žiakov, ktorí opustili naše zariadenie:
Roman Čisár, Alena Badóová, Jožko Juhás, Ivana Gregová, Dlibor Gaži, Milan Jano,
Lenka Dávidová, Igor Dani, Lenka Mattová, Emília Slepčíková.
Po slávnostnom prejave pána riaditeľa sme vošli do svojich tried, kde sme si od našich
triednych učiteľov prevzali vysvedčenia - ovocie našej celoročnej práce.
Ukončením školského roka bolo počuť z každej triedy krásne pesničky, ktoré sme
pospevovali ešte aj po ceste domov:
Patrik Horváth, 8. A
Už ideme na prázdniny,
do hôr, lesov, na dediny.
Hrať sa, kúpať, opaľovať,
zotaviť sa zrekreovať.

Prázdninový vlak už píska,
Čakajú nás kúpaliská.
Poďme hľadať oddych, zdravie,
Nech nám telo nezmeravie!

Už ideme na prázdniny,
do hôr, lesov, na dediny.
Vrátime sa všetci teda,
do videnia naša trieda.

Volajú nás stany, chaty,
Nastupujme kamaráti.
Vrátime sa všetci teda,
do videnia naša škola.
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Veľká noc - sviatok jari
Jeden z najkrajších jarných sviatkov je Veľká noc. Je to
vlastne sviatok cirkevného pôvodu, keď kresťania spomínajú
na ukrižovanie a vzkriesenie Ježiša Krista, veľkého učiteľa svojej
doby.
K tomuto sviatku sa viažu pojmy ako Popolcová streda ( vtedy sa začína 40 dňový pôst,
ktorý symbolizuje telesnú i duševnú očistu ), Kvetná nedeľa, Zelený štvrtok, Veľký piatok,
Biela sobota, Veľkonočná nedeľa - keď sa posvätí veľkonočné jedlo - podľa tradície šunka,
klobása, plnka, syr i vajíčka. Veľkonočná nálada vyvrcholí vo Veľkonočný pondelok, keď
chlapci chodia polievať dievčatá a im vinšujú im napríklad aj takto:
Spod korbáča preč choroby,
a na krásu veľa vody.
Dvere nezavrite,
bo zle pochodíte,
A voľačo dajte,
zdraví ostávajte.

Šibi, ryby, mastné ryby,
kus koláča od korbáča
a vajíčka do košíčka.
Až mi nedáš dve vajíčka,
daj mi aspoň makovníčka,
ešte k tomu groš, aby bolo dosť.

Potom dievčatá a ženy chlapci dobre pooblievajú studenou čerstvou vodou, aby celý rok
boli čerstvé. Potom voňavkou, aby voňali ako kvetmi obsiata lúka, a napokon ich vyšibú
korbáčom, aby z nich vyhnali lenivosť. Dievčatá darujú chlapcom kraslice, ponúknu ich
veľkonočným jedlom a občerstvením.
Tento deň sa slávil v každej oblasti inak. Niekde chlapci začali šibať už na veľkonočnú
nedeľu a v pondelok pokračovali. Inde kúpači vykúpali dievčatá aj v studenom potoku,
alebo na dvore, keď na ne liali vodu vedrami rovno zo studne. Chlapci potom na neraz až
dvojmetrové korbáče dostali stužky od dievčat. V niektorých oblastiach bolo zvykom, že
dievčatá v utorok striehli na kúpačov, ktorých výdatne poliali.
Imrich Vereš, 9. A
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Apríl - mesiac ochrany prírody
Už aj najmenší školák vie, že apríl je mesiacom ochrany
prírody. Vtedy sa stromy rozzelenajú, rozkvitnú a čoraz častejšie
počuť spev kukučky, drozda, slávika, ktoré sa práve v tomto
mesiaci vrátia z teplejších krajín. Tam strávili obdobie, keď u nás
panovala zima, chlad a sneh. Lenže keď sa poriadne obzrieme
okolo seba, po chodníku, v priekopách, v kríkoch, dokonca aj
na konároch stromov objavíme všelijaké odpadky. Tie sa tam
nedostali náhodou.
Rozsypali ich nezodpovední ľudia, ktorí veru aj iným spôsobom znečisťujú prírodu.
Napríklad keď vylejú olej, saponáty a rôzne chemikálie do zeme alebo rovno do rieky.
Takýmito činmi ničia podzemnú vodu, rastliny, otrávia živočíchov - ryby, žaby, ale aj
vodné rastliny. Spálením rôznych umelých látok a starých pneumatík znečisťujú
ovzdušie, zvyšujú činnosť skleníkového efektu a nedbajú na globálne otepľovanie.
Našou úlohou je teda upozorňovať tých ľudí, ktorí svojimi nezodpovednými skutkami
nielen znečisťujú prostredie, ale tiež ohrozujú svoje okolie, svojich najbližších.

22. Apríl - deň zeme
Deň zeme nám vždy 22. apríla pripomenie, že našu zemeguľu s jej prírodnými
krásami i zvieracou ríšou sme dostali do daru od stvoriteľa. Preto ju máme chrániť, tešiť
sa z jej krás a nie každodenne ju ničiť. Aj malými skutkami, napríklad zasadením
stromčeka sa môžeme pridať ku snahe vytvoriť čistejšie ovzdušie, a pritom aj skrášlime
naše okolie. Povzbudzujme našich kamarátov, aby sa k nám aj oni pridali v ochrane našej
planéty.
Ján Veselý, 7. A

Krst školského CD-čka
Najvýznamnejšia udalosť na konci roka bol slávnostný krst školského CD-čka pod
názvom Sen o šťastí. Tejto dôležitej akcie sa zúčastnili vzácni hostia ako Mgr. Jozef
Gajdoš a Dr. Milan Choma - bývalí riaditelia našej školy, Marta Schmoegnerová - bývalá
vedúca výchovy, Mgr. Marta Mitrová - bývalá zástupkyňa riaditeľa školy, Dr. Vincent
Svat - riaditeľ Súkromnej umeleckej školy na sídlisku Dargovských hrdinov, Michal
Rečka a Ing. Ján Kokarda - starostovia obcí Čaňa a Ždaňa, riaditelia špeciálnych škôl
košického kraja, členovia z vedenia našich sponzorských firiem: Izola, Technoinvent,
Majolóza, ŽPSV-Čaňa.
Úlohu krstnej mamy prijala skladateľka a speváčka, zástupkyňa riaditeľa Súkromnej
umeleckej školy na sídlisku Dargovských hrdinov PhDr. Elena Vidinská.
Toto cédečko je vôbec prvým produktom školy, produktom tímu pod vedením riaditeľa
ŠZŠI v Ždani pána Paed. Dr. Pavla Čičváka. Odbornú hudobnú prácu - hudobné úpravy,
hudobnú réžiu, aranžmány organizoval František Jano so svojim tímom menovite Marek
Sarvaš, Miro Šály. Fotografie a grafickú úpravu nosiča zabezpečil Dávid Gore.
No a nezabudnime ani na domácich superstarov, ktorými boli sólisti Lukáš Filip,
Blanka Gažiová, Marián Gaži a vokalisti Sandra Matová, Helena Galová, Dominika
Horváthová, Viktor Horváth, Patrik Horváth a Ernest Matta. Ďalšími účinkujúcimi boli
Miro Juhás, Jakub Mucha, Ľudovít Dzurko, Simona Horvárhová, Ján Veselý, Roland
Andó. Všetci sú samozrejme žiaci našej školy.
Ceremoniál, počas ktorého žiaci prednášali všetky piesne z cédečka, moderovala pani
učiteľka Mgr. Edita Kissová.
Marián Gaži, 7. A

naša prehriata planéta bude vyzerať takto,
keď ju nebudeme chrániť.

