
 

 

   Kmeťoband 

 

 

  

        Keď sme sa opýtali žiakov našej školy, 
ktorá hudobná skupina  je  na Slovensku 
najpopulárnejšia, takmer bez výnimky 
spomenuli kapelu Kmeťoband. Tvoria ho 
hudobníci s rovnakým menom a to Igor 
Kmeťo starší a mladší – otec a syn. Žiaci 
poznajú ich pesničky, preto sme sa rozhodli 
v rámci tohto článku rozšíriť informácie o 
tejto populárnej skupine.  

 

 

Kapela koncertuje už desať rokov. Za ten čas 
vydali štyri cédečka: Bubamara (2002), Vagabund 
(2004) a Hoj Amore (2006) a najnovšie Somnakaj 
Bašavel. Tretie cédečko okrem trinástich piesní 
obsahuje  aj bónusovú skladbu Kures Funk, ktorú 
nahrali spolu s raperom kapely Rytmus. Štvrté CD 
sa od predošlých líši hlavne tým , že ho nahrávali 
vo vlastnom štúdiu a pri nahraní použili veľa 
živých nástrojov – sú tam gitary, fujary a 
ozembuchy….  Na nahrávke spolupracoval aj 
slovenská superstar 2007 Vierka Berkyová, ktorá 
si zaspievala v piesni Euro. Ďalej sa na albume 
podielali ruský balalajkár Lasiv, huslista Laco 
Rigov, gitarista Jozef Ferko z košického rómskeho 
Divadla Romathanu, vokalisti  a ďalší. Na 
Somnakej Bašavel, čo v preklade znamená Zlatá 
Zábava , sa nachádza trinásť skladieb, medzi 
inými aj Povedz mi to moja milá, Ja ťa nechcem,   

 

 

 

 

Čhajori je šukari je, Takový je osud alebo Lošale 
roma zmes. To štvrté cédečko krstil Kmeťoband v 
kruhu známych celebrít. Medzi pozvanými hosťami 
boli Vierka Berkyová s rodičmi, spevák z kapely 
Rytmus, Janko Lehotský s priateľkou a moderátorka 
Erika Barkolová. Kmeťovci si za krstnú mamu 
vybrali priateľku veštkyňu, ktorá si cédečko 
symbolicky popľula a to určite preto, aby sa mu 
výborne darilo. Kmeťoband pritom urobil výnimočné 
gesto  tým, že výťažok z predaja CD daroval detskej 
onkológii. O najnovších plánoch kapely sme sa 
dozvedeli, že začiatkom mája začali točiť videoklip 
ku skladbe AMEN SAVORE. Pri točení klipu si 
naznačil svoj záujem o spoluprácu Rytmus z kapely 
KONTRAFAKT. V  klipe budú baby tancovať na 
bare okolo nich sa budú motať  chalani. Budú tam aj 
dobré autá a točiť plánujú vo viacerých mestách na 
Slovensku.       
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Púčik  



 

 

  

  

2. s e p t e m b e r 

         Nový školský rok 2008 / 2009 slávnostne zahájil pán riaditeľ školy PaedDr. Pavol Čičvák. Na začiatku 
svojho slávnostného prejavu srdečne privítal všetkých žiakov, rodičov, pedagogických pracovníkov. 
Osobitne privítal nových žiakov 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 14 tried v špeciálnej základnej škole, (z toho 6 tried v Ždani a 8 
tried v Čani) a 1 trieda v praktickej škole. Celkový počet žiakov je 134. 
     Po slávnostnom prejave pána riaditeľa sa žiaci so svojimi triednymi učiteľmi odobrali do svojich tried 
a to nasledovne:  
 V Ždani:  TvB, a II.A- III.A – 9 žiakov, triedna učiteľka PaedDr. Silvia Sopková.     

V – VI A  - 1O žiakov, triedna  učiteľka Mgr. Marta Cmarová        
VII A – 1O žiakov , triedna uč. Mgr. Eva Žuková 
VII C -11 žiakov, triedna uč. Mgr. Helena Mestellérová 
V II - VIII B -11 žiakov , triedny uč. Mgr. Pavol Ondočko 
VIII –IX A -11 žiakov, Mgr. Renáta Hegedőšová – výchovný poradca 
I – II – III. A –PŠ  (praktická škola) – 9 žiakov, Mgr. Rastislav Timko 

V Čani:  TvB I – 9 žiakov, triedna učiteľka Mgr. Slávka Szilágyiová 
TvB II - 9 žiakov, tr. uč. Mgr. Anna Eštoková, Mgr. Mária Sciranková 
I. A – 6 žiakov , triedna učiteľka  Mgr. Mária Ondrušková 
I – II.B - 8 žiakov, triedna  učiteľka  Mgr. Iveta Kajlová 
II.C – III.B  -8 žiakov, triedna učiteľka Mgr. Natália Sonogová 
IV.A-10 žiakov, triedny učiteľ Mgr. Jozef Marczi 
V.B - 10 žiakov, triedna učiteľka Mgr. Ružena Dorová 
V.C - VI.B-10 žiakov, triedna učiteľka Mgr. Edita Kissová   
Prácu učiteľov napomáhajú dvaja asistenti  a to Helena Kurucová a František Jano.                                                     

 

 

 

  

Tajnička, vtipy a perly 

1. ZELENINA.............................................................. 

2. SLOVENSKÁ HUDOBNÁ SKUPINA...................... 

3. PÍSACÍ NÁSTROJ............................................................ 

4. MENO CHLAPCA................................................... 

5. HROMADNÝ DOPRAVNÝ PROSTRIEDOK........... 

6. SAMICA KOŇA....................................................... 

7. DIEVČENSKÉ MENO................................... 

8. SLOVENSKÉ MESTO MÓDY...................... 

9. VIANOČNÉ PIESNE........................... 

Milé deti, aj v tomto čísle sme pre Vás pripravili niečo na zbystrenie rozumu. Tajnička tohtoročného vydania 
skrýva meno populárnej slovenskej hudobnej skupiny. Príjemnú zábavu pri lúštení! 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

VTIPY 
 

- Katka, vymenuj životné pohromy!                                 
- Víchrica, požiar a matematika.            
                              
- Robko, kto sú to kočovníci?     
- To sú ľudia, ktorí chytajú kočky.    
 
- Vieš Janko, že sa na m ňa veľmi podobáš? 
- To ni č Teta, chlapci nemusia by ť pekní.  
 
-  Fero, píše sa vždy po „r” tvrdé „ y” ?                                                                                                                                      
-  Nepíše, pani učiteľka. V slove kravata                                                                         
   sa napríklad píše po „r “písmeno „a”.                                                                       
-  Odpovedal pohotovo Fero.      
 
- Čo robí hmyz v lete? 
- Svrbí.  
                                                    
HÁDANKY: 
 

- Čo uteká bez nôh?     t . . ň        - Prichádza každý deň, ale nikdy ho neuvidíš. s . . . . k 
- Vo dne mlčí, v noci vrčí.      p . s        - Nevaria ma kuchári, sama kypím v pohári. š . . . . . . a 
- Všetko vidia, iba seba nie.  o . i        - Kto chodieva naopak? Kto že iný ako          r . k       

PERLIČKY ŽIAKOV:  

- Farebné kovy sú napríklad natreté rúry. 

- Na plantážach sa pestuje kakaovník, makovník 
a orechovník. 

- Kapor sa rozmnožuje iskrami. 

- Ako mám vedieť pravopis, veď som ľavák. 

- Zelená farba na mape znamená, že tam rastie 
tráva. 

- Štvorec je hranatá kružnica. 

- Kukučka nerobí hniezdo, lebo býva v hodinkách. 



 

 

  

 

Náš nový  

recept 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nej papriky, 5 dkg rajčín, horčica, soľ, 
citrónová šťava, cukor.  
Ako na to: Do smotany vyšľahanej 
s horčicou pridáme postrúhaný syr 
a dobre očistenú postrúhanú mrkvu 
a zeler. Zelenú papriku opečieme na 
platni, olúpeme, a nadrobno 
pokrájame. Rajčiny sparíme horúcou 
vodou, olúpeme, zbavíme jadier, 
a nadrobno posekáme. Všetko spolu 
dobre vymiešame, okyslíme 
citrónovou šťavou a zjemníme 
trochou práškového cukru. Natierame 
na chlebíčky a pečivá. Dobrú chuť!  

