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Ahoj kamaráti,
Slniečko už poriadne hreje
a to je neklamným znakom
toho, že je tu leto.
A s letom prichádzajú

i letné prázdniny. Pred ich príchodom si ešte
zaspomínajme na to, čo sme spolu prežili.

Tohtoročné vydanie časopisu pripravili:



ŠKOLA ŽIJE
Šikovná kuchárka 2018

Dňa 11. 10.2018 sa konala v SŠI
Rožňava súťažná prehliadka „
ŠIKOVNÁ KUCHÁRKA“,  ktorá
bola zameraná na prípravu
studených pokrmov. Témou súťaže
boli: Netradičné
jednohubky. Súťaže sa zúčastnilo 7 škôl
košického kraja. Všetky školy preukázali
nápaditosť a tvorivosť v príprave a hlavne
estetiku stolovania na danú príležitosť. Našu školu
reprezentovali žiačky Veronika Vaszilyiová
a Alexandra Gažiová.

Všetky družstvá si okrem sladkej odmeny odniesli diplom aj darček v podobe kuchynských
utierok.

Výstava ovocia a zeleniny 2018
Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Ždani

každoročne organizuje „ Výstavu ovocia a zeleniny “, na ktorej
ukázali výpestky svojich plodov nielen záhradkári, ale aj žiaci našej
školy. Nádhernú kolekciu pripravili žiaci s učiteľmi zo Ždane
a Čane, kde opäť  potvrdili svoju kreativitu, šikovnosť
a ochotu vyrábať niečo krásne, originálne vyrobené z prírodnín
a použitím dreva. Ocenenia a pochvaly nás povzbudili do ďalšieho
ročníka výstavy.



Výchovný koncert NATURA
Dňa 8. novembra sa žiaci našej
školy zúčastnili výchovného koncertu,
ktorý bol zameraný na vzťah človeka a
prírody ako aj na výchovu a budúcnosť
tohto vzťahu. Hravou formou –
prostredníctvom hraných scénok, do
ktorých sa aktívne zapájali žiaci – sa
naučili čo, ako a prečo separovať, ako

udržiavať krehkú rovnováhu medzi človekom, jeho potrebami a prírodou. Dozvedeli sa, aká
dôležitá je ochrana zdravia, vzduchu, vody, taktiež výhody separácie odpadu a jeho
následnej recyklácie.

Halloween 2018
V škole sa rozliehala strašidelná hudba. Čarodejnice, strašidlá

, duchovia a pavúky ovládli našu školu... a strašili našich
žiakov! Ale i naše učiteľky! Dokonca jedna

z čarodejníc požiadala žiakov o pomoc pri príprave
čarodejníckych receptov.

Po zvládnutí ťažkých receptov nasledovalo súťaženie, ktoré sa

konalo v spolupráci s Komunitným
centrom v Čani. Žiaci

súťažili v niekoľkých disciplínach:
preliezanie cez kruhy, výroba múmie
z toaletného papiera, hod do koša

a chôdza po papieroch. Všetky
disciplíny boli náročné, ale

hlavne zábavné. Smiech, ktorý ich
sprevádzal bol toho dôkazom.

Detská svätá omša
Dňa 26.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 mesiaca.
Nacvičili nové detské, kresťanské piesne,
oprášili už naučené, pripravili prosby, ktoré
sa naučili. S učiteľmi pripravili obetné dary,
ktoré žiaci priniesli na oltár. Svätú omšu
celebroval pán kaplán Jozef Bujňák.



Čert a Káča
Žiaci elokovaných tried v Čani dňa 15.novembra
navštívili Bábkové divadlo v Košiciach. Na
predstavenie s názvom Čert a Kača sa všetci veľmi
tešili. Počas predstavenia herci žiakov pútavou
formou vtiahli do príbehu o nebojácnej Kači,
múdrom pastierovi Miškovi a oklamanom čertovi.
Spolu s Kačou deti prežili veľa dobrodružných
okamihov, návštevu
samotného pekla na pleciach čerta, ale aj humorné
zápletky. Sledovali premenu od lenivej

a papuľnatej Kače ku zrodu novej a polepšenej, ktorá je schopná obetovať sa pre druhého.
Jej príbeh bol pre žiakov zábavný, ale vo viacerých okamihoch aj veľmi poučný.

