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 Milí naši kamaráti,  

 
je tu zas čas, keď prichádzame 

medzi Vás s novým číslom časopisu  Púčik. 
Vy už určite tušíte čo to znamená. 

  

Správne! 

 

          Je tu leto a s ním i PRÁZDNINY. 

Pripomeňme si teda všetko, čo sme počas školského roka 
spolu zažili... 
 

 

 

Vydanie  pripravili: 

Mgr. Slávka Szilágyiová 

Simonka Pohlodková 

Klaudia Zupková 

 

 

 

 

 

                                                       



NAŠA ŠKOLA ŽIJE 

Výstava exotických zvierat 

 
Pri príležitosti ,,Svetového dňa ochrany 
zvierat" / 4. október/ sa posledný 
septembrový deň sa na našom školskom dvore 
uskutočnila výstava exotických plazov, hadov 
a iných drobných zvieratiek. Potvrdilo sa, 
že  plazy a hady človeka fascinujú, ale 
vzbudzujú v ňom zároveň rešpekt a strach. 
Presne to sme mohli sledovať na tvárach 
žiakov keď mali možnosť zblízka pozorovať 
tarantuly, škorpióna, gekončíka, agamu, 
korytnačku písmenkovú, kajmana, koralovky 
retiazkové, hadiarku trojfarebnú či veľhada  

kráľovského. O každom z nich sa  žiaci dozvedel aj nejakú zaujímavosť. Po záverečnej 
prehliadke zvierat v teráriách za najkrajšie a najmilšie zvieratko zvolili chameleóna, 
ktorý  nám na tmavšej farbe svojej kože predviedol, že stres pôsobí nielen na človeka 
ale aj na zvieratká. 
 

 

Výstava ovocia a zeleniny 2017 

 

Jesenný čas je v Ždani už tradične 
spojený s ,,Výstavou ovocia a 
zeleniny", kde plody a výrobky 
svojej práce prezentujú nielen 
občania obce, ale aj žiaci 
jednotlivých škôl. Naša 
škola ukázala plody zo 
záhrady, výrobky z prírodnín a 
netradičné aranžovanie kvetov. Že 
sa výrobky páčili svedčí aj 
šesť  ocenení, ktoré sme získali. Aj 
touto cestou ďakujeme 
organizátorom, za možnosť 
predstavenia 

sa a prezentácie našej práce. 
 
 



Výtvarný salón ZPMP 2017 

 

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 
v SR v spolupráci so ZPMP v Trenčíne, OC 
LAUGARICIO a Trenčianskym osvetovým strediskom 
v Trenčíne dňa 22. 9. 2017 v OC LAUGARICIO 
vyhodnotilo 22. ročník súťažnej  prehliadky 
výtvarných prác VÝTVARNÝ SALÓN ZPMP 2017, s 
hlavnou témou „V inom svete“. Do výtvarnej súťaže 
sa svojimi prácami zapojili žiaci našej školy.  Odborná 
porota 
v kategórii Ceny pre jednotlivcov spomedzi 81 
účastníkov – domovom sociálnych služieb, špeciálnych 
materských, základných a praktických škôl, 

miestnych združení a jednotlivcov z celého Slovenska odovzdala ocenenie  žiačke našej 
školy Darinke  
Janovej s názvom práce Technika je všade. Víťazke srdečne blahoželáme. 
 

 

Erazmus plus 

Od septembra 2017 sa naša škola zapojila v krátkom časovom slede v poradí do druhého 
projektu Erasmus plus. Zároveň sa realizuje aj starší projekt. V termíne od 10.10. 2017 do 
12.10.2017 sa v  Spojenej škole 
internátnej v Ždani uskutočnilo prvé 
projektové stretnutie zástupcov našich 
partnerských škôl zo Španielska, Cypru, 
Rumunska a Lotyšska. Hlavnými témami 
stretnutia boli manažment a 
implementácia projektu. Hlavným cieľom 
tohto projektu sú inovácie a 
výmena metód využitím remesiel na 
hodinách pracovného 
vyučovania. Výstupom a zároveň 
výsledkom projektu bude model 
žiackej firmy, v ktorej žiaci v rámci 
hodín pracovného vyučovania vyrobia 
produkty a následne sa ich budú snažiť 
predať rôznymi kanálmi (e-shop, trhy...).  

Držte nám palce. 
 
 



Jesenné účelové cvičenie 

 6.10.2017 žiaci elokovaných tried v Čani 
zrealizovali jesenné účelové cvičenie. 
Účelom tohto cvičenia bola turistika 
spojená s poznatkami a históriou človeka. 
Žiaci s učiteľmi navštívili Myšľanské 
múzeum, ktoré zachytáva predmety a veci 
z dávnej minulosti. Uložené sú tu veci, 
ktoré slúžili ľuďom, kostry ľudí a ich 
hroby. V druhej časti múzea sú uložené 
veci používané v  19. Storočí. Okrem toho 
žiaci navštívili vykopávky  lokalite Varheď. 
Tu sa oboznámili s obydliami v akých ľudia  
niekedy žili a ako si ich stavali. Pri 

Koscelku, ktorý sa nachádza v lese sme sa zamerali na orientáciu v teréne a na prípravu 
ohniska spojenú so zakladaním ohňa.  
Obohatení o nové poznatky sme sa  zdravo unavení vrátili späť do školy. 
 
 

Farebný svet Rómov 

  

  

 

 

 

 

 

 

Dňa 5.10.2017 sa konalo 
vyhodnotenie 
13.ročníka výtvarnej súťaže  

detí a mládeže rómskej 
národnosti Trnavského kraja Farebný svet Rómov na Mestskom úrade Galanta. 
Organizátormi výtvarnej súťaže boli Trnavský samosprávny kraj,  Galantské osvetové 
stredisko, Spolok  pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante a Mesto 
Galanta. V súťaži boli ocenené aj práce našich žiakov .Ocenenie získala Dominika 
Zupková v kategórii mladších žiakov a Melánia Červeňáková v kategórii starších žiakov. 
Žiačkam srdečne gratulujeme.  

 

 



Rómska paleta 2017 

V mesiaci jún 2017 sa žiaci našej školy pod vedením Mgr. Ruženy Dorovej a PaedDr. Ivety 
Kajlovej zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásilo 
Podtatranské osvetové stredisko Poprad – 
Spišská Sobota: Rómska paleta 2017, 
s témou „...kedysi dávno“. Téma žiakov 
oslovila, svojimi prácami sa snažili 
zobraziť, ako si predstavujú život 
svojich predkov v minulosti. Oceneným 
žiakom Dominike Zupkovej, Kevinovi 
Turtákovi, Gabrielovi Janovi, Danielovi 
Zupkovi, Darine Janovej,  
Gabrielovi Maslyarovi, Dušane Gažiovej 
a Adriánovi Horváthovi srdečne 
gratulujeme.  
 