naša planéta z vesmíru dnes
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O letných akciách

Hviezdoslavov Kubín

Ohľadom letných akcií sme sa opýtali novú vedúcu vychovávateľku Bc. Máriu
Jobbágyovú. Nuž, ona nás ochotne informovala a porozprávala nám, že počas letných
prázdnin boli uskutočnené nasledujúce akcie:

Tento rok už tretí raz bolo usporiadané školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov
Kubín. Učitelia vyučujúci slovenský jazyk a literatúru pripravovali žiakov už od začiatku
februára. Okolo 15.-ho marca sa usporiadali triedne kolá a 21. marca školské kolo. Porotu
tvorili učitelia: Eva Žuková, Mgr. Helena Meštellérová, Mgr. Miriam Zámbory, Mgr. Jozef
Marczi. Súťaže sa zúčastnilo 25 žiakov, ktorí si svoje recitačné schopnosti porovnali
v štyroch kategóriách. Z nich boli úspešní:
I. kategória: žiaci 1- 2. ročníka a TVB
1. Jano Róbert - 2. B, ostatné umiestnenia porota neudelila
II. kategória: žiaci 3 - 4. ročníka
1. Jozef Ficu 4. A
2. Nikola Házerová - 3. B
III. kategória: žiaci 5 - 6. ročníka
1. Alexander Cziczer - 5. A
2. Róbert Balogh - 5. A
IV. kategória: žiaci 7 - 8 - 9. ročníka
poézia: 1. Patrik Horváth 9. A.
2. Sabína Lončáková - 9. A
próza: 1. Eva Češelková 9. A
Špeciálna cena: Juraj Lovás - 1. A - praktická škola

Už je tradíciou, že deti počas letných prázdnin trávia určitý čas
v Kokave nad Rimavicou. Tak bolo aj počas tohto leta, keď
začiatkom júla 6 detí: Maťo Mirga, Paťo Horváth, Viktor Horváth,
Matej a Jakub Muchovci a Eliška Matiková sa pod vedením Márie
Timulákovej oddychovalo 7 dní v krásnom prostredí v údolí rieky
Kokava. Pobyt zorganizovalo charitatívna spoločnosť OTCOVE
SRDCE.
Potom od 1-12. augusta 20 detí rekreovalo v Kysaku. Prvý týždeň sa o nich starali p.
Jobbágyová, p. Jobbágy a sl. Zuzana Lukáčová, po týždni ich vystriedali p. Juhásová,
p. Pristašová, p. Berešová. Prvý týždeň na pobyte boli aj deti z DeD Košická Nová Ves,
takže sa deti navzájom kamarátili.
Každý deň sme mali rôzne súťaže, zväčša zamerané na šport a pobyt na čerstvom
vzduchu: futbalový turnaj, volejbalový turnaj, prehadzovaná, súťaže v plávaní, hľadali
sme poklad, basketbal, stolný tenis, dvakrát sme aj opekali, pri vychádzkach lesom sme
hľadali huby, ale pomáhali sme aj pri úprave exteriéru školy v prírode.
Posledný večer sme si urobili pyžamovú party, na konci večerného programu sme
vyhodnotili každé dieťa. Každý dostal diplom za to v čom bol dobrý.
Počas domáceho - internátneho pobytu sa deti tiež nenudili. Každý deň mali usporiadané
zaujímavé programy. Predovšetkým turistické vychádzky do blízkeho okolia, do Skároša,
do Nižnej Myšle, ku koniarni, do Čane a inde v blízkosti obce Ždaňa. Okrem toho
športovo-branné súťaže, napríklad futbalové zápasy s chlapcami s dediny, a vo vlastnom
areáli, bežecké preteky, ale aj diskotéky a opekačky na veľkom dedinskom športovom
ihrisku.
Ako vidíte, počas letných prázdnin sa vďaka bohatému programu zabavil každý žiak.
Na letné prázdniny spomínajú žiaci vždy v najlepšom.

Víťazi jednotlivých kategórií reprezentovali našu školu na okresnom kole súťaže, ktoré sa
uskutočnilo o týždeň - 27. marca. Z nich bol úspešný iba Patrik Horváth, ktorý získal prvé
miesto. Róbert Jano sa stal neoficiálne štvrtým, od poroty dostal iba o jeden bod menej, ako
žiak ,ktorý vo svojej kategórií dosiahol tretie miesto.
Na margo súťaže by som poznačil, že žiaci ktorí sa v predošlých rokoch aktívne zapájali do
súťaže a patrili medzi umiestnených, sa žiaľ toho roku nezúčastnili školského kola.
V budúcnosti by sme radi ukázali svoje schopnosti v prednášaní prózy na školskom, ako aj
na okresnom kole, a to vo všetkých kategóriách.
Gita Dzurková, 9. A

Eliška Matiková, 8. A a Gita Dzurková, 9. A

nástup družstiev pred futbalovým
turnajom v Kysaku

budova školy prírody
v Kokave nad Rimavicou
-4-

- 25 -

Deň učiteľov
Deň učiteľov je sviatok pedagógov, teda tých pracovníkov, ktorí
učia, vychovávajú im zverené deti, starajú sa o ich všestranný telesný
i psychický rozvoj. Deň pedagogických pracovníkov oslavujeme 28.
marca. Je to deň narodenia veľkého pedagóga, učiteľa národov - Jana
Amosa Komenského (28. 3. 1592). Prečo ho nazývajú ako učiteľa
národov? Nuž preto, lebo jeho zásady a názory uznávajú na celom
svete, používajú ich v pedagogike - vo vyučovaní i výchove.
Z týchto zásad by som vyzdvihol zásadu znázornenia vo vyučovaní. Túto zásadu
uprednostňoval Komenský namiesto suchého bifľovania alebo výkladu bez znázornenia.
Jeho myšlienky o dôležitosti vzdelávania sa, o čítaní kníh sú tiež známe a uznávané na
celom svete / aj v cudzích krajinách.
Najznámejšie diela tohto veľkého pedagóga sú napríklad Veľká didaktika, Bludisko sveta
a raj srdca, Svet v obrazoch, alebo Dvere jazykov otvorené.
Učitelia, pedagógovia pracujú podľa jeho názorov
už vyše 400 rokov. Aj naši učitelia sú na
- 20 tom, aby zvýšili úroveň svojej výchovno-vzdelávacej práce. My žiaci cítime, že sme
v dobrých rukách, keď si každý rok krok za krokom osvojujeme nové učivo. Od malého
prváka, od prvých čiarok i písmen, od prečítaní prvých slov i textov sme sa stali
múdrejšími a rozumnejšími. Teraz ako ôsmaci a deviataci si už uvedomujeme, koľko úsilia
vynaložili naši učitelia, kým nás ako malých žiačikov naučili čítať a písať. Aký boli
trpezliví, povzbudzovali a presvedčovali nás, že sme schopný prečítať a napísať písmenko,
slovo, aj vetu. Neskôr nás naučili násobilku, vypočítať príklady, recitovať básničky,
vymenovať svetadiely, oceány, rieky, časti a orgány tela, všelijaké rastliny, vlastnosti látok,
a iné dôležité veci, ktoré v živote budeme potrebovať.
Ďakujeme Vám drahí naši učitelia.
Patrik Horváth, 8. A