Zaži školu inak
Po stopách histórie sa 13. novembra vydali žiaci
zo Ždane, ktorí v rámci
prírodovedných predmetov navštívili - Miklušovú
väznicu a prírodovedné
múzeum. V jednej z
najpríťažlivejších expozícii Východoslovenského
múzea v Košiciach sa v priestoroch historickej
mestskej väznice s mučiarňou a priľahlým
katovým bytom oboznámili nielen s nástrojmi na
výkon trestov, či s voskovou podobou obávaného kata Mikluša, ale upútala ich aj výstava
obchodu, remesiel a dobového zariadenia
meštianskych domov danej doby. V prírodovednom múzeu mali žiaci možnosť vidieť
rozmanitosti živej a neživej prírody, zaujali ich najmä mineralogické zbierky zo slovenských
a svetových lokalít a skameneliny približujúce geologickú minulosť Zeme.

,,Čaro hliny"
Žiaci našej Praktickej školy Julo Kora a Andrea

Buková sa 8.novembra zúčastnili krajskej súťaže "
Čaro hliny" v Trebišove. Súťažnou úlohou bolo

tvarovanie keramického výrobku
z valčekov. Spomedzi 8 dvojčlenných
družstiev obsadili krásne 3. miesto.

Žiakom a ich vyučujúcej PaedDr.
Ivete Kajlovej srdečne blahoželáme.



Beseda s príslušníkmi OO PZ
Dňa 20.11. 2018 v elokovanom pracovisku

v Čani v spolupráci s terénnymi
sociálnymi pracovníkmi

sa uskutočnila beseda s príslušníkmi
Obvodného oddelenia Policajného zboru

SR v Čani. Hlavnou
témou bolo záškoláctvo, práva

a povinnosti žiakov a ich zákonných
zástupcov. Žiaci sa hravou formou

oboznámili s donucovacími
prostriedkami, ktorí

niekedy musia byť použité príslušníkmi policajného zboru v prípade porušovania zákona
a antisociálneho správania. Nebolo to zastrašovanie ale názorná ukážka. Prisľúbená náprava,

zo strany našich žiakov, potešila pánov policajtov aj triedne učiteľky.

Najkrajší sen
Centrum voľného času v Košiciach vyhlásilo

23. ročník výtvarnej súťaže na tému:
„Najkrajší sen“. Deti mali možnosť vyjadriť

najrôznejšími výtvarnými technikami
svoje

želania, priania, túžby ale aj skutočne
odsnívané

sny. Súťažilo sa v troch kategóriách. Do súťaže bolo
zaslaných 583 výtvarných prác. Slávnostná vernisáž sa

uskutočnila 19. 11. 2018 v priestoroch elokovaného pracoviska
Popradská 86, Košice. Cenu poroty získali výtvarné práce

našich žiakov:
Rastislav Jano – „Ja ako traktorista“ a Bartolomej

Jano - „Sen o šťastnej rodine“.
Víťazom srdečne blahoželáme.

Farebný svet Rómov 2018
V priestoroch Mestského úradu v Galante sa 4. 10. 2018
konala vernisáž výstavy a vyhodnotenie výtvarnej
súťaže Farebný svet Rómov. Výtvarná súťaž
prebiehala v dvoch kategóriách. Do 14. ročníka
súťaže zaslalo 23 školských zariadení takmer 200
výtvarných prác. Spomedzi toľkých súťažiacich
boli ocenení vecnými cenami naši žiaci Adriana Janová,
Vlasta Janová a Ladislav Červeňák.
Víťazom srdečne blahoželáme.



Rómska paleta 2018
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade
vyhlásilo celoslovenskú výtvarnú súťaž na
tému: VESELÉ SNY. Do tejto súťaže sa
zapojili aj žiaci našej školy. Diplom získala
Adriána Horváthová so výtvarnou prácou
s názvom „Tanec“. Výstava výtvarných prác
celoslovenskej a regionálnej výtvarnej
súťaže rómskych žiakov ZŠ, ŠZŠ, ZUŠ sa
koná do 30. 11. 2018 v Spišskej Sobote.
Našej úspešnej žiačke blahoželáme.