Environmentálny deň 

 

Stromy. Dávajú nám kyslík, sú domovom pre množstvo živočíchov, v horúčave nám dávajú 
tieň, v zime vďaka ním zahorí ohník, ktorý nás zohreje. Stromy sú pre  
nás vzácnym darom a svoj deň majú 20. septembra. Práve preto, sme sa aj my na našej 
škole rozhodli tento deň pripomenúť a prežiť ho v prírode. A tak sme 18. októbra 
usporiadali environmentálny deň, ktorý sme venovali ochrane prírody a stromov.  V prvej 
časti dňa sme absolvovali exkurziu čističky odpadových vôd v Čani, kde nám jej 
pracovník ochotne vysvetlil proces čistenia vody. Druhú časť dňa sme venovali poznávaniu 
a pozorovaniu stromov. Aj napriek tomu, že sme náš deň začínali „hmlisto“, domov sme sa 
vracali v sprievode slniečka nabití energiou, ktorú nám vie dať len príroda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Šikovná kuchárka  2017 
 
Už sa stáva tradíciou, že sa zúčastňujeme súťaže v príprave 
studených pokrmov, ktorú organizuje SŠI Rožňava. Tento rok 12. 
10. 2017 sa konal 5.ročník , ktorého témou boli : „ Zeleninové 
variácie“. Súťaže sa zúčastnili žiačky Alexandra Janová, Mária 
Bugyiová, Andrea Buková. Na vytvorenie zaujímavých zeleninových 
variácií stačili dievčatám šikovné ruky a trošku fantázie, aby vznikli 
úžasné zeleninové  

predjedlá ako nádherná zeleninová 
kytica, zeleninový vláčik a paprikovo 
šunkové ruže. Súťaže sa zúčastnilo 6 škôl 
: SŠI Rožňava, SŠI Ždaňa, ŠZŠ 
Rovníkova Košice, SŠI Trebišov, SŠI 
Dobšiná, SŠI Spišské Vlachy. 
V rámci hodnotiacich kritérií  

mala svoje miesto kreativita 
a nápaditosť, ktorou naše dievčatá 
zaujali porotu a umiestnili sa na 1. 
mieste. 

Dievčatám blahoželáme 
 

 

Detská svätá omša 2017 

Dňa 27.októbra  sa žiaci elokovaných tried v Čani stretli na detskej sv. omši v miestnom 
kostole. Na túto udalosť sa pripravovali so svojimi učiteľmi počas celého týždňa.  Nacvičili 
detské kresťanské piesne, pripravili prosby, ktoré sa naučili naspamäť. Učiteľky 
pripravili  obetné dary, ktoré žiaci 
priniesli na oltár. Svätú omšu 
odslúžil pán kaplán. V kázni 
vysvetlil  úkony svätej omše.   Poučil 
žiakov kde sa  
čo v kostole nachádza, aký má 
význam.  Svätá omša  
bola ukončená 
požehnaním  prítomných. Na záver 
sme sa spoločne odfotografovali  a 
s dobrým pocitom sme ukončili 
posledný  pracovný  deň pred 
jesennými prázdninami. 

 



Škola má talent 
 

V piatok  27 októbra, pred jesennými 
prázdninami sa uskutočnilo už šieste 
kolo  prezentácie žiackych talentov ,, Škola 
má talent".  Do súťaže sa ako tradične 
zapojilo viac ako 20 súťažiacich, ktorí 
ukázali svoje znalosti  v speve, tanci, v 
prednese básní, či v kreslení. Aj keď porota 
v zložení Mgr. Tóthovej, Mgr. Spišákovej a 
JuDr. Fakáčovej vybrali troch  ,,najlepších" 
vyhrali všetci. 
 
 
  
  
 

 

 

 
 

Zdravie na tanieri 

 

Deň plný zdravých dobrôt  pripravili pre svojich spolužiakov žiaci 
PŠ, ktorí  pod vedením  triednej učiteľky Mgr.  Evy  Žukovej v 
stredu 25. októbra  pri príležitosti Svetového dňa výživy pozvali nás 
všetkých  na malé  pohostenie.  
 
 

 
Okrem prezentácie svojej šikovnosti 
pri príprave netradičného  
menu, ukázali  aj vedomosti o 
jednotlivých zložkách stravy 
a dôležitosti  potreby zdravého 
stravovania sa. 
 
 
 

 



Svetový deň detí 2017 

20. novembra 1989 schválila OSN 
Medzinárodnú konvenciu práv dieťaťa. 
Práve tento termín sa slávi ako 
Svetový deň detí. Dieťa nie je len 
krehká bytosť, ktorú treba chrániť, 
ale aj osoba, ktorá má právo na 
výchovu, zdravotné zabezpečenie a 
ochranu bez ohľadu na miesto, kde sa 
na svete narodilo.  
 

Svetový deň detí má byť 
príležitosťou na aktivity podporujúce 

ich blaho.  
O právach dieťaťa, ochrane a organizáciach pomáhajúcich deťom sa oboznámili žiaci zo 

Ždane  pomocou  prezentácie a  zábavných aktivít v pondelok na piatej hodine. 
 
 
 
 
 

Erasmus + Ostrava 
 

V dňoch od 05.11.2017 do 10.11.2017 sa 6 žiaci  doprovod ( učiteľ + vychovávateľ) našej 
školy zúčastnili workshopu našej partnerskej školy v Ostrave, ktorý bol zameraný na 
komunikáciu. Workshop je súčasťou ďalšieho mobilitného stretnutia, v poradí tretieho, 
programu Erasmus + projektu: „Stay in school your job will be cool“ / viac.../ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Halloween 2017 

 

Tma, rozsvietené tekvice, pišťanie, strach, dokonca aj plač, 
ktorý nakoniec vystriedal úsmev a smiech. O túto atmosféru sa 
postarali „ozajstné“ bosorky 
a duchovia v prevedení žiakov 4. A triedy v Čani. Po prezentácii 
o pôvode tohto sviatku a jeho prepojením s kresťanským Sviatkom všetkých svätých 
a Pamiatkou zosnulých sa deti pod vedením svojich triednych učiteliek venovali 

projektovému vyučovaniu zameranému na túto 
tematiku. Posledná vyučovacia hodina sa vyvíjala 
v duchu preverovania si vedomostí 
a individuálnej tvorivosti. Žiaci využili svoje 
osobné zručnosti k zhotovovaniu 
rôznych symbolov tohto sviatku. Takto vznikli 
strašidielka, netopiere, tekvice a bosorky, 
ktorými ozdobili spoločnú  
nástenku. 
 
                                       

 

Týždeň boja proti drogám... 

V piatok 24.11.2017  v rámci týždňa boja proti drogám a fajčeniu navštívili  žiaci našej 
školy  Verejnú knižnicu Jána Bocatia v Košiciach, kde sa okrem oboznámenia s fungovaním 
knižnice  zúčastnili prednášky na danú tému a mali možnosť dozvedieť priamo od 
odborníkov o škodlivosti fajčenia a omamných látok.  Prednáška bola spojená s možnosťou - 
otestovať si pomocou prístroja svoj dych, čo žiakov veľmi zaujalo a zachovalo v nich 
pocit, že svoje zdravie si máme čo najlepšie chrániť. 
 