Jan Amos Komenský

učenie je radosť,
žiaci 2. a 3. A v Ždaňi
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vždy radi čítame,
žiaci 2. B v Čani

Zážitky z táborenia v Kysaku
Čaro prvého dňa
Do Kysaku sme spolu cestovali dvadsiati. Odprevadili nás aj
pán riaditeľ školy PaedDr. Pavol Čičvák, bývalá zástupkyňa
p. Mgr. Marta Mitrová, bývalá vedúca výchovy p. Helena Kurucová a pán vychovávateľ
Bartoloej Jobbágy. Táborenie sa uskutočnilo pomocou finančnej podpory občianskeho
združenia Otcova ruka.
Príchod do tábora okolo pol 11-ej sprevádzalo známe heslo: trikrát hurá. Veľká kamenná
budova nám už bola známa z predošlých rokov. Po výstupe z autobusu nás najprv ubytovali
do pekných izieb a potom sme išli na obed. Výborná zeleninová polievka a buchty na pare
s čokoládovou polevou v nás vyvolali pocit, akoby sme boli v siedmom nebi. Ináč celý čas
varili veľmi chutné jedlá. Najpopulárnejšie boli dukátové buchtičky, rezeň s ryžou
a čerešňový kompót, špagety, rybie filé, kuracie prsia a rôzne šaláty.
Povinný poobedňajší oddychový čas sme strávili na izbách. Skamarátili sme sa s chovancami
z iných domovov, napríklad z Košickej Novej Vsi. Rozprávali sme si veselé príbehy.
Po skončení oddychového času sme mohli ísť na dvor - na ihrisko a až do večera sme mali
také voľnejšie športové popoludnie. Chlapcov zaujímal iba futbal a dievčatá hrali volejbal
a vybíjanú. Po večeri sme mali zoznamovací večierok. Každý ústav sa predstavil s krátkym
programom a takisto každý žiak povedal pár slov o sebe. Pred spaním som sa zamyslela
nad tým, že tie prvé dni sú také podobné a predsa sú zvláštne. Spoznáme nové tváre,
počujeme srandovné historky a všetci sa správame tak slušne. Vznik nových priateľstiev vždy
zanechá dobrý pocit a vytvorí čaro prvého dňa z táborenia.
Gita Dzurková, 9. A

Kysak z vtáčej perspektívy
-5-

Zážitky z táborenia v Kysaku

Ženy - Mamičky

Šišky ako hrušky

V marci a v máji sa oslavujú sviatky spojené s predstaviteľmi
krajšieho pohlavia. 8. marec určili ako Medzinárodný deň žien
v roku 1910, a aj prvú májovú nedeľu slávime ako Deň matiek už
veľmi dávno.
8. marca prejavujeme úctu všetkým ženám, môžu to byť učiteľky
alebo vychovávateľky v školách, sekretárky, manažérky, riaditeľky v kanceláriách,
predavačky v obchodoch, tkáčky, krajčírky v továrňach, lekárky, sestričky, ošetrovateľky
v nemocniciach a poliklinikách, ale aj poslankyne v parlamente.
Tie ženy sú väčšinou i mamičky, ktoré sa popri zamestnaní starajú o svoju rodinu. Varia,
perú, upratujú, spríjemňujú a skrášľujú svoj domov a podporujú celú svoju rodinu. Ich
práca je nenahraditeľná na pracovisku, ako aj doma. So svojou prácou rozdávajú lásku
a sú vždy pozorné k svojim najbližším, k svojim deťom, manželom, i ku svojim žijúcim
rodičom.
S tými myšlienkami chcem v mene mužského pohlavia poďakovať predovšetkým
našim učiteľkám, vychovávateľkám, kuchárkam a upratovačkám našej školy, ako
i všetkým ženám i mamičkám za ich obetavú prácu.
Patrik Horváth, 8. A

Chcete vedieť ako vyzeral náš bežný deň v tábore?
Nuž ten, kto to všetko neprežil, by len tak odvetil, že určite nuda.
Veruže by sa veľmi mýlil! Ani chvíľu sme sa nenudili.
Nuž ráno budíček: keď som sa ešte vo svojich snoch prechádzala na krásnej lúke
medzi kvetmi všetkých farieb a okolo mňa spievali a tancovali krásne víly. Zrazu však
počujem budík!
Vy by ste si mysleli: ten odporný rev budíka! Ale verte, či neverte, už večer
pred spaním každý z nás rozmýšľal o tom, aký nový zážitok pre nás držiava ďalší deň.
Aké nové prekvapenia zažijeme a aké nové priateľstvá vzniknú. Už večer sme sa tešili
na nasledujúci deň, ktorý sa začal budíčkom, pokračoval rozcvičkou. Potom bola ranná
hygiena a urobili sme poriadok na našich izbách. Pri bodovaní izieb sme mali trému,
ale veľmi sme sa snažili, lebo najkrajšia izba dostala na konci táborenia tortu.
Potom sme išli do jedálne na raňajky. Rožky a chlebíčky sme mali s maslom, džemom,
syrom alebo medom. Ešte si stále spomínam na rozžiarené tváre, hlavne keď sme mali
med. Niektorým nepozorným chovancom med stiekol po ruke, alebo na tričko. Potom
sa lepili a my sme sa smiali. Alebo keď sa náhodou prevrátila šálka, vždy sa stalo niečo
veselé. Po raňajkách nasledovali túry do blízkeho okolia. Možno si myslíte, že boli dlhé
a ťažké, ale môžem Vás uistiť, že vôbec nie. Možno sme niektorí cítili večer únavu,
ale cez deň... to bolo úžasné!
Celá skupina veselo štebotala. Mali sme často oddychové prestávky. O atrakcie túry
sa starali náhle objavené veveričky, ktoré kus bežali po chodníku a potom na chvíľku
zmizli.
Hneď na to sme ich zbadali na stromoch ako skákali z konára na konár, z jedného stromu
na druhý. Vtedy na nás padali šišky ako hrušky. Prekvapili nás aj srnky. Videli ich zočivoči iba tí, ktorí išli vpredu. Ostatný iba ich zadok s krátkym bielym chvostom. Aj tak boli
pekné.
Eliška Matiková, 8. A

žiaci 4. B triedy v Čani pripravili naozaj krásne prekvapenia svojim mamičkám

Matka s dieťaťom
-6-
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Slávnostné otvorenie školského roka