Skúsme zdravo žiť
Zdravie človeka je dar, od ktorého závisí kvalita jeho života – týmito slovami sa nám
29.11.2018 v triede praktickej školy prihovorila
Mgr. Eva Žuková. Žiaci PŠ nám
opäť ukázali ako sa dá
kombinovať a do jedálneho lístka zaradiť viac
ovocia a zeleniny. Pre svojich spolužiakov
pripravili predvianočné pohostenie
v podobe studených zeleninových a ovocných mís.
Žiaci postupne ochutnali zeleninový šalát,
kalerábový šalát s mrkvou, netradičný ovocný
šalát s medovou zálievkou, ovocný špíz či špaldové
chrumky, ale aj banány v kokosovom
župane.

Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany
Okresný úrad Košice vyhlásil VI. ročník výtvarnej
súťaže „OCHRANÁRIK ČÍSLA TIESŇOVÉHO
VOLANIA 112 A CIVILNEJ OCHRANY“. Téma
pre tento ročník bola: „Veď aj ja som záchranár“.
Žiaci svojimi prácami mali možnosť vyjadriť
poskytnutie pomoci kamarátovi, členovi rodiny,

neznámej osobe pri úraze, pomoc pri hasení požiaru,
oznámenie požiaru alebo inej mimoriadnej udalosti,
z didaktických hier či účelového cvičenia. Žiak

Ivan Gaži získal diplom za 2.miesto a vecnú odmenu za výtvarnú prácu v kategórii
špeciálnych škôl, ktorú mu osobne doručili členovia Okresného úradu Košice dňa 3.12.2018.



Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí 2018

Ako má vyzerať spolužitie v škole a v rodine si
žiaci druhého stupňa priblížili 28. novembra
na prednáške, ktorej nosnou témou bol ,, Svetový
deň prevencie týrania a zneužívania
detí a Svetový deň odstránenia násilia voči ženám".
Že žiakov táto téma zaujala svedčí aj búrlivá
diskusia, ktorá prebiehala počas celej prezentácie.
Záver patril vyplneniu anonymného dotazníka, ktorého
výsledky
poslúžia pre ďalšiu pedagogickú prácu.

Červené stužky 2018
V tomto roku prebehol už 12.ročník celoslovenskej kampane Červené stužky,
prostredníctvom ktorej, sa naši žiaci zapojili do výtvarnej súťaže s témou:
Logo pre červené stužky. Odoslané boli žiacke práce, ktorými žiaci vyjadrili a zároveň
podporili myšlienku boja proti AIDS a pomoci ľuďom nakazených touto chorobou. Na
stretnutí pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS v Žiline 28.11.2018 boli
vyhodnotené dve súťaže, a to výtvarná súťaž v troch kategóriách(v kategórii stredných,
základných a špeciálnych základných škôl) a súťaž Športom pre Červené stužky.
V rámci výtvarnej súťaže bola udelená aj cena Okresného úradu, odboru školstva v Žiline.
Vo výtvarnej súťaži získali žiaci elokovaných tried v Čani Peter Gaži 1.miesto a Štefan
Zupko cenu vedúceho odboru školstva. Ocenení žiaci boli ohodnotení finančnou
a materiálnou
odmenou.



Mikuláš 2018

Ako každý rok, aj tento k nám do školy
zavítal Mikuláš. Mesačné stretnutie žiakov,
ktoré sa konalo 6. decembra si prišiel pozrieť
aj s čertom. Po vinšovačkách a pripravenom
programe rozdával deťom sladkosti.

Vianočné sviatky 2018

Blížia sa Vianoce, čas otvárania ľudský sŕdc,
najkrajšie a najradostnejšie sviatky v roku. Čas
radosti, veselosti, lásky, pokoja… Čas, keď sa
môžeme na chvíľu pristaviť, zamyslieť sa nad
čarom a atmosférou vianočných sviatkov.
Ľudí sa zmocňuje sviatočná nálada.
Aj my sme sa na nich pripravili a pomocou
vianočnej aktivity sme si ich
vychutnali. Oboznámili sme žiakov so
sviatkami Vianoc a aktívne ich zapojili do prípravy osláv .Žiaci aranžovali stromček,
vykrajovali a zdobili medovníky, vyrábali vianočné ozdoby a darčeky pre kamarátov, balili
darčeky a spievali vianočné piesne a koledy. Na záver dostal každý darček a všetci
odchádzali do svojich domovov s očakávaním radostných a veselých Vianoc a so želaním
všetkého najlepšieho. Kiežby to vianočné svetlo porozumenia a pokoja v nás zotrvalo čo
najdlhšie.