Účesy nielen do školy 

Vlasy sú pre každú ženu korunou krásy... týmito slovami a  prezentáciou   privítala Mgr. 
Eva  Žuková žiačky, ktoré sa prihlásili do  súťaže pri vytváraní  kreatívnych 

účesov.Praktická  škola sa 29. 11. 2017 premenila na kadernícky salón, v ktorom dievčatá 
dokázali , že sú nielen šikovné a zručné, ale aj súťaživé. Či 

už ide o slávnostnú udalosť, alebo bežný deň v našom 
živote, chceme jednoducho dobre vyzerať. Vďaka 
šikovnosti svojich rúk i fantázie   vytvorili  krásne 

estetické  účesy.  Hlavnou myšlienkou tejto súťaže bolo 
poukázať  nato, že starostlivosť o vlasy tvorí dôležitú 

súčasť hygienických návykov . 
 



Záložka do knihy spája školy 

Vzbudiť záujem o literatúru sa  na našej 
škole snažíme aj zapojením do rôznych 

projektov. Jeden  z nich  prebiehal v mesiacoch 
september až november a jeho výstupom bola 

výroby a výmena záložiek do kníh s partnerskou 
školou.  Žiaci  boli  

inšpirovaní príbehmi,  ktoré si čítali 
spoločne v triedach s triednymi učiteľmi. 
Záložky vyrábali na hodinách pracovného 
vyučovania, kde ukázali svoju zručnosť 

a fantáziu. Výsledkom ich spoločnej práce bolo 
vytvorenie krásnej výzdoby. 

 
 

Červené stužky 2017 

 Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Červené 
stužky prebehlo 1. decembra na Mestskom 
úrade v Žiline. Každoročnou témou je 
„Pohľadnica pre Červené stužky“. Do 
súťaže sa zapojili aj žiaci našej školy. Roman 
Kapura žiak TVB2 získal čestné uznanie za 
výtvarnú prácu. Domov si odniesol diplom s 
knižnou poukážkou. Zároveň jeho výtvarná 
práca bola použitá pri tvorbe detského 
kalendára na rok 2018. Žiakovi srdečne 
blahoželáme a prajeme nové nápady 
a tvorivého ducha pri ďalších výtvarných 
prácach. 
 
 

Moja trieda varí lepšie ako tvoja 2017 
 

30. novembra sa škola premenila na veľkú kuchyňu, kde sa vzájomne stretli s vareškami 
v rukách a zmerali si svoje kuchárske zručnosti súťažné družstva tried z poobedňajšej 

zmeny. Témou bol zdravý životný štýl. V zmysle zdravej výživy hravo zvládli prípravu 
jednoduchých a chutných raňajok. Výborne sa pri tom zabavili a pochutili si na dobrotách, 
ktoré si sami pripravili. Súčasťou súťaže bolo aj ochutnávanie pripravených jedál. A tak 
súťažiaci boli aj porotou zároveň. A veru mali z čoho vyberať. A výherca? Tento krát – 

remíza. A tak si musíme túto vydarenú súťaž zopakovať! 
 

 



Akú záchrannú techniku som videl zasahovať a s čím by som 
pomohol ja 

Okresný úrad Košice vyhlásil výtvarnú súťaž na tému Akú záchrannú techniku som videl 
zasahovať a s čím by som pomohol ja“. Do 
súťaže sa zapojili žiaci našej školy 
a zaslaním svojich prác zabojovali  o 
prvenstvo. Tento krát žiaci 5.B triedy 
získali prvé tri miesta. Na 1.mieste sa 
umiestnila žiačka Vaneska Zupková, na 
druhom mieste Erik Kotlár a tretie miesto 
obsadila Lucia Lončáková. Diplomy s vecnými 
cenami im odovzdala vyhodnocovacia 
porota  1.decembra 2017 na našej škole. 
Žiakom srdečne gratulujeme a prajeme 
kreatívne myslenie 
pri nových výtvarných prácach. 

 
 
 

Mikuláš 2017 

,,Mikulášku, dobrý  strýčku,  
modlím sa ti modlitbičku..." 
 
6. december  patrí k najočakávanejším dňom nielen v rodinách, ale aj na našej škole, kedy 
vyučovanie  svojou prítomnosťou  
spestruje  Mikuláš s čertom a 
anjelikom. 
Deti ho privítali krásne 
vyzdobenou školou. Nálada bola 
výborná a žiačikovia i tí starší 
prekypovali šťastím 
a nedočkavosťou, aby 
mohli Mikulášovi predviesť, čo  
všetko dokážu. Nechýbali 
básničky, pesničky, či rýmovačky 
doprevádzané hudbou, za čo  boli 
odmenené hŕbou sladkosti.  
 
 
 
 
 
 
 



EKOPOSTER 2017 
 

V tomto školskom roku vyhlásilo 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
celoslovenskú výtvarnú súťaž EKOPOSTER 2017. 
Organizátorom bola Kvapka, nezisková organizácia 
so sídlom v Trstenej. Súťaž dávala priestor na 
výtvarnú prezentáciu názorov žiakov na stav 
životného prostredia a na spôsoby jeho zlepšenia. 
V 2. kategórii žiakov 7.-8. ročníka ZŠ získali 
diplom a vecné ocenenie žiak Daniel Zupko 
s názvom práce „Včas ich zastaviť“ a žiačka 
Vanesa Turtáková s názvom práce „Znečisťovanie 
ovzdušia“. Víťazom srdečne blahoželáme. 

 
 

Výchovný koncert ,,Doprava, doľava" 

 

 

 

11. decembra sme už po druhýkrát privítali v športovej hale v 
Čani hudobníkov z organizácie  občianskeho združenia  „Škola 
Života“ zo Žiliny, ktorí sa našim žiakom prihovorili skladbami z 
vlastnej tvorby a  predstavili  program  „ Doprava, doľava“.  

 

Zábavnou  formou priblížili žiakom 
rôzne dopravné situácie a 
pomocou pesničiek a pekných 
videoklipov ich učili ako sa 
bezpečne správať na cestnej 
komunikácii v roly chodca, cyklistu 
ale aj vodiča. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí 2017 
 

Posledný deň v mesiaci november sme sa 
venovali citlivej téme ,,týraniu a 
zneužívaniu detí."  Prezentáciou, 
ktorú pripravila PaedDr. Iveta Kajlová 
žiakom priblížila, čo sa považuje za 
týranie a šikanovanie a zároveň ich 
informovala, kde majú vyhľadať pomoc. 
 
 

 

 

 

Vianočné tvorivé dielne 2017 

Čas Vianoc sa blíži a tak žiaci poobedňajšej zmeny v Čani si 
spríjemnili predposledný deň tvorivou aktivitou. Tradičné zvyky 
v období Vianoc sme si pripomenuli pomocou prezentácie 
a následne si žiaci vyrobili vianočnú ozdobu v tvare stromčeka. 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

Všetkým želáme šťastné a veselé Vianoce. 
 