Marec, mesiac knihy
Marec je prvým mesiacom jari. Každý vie, že jar je obdobie,
keď sa príroda prebúdza, rastie v nej nový život - púčiky a kvety
stromov, mláďatá zvierat. Za mesiac knihy určili tento mesiac,
možno práve preto, lebo keď čítame knihy, dostaneme sa k novým
informáciám, rodia sa v nás nové myšlienky, predstavy, ktoré
sa vytvoria vďaka novým vedomostiam.
Knihy symbolizujú okno ( Predstavme si knihy, ako okno, ktoré keď otvoríme, vidíme
z bytu von na celý svet, pre nás ešte neznámy ). Knihy sú zlatým kľúčom ku svetu
rozprávok, poviedok, románov, lexikónov, ku svetu vzdelanosti.
Jan Amos Komenský, koho považujú za učiteľa národov so svojimi myšlienkami
povzbudzoval predovšetkým deti: „Dieťa, chci byť múdrym, vzdelaným!“
Vzdelaný môže byť ten, kto má rád knihy. Tie nám dávajú návody ku riešeniu každej
ťažkej situácie, povzbudzujú a utešujú nás a sú našim najvernejším priateľom. Kto nemá
rád knihy - zdôraznil Komenský - nemá rád múdrosť. A kto nemá rád múdrosť ostáva
hlupákom. Hlupákom sa však nechce stať nikto, veď hlupáka môže hocikto oklamať
a podvádzať.
Kniha nielen učí a vychováva, ale aj zabáva, rozvíja predstavivosť každého človeka.
„Sto ľudí, sto chutí“ hovorí príslovie. V knihách sú spracované stovky tém, takže každý
z nás si určite príde na svoje.
Odkedy existujú knihy? Nuž knihy sú tak veľmi staré, že by ste si to ani nemysleli.
Medzi prvé knihy patrili kôry stromov, na ktoré ľudia písali, tabule z hliny - ktoré vypálili,
blany z koží zvierat. V starom Egypte písali na papyrus, ktorý bol zhotovený z trstiny, ale
aj v starej Číne existovali papyrusové rolky. Prvé knihy ktoré mali tvar dnešnej knihy, boli
písané rukou. Až v roku 1448 nemecký kníhtlačiar Ján Guteberg zhotovil písmená z dreva.
Priložil ich ku sebe - vyskladal z nich slovo, potom ich natrel silnou farbou ( dnes
tlačiarenskou ) a natlačil na stranu. Tak sa tlačili prvé strany, ktoré sa neskôr zviazali,
a objavili sa prvé tlačené knihy, ktoré sa postupne rozšírili po celom svete. Vznikom
knižnej tlače sa stali knihy oveľa lacnejšími, mohli si ich kúpiť aj školy, neskôr aj študenti.
Moja najmilšia kniha je Malý princ, ktorú napísal Antoin Saint Exupéry.

Slávnostné otvorenie školského roka aj slniečko privítalo
žiarivým úsmevom. Presne o deviatej sa ozvali milé slová pána
riaditeľa Paed. Dr. Pavla Čičváka, ktorí nás všetkých prítomných
srdečne privítal.
Smutne skonštatoval, že mnohí naši bývalí spolužiaci, ktorí
v minulom školskom roku spolu s nami zbierali zrnká múdrosti,
boli premiestnení do iných ústavov.
My na nich budeme myslieť a všetci dúfame, že aj tam sa budú
cítiť tak dobre, ako u nás a budú úspešní tak aj v učení, ako aj
na rôznych súťažiach.
Našu školu opustili aj niektorí naši bývalí vychovávatelia. Boli preradení do iných ústavov.
Ich výchovná práca, kreativita, osobnosť a ich milé povzbudenia nám budú chýbať.
Nám, tunajším žiakom pán riaditeľ zaprial do nového roka veľa usilovnosti v učení,
vytrvalosti v trénovaní na súťaže, a nakoniec také výsledky, ktorými budeme aj my,
aj učitelia spokojní. Zdôrazňoval, aby sme zachovali v dobrom stave školský majetok, šetrili
elektrickou energiou, vodou, aby sme naše okolie neustále skrášľovali, a aby sme si cenili
všetko to, čo máme.
Rozdelenie žiakov a vychovávateľov do 4 ústavov:
Košická Nová Ves - Ostali u nás: Vychovávatelia: Bc. Mária Jobbágyová, Mária Juhásová,
Mária Bérešová, Melánia Pristášová
Sídlisko Nad Jazerom - Urálska: Vychovávatelia: Helena Kurtová, Mária Timuláková, Eva
Kmecová, Jana Gergeľová, Helena Vargová
Žiaci: Dominika Horváthová, Simona Horváthová, súrodenci Juhásovci: Miro, Jožko, Paľko,
Alena Badóová, Katka Paločková
Vyšná Kamenica - Vychovávatelia: Tomáš Téglássy, Jana Tomková, Helena Verebová
Viktor Horváth, 8. A

Julo Makula, 9. A

rozlúčka s našimi vychovávateľkami
na slávnostnej koncoročnej pedagogickej porade

rekonštrukcia Gutenbergovho lisu
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Záujmové krúžky na našej škole
Záujmové krúžky majú dôležitú úlohu pri všestrannom rozvoji žiakov základných škôl.
Na našej škole v tomto školskom roku pracuje 10 krúžkov.
1. Krúžok Z rozprávky do rozprávky navštevujú žiaci 2. a 3. A triedy. Najaktívnejší žiaci
sú súrodenci Hrobárovci, ktorí majú veľmi radi rozprávky, hlavne o princeznách
a o zvieratách. Krúžok riadi pani učiteľka Mgr. Eva Lešňanská.
2. Krúžok informatiky pracuje pod vedením pani uč. Mgr. Heleny Meštellérovej. Žiaci
si osvoja základy práce s počítačom, učia sa písať, meniť písmo, ukladať, kopírovať...
Veľmi radi pracuje v tomto krúžku 13 žiakov, z ktorých sú najšikovnejší Ľudo Makula,
Jaroslav Jano a Adam Mata.

3. Literárno-dramatický krúžok navštevuje 10 žiakov. Pracujú pod vedením pani učiteľky
Evy Žukovej. Najúspešnejší sú: Jožko Ficu, Marek Móró a Alena Maslyarová. Obsah
prečítaných príbehov žiaci porozprávajú, pričom sa učia nácviku artikulácie a spisovnej
výslovnosti.
4. V Krúžku šikovných rúk pracuje 10 žiakov, pod vedením pani uč. Ruženy Dorovej.
Cieľom krúžku je rozvoj jemnej motoriky a manuálnej zručnosti žiakov. Najkreatívnejší
sú Jolana Žigová, Jana Zubková, Františka Házerová a Brenda Korová.