 

       V predchádzajúcom čísle sme vás 
oboznámili s prípravou jarného šalátu, 
v tomto novom čísle vám ponúkneme 
recepty nátierok a pomazánky ktoré 
hocikedy každý z vás ľahko pripraví.  
 

Zeleninová nátierka 
so syrom  

K jej príprave potrebujeme 1O dkg syra 
na strúhanie, 1 dl smotany na šľahanie,  
5 dkg  zeleru, 5 dkg mrkvy, 5 dkg zele- 

Mrkvová pomazánka 
so syrom  
1 mrkva, mäkký tavený syr, 1 na tvrdo 
uvarené vajce, petržlenová vňať, chlieb, 
paradajka. 
Postrúhame mrkvu, zmiešame ju s mäkkým 
taveným syrom, pridáme na drobno 
postrúhané a na tvrdo uvarené vajce, 
pridáme posekanú petržlenovú vňať. Všetko 
spolu premiešame a môžeme pridať aj na 
drobno pokrájanú šunku. Podávame natreté 
na krajci chleba s čerstvou paradajkou. 

 

Jablková nátierka  
Jablká očistíme, umyjeme, pokrájame a dáme s trochou 
vody, s klinčekom a škoricou udusiť do mäkka. Potom 
pridáme tvaroh, vyšľaháme a natierame na vianočku, 
chlieb alebo pečivo. 

Tvarohovo-mrkvová nátierka  
50g nízkotučného tvarohu, 2 lyžice mlieka, 1 mrkva, 
citrónová šťava, cukor. 
Tvaroh ušľaháme s mliekom dohladka. Očistenú mrkvu 
najemno nastrúhame, premiešame s trochou cukru a 
citrónovou šťavou a dobre premiešame s tvarohom. 

 

 

  

    

                                                
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Špeciálna základná škola internátna 

Zloženie pracovníkov školy  
v školskom roku 2OO8 / 2OO9 

 
Riadite ľ školy :  PaedDr. Pavol  Čičvák 
Zástupca riadite ľa školy: Mgr. Jozef Besterci   

učitelia:       Mgr. Ružena Dorová                                    Mgr. Pavol Ondočko   

       Mgr. Marta Cmarová                                     Mgr.  Mária Ondrušková 

           Mgr. Anna Eštoková                                      Mgr. Natália Sonogová             

                        Mgr. Renáta Hegedőšová                             Mgr. Mária Sciranková 

                        Mgr. Iveta Kajlová                                         Mgr. Slávka Szilágyiová           

                        Mgr. Edita Kissová                                        PaedDr. Silvia Sopková 

                       Mgr. Jozef Marczi        Mgr. Rastislav Timko 

                       Mgr. Elena Meštellérová                              Mgr. Miriam Zámbor 

                       Mgr. Marta Mitrová                                      Mgr. Eva Žuková     

asistenti:    Helena Kurucová, František Jano        vychovávate ľka: Marta Kolesárová 

  
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva: 

vedúca:  Mgr. Marta Lukáčová           

psychológ:   PhDr. Viera Lacková-Skorodenská  

sociálny pracovník : Bc. Jana Oberleová 

zdravotná a rehabilita čná pracovní čka: Jaroslava Jesenská                     

THP pracovníci: hospodárka: Viera Konečná    účtovní čka:  Eva Baloghová 

upratova čky:   Božena  Takáčová,  Mariena Janová, Zuzana Vojteková, Mariena  Janová 

Školník:  Jozef Juhász         

vrátni čka - šoférka:   Mária Horváthová 

vedúca kuchyne:  Viera Hužvárová 

kuchárky:  Jolana Rybárová,  Margita Gergelyová 

                        

              
                            

 

Púčik: Školský časopis. Vydáva riaditeľstvo Špeciálnej základnej školy internátnej v Ždani. 
učitelia - Mgr. Ružena Dorová, Mgr. Renáta Hegedőšová, Mgr. Iveta Kajlová, Mgr. Eva Žuková 
O realizáciu časopisu sa postaral: Mgr. Jozef Marczi 
Členovia redakčnej rady ďakujú pánovi riaditeľovi školy PaedDr. Pavlovi Čičvákovi, zástupcovi riaditeľa 
Mgr. Jozefovi Bestercimu a ostatným učiteľom a asistentom za pomoc a spoluprácu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ako sa uskutočňovalo psychologické vyšetrenie pred 
založením špeciálno-pedagogickej poradne? 
Psychologické vyšetrenia pre žiakov našej školy 
vykonávali pracovníci pedagogicko psychologickej 
poradne z Košíc, ul. Slovenskej jednoty 
Kedy vznikla špeciálno-pedagogická poradňa a kto bol 
poverený jej vedením? 
Špeciálno-pedagogická poradňa bola vznikla  
2. apríla 2002, jej vedením bola poverená  
Mgr. Dana Bednárová. 
Vymenujte pracovníkov centra ŠPP v súčasnom období. 
V súčasnej dobe centrum pracuje v tomto zložení:  
 

 

          

Centrum špeciálno - 

pedagogického 

poradenstva 

špeciálny pedagóg :  Mgr. Marta  Lukáčová 
psychológ:  PhDr. Viera Lacková - Skorodenská                   
logopéd:  Mgr. Viera Skorodenská 
zdravotná a rehabilita čná pracovní čka:  Mgr. Jaroslava Jesenská    
sociálny pracovník:  Bc. Jana Oberleová 

Centrum špeciálno - 

pedagogického 

poradenstva 

 

Zmena názvu poradne  
Uvedením do platnosti nového školského zákona 
245/2008 Z. z. z roku 2008 boli od septembra 2008 všetky 
špeciálno-pedagogické poradne premenované na Centra 
špeciálno-pedagogického poradenstva, tak sa tomu stalo 
aj v našom poradenskom zariadení.  
Aké služby ponúka a aké činnosti vykonáva tím 
odborníkov CŠPP? 
CŠPP je poradenské zariadenie, ktoré 
zabezpečuje komplexnú špeciálno-pedagogickú 
diagnostiku a prognostiku, špeciálno-pedagogické 
intervencie vzhľadom na individuálne potreby 
zdravotne postihnutých a zdravotným postihnutím 
ohrozené deti a mládež (deti so špeciálno -
pedagogickými potrebami. Cieľom špeciálno-
pedagogickej starostlivosti v centre špeciálno-
pedagogického poradenstva je dosiahnutie 
optimálneho rozvoja osobnosti detí a mládeže so 
špeciálno-pedagogickými potrebami v záujme ich 
spoločenského a pracovného uplatnenia. Centrum 
ŠPP zabezpečuje diagnostické, psychologické, 
psychoterapeutické, logopedické, výchovno - 
vzdelávacie, reedukačné, rehabilitačné, korekčné 
a iné služby a úzko špecializované činnosti deťom 
a mládeži so špeciálno-pedagogickými potrebami 
formou ambulantnej starostlivosti, krátkodobých 
tréningových pobytov a návštev v prostredí, 
v ktorom dieťa žije. Centrum ŠPP poskytuje 
poradenskú činnosť, konzultačnú činnosť 
a metodickú pomoc rodinám, zákonným 
zástupcom, pedagogickým pracovníkom a iným 
záujemcom.  
Ako dobre vieme, o Vašu pomoc majú záujem nielen školy 
z okresu Košice - okolie, ale spolupracujete aj inými 
školami v Košickom kraji. 
V súčasnosti má naša poradňa 927 klientov zo ZŠ, 
ŠZŠ, MŠ z našej spádovej oblasti i zo širšieho 
okolia. Z regiónu HORNÁD spolupracujeme so 
školami z obcí Čaňa, Haniska, Košická Polianka, 
Nižná Myšľa, Vyšná Myšľa, Skároš, Sokoľany, 
Trstené pri Hornáde, Ždaňa, Gyňov, Valaliky, 
Moldava n/Bod., Žarnov, Medzev, Bidovce, Nižná  
Kamenica, Herľany, Boliarov, Sady n/Tor., 
Čečejovce, Turňa n/Bod., Štós, A Cirkevná  ZŠ 
Ždaňa. 