 



Vianočná akadémia v Čani 

Prichádzajú najkrajšie sviatky roka, Vianoce. Tradície sa už po stáročia 
uchovávajú a podávajú z generácie na generáciu... Vianočný čas sme si 

aj my, na elokovanom pracovisku v Čani, pripomenuli Vianočnou 
akadémiou. Žiaci si pomocou krátkej prezentácie pripomenuli symboly 

Vianoc. V nacvičenej scénke vysvetlili tradíciu adventného venca – 
Mier, Viera, Láska a Nádej. Zaspievali vianočné piesne a vyzdobil si 

pripravené perníky, ktoré neskôr s chuťou 
zjedli. Úsmevy na ich tvárach hovorili za 

všetko... 
Odkaz Vianoc je stále rovnaký, a mal by 
v nás zostávať a pretrvať čo najdlhšie. 

 
 

 

 

 

 

 

Vianočná akadémia 2017 

 
Malinké dieťa tu spí v ihličí, dušička detská  
od šťastia kričí, je v nás čas Vianoc...  
 
Vianoce sú časom pokoja, lásky, spokojnosti a 
vzájomného porozumenia. To, že nie sú len o 
hmotných daroch, nám ukázali žiaci  na vianočnej 
akadémii v Ždani, ktorí si pripravili pre svojich  

 
rodičov, starých rodičov a širokú 
verejnosť darčeky v podobe scénok, 
básničiek, vinšov,  kolied, či tanca. Na 
záver prišiel všetky deti pozdraviť Mikuláš 
so svojím pomocníkom anjelom.  
 
 
 
 



 
Týždeň s lesnými zvieratkami v materskej škole 

 

V tomto období zimy sme si 
v materskej škole pripravili týždeň 
plný lesných zvieratiek. Oboznámili 
sme sa so zvieratkami, ktoré žijú v lese 
a čo robia počas zimy. Naučili sme sa, ako 
sa o zvieratká a vtáčikov v zime staráme 
a ako im pomáhame. Pozorovali sme 
stopy zvierat a vtáčikov v snehu, vytvorili 
sme si aj sami zvieratká a vtáčikov 
z papiera a maľovaním obrázkov. Spolu sme 
si zahrali divadielko o zvieratkách 
a rukavičke. 
 
 

Aktivita Nový rok 2018 

 Medzi najslávenejšie sviatky roka patria  Silvester a Nový rok. 31.12. je posledný deň v 
roku a ľudia na Slovensku ho nazývajú Silvester, pretože toto meno nájdete v tento 
dátum v slovenskom kalendári. Posledný deň roka, ktorým je Silvester, je všade veselo. 
Tak to má byť, veď sa lúčime so starým rokom a s nádejou vítame ten nový, ktorý bude 
určite lepší, ako ten predchádzajúci. Oslavy sviatku Silvester sú  sprevádzané 
ohňostrojmi a prípitkami.  

 

Nový rok začína 1. januára, 
podobne ako v 
susedných krajinách.  

 

Bez vzletných slov sme aj na 
našej škole chceli  prispieť svojou 
troškou rôznymi 
aktivitami do mlyna dobrej 
zábavy. Nech je to rok úspešný 
a šťastný pre všetkých . 
 

 

 

 

 
 



Holokaust- nikdy viac! 
 

Pri príležitosti 73. výročia 
Medzinárodného dňa pamiatky obetí 
holokaustu  sme  žiakom zo 
Ždane tému  holokaustu  predstavili 8. 
februára 2018  prezentáciou 
o nezmyselnom vyvražďovaní väzňov v 
koncentračných  táboroch.   

Následne  bol  žiakom premietaný  fil
m, ktorý mal ešte autentickejšie 
priblížiť dianie v koncentračných 
táboroch. Veríme, že žiaci si z 
dnešného netradičného vyučovania  odniesli nielen 
emócie, ktoré boli určite silné, ale aj mravné ponaučenie.  
 

 

Drogy a ich účinky na náš organizmus 

Dňa 15. januára výchovná poradkyňa pripravila pre starších 
žiakov našej školy prezentáciu spojenú s besedou na tému 
„Drogy a ich účinky na náš  
organizmus“. V  závere prednášky žiaci vyplnili anonymný 
dotazník, v ktorom sa mohli žiaci vyjadriť,  s ktorými 
drogami mali skúsenosti. 

 
 

Aktivita k 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky 
 

Dňa 26.01.2018 sa pod vedením učiteľa Mgr. Karolčíka konala v popoludňajších hodinách 
aktivita zameraná k výročiu vzniku SR. Žiaci boli oboznámení o SR o jej územnom členení, 
parlamente, vláde a prezidentovi SR. 

 V teoretickej časti im bola 
prezentovaná  SR na  

interaktívnej tabuli. V praktickej 
časti  žiaci v skupinách tvorili štátny znak 
a vlajku Slovenskej republiky. 
 

 

 



Krížová cesta 2018 

Popolcovou stredou začína pôstne 
obdobie. V pôstnom období si 
pripomíname utrpenie Ježiša Krista 
počas krížovej cesty. Žiaci elokovaných 
tried v Čani spolu s učiteľmi opäť 
pripravili pobožnosť Krížovej cesty, na 
ktorú sa svedomito pripravili. Oprášili už 
naučené piesne na toto obdobie a väčšina 
žiakov sa zapojila do čítania jednotlivých 
zastavení. Iní žiaci putovali  s krížom a 
sviecami od zastavenia k zastaveniu. 
Krížovú cestu obetovali za všetky deti na 
svete, ktoré trpia rôznym spôsobom. 
Aktivita sa uskutočnila 20. februára 

v miestnom rímskokatolíckom kostole za prítomnosti duchovného otca Františka Katriniaka, 
ktorý v závere udelil všetkým  
prítomným  požehnanie. 
 
 

Mobilita –Lotyšsko Erasmus + 
 

Miesto konania: 

Skolotāju iela 4,  
Pāle, Pāles pagasts,  
Limbažu novads,  
LV-4052 Lotyšsko 

Termín: 03.02.2018-10.02.2018 

Účastníci: Mgr. Ružena Dorová, Mgr. 
Monika 
Tóthová, Mgr. Igor Svat 

Cieľom služobnej cesty boli aktivity 
v rámci mobility programu Erasmus + 
„United enterprises: Mission 
inclusion“, do ktorého je zapojená 
Spojená škola internátna v Ždani ako partnerská organizácia. Aktivity majú motivovať 
účastníkov ku kreatívnemu mysleniu za využitia remeselných techník, 
doprevádzané kultúrno-spoločenským programom. 
 

 

 



Karneval 2018 

Fašiangové obdobie sme aj na našej škole zavŕšili karnevalom. 9. februára sa  školská 
jedáleň v Ždani a 13. februára veľká chodba v Čani premenili na zázračnú krajinu, v ktorej 
sa ocitli  princezničky, čertíci, lienky, kvety, zvieratká, piráti, domino... Všetky masky sa 
veselo zabávali, šantili, súťažili a tancovali. Deti s pani učiteľkami si dali na výrobe masiek 
naozaj záležať. 