Vianočná akadémia 2018
Tretiu adventnú nedeľu
16.decembra sa v Ždani uskutočnila Vianočná
akadémia, kde aj žiaci našej školy
svojim pásmom kolied a piesní
spríjemnili spoluobčanom predvianočné
chvíle. Atmosféra celého podujatia
bola veľmi príjemná a všetkých už navodila
k vianočným sviatkom. Súčasťou akadémie bol
aj predaj výrobkov žiakov.

Tvorivé dielne
Zvončeky už zvonia a ihličie vonia,
svetlo sviečok mihotavé,
Vianoce k nám prišli práve...

Vzduchom sa šírila príjemná vianočná nálada.
Aj my sme sa na ňu naladili a 18.12.2018
v spolupráci s komunitným centrom usporiadali
vianočné dielne. Spolu s deťmi sme vyrábali ručne
šité vianočné hviezdy, farebné girlandy a malé
anjelici s cestovín, zo šišiek
milé vianočné ozdoby a nádherné ikebany. Tieto

dielne máli aj tajné poslanie, pripravovali sme hlavne „jedlú“ výzdobu pre stromček, ktorý
nás čakal v zoologickej záhrade... Ale je to už iný príbeh.

Návšteva v ZOO
Tajomstvo Vianoc prebýva vo voňavom ihličí,

a keď to ihličie je na živom stromčeku a ešte
aj zoologickej záhrade, je to o to krajšie. Preto
žiaci našej školy sa zapojili do výzdoby areálu
záhrady a skrášlili ju vlastnoručne vyrobenými
ozdobami z prírodných materiálov ako sú šišky,

sušené ovocie, semienka, cestoviny, ktoré v zime
potešia voľne žijúce vtáctvo. Krásne chvíle sme
zažili aj pri komentovanom kŕmení tuleňov. A v

klubovni Himaláje na nás čakalo najväčšie
prekvapenie – zoznámenie sa s pytónom

kráľovským. Strach sa zmenil na radosť a nadšenie a pomohla tomu
odborná prezentácia a osobný kontakt. Ďakujeme a tešíme sa ďalšiu spoluprácu.



Viete čo je šikana ...?
Šikanovanie patrí medzi najviac citlivé a diskutované
témy v školskom prostredí. Je tomu tak najmä preto, lebo ak sa jav šikanovania v škole
vyskytne, zasiahne takmer celý systém -
žiaka, ktorý je šikanovaný, jeho
spolužiakov, učiteľov aj rodičov. Je preto
veľmi dôležité vedieť o šikane čo najviac.
Vo štvrtok 7. februára sa o šikane ,
prevencii, ale aj o skúsenostiach s ňou
porozprávala so žiakmi siedmeho až
deviateho ročníka pani
psychologička PhDr. Katarína Hadasová.
Na záver žiaci vyplnili anonymný dotazník.
Výsledky poslúžia ako podklad k ďalšej
práci so žiakmi.

Vitamíny a ich význam
V rámci mesačných aktivít na našej škole SŠI sa v mesiaci január

2019 uskutočnila aktivita ,, VITAMÍNY A ICH VÝZNAM " .Žiaci si
osvojili vedomosti o význame a prínose vitamínov pre ľudské
zdravie. Deti sa zaujímali o výskyte sa vitamínov v potravinách,
minerálnych vodách a následnom prijímaní
v dennej strave a dodržiavaní pitného režimu. V rámci aktivity v jej
prvej časti boli predstavené zelenina, ovocie, byliny a minerály, ich

vlastnosti ako druh, farba,
vôňa, chuť, ale aj ich správne ošetrovanie
a skladovanie. Žiaci spoznávali vitamíny A,
B1 - B12, C, D, E, ich účinky
na ľudské zdravie, ale tiež čo spôsobuje
človeku nedostatok vitamínov, t.z. sú to
choroby, infekcie, problémy svalstva,
chrupu atď. V ďalšej časti žiaci v troch
skupinách
zhotovovali plagáty, vystrihovali obrázky
a priraďovali k príslušnému druhu ovocia
alebo zelenine. V závere žiaci ochutnávali
ovocie a zeleninu. Aktivita splnila svoj
výchovno - vzdelávací cieľ, žiaci hravou a nenásilnou formou si osvojili vedomosti o
vitamínoch, ich nenahraditeľnosti, ak chceme mať dobré fyzické a telesné zdravie a žiť v
dobrej
psychickej pohode.