 

Rozprávali sme sa s Mgr. Martou Lukáčovou, 
vedúcou CŠPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       Dňa 16.6.2009 naša škola zrealizovala celodenný 
výlet na Krásnu Hôrku a Betliar. Z usmievavých tvárí detí 
žiarila dobrá nálada ako aj veľké očakávanie z ďalekého 
tajomstva. Samozrejme, všetci sa tešili na nové a 
neznáme ... Keď sme sa už priblížili ku Krásnej Hôrke, tí, 
ktorí sedeli v autobuse vpredu a ako prví zbadali hrad, 
hlasnými výkrikmi oznámili ostatným: „Tam je! Pozrite sa, 
tam je!” Hrad zďaleka vyzeral malý a vyvolal v nás dojem 
hračky zostaveného zo škatuliek pre zápalky. No pod 
jeho múrmi sme sa cítili ako bezmocné mravce. Pri jeho 
bráne ale sme sa naduli  a povedali sme si: „A teraz 
dobijeme hrad!“ A všetci sme sa v myšlienkach premenili 
na vojakov, ktorým odovzdajú hrad bez boja. Počas 
prehliadky hradu sa deti oboznámili s jeho históriou, so 
životom panovníkov a ostatných obyvateľov hradu a jeho 
okolia. Poprezerali si miestnosti otvorené pre verejnosť, 
ktoré na nás dýchali históriou.  

 

VÝLET NA KRÁSNU HÔRKU 

 

 

V poobedňajších hodinách sme sa 
presunuli do prekrásneho poľovníckeho 
sídla Betliar. Cesta viedla cez Rožňavu 
a tak deti mali možnosť na chvíľu uvidieť 
okresné mesto. Betliar je oveľa menší ako 
Krásna Hôrka, ale podľa mnohých 
návštevníkov i o toľko krajší. Počas 
prehliadky kaštieľa si deti pozorne vypočuli 
podrobný výklad o jeho histórii. Z tvárí detí 
žiarilo uspokojenie, ale aj únava a preto si 
po prehliadke oddýchli v krásnej zámockej 
záhrade. Domov odchádzali s množstvom 
zážitkov, s dobrou náladou a ešte väčšou 
únavou. Tento výlet prispel k získaniu 
nových vedomostí a poznatkov z histórie 
našich predkov a k obohateniu ich 
životných skúseností.      

 

 

Krásna Hôrka 

Betliar  



 

 

  

    

                                                
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKRESNÉ ŠPORTOVÉ HRY 
      12. 6. 2009 sa  za 
účasti šiestich 
špeciálnych škôl okresu  
Košice - okolie (Moldava 
nad Bodvou, Vtáčkovce, 
Ždaňa a tri košické školy: 
Vojenská, Inžinierska a 
Rovníková) v Moldave 
nad Bodvou konali 
okresné športové hry 
žiakov. Našu školu 
reprezentovalo šesť 
žiakov: Romana 
Červeňáková, Helena 
Galová, Justína 
Turtáková, Jozef Ficu, 
Tomáš Kančí a Matúš 
Miľo. Napriek 
nepriaznivému počasiu 
sa športovci, ktorí súťažili  

             

              

 

 

 

v športových disciplínach beh, hod 
kriketovou loptičkou a skok do 
diaľky, držali veľmi dobre a snažili 
sa dosiahnuť čo najlepšie 
umiestnenie. Reprezentanti našej 
školy sa celkovo umiestnili na 
piatom mieste. Veľkú radosť nám 
urobila Justína Turtáková, ktorá 
získala druhé miesto v hode 
s kriketovou loptičkou. Športovcom 
blahoželáme a ďakujeme že obstáli 
slušne. 

 

 

                       

                         Kostol sv. Mikuláša               Interiér kostola – hlavný oltár      Kaplnka sv. Jána Nepomuckého    Prícestná kaplnka sv. rodiny 

  

 

 

 

 

 

 

Obce okolo nás  

 Nižná Myšľa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       V predošlom čísle sme publikovali článok dejepisného charakteru, v ktorom sme opísali históriu obcí 
Ždaňa a Čaňa. V tomto článku pokračujeme dejinami okolitých dedín. Pretože našu školu navštevujú žiaci aj 
z Nižnej Myšle, sme sa rozhodli Vás oboznámiť históriou tejto obce. Nižná Myšľa sa nachádza v okrese 
Košice - okolie, leží na rozhraní Košickej kotliny a úpätia Slanských vrchov, pri sútoku troch riek Hornádu, 
Torysy a Oľšavy. Výmera katastrálneho územia je 1262 hektárov. Počet obyvateľov je okolo 1300. Pretože 
tadiaľto v praveku i stredoveku viedli obchodné cesty, toto územie ľudia osídľovali od praveku po súčasnosť. 
Prvá písomná zmienka o obci pochádza až z roku 1270. Nájde sa v listine Jágerskej diecézy, v ktorom sa 
píše o hraničných zmenách s okolitými dedinami. Od pradávnych čias až po súčasnosť obyvatelia obce sa 
niekoľkokrát vymenili a prešli búrlivým vývojom dejinných udalostí. Nižná Myšľa ohľadom na jej výnimočné 
historické a kultúrne dedičstvo je jedným z dôležitých obcí okolia. Okrem toho je zaujímavá aj z hľadiska 
turistického. Najzaujímavejším turistickým objektom je Koscelek, ktorý sa nachádza oproti hradného vrchu na 
svahu Slanských pohorí. Je to vlastne ruina bývalého kostolčeka, okolo ktorého sa v praveku nachádzala 
menšia osada. Svedčia o tom  nálezy  objavené  počas archeologických vykopávok. Boli to kamenné 
štiepané nástroje, čepele, staré až 100 000 rokov. Popri Koscelku sa nachádza aj prameň termálnej vody 
18°C. Vykopávky sú aj na hradnom vrchu, z ktorých n álezy pochádzajú z počiatkov strednej doby bronzovej. 
Ďalšie dôležité budovy kultúrno - historického charakteru sú Kostol sv. Mikuláša vybudovaný v roku 1822 
a kláštor vybudovaný  v r. 1270. Pri pohľade od kostola sa naskytne pohľad na hory Slanských vrchov, na 
rovinu Košickej kotliny, mesto Košice, na východné výbežky Slovenského rudohoria s výhľadom na Kojšovú 
hoľu. Iné turistické zaujímavosti sú Gečianske jazero, sútok Oľšavy a Hornádu. V kláštore sa nachádza 
cirkevno -archeologické múzeum s veľmi vzácnymi a starými expozíciami (výstavnými predmetmi).  Napríklad 
rituálny chlieb, detské hračky, hrkálky, vozíky, náhrdelníky, sponky do vlasov, hrebene a iné, ktorých vek určili 
archeológovia až na 3700 – 3400 rokov.  Od pradávnych čias až po súčasnosť obyvatelia obce sa 
niekoľkokrát vymenili a prešli búrlivým vývojom dejinných udalostí. Patrí však úcta všetkým generáciám za 
vytvorené materiálne a duchovné hodnoty. Tieto hodnoty a všeľudské mravné zásady nech sú zdrojom 
inšpirácie, hrdosti a optimizmu pre budúce generácie.      

 

 



 

 

  

 

Deň otvorených dverí v Praktickej škole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Vytvára pre žiakov podmienky pre ich 
integráciu do spoločnosti, ich priblíženie 
širšej verejnosti ako ich pracovné 
zaradenie. Budúcim žiakom sme v našej 
PŠ (praktickej škole), ktorá oslávila tretí 
rok založenia, uskutočnili 21. novembra 
2009 „Deň otvorených dverí.“ Okrem 
bohatého kultúrneho programu, ktorý 
pripravili žiaci školy pod vedením Mgr. 
Renáty Hegedőšovej, Mgr. Evy Žukovej 
a pána asistenta učiteľov Františka Jana, 
sa žiaci PŠ predviedli svojimi prácami 
a výrobkami. Pri príprave výrobkov 
napomáhala aj pani asistentka Helena 
Kurucová.  