Kvalitu, originalitu i samotný nápad 
hodnotila porota, ktorú tvorili 
učitelia. Po vyhodnotení masiek 
nasledovala voľná zábava a zábavné 
súťaže. Žiaci mali možnosť 
vyšantiť sa , nadobudnúť pekné 
spomienky, ktoré si aj po čase 
budú môcť prezrieť 
prostredníctvom fotografií. Budúci 
rok sme tu s karnevalom opäť. Už 
teraz sa na všetkých veľmi tešíme. 
 
 

 

 

 

Jar v našej obci  

Posledný piatok pred tým „VEĽKÝM“ pozvali žiaci 4.A v Čani spolu so svojou triednou 
učiteľkou  spolužiakov z rannej zmeny na jarnú vedomostnú  zručnostnú dvojhodinku. 
Pomocou prezentácie si zopakovali svoje vedomosti o jari. Porozprávali sa o tom, aké 
aktivity v tomto ročnom období vyvíjajú všetci ľudia a ktoré sú najhlavnejšie symboly 
jari. Oboznámili sa s ľudovými zvykmi a na základe poznatkov z Krížovej cesty si 
prešli všetky etapy veľkonočného obdobia. Po teoretickej časti sa vyšantili vo 
„veľkonočných rébusoch“. Pekné predpoludnie vyvrcholilo tvorivými dielňami, v ktorých deti 
vyskúšali rôzne techniky dekorovania kraslíc, ktorými vyzdobili areál školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marec - mesiac knihy 2018 

Mesiac marec spájame nie len 
s príchodom jari, ale od roku 1955 
aj s knihou. Kniha, najväčší 
priateľ človeka, od nepamäti patrí 
medzi neodmysliteľných spoločníkov 
mladých či starých. Aj naši žiaci sa 
v marci  pod vedením svojich 
učiteľov venujú viac ako 
inokedy práci  knihou. V triedach si 
vytvorili nástenky a kútiky   
s najobľúbenejšími knihami, venujú 
sa mimočítankovému čítaniu, 
navštívili miestne knižnice v Ždani 
a Čani, kde im pani knihovníčka 
okrem zaujímavých aktivít pripravila 
pútavú, ale najmä poučnú prezentáciu vzniku  
a života jednej knihy.  V Ždani si žiaci v piatok 23. Marca pod vedením Mgr. Lukáčovej a 
Mgr. Botovej zmerali sily vo vedomostnej súťaži ,,Milionár" , riešili krížovky a hlavolamy.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biblia očami detí 2018 

     Dňa 5.4.2018 sa uskutočnilo Diecézne 
kolo celoslovenskej výtvarnej súťaže 
„Biblia očami detí a mládeže“ . Žiaci 
vytvárali práce na tému: Genezis 12 – 
50, Evanjelium podľa Marka. Spoločná 
téma vybraných kníh: Poslušnosť 
Božiemu hlasu. 
Do súťaže sa zapojilo 27 základných 
škôl, 4 špeciálne školy a 1 stredná škola. 
Celkovo do súťaže bolo zaslaných 166 
výtvarných prác. Trojčlenná porota 
hodnotila umeleckú a obsahovú stránku 
doručených prác. Vo výtvarnej  súťaži 

získali 1.miesto Lucia Lončáková s prácou pod názvom „Ježiš vyučuje ľudí“, Samuel Šenki s 
prácou pod názvom ,,Ježiš a deti", 2. miesto získal Adrián Červeňák s prácou ,, Učeníci" 
a 3.miesto Erik Kotlár s prácou „ Jozef a jeho bratia“. Ocenení žiaci získali diplom. Práce 
týchto žiakov postúpili do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v máji 2018. 
 
 

Hviezdoslavov Kubín 2018 
 

P. O. Hviezdoslav 

...meno, ktoré vyslovujeme vždy s úctou. Velikán, spisovateľ, básnik, ktorý pre nás zanechal 
literárne dielo nesmiernej hodnoty. Dňa 6. apríla  2018 sa na našej školy uskutočnilo 
školské kolo literárnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Žiaci sa predstavili naozaj 

peknými a zaujímavými ukážkami. Bolo veľmi ťažké rozhodnúť o tých najlepších, no 
nakoniec sa na stupni víťazov ocitli títo 
žiaci: 

 Prednes poézie mladší žiaci : 

1. miesto: Simona Pohlodková – IV.A 

2. miesto: Miroslava Turtáková – I. a 
II.A 

3. miesto: Róbert Červeňák – III.A 

Prednes poézie TVB : 

1. miesto: Jana Pechová 

 

 



Prednes prózy TVB: 
 
1. miesto: Roman Kapura 

  

Prednes poézie starší žiaci : 

1. miesto: Vanesa Turtáková – VIII.B 

2. miesto: Pavol Kapura – VIII. - IX.A 

3. miesto: Patrik Tulej – V.A 

 Prednes prózy starší žiaci: 

1. miesto: Adriána Horváthová – VII.A 
2. miesto: Jakub Stanislav - VIII. - IX.A 

Víťazom srdečne blahoželáme! 
 
 

V zdravom tele, zdravý duch 
 

„V zdravom tele, zdravý duch“ – pravdivosť tohto sloganu si „overili v praxi“ žiaci našej 
školy dňa 22.03.2018, keď si spestrili popoludňajšie vyučovanie súťažami v telocvični. Na 
štyroch stanoviskách ich čakali športovo-zábavné úlohy – hod na terč vo futbalovej bráne, 

slalom s loptou, húsenková dráha s hula-hopom,  terč s matematickými príkladmi. Deti 
prejavili svoj športový zápal, ale aj toleranciu a spolupatričnosť. Štyri triedy súťažiacich 
nadšencov strávilo hodinu v dobrej nálade a s pocitom, že urobili niečo pre svoje zdravie 

telesné aj duševné. Keďže išlo o súťaž a na každom stanovisku žiaci dostávali body za svoje 
výkony, tak zostáva len povedať - chvála víťazom a česť porazeným.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Husľový kľúčik 2018 

 
25. apríla  si naši žiaci Roman Kapura, Lívia Lončáková a 
Helena  Daniová po roku opäť vyskúšali svoje hlasivky na  speváckej 
súťaži „Husľový kľuč“, ktorý organizuje  Spojená škola internátna 
v Trebišove.   
 
V kategórii ,,B a C 
variant" sa Roman 

Kapura umiestnil na  2. mieste a Lívia 
Lončáková  u mladších žiakov na 3. 
mieste. 
 
 
                                   
 

Srdečne blahoželáme. 
 