Šťastný nový rok a starostlivosť o zvieratká v
zime
Ani sme sa nenazdali a po vianočnej aktivite žiakov
doobedňajšieho vyučovania v Čani prišiel čas na tú
novoročnú. Deti si vo výchovno-vzdelávacej časti
zopakovali aký
je rozdiel

medzi kalendárnym a školským rokom,
prezentáciou si overili svoje znalosti o ročných
obdobiach. Najviac ich však zaujal rozprávkový
príbeh o živote zvieratiek v zime. V zábavnej
časti sa rozprávali o symboloch šťastia, riešili
rôzne tematicky zamerané tajničky
a vyfarbovali maľovanky s uvedenou
tematikou. Na záver podujatia naplnili
kŕmidlo pre vtáčiky semiačkami.

Beseda s príslušníkmi PZ v Ždani
Záškoláctvo, kriminalita, šikanovanie, krádež,
alkohol, vandalizmus...o tom všetkom sa žiaci zo
Ždane porozprávali v utorok 12. februára s
príslušníkmi PZ Čaňa a terénnymi sociálnymi
pracovníčkami z Čane. Podrobnejšie sa venovali
záškoláctvu, o postavení mladistvého v trestnom
konaní, o jeho právach a povinnostiach. Žiaci sa
dozvedeli o postupe pri vyšetrovaní trestných činov,
o druhu trestov, ktoré môžu byť obvinenému uložené

a tiež im bol vysvetlený rozdiel medzi priestupkom, prečinom a trestným činom.
Žiaci sa aktívne zapájali do diskusie a mali nevyčerpateľné množstvo otázok, na ktoré
hostia trpezlivo odpovedali. Odvážlivci si mohli vyskúšať váhu nepriestrelnej vesty,
obuška, či putá na rukách. Za pútavú a poučnú besedu patrí všetkým veľká vďaka.

Zdravý životný štýl
Vo februári zdravotníčka našej školy
predniesla prednášku o zdravom životnom
štýle. Žiaci zo Ždane a Čane si vypočuli ako
sa majú starať o svoje zdravie, ako predchádzať
ochoreniam, ako správne dodržiavať
zásady hygieny a zdravého stravovania. Žiaci
ochutnali zdravé pochúťky, pracovali na úlohách
a riešili štvorsmerovky.
Zdravie je to najcennejšie čo máme, tak si ho chráňme a vážme.



Dospievame
V mesiaci január sa na našej škole konali
dve prednášky zamerané na oslovenie
najmä starších žiakov. Prvá bola na tému
drogy, konala sa 11. 1. 2019 na piatej
vyučovacej hodine pre žiakov 7.-9. ročníka
ŠZŠ a žiakov praktickej školy. Cieľom
takýto prednášok je, aby sa
pravda o škodlivosti všetkých drog dostala
ku žiakom skôr, ako sa k ním dostanú
falošné informácie od ich „priateľov“ alebo
drogových dílerov. Je potrebné včas vyplniť informačné vákuum ohľadne drog. Druhá
prednáška sa konala 15. januára a jej téma oslovila najmä končiacich žiakov, týkala sa
ďalšieho vzdelávania a voľby povolania. Obe prednášky pripravila Mgr. Miriam Zámbory.

Fašiangový Valentín
Valentín je sviatok krásny,
posielam ti lásku v básni...