 

 

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

z rôznych dôvodov zaradiť do učebného pomeru. 
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<< Športové hry žiakov 

                               prehadzovaná:  
       1. miesto:  

Gažiová Natália, Matová Priska, Galová Helena, 
Hazerová Nikola, Červeňáková Romana, 
Lončáková Anna, Turtáková Silvia Vaszilyová 
Tamara.  
Minifutbal:  1. miesto: Matúš Miľo - kapitán, 
Dávid Miľo, Miro Juhás, Jaroslav Tur, Michal 
Červeňák, Miroslav Kora, Patrik Gala, stav: 2:0  
Športové hry sa ukončili vyhodnotením – víťazi 
a umiestnení po patričnom morálnom hodnotení 
si prevzali  aj vecné ceny. 
 

    

 

 

 

 

 

 

hod kriketovou loptičkou staršie žiačky 

hod kriketovou loptičkou mladší žiaci 

hod kriketovou loptičkou staršie žiačky 

hod granátom starší žiaci 

Skok do diaľky mladšie žiačky 

Skok do diaľky Jozef Ficu 

minifutbal 

prehadzovaná 

hod kriketovou loptičkou mladšie žiačky 

1.miesto – víťaz(ka)  
na fotografiách vždy sprava 

hod kriketovou lopti čkou  
mladšie žia čky:   
1. Katarína Janová 4. roč.    
2. Nikola Turtáková 3. roč.      
3. Vlasta Zupková 2. roč.                                             
mladší žiaci:  
1. František Jano 4. roč.     
2. Róbert Jano 4. roč.       
3. Róbert Turták 4. roč. 
staršie žia čky:  
1. Justína Turtáková  
    9. roč.   
2. Jana Zupková 6. roč.    
3. Paulína Matová  
    7. roč. 
hod granátom:       
1. Adam Mata 8. roč.              
2. Matúš Miľo  8. roč.            
3. Július Balog 8. roč.            
skok do dia ľky:   
mladší žiaci: 
1. Róbert Jano 4. roč.  
2. František Jano 4. roč.  
3. Dezider Gaži 4. roč. 
mladšie žia čky:  
1. Katarína Janová 4. roč.   
2. Eva Zupková 3. roč.     
3. Lenka Gažiová  2. roč. 
staršie žia čky: 
1. Romana Červeňáková   
    8. roč.  
2. Helena Galová 8. roč.  
3. Františka Hazerová 6. roč.  
starší žiaci:   
1. Jozef Ficu 7. roč.     
2. Jaroslav Turták 8. roč.    
3. Marek Gala 8. roč. 



 

 

  

  

Športové hry žiakov 
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beh na 50m   
mladšie žia čky:  
1. Katarína Janová 4. roč.      
2. Silvia Turtáková 3. roč.    
3. Vlasta Zupková 2. roč. 
mladší žiaci : 
1. Róbert Jano 4. roč.   
2. František Jano 4. roč.   
3. Róbert Turták 4. roč.           
beh na 60 m    
staršie žia čky: 
1. Romana Červeňáková 8. roč.        
2. Helena Galová 8. roč.          
3. Justína Turtáková 9. roč. 
beh na 300 m  
starší žiaci:   
1. Marek Gala 8. roč.   
2. Jaroslav Turták 8. roč.  
3. Matúš Miľo 8. roč. 
 
 

        Toho roku sa tradičné 
športové hry žiakov na našej 
škole konali 3. 6. 2009. Boj o 
prvenstvá  zahájil pán zástupca 
riaditeľa školy Mgr. Jozef 
Besterci pred nastúpenými 
žiakmi na školstvom dvore. Po 
zahájení žiaci súťažili v rôznych 
disciplínach. Súťaženie si 
každý žiak bral vážne, bojovali 
tvrdo a oddane, každý sa snažil 
dosiahnuť svoj najlepší výkon, 
pritom súťažili podľa zásad „fair 
play“. Výsledky v jednotlivých 
disciplínach boli nasledovné: 
 

 

 

 

 

 

mladšie žiačky 

mladší žiaci 

staršie žiačky 

starší žiaci 

 

 

  

Úspechy našich výtvarníkov 

       Naša škola rok čo rok vyniká 
úspechmi  šikovných výtvarníkov. 
Ich výtvarné práce sa umiestňujú 
na popredných miestach 
výtvarných súťaží celoslovenských 
ako i zahraničných. Na výtvarné 
súťaže našich žiakov už dlhé roky 
pripravuje bývalá zástupkyňa 
našej školy - výtvarníčka Mgr. 
Marta Mitrová. Ona nás informuje 
o výsledkoch na výtvarných 
súťažiach v tomto školskom roku 
a medzitým vymenuje 
najšikovnejších výtvarníkov. 
     Prvého októbra 2008  
na 13. ročníku súťaže prehliadky 
výtvarných prác ľudí s mentálnym 
postihnutím v Malackách sa na 2. 
mieste umiestnila práca Mareka 
Gažiho, žiaka šiesteho ročníka. 
Boli ocenené aj práce kolektívov 
a naši žiaci získali 1. miesto. 
       
                                                                                      
 
 

 

 

       Siedmeho novembra 
2008 na výtvarnej  súťaži 
s názvom „Farebný detský 
svet“, ktorú  organizovala 
Špeciálna základná škola  
Moldava nad Bodvou 
žiačka našej školy  Nikola 
Turtáková získala 3. 
miesto a Alenka 
Maslyarová bola ocenená  
čestným uznaním.  
 

       Na medzinárodnej výtvarnej sútaži s názvom  
„Zelený  svet“, ktorá bola organizovaná 1. mája 2009 
v Banskej Bystrici sa náš žiak Ladislav More umiestnil 
na prvom mieste. 
      Naši žiaci boli úspešní na výtvarných súťažiach  
v Bytči s názvom „Vojaci očami detí” a vo Vrbove na  
súťaži s názvom „Výtvarný salón pre znevýhodnené 
deti“ ako aj na súťaži Szabóov Lučenec a žiačky pani 
učiteľky Mgr. Ruženy Dorovej z elokovaných tried 
z Čane Tamara Vaszilyová a Františka Házerová boli 
hodnotené čestným uznaním (vľavo na fotografii s pani 
uč. Mgr. Ruženou Dorovou).  
 

 

 

Mgr. Marta Mitrová so 
svojimi žiakmi: Patrik Gala, 
Gabriela Zupková, Roman 
Bati, Nikola Turtáková, 
Stanislav Maslyar, Alena 
Maslyarová, Patrik Kakaš 
a vpredu Ladislav More 



 

 

  

     Záujmové krúžky 

 

 

 

       Žiaci našej školy aj v tomto školskom roku 
majú možnosť sa zapojiť do rôznych záujmových 
krúžkov. Keď sa poinformovali o činnosti 
v jednotlivých krúžkoch, nadšene sa prihlásili za 
člena krúžku. Deti môžu navštevovať 
nasledujúce krúžky: 

       Krúžok  
s názvom Maľujeme  
myškou  vedie  
PaedDr. Silvia  
Sopková a  
navštevuje ho deväť  
žiakov triedy TvB, II.A, III.A – Ždaňa. Na 
jednotlivých zamestnaniach si postupne osvojili 
prácu s počítačom - naučili sa ho bezpečne 
zapnúť a vypnúť, v skicári vypĺňať a vyfarbovať 
obrázky, kresliť rovné čiary, obdĺžniky, elipsy  
a iné geometrické tvary. Takisto sa učili písať 
rôzne písmená, slabiky, slová, vlastné mená, 
atď. Najšikovnejší žiaci: Patrik Hrobár a Patrik 
Tomi.  
  

 
 

 

 

 

 

 
       V dramatickom krúžku  pracujú žiaci I., II., 
III. A a VII. A v počte sedem pod vedením pani 
učiteľky Mgr. Evy Žukovej. Počas práce v krúžku 
sa žiaci naučili čítať a prednášať texty 
používaním správnej intonácie, slovného 
a dramaticko - vetného prízvuku. Na jednotlivých 
zamestnaniach si namaľovali aj ilustrácie 
k daným rozprávkam.  
V práci vynikali Marek Moro  a Róbert Balog. 
 