 

 

Copyright © 2015Dopravná výchova ,,Semafor" 
 

 
Naši žiaci už od útleho veku 
prichádzajú do školy peši. Počas 
svojej cesty musia prekonávať 
množstvo ciest a križovatiek. Je 
dôležité, aby sa cesta do a  
zo školy pre nich stala bezpečnou 
cestou, nie len cestou. Naši žiaci si 
skúsenosti z dopravnej výchovy mohli 
vyskúšať na aktivite Dopravná 
výchova, ktorú viedla p. učiteľka 
Szilágyiová. Zamerali sa na 
dopravné značenia a na pohyb po 
ceste. Zo žiakov sa na chvíľu stali 
chodci, cyklisti a vodiči. Zistili, že to 

vôbec nie je jednoduché a každý z účastníkov, musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky. 
Celú aktivitu sprevádzal ,, Semafor“ (žiak I.A, Denis Mata). Dúfame, že si z nej žiaci 
odniesli okrem dobrej nálady, čo najviac potrebných vedomostí, ktoré im v živote pomôžu. 
 
 

 



Ruka v ruke 

Žiačky praktickej školy Mária 
Bugyiová   a Andrea   Buková sa dňa 25. 4. 
2018 zúčastnili  10. ročníka Krajskej 
súťaže praktických 
škôl  „RUKA  V RUKE“, ktorú 
organizovala Spojená škola internátna 
Michalovce. Súťaž bola zameraná na 
rozvíjanie praktických zručností.  Žiačky 
súťažili v troch 
disciplínach: príprava  obložených 
chlebíčkov,  prezliekanie postele 
a šitie puzdra  na mobil z filcu.  Súťaže 
sa zúčastnilo 7 škôl. Domov sme si 

doniesli diplom , vecné ceny a sladkú odmenu. Dievčatám gratulujeme. 
 
 

Deň Zeme 2018 

Jarné obdobie je v plnom prúde a jeho neodmysliteľnou súčasťou je aj jarné upratovanie. Lesné 
zákutia po zime opäť „odhalili“ množstvo odpadkov, ktoré upútajú pozornosť nejedného z nás. Pri 
príležitosti Dňa Zeme sa v našej škole uskutočnili rôzne aktivity, ktoré upozornili na 
dôležitosť ochrany životného prostredia a celého ekosistému. V piatok 27. apríla sa počas 1. 
vyučovacej hodiny žiaci oboznamovali s významom lesa , jeho životom, zahrali si 
trixeso ( hľadaj strom , plod, list) a zároveň si osvojovali poznatky o tom, ako sa majú správať 
k prírode. Pripomenuli si , že nemajú nechávať odpad popri turistických chodníkoch alebo 
ho vyvážať do odľahlých častí lesa. Zároveň sa pridali k dobrej veci a pomohli zbaviť 
odpadu najbližšie lesné okolie. Takýmto spôsobom si skrášlili prostredie a spríjemnili život  
nielen sebe, ale aj ďalším obyvateľom a návštevníkom obce. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Erasmus + Ždaňa 

V termíne od 23.04.2018 do 27.04.2018 sa uskutočnilo 
mobilitné stretnutie v rámci projektu Erasmus + (Stay in school your job will be cool).  

Naša Spojená škola internátna Ždaňa hostila partnerské  
školy z Českej republiky, Poľska a Rumunska. viac...  

 

 
 

 

Ľudová pieseň - Spišské Vlachy 
 

Dňa 26.4. 2018 sa naše dve žiačky – Helena Daniová a Lívia Lončáková zúčastnili krajského 
kola speváckej súťaže ľudových piesní v Spišských Vlachoch. Žiačka Lívia Lončáková 
obsadila 3. miesto.  
Srdečne blahoželáme. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GAŇOVA TARNAVA 2018 

Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do XIII. ročníka výtvarnej súťaže 
GAŇOVA  TARNAVA 2018.  Žiačka Darina JANOVÁ svojou  
prácou na tému  "Tancuj, tancuj, vykrúcaj" 
získala krásne  1. miesto a Ivana 
TULEJOVÁ prácou na tému "Čičmany" 
obsadila 3. miesto. Oceneným žiačkam 
srdečne blahoželáme.   
 
V sprievodnej akcii krajskej súťaže v 
prednese  poézie a prózy našu školu 
reprezentovali:  
Adriana HORVÁTHOVÁ 
a Roman KAPURA 
 
 

Ochrana životného prostredia 

Mesiacom apríl si pripomíname ochranu 
životného prostredia a ochranu 
lesov. Žiaci poobedňajšieho vyučovania 
v Čani sa zúčastnili na aktivite pod 
názvom „Deň zeme“. V blízkom okolí školy 
žiaci pozbierali odpadky. Potom zbierali 
rastlinky a nalepili ich na plagát s názvom 
„Deň zeme“. Ďalej žiaci mali  
pracovný list na ktorom určovali ktorý 
odpad je recyklovateľný a ktorý nie. 
 
 
 

 

Medzinárodný deň mlieka 2018 

Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu 
z najdôležitejších  zložiek ľudskej výživy 
a zvlášť v detskom veku.  Z tohto dôvodu,  sme 
si  dňa 16. 5. 2018 prezentáciou, aktivitami 
a kvízom pripomenuli Medzinárodný deň 
mlieka.  Žiaci sa dozvedeli zaujímavé 
informácie  o mlieku, mliečnych výrobkoch 
a o význame konzumácie mlieka. Aktivity sa 
žiakom veľmi páčili, a preto sme si spoločne 
zaželali NA  ZDRAVIE a DOBRÚ CHUŤ ku 
konzumovaniu mlieka a mliečnych výrobkov. 
 



O pohár Martina Záhradníka 2018 

Žiačky PŠ  Alexandra Janová 
a Nikola  Balogová  sa zúčastnili   11. 

ročníka  športovo – 
výtvarného podujatia  „ 

O pohár  Martina  Záhradníka“, 
ktorý organizovala Spojená škola 
Alejová 6 v Košiciach.  Podujatie 

sa  uskutočnilo 17. 5. 2018 za 
osobnej  Zúčasti Martina 

Záhradníka. Súťažilo sa v disciplínach: 
Futbalový zápas, Aerobic cvičenie, 

Hod na cieľ tenisovými loptičkami, Jednoduchá prekážková dráha a Kreslenie na tému „ 
Košice Európske mesto kultúry 2018.“ Víťazmi boli všetci zúčastnení, domov  

sme si doniesli diplom, pohár a loptu. 
 

 
Metodický deň 2018 

 

10. mája  2018 prebehol na našej škole 
Metodický deň organizovaný 
Okresným úradom Košice - odborom 
školstva pre pedagogických 
zamestnancov a odborných 
zamestnancov škôl a školských 
zariadení vo svojej zriaďovateľskej 
pôsobnosti. Ako lektori vystúpili: Mgr. 
Sonogová, ktorá spolu s Ing. 
Mikulaškom teoreticky aj prakticky na 
otvorenej hodine priblížili učiteľom 
výučbu mentálnej aritmetiky 
programom AMAKids. Slovenskému 
jazyku a literatúre  sa venovali Mgr. 