Meno sv. Valentína, fašiangy, ľudové zvyky a
tradícia našich predkov si žiaci zo Ždane
skloňovali 14. Februára na tematickom dni vo
všetkých predmetoch. Na matematike
riešili hlavolamy a krížovky, na hodinách
slovenského jazyka a literatúry skladali
básničky, doplňovali slová do viet,
na pracovnom vyučovaní vyrábali valentínky,
srdiečka, pozdravy a piekli sa aj šišky -

tradičné jedlo počas fašiangov. Tie potom spolu zjedli na vedomostnom kvíze, pri
ktorom si zmeralo sily osem zmiešaných družstiev z radov piatakov až po žiakov praktickej
školy. Tu žiaci ukázali, že vedia nielen počítať, a počúvať ale hlavne pracovať spolu a
navzájom sa rešpektovať. Za poučný a príjemný deň patrí vďaka aj všetkým pedagógom.

Valentín
V deň svätého Valentína sa žiaci elokovaných tried
v Čani stretli, aby si overili svoje vedomosti.
Prváci zoraďovali srdiečka od najmenšieho po
najväčšie. Druháci priraďovali srdiečka s tlačenými
slabikami k písaným slabikám. Štvrtáci vytvorili
srdiečko pomocou čísel na interaktívnej tabuli. Piatakov
čakalo násobenie, ktoré hravo zvládli. Na záver si
zmerali sily štvrtáci a piataci v lepení piškót. Vyhrali tí
najrýchlejší?

Veru nie! Vyhrali všetci, lebo ich nakoniec mohli zjesť!



Karneval 2019

Sezóna bálov, plesov a karnevalov je v plnom prúde
a aj u nás na škole sa jedáleň v Ždani
8. februára a veľká trieda v Čani 15.
februára premenili na
tanečnú sálu, ktorú obsadili víly,
princezné, trpaslíci, ale aj čerti, či
démoni... Všetky masky boli jedinečné
a originálne, za čo patrí
poďakovanie pani učiteľkám, ale aj
niektorým rodičom. A kto vyhral? No
predsa všetci.

Počítač môj kamarát 2019

8. februára sa v priestoroch ŠZŠ Rovníková Košice
konal už 8. ročník počítačovej súťaže, na ktorej
nás reprezentovali žiaci Jakub Stanislav žiak
deviatého ročníka a siedmak Dávid Maslyár. Že
informatika patrí medzi ich obľúbený predmet,
ukázali svojím umiestnením. V kategórii
jednotlivcov sa Jakub Stanislav umiestnil
na 1. mieste a v celkovom umiestnení škôl boli chlapci
druhí. Chlapcom blahoželáme a ďakujeme za príkladnú
reprezentáciu.



Fašiangové obdobie hojnosti a veselosti
Poobedňajšia zmena na pracovisku v Čani
si vynikajúcou
vôňou, chuťou, náladou a spevom
pripomenula obdobie
Fašiangov. Žiaci v skupinách pripravili
chutné dobroty ako fánky, tousty
a jednohubky. Aktivita sa niesla
v dobrej nálade a radosti z pripravených
dobrôt, na ktorých si žiaci pochutnali.

Mesiac Marec 2019
Môžeš odtrhnúť všetky kvety, ale nemôžeš zabrániť jari, aby prišla. (Pablo Neruda)

Marec je nielen prvý jarný mesiac, ale aj mesiacom,
ktorý prekypuje udalosťami a oslavami. Jar sme
privítali aj na našej škole primeranými aktivitami
a priblížili sme si aj ďalšie významné dni – mesiac
knihy, svetový deň vody, šťastia, divadla, zdravého
spánku, MDŽ a samozrejme aj Deň učiteľov. Na
záver sme si pripili pohárom zdravej vody a žiaci sa
poďakovali učiteľom za ich prácu kvietkom, ktorý sami
aranžovali.

„Ak urobíme svet lepším pre deti, urobíme ho
lepším pre všetkých“.

22. marec - Svetový deň vody
Kde je voda, tam je zdravie...

Cieľom Svetového dňa vody je pripomínať si
dôležitosť a význam vody, upozorňovať na

stav vôd a viesť ľudí k ich ochrane. Týmito
slovami oslovila pani učiteľka Botová v piatok

22. marca žiakov v Ždani na
besede venovanej vode. Žiaci sa potom

prezentovali výrobkami
a PL, ktoré riešili a vyrábali na
predchádzajúcich hodinách

a z ktorých spoločne vytvorili nástenku
venovanému tomuto živlu.

Deň sme ukončili exkurziou do vodnej elektrárne v Ždani.