- 8 -

Valentín
Podľa historických prameňov bol svätý Valentín, rímsky kňaz a doktor, žijúci v Ríme
v treťom storočí n. l. za vlády cisára Marka Aurélia Claudia. Duševná choroba priviedla
cisára k myšlienke zrušiť manželstvo, lebo ženatých mužov nepovažoval za dobrých
bojovníkov. Svätý Valentín však pokračoval v sobášení mladých mileneckých párov,
za čo bol zatknutý a uväznený. Pretože sa nehodlal vzdať svojho kresťanského zmýšľania,
bol mučený a potom popravený. V čase pobytu vo väzení sa ale zamiloval do slepej dcéry
žalárnika, ktorú vyliečil a tesne pred smrťou jej poslal vyznanie lásky, ktoré končilo
slovami:" Od Tvojho Valentína." Písal sa 14. február roku 269.
Prvá Valentínka, blahoželanie z lásky, sa objavila v 15. storočí. Z londýnskeho
väzenia ju svojej manželke poslal Charles, vojvoda Orleánsky. Komerčné využitie však
Valentínky našli až začiatkom 19. storočia, kedy sa začali vyrábať a tlačiť.
Začiatku mali blahoželania podobu papierových "čipiek", boli zdobené malými kúskami
skla, strapcami, alebo suchými kvetmi. V priebehu rokov sa menili a vyvíjali až do
súčasnej podoby.
Dnes znamená 14. február - deň Svätého Valentína - jedinečnú príležitosť ako
vyjadriť svojim blízkym svoju lásku, priazeň a priateľstvo. Poslať blahoželanie znamená
urobiť radosť niekomu, koho máme radi, koho si vážime a kto pre nás veľa znamená.
Či už je to partner, tajná láska, rodičia, súrodenci alebo priatelia, s ktorými sa cítime
dobre. Sú to ľudia, s ktorými sa bežne stretávame, ale väčšinou zabudneme na to, aby sme
im povedali, čo k nim cítime a ako sú pre nás v živote dôležití.
Valentínka mamičke, otcovi, sestre či bratovi, dcére, starej mame, manželke či manželovi,
dobrej kamarátke či pani učiteľke je presne tým, čo poteší a zahreje pri srdci.
Je to jedinečné prekvapenie, na ktoré sa nezabúda.
Sandra Matová, 9. A
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Fašiangy - obdobie plesov, karnevalov
Obdobie od 6-ho januára do popolcovej stredy sa nazývajú
fašiangy. Ako som už v názve naznačila, je to obdobie zábav,
karnevalov, plesov. V tomto období zvykli usporiadať aj svadby.
Podľa povery totiž, ktorá dievčina sa nevydala do konca
fašiangov, musela čakať ešte jeden rok. Mladšie dievčatá mali ešte
dosť času na vydaj, neľutovali koniec fašiangov, ale tie staršie
veru ľutovali, že ostali v parte.
Pozoruhodné sú aj príslovia, porekadlá a pranostiky súvisiace s fašiangami,
napríklad Fašiangy sa krátia už sa nenavrátia a dievčatá plačú, že sa nevyskáču, na
fašiangy výskal, v pôste brucho stískal, krátke fašiangy – dlhá zima. Typické
fašiangové pochúťky sú šišky a karamel. Charakteristické pre tieto dni sú zakáľačky,
hostiny, hojnosť jedenia.

Na našej škole i v Ždani i v Čani usporiadali karneval pred jarnými prázdninami.
Žiaci sa už týždeň - dva predtým pripravovali na tú mimoriadnu a veselú udalosť.
Vystupovali tu všelijaké masky: čarodejníci, vodník, Japonka, princezné, čertíky,
princovia, námorníci, rytieri, korytnačky a iné. Tie masky nás presvedčili, že žiaci
našej školy sú kreatívni, a zruční. Masky si nielen obliekli, ale aj vtipne predstavili,
a napodobnili aj charakter postáv. Všetci sme veselo tancovali počas celej diskotéky.
Na ten karneval budeme dlho spomínať. Bolo to neobyčajne zábavné, a pri
hodnotení masiek mala porota skutočne ťažkú úlohu. Nakoniec sa rozhodli, že tieto
masky boli najvýstižnejšie:
V Ždani: Vták - P. Hrobár, Čarodejnica - M. Kuruová, Strašiak - J. Ficu, Bezdomovec
- E. Matiková, Babka - P. Horváth, Hrozno - M. Dzurková, Lev - J. Lovás
V Čani: Snehová vločka - A. Lončáková, Japonka - S. Janová, Vodník - M. Turták,
Valentínka - P. Matová, Zorro - J. Balogh, Zlatovláska - B. Korová
Viktor Horváth, 8. A

5. Krúžok Športové hry navštevuje 9 žiakov, z ktorých pani uč. Mgr. Miriam Zámbory
vyzdvihla Ľudovíta Dzurka, Elišku Matikovú a Martina Mirgu. Činnosť krúžku
sa zameriava na rozvoj pohybových zručností v rámci volejbalu, basketbalu
a korčuľovania. Pri športe sa žiaci odreagujú, učia sa zásady faire play, naučia
sa správne znášať prehru a tešiť sa z výhry.
6. Dopravný krúžok navštevuje 8 žiakov pod vedením pána uč. Pavla Ondočka.
Hlavným cieľom krúžku je oboznámiť žiakov so základnými pravidlami cestnej
premávky, s dopravnými značkami, naučiť ich vhodne sa správať na ceste, vedieť
poskytnúť prvú pomoc pri zraneniach. Najšikovnejší sú Roman Jano, Nikola Rybárová
a Nikola Házerová.

7. V krúžku umeleckej tvorivosti pracuje 8 žiakov pod vedením pani uč. Ivety
Kajlovej. Cieľom krúžku je rozvoj kreativity, viesť žiakov k formovaniu estetického
vzťahu ku skutočnosti, podporovať ich vo vyjadrovaní vlastných pocitov.
Najšikovnejší žiaci sú Miroslava Turtáková a Matúš Vasily.
8. Krúžok Matematika prevažne - vážne navštevujú žiaci 5. B triedy, ktorí
prostredníctvom didaktických hier a riešením zaujímavých úloh rozvíjajú svoje
logické myslenie a schopnosti. Ich prácu koordinuje pani uč. Mgr. Natália Sonogová,
ktorá pochválila Nikolu Gézovú a Nikolu Dávidovú.
9. Krúžok estetickej výchovy vedie pani uč. Mgr. Edita Kissová. Navštevujú ho žiaci
6. C triedy. Najšikovnejší sú Helena Galová, Romana Janová a Marek Gala. Hlavným
cieľom krúžku je rozvoj šikovnosti a estetického cítenia žiakov, ich vzťah ku prírode
a k realite.
10. V zdravotníckom krúžku pracujú žiaci 8.a 9. A triedy a 1. A triedy pomocnej
školy. Ich prácu riadi Mgr. Andrea Hertnekyová. Počas práce sa oboznámia
s činnosťou Červeného kríža, učia sa poskytnúť prvú pomoc, oboznámia
sa s vybavením lekárničky a osvoja si spôsoby obväzovania a zásady ošetrovanie rán.
Najšikovnejší žiaci sú Juraj Lovás a Ivana Gregová.
zostavili: Helena Galová, 6. C a Julo Makula, 9. A
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Výtvarníci a ich práce
Na našej škole je ozaj veľa žiakov, ktorí radi kreslia a sú veľmi šikovní. Nás všetkých
podporujú naši učitelia, rozvíjajú našu tvorivosť, predstavivosť, rozmanitosť nášho
výtvarného prejavu. Pre viacerých žiakov našej školy je kreslenie záľuba, no teraz
vyzdvihneme tých, ktorí sú výnimočne talentovaní, majú nezvyčajné, tvorivé nápady, ako
aj nekonečnú trpezlivosť na vypracovanie svojich diel. Najkreatívnejšie a najkrajšie tvorby
potom učitelia pod vedením odborníčky - výtvarníčky Mgr. Marty Mitrovej vyberú
a posielajú na rôzne celoslovenské aj zahraničné výtvarné súťaže. V minulom a tomto
školskom roku žiaci našej školy dosiahli nasledujúce ocenenia na rôznych výtvarných
súťažiach: na súťaži Výtvarný salón ZPMP 2006 v Dunajskej Strede boli ocenení žiaci
Alena Badóová a Róbert Ferko.
Farebný detský svet - Moldava nad Bodvou, 2007 - ocenení žiaci: Patrik Horváth a Julo
Makula. Szabóov grafický Lučenec - Martin Mucha - 2. miesto.
Uznanie Veľvyslanectva Nemeckej republiky v Bratislave - kresby našich žiakov boli
úspešní, ocitli sa v prvej desiatke a dostali sa do celosvetového kola. Na súťažiach Voda
pre tvoj život a Zelený svet, ktoré organizoval Detský výtvarný Trenčín boli úspešný R.
Ferko a M. Mucha. V súťaži Krajina nádeje bol úspešný Ľudo Dzurko.
Viktor Horváth, 8.A