Zámbory prezentáciou a praktickými ukážkami z vyučovania ,, Aktivizujúce metódy na 
hodinách Slovenského jazyka a literatúry"  a Mgr. Sonogová prezentáciou a 
ukážkami z hodiny ,,Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní." Po 
obedňajšej prestávke si prítomní pedagógovia vyskúšali prácu v hrnčiarskej dielni a na 
tkáčskom stave za odborného  dozoru Mgr. Tóthovej a Bc. Kurucovej.  Že metodický deň 
bol prínosom pre prácu špec. pedagóga  potvrdilo 33 prítomných  pedagógov zo  ŠZŠ 
Rovníková Košice a kolegovia zo Ždane aj v dotazníku a diskusii. 
 
 
 



 
 

28.máj – Medzinárodný deň stolových hier 
 

„V ničom sa tak jasne neprejaví charakter  
ľudí, ako pri hre.“  

Lev Nikolajevič Tolstoj  
 
 
 

Tento deň môžu ľudia prežiť naozaj hravo. Stačí sa 
pridať k tým, ktorí aktívne oslávia Medzinárodný deň 
stolových hier (Table Top Day). Stolové spoločenské 
hry sú obľúbené na celom svete. Vďaka nim sa hráči 
nielen zabavia, ale môžu sa aj mnohému naučiť. Aj my 

na SŠI sme tento deň aktívne oslávili s cieľom podporiť 
význam stolových hier a poukázať na jej socializačnú 

funkciu. 
 

 

 
Medzinárodný deň mlieka na EP Čaňa 

 

Medzinárodný deň mlieka si pripomenuli aj žiaci EP Čaňa. Dňa 28.05. 2018 v rámci 
uvedenej aktivity boli žiaci našej školy /EP/ opäť oboznámení na jednotlivé 
zložky plnohodnotnej ľudskej výživy a nenahraditeľných zložiek ako je mlieko a mliečnych 
výrobkov. V rámci aktivity pedagógovia 
poukázali na nevyhnutnosť prijímania 
vitamínov obsiahnutých v mlieku 
a mliečnych produktov, ktoré sú 
nevyhnutné pre rast, vývin a zdravie nie 
len detí, ale celej populácii. Formou 
prezentácie žiakom boli prezentované 
druhy, zloženie, úprava ako aj 
skladovanie mlieka a 
mliečnych  produktov - 
výrobkov. V záverečnej časti si žiaci 
hravou a zábavnou formou pochutnali 
a charakterizovali druhy mliečnych 
výrobkov. 

 



Výchovný koncert 

Detské kočovné divadlo - DRaK z 
Prešova  si pre žiakov pripravilo 
netradičné vystúpenie hudby-muzikálový 
recitál najkrajších piesni z 
legendárneho predstavenia Na skle 
maľované čím prispeli k rozširovaniu 
hudobného obzoru našich žiakov. Výchovný 
koncert sa uskutočnil 30. mája v 
priestoroch telocvične základnej školy 
v Ždani.  
 

 

 

 

Škola v prírode 2018 

V dňoch 13.-18. mája 2018 žiaci našej školy prežívali krásne chvíle v Škole v prírode na 
Bukovci. Pod vedením svojich pedagógov realizovali vychádzky a výlety do okolitej prírody. 
Formou zážitkového učenia žiaci nadobudli nové poznatky. Príjemným spestrením pobytu bol 
výlet na Spišský hrad. Vzdelávacie 
aktivity boli  realizované v priestoroch EP Bukovec a v jeho blízkom okolí. Učivo bolo 
zamerané na zážitkové opakovanie a upevňovanie učiva  
so zaradením rôznych vychádzok do voľnej prírody. Svoje poznatky o základných 
zákonitostiach života prírody pohotovo uplatnili a tvorivo využili  
v pracovných listoch, ekologických kvízoch a hádankách.  Týždeň bez rodičov zvládli aj 
najmladší a spomienky na Školu v prírode majú podobu  
hlbokých zážitkov, nových životných skúseností a kamarátskych vzťahov.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Športové hry žiakov 2018 
 

Dňa 25.5. 2018  boli  v našej škole zrealizované športové hry žiakov. Žiaci súťažili 
v športových disciplínach beh, hod kriketovou loptičkou 
a granátom. Chlapci zahrali mini futbal a dievčatá prehadzovanú.  

Tu sú výsledky športových hier: 

Vyhodnotenie ŠHŽ 

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

1. Robert Červeńák         1. Dominika Gažiová 

2. Richard Vaszily           2. Marianna Gažiová 

3. Peter Gaži                  3. Klaudia Zupková 

  

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

1.Kristián Šaňa                 1. Ivana Tulejová 

2. Zdenko Červeňák          2. Vanesa Turková 

3. Gabriel Jano                 3. Jana Buková 

  

Hod kriketovou             Hod kriketovou  
loptičkou mladší žiaci:   loptičkou mladšie žiačky: 

1. Peter Gaži                     1.Ružena Vaszilyová 

2.Robert Červeňák            2.Marianna Gažiová 

3. Anton  Gaži                   3.Klaudia Zupková 
 
 

Hod kriketovou loptičkou  Hod granátom starší žiaci                                 
staršie 
žiačky:                                                   

1. Sandra Buková                1. František Gaži 

2.Andrea Buková                2. Marek Mata 

3. Jana Buková                   3. Gabriel Jano 

  

 

  

 



Otvorená hodina z matematiky 
 

30. mája pripravila pre žiakov a ich 
rodičov otvorenú hodinu matematiky 
pani zástupkyňa Mgr. Hegedűšová. Spolu 
so žiakmi 2.B triedy prezentovali učivo 
z matematiky prostredníctvom 
klasických i moderných metód. Žiaci 
súťažili, lúštili tajničku, tvorili sčítacie 
a odčítacie rodinky, lovili ryby, hľadali 
včelám ich správny domov. Svoje 
vedomosti predviedli aj pri práci 
s interaktívnou tabuľou.  
Na záver zaspievali pesničku „Včielka 
malá“.  Rodičia si zaspomínali na svoje 
školské časy a mali radosť 
z napredovania svojich ratolestí a boli pyšní čo už všetko zvládli. 
  

 

Beseda s príslušníkmi PZ 

 

Dňa 7.06.2018 z Obvodného oddelenia Policajného zboru SR v Čani k nám zavítal pán riadi-
teľ mjr. JUDr. Vladimír Šolc na besedu o prevencii a predchádzaní správania, ktoré je v 
rozpore so zákonom, či morálkou. Pripomenul nám aká dôležitá je pre nás bezpečnosť v 
cestnej premávke, či už v role chodca, cyklistu, či budúceho vodiča, porozprá-
val  o spoločnom spolunažívaní, priestupkoch a trestných činov. Apeloval na slušné správanie 
sa na verejnosti a dodržiavanie povinnej školskej dochádzky. Bolo to výborné a pouč-
né stretnutie. Veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu  spoluprácu. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Biblia očami detí a mládeže 2017/2018 

V týchto dňoch prebehlo celoslovenské kolo tejto výtvarnej súťa-
že, ktoré zabezpečilo Katolícke pedagogické 
a katechetické centrum, n.o. Práce žiakov, ktoré sa umiestnili na 
prvých troch miestach  v diecéznom kole postúpili do celosloven-
ského kola. V diecéznom kole postúpili 
žiaci našej školy Adrián Čer-
veňák, Lucia Lončáková, Samuel Šenki 
a Erik Kotlár. V celoslovenskej súťaži 
získali ocenenia títo žiaci: Lucia Lon-
čákova sa umiestnila na 2.mieste 
a Adrián Červeňák na 3.mieste 

v kategórii 8A – špeciálnych škôl pre žiakov s MP.  