Zdravý životný štýl
Slovné spojenie zdravý životný štýl je
skloňované na každom kroku. Čím je životné
tempo rýchlejšie, tým je zdravý životný štýl
dôležitejší. Či chceme alebo nie, ignorovaním
správnych zásad zdravého
životného štýlu sa kvalita nášho života
výrazne znižuje, prichádzajú ochorenia
a skracuje sa celková
dĺžka ľudského bytia. A práve o tom čo
znamená zdravo žiť, čo papať, ako sa
obliekať, ako sa starať o svoje telo aj ducha
nám 18. marca do Ždane a 22. marca
do Čane prišli porozprávať PhDr. Fabiánová a

PhDr, Gregová z RÚVZ Košice, lebo najmä tu platí zásada: Zdravo žiť sa treba učiť od
malička. Za zaujímavú a pútavú prednášku im ďakujeme.

Celoslovenský XIX.výtvarný salón znevýhodnených detí 2019
Pod týmto názvom zorganizovala Spojená škola
vo Vrbovom celoslovenskú výtvarnú súťaž pre
žiakov so zdravotným či iným znevýhodnením.
Do súťaže sme zaslali 3 výtvarné práce na
tému „Všetko, čo mám rád“.
Žiak našej školy elokovaných tried
v Čani Marek Červeňák získal 2. miesto za
výtvarnú prácu pod názvom
„Rybári“ v kategórii starších žiakov. Dňa
16.4.2019 sa v priestoroch Gymnázia J. B.
Magina vo Vrbovom na ul. Beňovského 358/100
uskutočnila vernisáž spojená
so slávnostným vyhodnotením. Žiakovi srdečne blahoželáme.

Biblia očami detí a mládeže 2018/2019

V mesiaci apríli 2019 prebehlo diecézne kolo výtvarnej súťaže, ktoré zabezpečilo Katolícke
pedagogické a katechetické centrum, n.o. Téma na školský rok 2018/2019
bola: Starý zákon Kniha Rút a Prvá kniha kráľov, Nový zákon: Evanjelium podľa Matúša.
Spoločná téma: Vernosť Pánovi. V diecéznom kole získali ocenenia žiaci elokovaných tried
v Čani Lucia Gažiová 2.miesto a Ondrej Vaszily 3.miesto za prácu „Búrka na jazere“
v kategórii 8.A – špeciálnych škôl pre žiakov s MP. Žiakom srdečne blahoželáme.



Krížová cesta 2019
Pre pôstne obdobie
je charakteristická
krížová cesta. Ňou si pripomíname
utrpenie Ježiša Krista, ktoré pretrpel
aby bol spasený každý človek. Dňa
15.4. 2019 sme Krížovú cestu
absolvovali v miestnom
rímskokatolíckom kostole v Čani. Žiaci
s učiteľmi sa na to zodpovedne
pripravili. Oprášili už
naučené pôstne piesne a naučili
sa jednu novú. Hudobný sprievod
zabezpečil Mgr. F. Jano. K štrnástim
zastaveniam sa žiaci naučili modlitby.
Do krížovej cesty sa zapojili všetci žiaci či už čítaním, spievaním alebo nesením
kríža, či zapálených sviec pri presune k jednotlivým zastaveniam.

Na záver udelil požehnanie všetkým zúčastneným duchovný otec Marcel Puškáš.

Vynášanie Moreny 2019
Tento zvyk má korene v predkresťanskom období, keď ľudia verili, že prírodu ovládajú
nadprirodzené sily, ktorých konanie možno ovplyvniť. Týmto silám pripisovali aj striedanie
ročných období . Morena symbolizovala zimu, preto ak ľudia chceli, aby prišla jar, museli ju
zabiť, utopiť v potoku alebo upáliť. Mala podobu slamenej figuríny oblečenej
do ženských šiat, ktorú niesli mladé devy so spevom k potoku. Pri brehu ju zapálili a hodili
do vôd rieky. Verili, že tak vyženú z obce
choroby, smrť, urýchlia
odchod zimy. Tradície, zvyky a ich
dodržiavanie je čoraz dôležitejšou
súčasťou nášho života, hlavne v tejto
uponáhľanej dobe. Žiaci spolu s učiteľmi
zhotovili Morenu a so spevom ju niesli
k rieke. Na brehu Morenu vyzliekli, zapálili
a hodili do vody.