       Krúžok Informatika  navštevujú žiaci VII., 
VIII. ŠZŠ a I., II. PŠ. V počte 11. Vedie ho pani 
učiteľka Mgr. Helena Meštellérová. Cieľom práce  

počas zamestnaní bolo oboznámiť sa s významom 
výpočtovej techniky pre prax. V programe Word sa 
učili písať a ukladať text, kopírovať, meniť písmo 
a celkový vzhľad dokumentu. Oboznámili sa aj 
s internetom, kde sa učili sami vyhľadávať 
informácie. Šikovne pracovali: Pavla Matová 
a Milan Červeňák. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

       Zdravotnícky krúžok  vedie Mgr. Pavol 
Ondočko a navštevuje ho 11 žiakov VII. A a VIII.B 
triedy. Žiaci si počas činnosti osvojili základy 
poskytnutia prvej pomoci, zásady  ošetrovania rán 
a spôsoby obväzovania. Oboznámili sa 
s vybavením lekárničky a s činnosťou Červeného 
kríža. Najšikovnejšia žiačka krúžku bola Romana 
Červeňáková. 

 

 

 

 

 

 

 

       Krúžok Učíme 
sa pre život  vedie 
pani učiteľka Mgr. 
Renáta Hegedőšová.  
Pracujú v ňom žiaci 
VIII. a IX.A triedy 
v počte 11. Cieľom 
krúžku bolo  poznať 
základné pravidlá 
správania sa  

 
v učebni informatiky ako aj spoznať funkciu 
jednotlivých komponentov počítača, získať 
základnú gramotnosť v oblasti práce s počítačom. 
Najšikovnejšie pracovali: Natália Gažiová 
a Justína Turtáková.  

 

 

  

Galéria vzorných žiakov 

 

Veľmi sa tešíme, že triedni učitelia si cenia úsilie a aktivitu našich žiakov 
a navrhli ich do galérie vzorných žiakov. V školskom roku  2008/2009 sme 

pochválili a ocenili piatich žiakov: 
Jozef Ficu - V-VI.A , Pavlína Mattová - VII.C, Natália Gažiová - VIII-IX.A, 

Justína Turtáková VIII-IX.A a Pavol Jano, I. II. III. - A  praktickej školy 
                              

 

 

 
Do galérie 
vzorných 
žiakov sa 
dostali žiaci, 
ktorí majú 
výborní 
prospech, 
vzorné 
správanie, sú 
aktívni, 
reprezentujú 
našu školu 
v rôznych 
súťažiach. 
 
 

hore: Jana Zupková, Ján Kora a Adrián Vasilyi     v strede: Jozef Zupko 
dole: Ladislav Červeňák a Nikola Házerová 



 

 

 

  

 

Súťaž praktických škôl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dňa 26. mája 2009 sa žiaci našej Praktickej školy 
Barbora Zubková a Dana Balogová zúčastnili 
súťaže praktických škôl, kde získali 2. Miesto. 
Súťaž organizovala Praktická škola internátna 
a Odborné učilište internátne v Michalovciach. 

Súťaž sa skladala z praktickej časti: 

Ručné práce a šitie  – žiaci mali k dispozícii 
materiál a ľubovoľnou technikou zhotovovali  
Jednoduchú výšivku. 

Stolovanie  – žiaci mali za úlohu pripraviť 
jednoduché stolovanie pri večeri  pre dve osoby. 

Príprava jednoduchých jedál  – úlohou žiakov 
bolo pripraviť jednoduché jedlo a podľa fantázie ho 
pripraviť na tanier. 

Cieľom tejto súťaže bolo rozvíjanie vedomostí 
a praktických zručností žiakov. 
Podporovať ich pripravenosť na  sebaobsluhu 
a tým ich následnú integráciu do spoločnosti. 
 

  

  

Dana Balogová a Barbora Zubková 

Naša jubilantka 

       Koncom mája tohto roka oslavovala svoje životné 
jubileum naša zamestnankyňa pani Božena Takáčová. Už 
dlhé roky pracuje na našej škole ako upratovačka. Svoju 
prácu vykonáva svedomito. Spokojní sú s ňou vedenie 
školy, učitelia i ostatní zamestnanci. Je obľúbená aj 
medzi žiakmi pre svoju bezprostrednosť, otvorenosť. 
Upozorňuje deti, keď sa jej nepáči neporiadok v triedach 
po vyučovaní, povie im čo by mali nechať tak alebo inak... 
Žiaci sa na ňu za to nehnevajú, stále sľubujú, že: „ Bude 
to tak, pani upratovačka, už nabudúce nezabudneme 
vyložiť stoličky, pozbierať papiere a iné smeti okolo seba“. 
Vyhovuje aj prosbám vyučujúcich, keď niekedy v triedach 
treba niečo zvlášť upraviť alebo vypratať.  Po práci je 
občas unavená, veď denne má toho dosť. Triedy, izby, 
sociálne miestnosti pozametať, poumývať, poutierať 
a veru aj zabudnuté stoličky vyložiť. Redakčná rada 
nášho časopisu v mene vedenia školy, učiteľov i 
žiakov jej k životnému jubileu týmto blahoželá a praje jej 
veľa rokov prežitých v šťastí zdraví, aby našla radosť 
okolo seba v rodine i na pracovisku. 

Božena Takáčová 

2 x 25 

 

 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 << Záujmové krúžky 

 

       Krúžok Etická výchova  navštevujú žiaci  
TVB v počte 9. Vedie ho Mgr. Slávka Szilágyiová. 
Činnosť v krúžku bola zameraná na normatívnu 
etiku, teda na formovanie žiakov na rozoznávanie 
dobra a zla. Za pomoci hry sa počas stretnutí 
zdôrazňovali mravné zásady, ideály a etické 
normy. Formoval sa pozitívny vzťah k okoliu, 
k učiteľom a spolužiakom.  V práci vynikali Jozef 
Zupko a Dávid Zupko. 

 

  

 

 

 

       Dopravný krúžok  vedie pani učiteľka Mgr. 
Mária Ondrušková a navštevujú ho žiaci I. A 
triedy v počte 6. Hlavným cieľom krúžku bolo 
oboznámiť žiakov so základnými pravidlami 
cestnej premávky, o správaní sa na ceste počas 
vychádzok a školských akcií, naučiť sa orientovať 
sa v teréne, spoznať ľavú stranu, po ktorej chodia 
chodci a pravú, po ktorej premávajú dopravné 
prostriedky, poznať  dôležitých budov a názvy ulíc 
našej obce. Najšikovnejšia žiačka krúžku podľa 
pani učiteľky je Vlasta Zupková. 

 

 

 

 

Krúžok estetickej tvorivosti  vedie Mgr. Iveta 
Kajlová a navštevuje ho 8 žiakov I. a II. A triedy. 
Cieľom krúžku bol rozvoj jemnej motoriky a 
osvojenie si zručnosti pri práci s drobným 
a odpadovým materiálom – papierom, krepovým 
papierom, modelovacou hmotou, drevom, 
textilom, stružlinkami ceruziek. Najkreatívnejší  
žiaci krúžku sú Patrícia Janová, Lenka Gažiová 
a Ján Kora. 

V stolnotenisovom krúžku  pod vedením Mgr. 
Jozefa Marcziho  pracuje10 žiakov IV. A triedy.   
Žiaci si počas hry osvojili základy podávania 
a prijímania loptičky, rôzne typy úderov a obrany. 
Počas súbojov medzi hráčmi si žiaci mali možnosť 
vychutnať víťazstvo, prežiť prehru, vedieť ovládať 
svoje emócie. Najšikovnejší žiaci krúžku boli Július 
Gaži a Róbert Turták.  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

       Krúžok šikovných 
rúk  navštevuje 8 žiakov  
V. B triedy a vedie ho Mgr. 
Ružena Dorová. Cieľom 
krúžku bol získavať 
teoretické a praktické 
vedomosti z rôznych 
pracovných činností so všelijakým materiálom, 
rozvíjať jemnú motoriku ako i manuálnych 
zručností žiakov. Ďalším dôležitým cieľom krúžku 
bol vytvárať kladný vzťah  žiakov k práci. Ako 
najzručnejších žiakov pani vedúca krúžku 
označila Tamaru Vaszilyovú, Nikolu Házerovú 
a Drahomíra Lončáka. 