Ľudo Makula a Paťo Horváth
v Bratislave

Pani učiteľka výtvarnej výchovy Mgr. Marta Mitrová
s Ľudom a Paťom v Dunajskej Strede
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Vianoce v čaňanskej rodine
V predošlom čísle nám žiačka Gita Dzurková prostredníctvom krásnych myšlienok
opísala domovácku idylu. Prezradila, čo všetko sa odohráva v duši chovancov počas Vianoc,
keď im najviac chýbajú rodičia, súrodenci - ich rodina. Že im to nahradí domovácka idyla
a skutočnú rodinnú si prežijú až neskôr vo vlastnej rodine. Ale tá bude úplne iná, ako
v domove. Síce naši vychovávatelia sa im snažia spríjemniť v domove vianočné dni, ale
prežiť vlastnú idylu vo vlastnej rodine musí byť najkrajší pocit v živote.
V tomto roku nám predstaví čaro štedrého dňa v rodine naša žiačka Gabika z Čane.
Pred štedrou večerou sme mali iba deň voľna, preto nákupy a to nielen darčeky, ale aj
potraviny k vareniu a pečeniu sme nakúpili skôr. Akurát čerstvú živú rybu zabezpečil otecko
až posledný deň. Trošku sme sa z nej tešili, ako pláva vo vani, chceli sme ju nakŕmiť, aby
bola väčšia, ale ona nemala chuť do jedla. Asi už tušila, že v našej vani prežije posledné
minúty svojho života. Potom nás otecko vyhnal z kúpeľne a o hodinu neskôr predložil kapra
na pečenie. Samozrejme očisteného a nakrájaného na tenké plátky.
Za ten čas mamička s našou pomocou už naložila na sporák veľký hrniec s kapustnicou, ktorá
okrem kapusty obsahovala kúštik mäsa a klobásky. Potom vybrala z rúry makové, kakaové
i orechové záviny. Keď ocko predložil rybu na vyprážanie, olej bol už rozpálený, a tri taniere
s múkou, vajíčkami a strúhankou na vyprážanie ryby boli pripravené.
Vianočný stromček sme ozdobili my deti ešte doobeda, aby sme neskôr mohli pomôcť
mamke pri prichystaní večery. Bola to najväčšia zábava, zjedli sme aj 2 - 3 salónky,
len darčeky chýbali pod stromčekom. Tie každý umiestnili pod stromček potajomky
pred večerou. Už sme sedeli pri stole, mamička práve umiestnila kapustnicu, zrazu sme
počuli vysnívaný krásny zvuk zvončeka, čo znamenalo, že v obývačke, kde bol stromček
už „chodil“ Ježiško. Všetci sme premýšľali, čo nám asi priniesol pod stromček. Samozrejme
najprv sme sa navečerali, ochutnali sme všetky chody, tak, ako sa patrí. Naša zvedavosť
a radosť celý večer rástla. Pri stromčeku najprv celá rodina zaspievala vianočnú pesničku - tú
najznámejšiu - Tichá noc, svätá noc a potom sme otvorili balíčky označené menovkami.
Za darček sme poďakovali Ježiškovi a rodičom a sme sľúbili, že budeme pozornejší
a pomocnejší k ostatným členom rodiny a my sestry sa už nikdy nebudeme hádať, veď
sa máme veľmi radi.
Gabika Zubková, VI. C
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Posedenie pod stromčekom
Príjemné poobedie sme prežili my žiaci poobedňajšej smeny v Čani. Deň pred vianočnými
prázdninami sme organizovali posedenie pod vianočným stromčekom. Každá trieda
predstavila svoj program, pekné pesničky i básničky o vianočnom stromčeku,
o Jezuliatkovi a o Vianociach. Naučili sme sa aj nové pesničky pod vedením pani učiteľky
Mgr. Anny Eštókovej. Učitelia nám rozdávali drobné darčeky, medovníčky, cukríky,
bombóny a lízanky, z čoho sme mali všetci veľkú radosť. Potom nasledovala diskotéka,
keď sme veselo tancovali až do 17-tej hodiny. Bol to pre nás nezabudnuteľný zážitok, na
ktorý radi spomíname ešte aj dnes.
Steny našej školy zdobia diplomy, ktoré svedčia o nadanosti našich žiakov

Deň pred vianočnými prázdninami sa v kultúrnom dome v Ždani uskutočnil vianočný
koncert, ktorého sa zúčastnili hostia zo sponzorských firiem. Na koncerte vystúpili naši
slávici, ktorí očarili obecenstvo krásnymi melódiami. Pri speve ich doprevádzal na gitare
pán učiteľ František Jano.
Roman Jano, 3. B
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Kto? Kedy? Čo?
Mrakodrap - 1883, Wellborn, Chicago
Minca - 6825 pred našim letopočtom, Malá Ázia
Most kamenný - 1100 pred našim letopočtom, Mezopotámia
Noha umelá - 1816 Pott, Londýn
Noviny - 59 pred našim letopočtom, Julius Caesar
Nožnice železné - 1000 pred našim letopočtom
Oblek potápačský - 1819, Siebe, Anglicko
Oceľ - 2220 pred našim letopočtom, Čína
Očkovanie - 1796, dr. Jenner, Anglicko
Okná - 2300 pred našim letopočtom, Sumeri
Okuliare - 1299, Alexander, Taliansko
Panvica elektrická- 1911, USA
Peniaze papierové - 600 pred našim letopočtom, Čína
Pero plniace - 1842, USA
Píla dvojručná - 900 pred našim letopočtom, Malá Ázia
Pinzeta - 2500 pred našim letopočtom, Mezopotámia
Písmo klinové - 3900 pred našim letopočtom, Sumeri
Pneumatika - 1846, Škótsko
Podkova - 192 pred našim letopočtom