                  

Žiakom srdečne blahoželáme. 

 

 

Medzinárodný deň detí 2018 

Príjemne a užitočne stráviť MDD a užiť si naplno svoj deň, prišli aj žiaci našej školy. Pekné 
počasie podporilo uskutočniť pre deti piknik. Žiaci zo Ždane piknikovali v krásnom prostre-
dí blízkeho lesa. Deti z elokovaného pracoviska v Čani si vybrali prostredie blízkeho rekre-
ačného zariadenia Tajvan. Všetkým deťom a učiteľom,  za tento nádherný deň, patrí veľké 
ďakujeme. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letné účelové cvičenie 2017/18 

 

8. júna sa na našej škole uskutočnilo letné účelové cvičenie. Cieľom tohto dňa 
bolo poukázať na dôležitosť a bezpečnosť správania sa na ceste a ochrana prírody v týchto 

letných dňoch. Ždaňanskí žiaci sa vydali k lokalite, Koscelek“.  Žiaci elokovaných tried 
v Čani  navštívili  rýchlu zdravotnú službu, kde sa  oboznámili s prácou záchranárov 

a poznatkami o podaní prvej pomoci. Nevynechali ani hasičov, ktorí žiakom hravou formou 
prezentovali ich povolanie. Nakoniec  v záhrade bezpečne založili oheň a spoločne opekali. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Szabóov grafický Lučenec 2018 

 

 V tomto školskom roku sa konal 21.ročník celoslovenskej a 14.ročník medzinárodnej vý-
tvarnej súťaže Szabóov grafický Lučenec. Do súťaže 
sa zapojilo 23 škôl zo Slovenska a jedna škola zo Slo-
vinska s počtom 264 výtvarných prác. Tohtoročnou 
témou súťaže bolo „Cestovanie“, ktoré každý z nás 
vníma odlišne. Je takmer každodennou súčasťou nášho 
života. Vernisáž výstavy s vyhodnotením sa prvýkrát 
konala v priestoroch  historickej radnice mesta Luče-
nec. Do súťaže sa zapojili aj žiaci našej školy zo Žda-
ne aj ET z Čane. Traja žiaci si odniesli domov ocenenia 

a diplomy, ktoré si osobne prevzali 14.júna 2018. V III.kategórii Adrián Gaži získal 
3.miesto za prácu „Cesta lietadlom“, v IV. kategórii získala odmenu žiačka Lucia Lončáková 
za prácu „Rodina cestuje“ a v V.kategórii získal 3.miesto žiak Jakub Stanislav za prácu 
„Cesta do Afriky“.  

Žiakom srdečne gratulujeme a prajeme veľa tvorivých nápadov v ďalšej práci. 



 
Interaktívna matematická olympiáda 

 

Dňa 14.06.2018 žiaci prvého stupňa našej školy sa zúčastnili na 
4.ročníku interaktívnej matematickej olympiády (IMO), ktorý sa ko-
nal v priestoroch elokovaného pracoviska v Čani. Svoje matematické 
schopnosti a zručnosti si porovnali 20 žiaci v troch kategóriách. Na 
každého z nich čakali 4 matematické úlohy, ktoré vyžadovali istú 
dávku invencie a dôvtipu. Príťažlivosť spočívala v tom že úlohy, zame-
rané na matematický úsudok,  
žiaci riešili pomocou výučbových aplikácií na počítačoch a tabletoch. 
Atraktívne cvičenia zaujali a precvičili schopností detí. Vyhrali vše-
tci, už len tým, že prekonali strach z nového a nepoznaného, 

a najlepšia trojica získala krásne diplomy a ocenenia.  

Všetkým gratulujeme a sme presvedčení, že si zaslúžia výbornú známku od učiteľov mate-
matiky.  

 
I. kategória 
 

1. miesto -   Dávid Turták 2. B 

2. miesto -   Štefan Zupko 2. B 

3. miesto -   Pavol Turták  2. B 

II. kategória 

1. miesto - Dominika Gažiová 3. A 

2. miesto - Róbert Červeňák 3. A 

3. miesto – Peter Gaži 3. A 

III.kategória 

1. miesto – Klaudia Zupková 4. A 

2. miesto – Miroslava Korová 4. A 

3. miesto - Veronika Turtáková 4. A 

                       

 

Tešíme na našich matematikov na budúci rok. 
 

 

 



 

 
 
 

                  BUKOVEC 
Materská škôlka sa nachádza v prekrásnom 
prostredí rekreačného strediska Bukovec. Je-
ho zamestnanci ponúkajú len to najlepšie, po-
súďte: 
 

 materský prístup a rodinnú klímu deťom od 3 do 6 rokov v čase zamestnanosti rodi-
čov v krásnom, zdraviu prospešnom prostredí Bukovca v čase od 06.00-18.00 

 v triede je minimálny počet detí 4 a maximálny 8 
 individuálnu pedagogickú diagnostiku a 

zistenie osobitostí Vášho dieťaťa 
 rozvíjanie základných komunikačných 

kompetencií v materinskom jazyku a základy 
cudzieho jazyka(anglický jazyk) 

 výučba hudobnej výchovy: využíva upoko-
jujúce účinky hudby, pomáha odbúravať stres, 
vedie k seba-prezentácii dieťaťa 

 logopedickú intervenciu v spolupráci s 
Centrom špeciálnopedagogického poradenstva 
pri SŠI v Ždani zabezpečuje školský logopéd. 
Jej cieľom je rozvíjať aktívnu i pasívnu slovnú 

zásobu, rozvíjať poznávacie procesy, odstrániť alebo zmierniť narušenú komunikač-
nú schopnosť a eliminovať edukačné 
nedostatky, ktoré z nej vyplývajú 

 environmentálna výchova – u detí sa 
prebúdza hravou formou citový vzťah 
k prírode, k výtvorom ľudskej práce aj 
k ľuďom samotným, a tak poskytuje 
základné poznatky o vzťahoch a sprá-
vaní človeka k životnému prostrediu 

 
 

 



 
Školský výlet do ZOO KOŠICE  

 
 
 

 
 
Koniec školského roka znamená pre každého žiaka ...  Hádajte! Čo asi? No predsa školský  
výlet! Aj naši žiaci sa naň veľmi tešili. A veru bolo načo. Čakalo nás množstvo zvieratiek. 
Niektoré sme obdivovali, niektoré nás vyľakali iné prekvapili.   
Bol to krásne prežitý deň, plný zážitkov a smiechu. 

 

 

 
 

  

 

 

 
                              

 

 

Niečo pre múdre hlavičky 



 
Vyfarbi podľa počtu bodiek: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyrieš sudoku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Redakčná rada Vám praje krásne a ničím 
nerušené ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