 

 

 

 

       Pod vedením Mgr. Edity Kissovej pracuje 
Krúžok estetickej výchovy  a navštevuje ho 7 
žiakov VI. B triedy. Hlavným cieľom krúžku bola 
estetizácia, vypestovanie vnímania a chápania 
krásy v umení v prírode a celého obklopujúceho 
prostredia. To všetko sa uskutočnilo vytváraním 
rôznych ozdobných predmetov predovšetkým 
z prírodných materiálov (gaštany, šípky, mach, 
lišajníky), ale pri práci používali  aj modelovaciu 
hmotu schnúcu na vzduchu, plastelínu a sadru. 
Najkreatívnejší a najzručnejší žiaci krúžku počas 
roka boli Jolana Žigová a Jana Zupková. 

 

 

               



 

 

  

 

 

 

 

       Odborné učilište 
na Alejovej ulici 
v Košiciach už dlhé 
roky usporiadajú 
futbalový turnaj pre 
špeciálne školy.  Naši 
žiaci sa tradične 
zúčastňujú týchto 
turnajov. Tento ročník 
bol pre našich 
futbalistov  zvlášť 
úspešný, totiž 
spomedzi silnej 
konkurencie  piatich  
škôl ( ŠZŠ  Moldava 
nad Bodvou, ŠZŠ 
Vtáčkovce, ŠZŠ 
Rovníková ulica 11, 
Košice, ŠZŠ Vojenská 
ulica 13, Košice, ŠZŠ 
Inžinierska ulica 24, 
Košice) vrátili sa 
domov s dvomi 
oceneniami.  

 

 

Ako družstvo sa umiestnili na druhom mieste a náš žiak Matúš Miľo bol 
ocenený ako najlepší hráč turnaja. Počas boja o potešiteľný spomenutý  
výsledok vo svojej skupine  chlapci zdolali ŠZŠ Inžiniersku, Košice na 
5:3 a ŠZŠ Rovníkovú Košice. Už  sa predstavovali ako nádejní budúci 
víťazi, bohužiaľ vo finále proti ŠZŠ Moldava nad Bodvou podľahli. 
Napriek tomu chlapcom blahoželáme a prajeme im ďalšie úspechy. 
Taktiež blahoželáme aj ich trénerovi Mgr. Jozefovi Bestercimu  
zástupcovi riaditeľa školy, kto popri svojej práci obetoval toľko času 
a námahy, aby ich odborne pripravil. 

 

Naši úspešní  

futbalisti 

 

 

  

 

       26. marca sa na 
našej škole konala 
recitačná súťaž 
„Hviezdoslavov Kubín”. 
Tohto školského kola sa 
zúčastnili žiaci, ktorí vo 
svojich triedach obstáli 
najlepšie. Súťažilo sa v 
poézii a v próze, v 
kategóriách mladší a 
starší žiaci. Zloženie 
poroty: Mgr. Renáta 
Hegedőšová, Mgr. 
Helena Meštellérová, 
Mgr. Jozef Marczi.   

 

 

 

 

 

 

 

Za organizáciu sa 
zaslúžia poďakovanie 
Mgr. Edita Kiššová a 
Mgr. Eva  Žuková. 
Úspešní žiaci  v 
jednotlivých kategóriách 
boli:                                     

Próza :     mladší žiaci:                                                        starší žiaci 
1. Janová Katarína , IV.A - Pyšná kráľovná      1. Natália Gažiová , IX.A – Rozprávka o rybárovi a rybke                                                                                                 
2. Jano Róbert  , IV.A –  Starý otec a vnuk            
 
Poézia:        mladší žiaci:                                                            starší žiaci                                                                                  
1. Jano Róbert , IV.A – Ušaté starosti                       1. Červeňáková Romana , VIII.A - Laktibrada 
    a Nikolas Turták , IV.A – Mená nášho Zdena                a Turtáková Justína , IX.A - Kytica 
 2. Janová Katarína , IV.A – Gizkin sen                    2. Róbert Balog , VII. -  Na hrade 
 3. Janová  Patrícia , I.-II.B - Rozlúčka s bábikou     3. Zupková Jana , VI.B – Roztopašné znamienka  
 ČU:  Móré Dávid , TVB – Tanierik                          ČU:  Patrik Gala , VII.A – Mamičkino poď 
         Móré Ladislav , TVB – Malý Radko 
 

 

 

 

       Hviezdoslavov Kubín        Hviezdoslavov Kubín 

 



 

 

 

  

KDE A AKO BUDEME BÝVAŤ 

 

 

 

Filozófiou a cieľom grantového programu „Kde a ako 
budeme bývať“ je zvyšovať povedomie žiakov ZŠ v 
oblasti starostlivosti o životné prostredie a rozdeľovať 
finančné prostriedky školám Košického 
samosprávneho kraja na projekty, ktoré podporia deti 
a mládež v aktívnej činnosti v prospech životného 
prostredia miesta, kde žijú. Pri príležitosti 
Medzinárodného dňa vody boli na slávnosti, ktorá sa 
konala 20.3.2009 v Kine Slovan, vyhlásené výsledky 
6. ročníka grantového programu pre základné školy  

„Kde a ako budeme bývať“, ktorého podporovateľom  
je U. S. Steel Košice. Hodnotiaca komisia 
z celkového počtu 26 projektov prihlásených do 
súťaže hodnotila 25 žiadostí a vybrala 8 projektov, 
 

 

ktoré podporila. 
Medzi podporené 
projekty patril aj 
projekt 
,,Skleníková trieda 
- ekoučebňa“, 
ktorý vypracovali 
Mgr. Alena 
Meštellérová 
a Mgr. Renáta 
Hegedőšová. 
Kultúrny program 
so žiakmi pripravil  
asistent učiteľov 
František Jano.                                                                                  

 

       V tomto školskom roku sa 
naša škola zapojila do 
grantového kola mimovládnej 
nadácie SOSNA s názvom ,,KDE 
A AKO BUDEME BÝVA Ť“ a to 
hneď dvoma projektmi: 
,,Skleníková trieda - ekou čebňa“, 
ktorý vypracovali Mgr. Alena 
Meštellérová a Mgr. Renáta 
Hegedőšová a projektom  
,,Sme deti slnka“ vypracovaný 
Mgr. Slávkou Szilágyiovou a  
Mgr. Natáliou Sonogovou. 

 

 

  

   Svätý Mikuláš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svätý Mikuláš patrí medzi 
najobľúbenejších svätcov. Napriek jeho 
popularite však o jeho skutočnom živote 
vieme veľmi málo. Narodil sa niekedy 
okolo roku 270 na južnom pobreží Malej 
Ázie, pravdepodobne v Patare. Už v 
mladosti sa stal povestný svojou 
dobročinnosťou, ktorá ešte vzrástla, keď 
sa stal biskupom v Myre (dnešná Dembra 
v južnom Turecku). Jeho povesť 
divotvorcu spôsobila, že sa stal 
viacnásobným patrónom. Za svojho 
ochrancu ho pokladá Rusko, mnohé mestá 
nesú tiež jeho meno, napr. St. Nicholas v 
Anglicku či Liptovský alebo Borský Mikuláš 
na Slovensku. Svätý Mikuláš bol vďaka 
legendám aj patrónom, námorníkov, 
obchodníkov, majiteľov záložní, lekárnikov 
či voňavkárov. Slobodné dievčatá si ho 
vybrali za orodovníka na základe 
najznámejšieho príbehu z jeho života. 
Hovorí sa, že istý boháč mal tri dcéry. Keď 
schudobnel a jeho rodina už nemala čo do 
úst vložiť, rozhodol sa, že z dievčat urobí 
neviestky. 