Naši slávici
Pán riaditeľ nás v októbri 2006 prihlásil na celoslovenskú súťaž v speve Rómsky
hlások, ktorú organizovalo Humanitárne občianske združenie Centrum Sociálnej Pomoci
Mladým v Lučenci. Na základe zaslaného CD nás vybrali na finále súťaže z viac ako 200
detí z celého Slovenska.
S pánom učiteľom Františkom Janom sme začali usilovne nacvičovať. Súťaž sa
uskutočnila v stredu 13.12. 2007. Vyrazili sme okolo pol siedmej, cesta trvala asi dve
hodiny. V aute sme si s Blankou ešte podriemkali. Okolo deviatej sme šťastne dorazili do
Lučenca, do Domu kultúry, kde sa súťaž mala konať. O desiatej sa začala generálka pod
vedením režisérky celého programu Daniely Hívešovej Šilanovej. Program bol mimoriadne
bohatý, v oddychovej časti vystúpili tanečné súbory a rôzni iní speváci a umelci. Generálka
sa skončila o 12:00 hodine. Po obede sme si trošku oddýchli a potom to prišlo.
Súťaž sa začala presne o jednej. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, deti do 15 rokov a
deti do 18 rokov. V každej skupine bolo asi 20 súťažiacich. Boli to výborní speváci. Keď
sme ich počuli spievať na generálke, povedali sme pánovi učiteľovi, že nemáme šancu a nič
nevyhráme. Pán učiteľ nám však nedovolil aby sme to vopred vzdali a dal nám rady, posilnil
nás, aby sme zaspievali najlepšie ako vieme.
V úvode programu vystúpili tanečníci. Potom moderátorka programu, novinárka Denisa
Havrľová, privítala všetkých účinkujúcich, súťažiacich aj divákov, ktorých bol úplne plný
kultúrny dom. V úvode vystúpil s prejavom aj primátor mesta Lučenec a zástupkyňa
ministerstva školstva, pod záštitou ktorých sa súťaž konala.
Spievali sme naplno a najlepšie ako sme vedeli. Mali sme úspech, tlieskal nám celý
kultúrny dom. Aj pán učiteľ nás pochválil a povedal nám, že je s nami veľmi spokojný, že
sme mu neurobili hanbu. No na víťazstvo to však nestačilo, lebo naši súperi tvorili silnú
konkurenciu, pretože spievali v poloprofesiálnom detskom speváckom súbore. Avšak neboli
sme z toho sklamaní, boli sme radi, že nás vôbec vybrali do finále. Po štvrtej hodine bolo
vyhodnotenie. Blanka skončila 7. a ja 8. v poradí. Deti získali pekné vecné ceny, za prvé
miesto to bolo domáce kino. Potom sme sa rozlúčili s našimi novými kamarátmi s ktorými
sme sa tam spoznali a vyrazili sme na cestu domov. Prišli sme šťastne, unavení po celom
dni, okolo 20:00 hod. večer.

Pohľadnica vianočná - 1853, Anglicko

Marián Gaži, 7. A a Blanka Gažiová, 8. A

Ponorka - 1622, Drebbel, Nizozemsko
Porcelán - 1618, Čína
Práčka - 1691, Tyzache, Anglicko
Prelet nad Atlantickým Oceánom - 1919 Angličania Alcock a Brown
Premietačka - 1882, Nemecko
Prístroj hasiaci - 1816, kpt. Manby
Pumpa benzínová - 1905, Bowser, USA
Pyramída - 2630 pred n. l., Egypt

zostavili: Blanka Gažiová, 8. A a Marián Gaži, 7. A
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Mikulášsky deň v Čani
Každý vie, že Mikuláš príde 5-ho
decembra. My, čaňanskí žiaci, sme oslavovali
krásnym kultúrnym programom a diskotékou.
Počas kultúrneho programu každá trieda
prednášala básničky a pesničky o Mikulášovi.
Slávnostná atmosféra vyvrcholila, keď nám učitelia oznámili že práve videli odchádzať
Mikuláša, a rozdali nám darčeky a sladkosti, ktoré nám Mikuláš priniesol. Počas diskotéky
sme veselo tancovali až do ukončenia vyučovania. Prežili sme skutočne nezabudnuteľný
zážitok.
Helena Galová a Romana Janová, 4. C.

Ďalšie rekordy z Guinessovej knihy rekordov
• Najväčší hamburger: pripravili v USA, hamburger vážil až 2,5 tony.
• Najrýchlejšie jojo dokázal udržať v chode 3 hodiny Kanaďan Eddy McDonald. Jojo
previedlo 21 663 obrátok (tj. rekordných 8437 obrátok za hodinu).
• Najjedovatejší a zároveň najdlhší had je kobra kráľovská. Môže mať dĺžku až 3,65 - 4,5 m.
Vyskytuje sa v juhovýchodnej Ázii a Indii.
• Krajina televízorov je Čína, na každého 6. Číňana pripadá 1 prijímač. Je to dvakrát viac ako
v Spojených štátoch.
• Najväčšie puzzle - z 204 924 dielov navrhla firma v Holandsku. Študenti školy v
Gravenvoorde ju stavali 6 dní, výsledný obraz meral 96,25 m2.

Viete, kto bol Mikuláš?
Pred stovkami rokov žil v Tureckom meste Myra biskup, ktorý sa volal svätý Mikuláš.
Vykonával dobré skutky, pomáhal ľuďom, ale nik ho pritom nevidel. Vždy nebadane zmizol
a ľudia, ktorým pomoc poskytol, mu nemohli ani poďakovať. Ako čas plynul, svätý Mikuláš
sa trochu zmenil. Jeho červený biskupský plášť ľudia časom premenili za obyčajný červený,
olemovaný bielou kožušinou. Na hlave mal červenú čapicu, alebo kapucňu. V rôznych
krajinách má rozličné pomenovanie. Ale či už to je svätý Mikuláš alebo Santa Claus, pre
všetkých ostane navždy symbolom blížiacich sa Vianoc. Mikuláš mal povesť štedrého a
láskavého muža, a to napomohlo vzniku legendy o zázrakoch, ktoré vykonal pre
chudobných a nešťastných. V stredoveku sa uctievanie svätého Mikuláša rozšírilo po celej
Európe, boli mu zasvätené mnohé kostoly, jeden z nich stojí dodnes v Istanbule. Dal ho
postaviť rímsky cisár Justinián I. v 6. storočí. Svätý Mikuláš stal sa svätým patrónom Ruska
a Grécka, bol tiež patrónom detí, námorníkov, nevydatých dievčat, obchodníkov. Za svojho
patróna považujú aj mestá Moskva i Fribourg vo Švajčiarsku. Mikuláš sa darmi snažil
pomáhať a spríjemňovať život ľuďom okolo seba.
Deti vyložia vyčistené topánky do okna dodnes, a ráno, keď sa zobudia majú topánky
plné sladkostí a vedľa nich iné darčeky.

Mikuláš
Zas prešiel dlhý čas,
opäť je tu Mikuláš.
Triedu sme si vyzdobili,
aby sme sa potešili.

• Najrýchlejšie vysychajúce jazero: je Aralské jazero, ktoré sa počas uplynulých 34 rokov
zmenšilo o 42000 km2.
• Najdrahší obraz: V máji 1990 sa v New Yorku predal Portrét Dr. Gacheta (1890) od
Vincenta van Gogha za 82,5 mil. dolárov.
• Najúspešnejšia telenovela je dodnes Jednoducho Mária. Mala väčšiu sledovanosť než
majstrovstvá sveta vo futbale.
• Najväčšiu tortu - 32 m vysokú so 105 vrstvami - vytvorili v r. 1997 v Pakistáne.
• Najvyšší skok koňa: rekord Medzinárodnej jazdeckej federácie v skoku do výšky je 2,47
m. Rekord vytvoril v r. 1949 kôň Huasó vedený kapitánom Albertom Moralesom v Chile.
• Najľahší hmyz: Samček vši môže vážiť len 0,005
mg, to odpovedá 2 miliardám tvorov na 1 kg.
• Najpočetnejšie pôrody: v Brazílií sa narodili
desatorčatá, dvaja chlapci a osem dievčat.
Podobné šťastie stretlo jednu matku v Španielsku
aj v Číne.
• Najmenšia planéta má priemer približne 5 m, bola
objavená v roku 1993, a volá sa planéta 1993KA2.
• Najväčší jedák je Edward Miller, ktorý zjedol na
večeru 28 kurčiat - každé vážilo 907 gramov.

Plno darov, smiechu zas,
náš triedny sa teší z nás.
Vonku sniežik poletuje
krásne sviatky oznamuje.
Všetko je už bielučké
a my papáme veci sladučké.
Vítame Ťa Mikuláš,
príď ty už zas medzi nás.
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• Najvyšší let balónom: Per Lindstrand ( Velká
Británia ) dosiahol v r. 1988 nad územím Texasu s
balónom Colt 600 rekordnej výšky 19 811 m.
zostavili: Marián Gaži, 7. A a Imrich Vereš, 9. A
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Takmer pol storočia histórie
Naša škola 1. septembra 2006 oslavovala 45. výročie svojho založenia. Vyučovanie sa totiž
začalo v šk. r. 1961/62 ešte v zrekonštruovanej budove Skárošského kaštieľa v dvoch
triedach. Prvým riaditeľom sa stal p. Jozef Gajdoš, v druhej triede vyučovala p. Marta
Schmoegnerová. O výchove detí mimo vyučovania sa starali vychovávateľky Anna Šoková,
Gabriela Buchtová a Margita Vancáková.
V šk. r. 1963/64 škola sa stala trojtriednou, v tretej triede začala vyučovať p. Emília
Baraňová. O 10 rokov neskôr tu bola už štvortriedna škola, a učiteľský kolektív doplnili
ďalšie učiteľky: pani Turčánová a Krausová. V rokoch 1973 až 1980 pokračoval nárast počtu
žiakov, keď v šk. r. 1980/81 za zriadili pri OŠI aj elokované triedy v Moldave nad Bodvou,
Drienovci, Valalikoch, Bidovciach, Jasove, Seni, Kecerovciach a vo Veľkej Ide. Kapacita
priestorov starej budovy už pre ďalší nárast počtu žiakov nebola dostačujúca. Nový šk. r.
1981/82 sa už začal v obnovenej budove starej Základnej školy v Ždani. Škola bola
osemtriedna a navštevovalo ju 112 žiakov. Riaditeľom školy bol naďalej p. Gajdoš
a zástupkyňa p. Baranová. Pod ich vedením škola prešla ďalším kvalitatívnym
a kvantitatívnym rastom. Boli zriadené odborné učebne a žiaci dosiahli pozoruhodné
výsledky vo výtvarných a športových súťažiach na úrovni okresu i kraja. Pedagogický zbor
tvorilo 9 učiteľov 5 vychovávateľov. Škola mala i 7 elokovaných tried.
Začiatkom októbra odišla do dôchodku p. E. Baraňová, na jej miesto nastúpil
p. Július Janáčik. Školské roky 1982/83 až 1985/86 sa vyznačujú ďalším kvalitatívnym
a kvantitatívnym rastom. Počet tried vyrástol na 18 a počet žiakov na 249.
Zlepšila sa kvalifikačná štruktúra z hľadiska špeciálnej pedagogiky. V apríli roku 1986
odišiel do dôchodku dlhoročný riaditeľ školy p. Gajdoš. Novým riaditeľom sa stal p. Július
Janáčik, zástupcom riaditeľa sa stal p. Elemír Natafalussy. V šk. r. 1988/89 začala práca pod
vedením nového riaditeľa Dr. Milana Chromu, a novej zástupkyne p. Anny Pločicovej. Po
odchode Dr. Chromu ukončila školský rok vo funkcii riaditeľky p. Pločicová, funkciu
zástupkyne prevzala p. M. Schmoegnerová.
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Od 1. septembra 1989 sa stal riaditeľom OŠI v Ždani Dr. Pavol Čičvák a zástupcom
riaditeľa Dr. Pavol Pavlík. Pod novým vedením nastali kvalitatívne a kvantitatívne zmeny na
škole. Zmenili sa štruktúra i obsah učiva, špecifickými opatreniami sa vytvárali podmienky
na diferencované vzdelávanie podľa schopností postihnutých žiakov. V šk. r. 1991/92
sa v škole registrovalo 22 tried, 220 žiakov, počet učiteľov 23, vychovávateľov 7, pomocných
vychovávateľov 4. V roku 1996 po odchode zástupcu Dr. Pavlíka do dôchodku funkciu
prevzala p. Mgr. Marta Mitrová. Od septembra šk. r. 2002/2003 začala pracovať na našej
škole p. Mgr. Dana Bednárová, ktorá popri p. Mgr. Mitrovej bola poverená funkciou
zástupkyne a za špecifickú úlohu dostala aj založenie špeciálno-pedagogickej poradne
v našom zariadení. Napriek tomu, že sa jej to podarilo, koncom šk. r. 2003/2004 priala
ponuku inej inštitúcie a odišla. Na jej miesto vymenoval p. riaditeľ p. Dr. P. Čičvák
od začiatku šk. r. 2004/2005 p. Mgr. Jozefa Besterciho, kto po odchode p. Mgr. M. Mitrovej
do dôchodku (v roku 2005) vykonáva túto funkciu sám. Medzitým sa rozšírila špeciálnopedagogická poradňa. Po odchode p. Mgr. D. Bednárovej vedením poradne sa ujala p. Mgr.
Klaudia Štofirová. Pod jej vedením na poradni pracovali PhDr. Viera Skorodenská psychologička, Mgr.Viera Skorodenská - logopedička, Mgr. Júlia Podubinská - šeciálny
pedagóg, Zuzana Lukáčová - sociálna pracovníčka. Od šk. r. 2006/2007 s vedením ŠPP p.
riaditeľ poveril skúsenú učiteľku našej školy p. Mgr. Martu Lukáčovú. Zamestnanci poradne
sú PhDr. Viera Skorodenská, Mgr. Ľubomíra Beláková, Mgr. Janka Gogová - psychologičky,
Mgr. Viera Skorodenská - logopedička, Mgr. Lenka Popovičová - špeciálny padagóg,
Martina Nagyová - rehabilitačný pracovník, Jana Oberleová - sociálna pracovníčka. Pre
zmeny v štruktúre špeciálneho školstva chovancov bývajúcich na internáte a vychovávateľov
našej školy premiestnili do iných zariadení.
Koncepcia riadiacej práce súčasného vedenia v ŠZŠI v Ždani vychádza z analýzy práce
z minulých rokov a snaží sa odstraňovať nedostatky, ktoré bránia učiteľom zaisťovať
zodpovedajúcu výchovu a vzdelávanie postihnutým deťom. Preferuje učiteľov aktívnych,
ktorým dáva možnosť tvorivej práce pri vhodnej aplikácií špeciálnych výchovných
a didaktických metód.
Naša škola toto významné výročie oslavovala ozaj veľkolepo, dlhoročnú kvalitnú prácu
korunovala vydaním CD-čka „Sen o šťastí“, ktorého producentom bolo vedenie školy na čele
s našim pánom riaditeľom Paed. Dr. Pavlom Čičvákom.
Patrik Horváth, 8. A
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