 

 

 

Dozvedel sa o tom svätý Mikuláš, zabalil do kusa látky 
zlato a vhodil ho do mužovho domu. To zopakoval trikrát, 
až kým peňazí nebolo toľko, že sa všetky tri dievčatá 
mohli čestne vydať. Svätomikulášska tradícia vychádza aj 
z jeho patrocínia nad deťmi. Zvyk obdarúvať deti vznikol v 
Holandsku a odtiaľ sa rozšíril do Severnej Ameriky, kde k 
nemu prisťahovalci pripojili severské ľudové povesti o 
čarodejníkovi, ktorý zlé deti trestá a dobré odmieňa 
darčekmi. Meno Mikuláš bolo najobľúbenejšie v 12. 
storočí, používa sa však dodnes. Z neho vznikli 
odvodeniny ako Colin, Nicolson, Nixon, Nikolaj, Nicola, 
Nicolette a iné. Mikuláš bol obľúbenou postavou aj v 
stredovekej dráme a je mu zasvätených mnoho kostolov, 
najmä Gréckokatolíckej a Pravoslávnej cirkvi. 

   Deň svätého Mikuláša je hlavne sviatkom detí. Tak ako 
každý rok, i tento sme netrpezlivo očakávali deň, keď 
príde do školy náš starý dobrý Mikuláš. Nakoľko 6. 
december pripadol tento rok na sobotu a škola by bola 
bez žiakov, Mikuláš sa rozhodol navštíviť našu školu  už 
v piatok. Privítali sme ho básňami a piesňami. Nakoniec 
rozdal sladkosti všetkým žiakom. Po záverečnej piesni 
sme sa s Mikulášom rozlúčili a pripomenuli sme mu, aby 
na nás nezabudol ani na budúci rok.  

                  ,,Nehľaď len na seba, ale aj na tých, ktorí 
trpia vo svojom horkom živote.“ 

 

 

 



 

 

 

  

 

Miss 

Róma 

 

 

Missky s pani učiteľkou Mgr. Evou Žukovou 
 

       Po prvý raz sa na našej škole uskutočnila súťaž o najkrajšie rómske dievča. K organizovaniu tejto súťaže 
ma viedlo to, že veľa rómskych dievčat si neverí a bojí sa ukázať, čo sa v nich skrýva. Týmito slovami sa 
k nám prihovárala hlavná organizátorka a konferencierka tohto jedinečného podujatia Mgr. Eva Žuková. 
Dievčatá súťažili v troch disciplínach. Každá zvládla prehliadku šiat, voľnú disciplínu a pohotovú reakciu na 
vzniknutú situáciu jedinečne. Porota ich ohodnotila v zložení: Pavol Jano, pani asistentka učiteľov Helena 
Kurucová, Bc. Jana Oberleová. Súťaž spestril svojím vystúpením aj náš bývalý žiak Lukáš Filip. Súťažiace 
dievčatá boli: Nikola Turtáková, Paula Matová, Gabriela Zubková, Helena Galová, Justína Turtáková, 
Romana Červeňáková, Nikola Dávidová, Nikola Hukalová, Barbora Zubková. Nesúťažila Silvia Turtáková.  
 

 

 

Miss RómaMiss RómaMiss RómaMiss Róma  

ŠZŠI za rok 2008   

HHHHelena GGGGalová   

Prvá vicemiss  

JJJJustína TTTTurtáková ,   

Druhá vicemiss  

RRRRomana CCCCerveňáková   

Miss sympatia  

GGGGabriela ZZZZubková  

Missky s pani učiteľkou 
Mgr. Renátou 
Hegedũšovou 

 

Súťažiace 
s pani 
učiteľkou Mgr. 
Helenou 
Meštellérovou 

 

ˇ  

 

 

 

  

                                                                KarnevalKarnevalKarnevalKarneval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Každoročne  si vychutnávame obdobie v 
mnohých ľudových piesňach ospevované ako 
najveselšie obdobie v roku, obdobie fašiangov. 
Viete, čo je to fašiang?  
       Je to obdobie, ktorá trvá od Troch kráľov 
do Popolcovej stredy. Je to čas plesov, 
karnevalov a všakovakých zábav. Tradícia 
stále pretrváva, dospelí otvárajú plesovú 
sezónu a mladšie generácie v školách sa tešia 
na karnevaly.   
       Pre žiakov našej školy usporiadali učitelia 
pred jarnými prázdninami karneval. Žiaci za 
podpory svojich triednych učiteľov pripravovali 
masky – každý chcel byť ten naj.  
V deň „ D ”  sa škola zmenila na niekoľko 
hodín na sídlo čarodejníc, mušketierov, čertov, 
čarodejníkov, ale nechýbali ani kojenci, lekárky 
a tanečnice. Porota tvorená zo všetkých 
prítomných „dospelákov” to nemala veru vôbec 
ľahké. Najšikovnejšie masky Ždaňa: 
 

Mušketier – Patrik Kakaš, TVB                          
Černokňažník  - Anička Horváthová, V - VI.A 
Vianočný stromček – Patrik Gala, VII.A             
Jar – Patrícia Matová, VII.C 
Strigóň – Dávid Miľo, VII - VIII.B               
Kojenec – Natália Gažiová, VIII-IX. 

 

 

 

 

 

 

Veselá nálada vládla v ten „ Deň”  aj  medzi  čaňanskými  
žiakmi, ktorí tento rok naozaj prekvapili nielen vlastných 
spolužiakov, ale aj svojich učiteľov. Pri hodnotení 
masiek totiž každého vyhlásili za víťaza a tak všetci sa 
rovnako tešili z dosiahnutého úspechu. 
 

 

 

Víťazi v Ždani 

Žiaci v Čani 

 



 

 

  

 

Deň otvorených dverí 
 

       Dňa 11. 2. 2009 sa 
žiaci ôsmeho a deviateho 
ročníka, ktorí majú záujem 
o štúdium na SOU Alejová 
6 v Košiciach zúčastnili 
„Dňa otvorených dverí”. Pre 
účastníkov bol pripravený 
bohatý a rozmanitý 
program. Žiaci sa mohli 
zoznámiť zo školou, čo sa 
študenti učia v jednotlivých 
odboroch. Pre žiakov bolo 
pripravených sedem 
stanovíšť, na ktorých získali 
informácie o jednotlivých 

 

 

odboroch, o krúžkoch, o projektoch, atď. 
Veľký záujem bol o možnosť otestovať  
svoje zručnosti v jednotlivých odboroch, 
odvážlivci si vyskúšali napríklad 
ozdobovanie torty, šitie na šijacom stroji, 
mangľovanie atď. Prezreli sme si priestory 
školy, zoznámili sme sa aj s výsledkami a 
perspektívami školy na prezentácii, ktorú 
pripravilo vedenie školy.                                                                                                    

 

 

 

 

 

  

 

 

Dopoludnie 4. marca 2009 v 
Ždani sa nieslo v ďakovnej 
atmosfére. Žiakov zo 
Špeciálnej základnej školy 
internátnej prišli navštíviť 
profesionálni vojaci so 
slovami vďaky za ich 
nádherné kresby, pozdravy  
a pohľadnice, ktoré vojaci 
dostali vo vojenských 
zahraničných operáciách na 
sklonku minulého roka.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobne sa prišiel poďakovať 
aj čerstvý účastník vojenskej 
operácie ISAF v Afganistane 
nadporučík Peter Truhan: 
„Veľké poďakovanie za 
dopisy, naozaj nás to 
potešilo. Zanechalo to v nás 
dobré pocity, že aj deti 
dokážu myslieť na to, čo 
robia vojaci v zahraničí.“ 
povedal hneď v úvode. Žiaci 
so záujmom počúvali slová 
nadporučíka o živote a práci 
vojakov v zahraničí. Rôzne 
zážitky a príbehy boli 
dokreslené fotkami a krátkym 
zostrihom filmu o 
zahraničných misiách. 

 

O zábavu nebola núdza, hneď 
na začiatku prekvapili deti 
vojakov spevom. V priebehu 
stretnutia si vyskúšali „ľahkú“ 
sedemnásť kilogramovú 
ochrannú vestu a helmu. 
Úspech mali aj maskovacie 
farby, ktorými deti pomaľovali 
príslušníci Regrutačného 
strediska Košice. Toto 
stretnutie sa neobišlo ani bez 
malých darčekov. Nechýbali 
omaľovánky či farbičky. Možno 
aj tento rok žiaci pošlú 
vojakom svoje kresby. Veď 
steny v ich škole sú posiate 
oceneniami za ich umelecké 
výtvory. 
Dovedna odišlo vojakom do 
zahraničných misií viac ako 1 
500 úprimných pozdravov od 
detí z celého Slovenska. V 
Afganistane osobne odovzdal 
tieto kresby vojakom minister 
obrany Jaroslav Baška. V 
priebehu jarných mesiacov 
vojaci z tejto misie poďakujú 
za pohľadnice prostredníctvom 
jednotlivých regrutačných 
stredísk žiakom zúčastnených 
základných škôl. 
 

Vojaci z Afganistanu ďakovali deťom 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Druhým ročníkom  
„športového dňa“ 
zamestnancov školy sme sa 
rozlúčili s kalendárnym 
rokom 2008. Podujatia sa 
zúčastnili všetci zdraví 
zamestnanci. Súťažilo sa 
v dvoch disciplínach. Bodku 
za týmto podujatím dala, 
ako tradične kapustnica, 
ktorú pripravili naše pani 
kuchárky. Konečné poradie: 

 

Športový deň zamestnancov školy 

 

Mgr. Rastislav Timko  
Mgr. Helena Mestllérová 

Mgr. Renáta Hegedőšová 
Jaroslava Jesenská  
Mgr. Edita Kissová  
Zuzana Vojteková 

 
 

Volejbal: 
1.Timko tím 

2.Ondočko tím 
3.Juhász tím 

 
Minifutbal: 

1. Besterci tím 
2.Timko tím 

 

 

Mgr. Paľo Ondo čko  
Lucia Kassaiová 
Mgr. Eva Žuková 
Bc. Jana Oberlová 
Mgr. Marta Mitrová  
Mgr. Ružena Dorová 
Mgr. Natália Sonogová 
 
 

Jozef Juhász  
Viera Hužvárová 

Mgr. Iveta Kajlová  
Renáta Kolesárová 

Mgr. Marta Lukáčová 
Mgr. Slávka Szilágyiová 

 

 

 

 

  

    

                                                
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janko Hrach 

 

 

       Žiaci našej školy dňa 
26. januára 2009 mali 
možnosť zúčastniť sa 
divadelného predstavenia. 
Herci Detského 
kočovného divadla DRaK  
z Prešova zahrali príbeh 
o Jankovi Hrachovi.        

       Rozprávka 
s pesničkami rozpráva 
príbeh o odvahe 
a vynaliezavosti hlavného 
hrdinu, ktorý prekonáva 
všetky prekážky 
a dotiahne veci do 
šťastného konca. 
Divadelné predstavenie 
herci zahrali v Kultúrnom 
dome Ždaňa.  
Za vytvorenie príjemnej 
a veselej atmosféry boli 
ocenení detským 
potleskom. 
 

 



 

 

Naša nová mena – €uro  

 

Za termín prijatia novej platobnej meny euro v SR bol 
stanovený dátum 1. januára 2009. Euro je jednotnou 
zákonnou menou v 15 členských štátoch EU. 
Pomenovanie spoločnej meny krajín EU - eurom bolo 
schválené na madridskom sumite v decembri 2005. 
Euro je po americkom dolári druhou najvýznamnejšou 
svetovou menou. 1 euro má 100 centov. Bankovky 
v nominálnych hodnotách 5,10,20,50,100,200,500 eur 
zobrazujú architektonické motívy inšpirované 
storočiami a štýlmi Európy. Ochranné prvky bankoviek 
sú: vodoznak, ochranný prúžok, fólia s hologramom, 
zlatistý pruh. Vláda pripravila obyvateľstvo na prijatie 
eura rôznymi spôsobmi. Už takmer pol roka vopred 
nariadil v obchodoch dvojité označenie cien tovarov, 
ďalej občania dostali začiatkom novembra do každej 
domácnosti poštovú zásielku so všetkými potrebnými 
informáciami vrátane eurokalkulačky. Hlavným cieľom 
informačnej kampane bolo včas a vhodnou formou 
informovať obyvateľstvo Slovenska o prechode na 
euro, najmä v praktických otázkach. NBS predstavila 
začiatkom augusta hudobné CD určené pre rómske 
komunity. Okrem skladieb je na CD 5 náučných videí 
o eure. Majú Rómov ubezpečiť, že ceny tovarov 
a služieb zostanú rovnaké, len sa mení mena. Za 
termín prijatia novej platobnej meny euro v SR bol 
stanovený dátum 1. januára 2009. Za medzinárodný 
deň eura je vyhlásený 24.september. 

 

 

 

€ 

 

 

 

  

 

* * * Vianočný turnaj v stolnom futbale * * * 

ber 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvý ročník turnaja v stolnom futbale 
zorganizovala pre žiakov pani  
vychovávateľka, Renáta Kolesárová, 
ktorá sponzorsky zabezpečila nový  
mini - stolný futbal. Turnaja sa  
zúčastnili 15 chlapci, ktorí boli  
rozdelení do dvoch kategórií. 
                                                                                                                             
Umiestnenie:       

mladší žiaci : TVB 1. Patrik Kakaš 

                              2.  Roman Bati 

                              3. Patrik Hrobár    

starší žiaci:  roč. 5-9   1.Patrik Gala  

                           2. Matúš Miľo  

                         3. Mário Turták 

              

 

 

     

          

          

 



 

 

  

POSEDENIE PRI JEDLIPOSEDENIE PRI JEDLIPOSEDENIE PRI JEDLIPOSEDENIE PRI JEDLICCCCKEKEKEKE    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vianoce si so svojím pôvabom 
a okúzľujúcou atmosférou vedia 
podmaniť každého človeka. Sú 
časom zhodnocovania, časom 
pre ľudské pochopenie a zároveň 
sú naplnené pozitívnymi 
emóciami človeka k človeku. Pri 
tejto príležitosti sa v alokovaných 
triedach v Čani už tradične 
konalo ,,Posedenie pri jedličke“, 
žiaci si naň pod vedením svojich 
triednych učiteliek pripravili 
slávnostný kultúrny program, na 
ktorom prezentovali svoje 
schopnosti a snaženie. Celé 
vystúpenie vyjadrovalo radosť 
detí z príchodu zimy a 
vianočných sviatkov.  
 

Dnes večer sú všade , všade Vianoce! 
Vianoce v krajine lesov a ihličia, 
Vianoce v krajine paliem i viniča, 

Vianoce na horách žiariacich 
belostným snežným jasom, 

Vianoce na poliach pokrytých 
slnečným žírnym klasom, 

Vianoce v detských očkách plných nádeje a radosti, 
Vianoce v šedinách starcov, pilierov rozvahy a múdrosti, 
Vianoce všade tam, kde mier sťa chlieb na čistom stole 

napĺňa srdcia statočných ľudí dobrej vôle. 
Dnes večer sú všade, všade Vianoce! 

                                                                              P. Brooks 
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Vianočná akadémia 
 

                                      14. december 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...čas radosti a veselosti 
Tento rok sa akadémia v Ždani niesla v duchu pokoja a vianočných 
kolied, tak ako ich prezentovali žiaci tunajších škôl a materskej 
školy. Našu školu prezentovala scénka „Pastieri betlehemskí, ktorú 
so žiakmi z Čane nacvičili Mgr. Kajlová Iveta  a Mgr. Dorová 
Ružena. Koledy  a vianočnú pieseň so žiakmi pripravil asistent 
učiteľov František Jano. 
 

              

 

 

 

Jolana Žigová a Janka Zupková 

Nikola Rybárová, Katka Janová,  
Lenka Gažiová a Patrícia Janová 

Robo Jano, Františka Házerová, Janko Kora, Štefan Slepčík, 
Anička Lončáková a Brenda Korová 