Vyniesli sme Morenu zo vsi,
priniesli sme nový máj do vsi.



Deň Zeme 2019

Deň Zeme si pripomíname od roku 1970 a iniciátorom
jeho vyhlásenia bol environmentálny aktivista, senátor
Spojených štátov ...
...vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia a jeho cieľom
je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch, ktoré nám poskytuje Zem.

Každoročne si tento deň pripomínajú aj
žiaci našej školy aktivitami, ktoré im
pripravia ich vyučujúci, kde okrem nových
vedomostí nadobudnú aj praktické
zručnosti a očistia aspoň na chvíľku kúsok
svojho okolia. Tohto roku sme sa
venovali očisteniu obce
od vymožeností elektrických
zariadení a prebytočnej
techniky v domácnosti.
Keďže už niekoľko rokov je naša
škola zapojená do projektu Recyklohry a
žiaci sú pravidelne vedení k
donášaniu starých elektrobatérií a inej
elektrickej techniky do školy v rámci Dňa
Zeme sme sa zamerali na zvýšenie
povedomia o elektroodpadoch obyvateľov obce. Starší žiaci si pripravili krátky referát o
škodlivosti starých elektrospotrebičov a prečítali ho v obecnom rozhlase a bol vyhlásený
zber drobných nepotrebných elektrospotrebičov, ktoré mohli obyvatelia nosiť do školy,
alebo vyložiť pred bránu. 30. apríla zber vyvrcholil, žiaci si na tretej hodine cez
prezentáciu pripomenuli čo pre človeka znamená Zem, úžitok aj škodlivosť
všetkých elektrospotrebičov pre život na zemi a vyhodnotili sme zber v obci.



Husľový kľúčik 2019
Dňa 11.4.2019 sa žiaci našej školy, menovite Marcel, Roman a Denis zúčastnili speváckej
súťaže „Husľový kľúčik“ v Trebišove. Všetci žiaci súťažili v piatich kategóriách:

-Mladší žiaci

-Starší žiaci

-Variant B,C

-Deti s autizmom

-Spevácky zbor

Náš žiak Roman Kapura s pesničkou
Holubička od Adama Ďuricu obsadil
v kategórii Variant B,C krásne prvé
miesto a týmto postúpil do
celoslovenského kola v Bratislave,
ktoré sa uskutoční 29.05.2019.

Srdečne blahoželáme a prajeme Romanovi veľa krásnych zážitkov zo spievania v Bratislave.

Gaňova Tarnava 2019

Spojená základná škola v Spišskej Novej Vsi vyhlásila výtvarnú súťaž pre žiakov
špeciálnych škôl. Do súťaže sa zapojili aj žiaci našej školy.
Žiaci vytvárali práce na tieto témy:

1. Kráľovná bielych tenisiek
2. Na čerešne boli sme
3. Holubička
4. Farbičky, čarbičky
5. Nad jazerom veľká búrka
Vyhodnotenie sa uskutočnilo
10.4.2019. Žiačka Adriana Janová
z elokovaných tried v Čani získala
3.miesto za výtvarnú prácu pod
názvom „Nad jazerom veľká
búrka“, za čo jej srdečne
gratulujeme.



Metodický deň 2019

15. mája 2019 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 aritmetikyprogramom AMAKids. Týraniu a
zneužívaniu detí v rodine sa venovali Mgr. Lukáčová a Mgr. Kvašňáková z občianskeho
združenia MyMamy, ktoré učiteľom formou besedy priblížili prejavy týraného dieťaťa
a možnosti školy a učiteľa, ako postupovať pri odhalení takýchto prípadov. Slovenskému
jazyku a literatúre sa venovala Mgr. Sonogová prezentáciou a ukážkami z hodiny
,,Inovatívne a efektvne možnosti rozvoja čitateľskej gramotnosti." Po obedňajšej
prestávke si prítomní pedagógovia vyskúšali prácu v hrnčiarskej dielni a na tkáčskom stave
za odborného dozoru PaedDr. Kajlovej, Mgr. Žukovej a Bc. Kurucovej.
Súbežne prebiehalo vzdelávanie aj na elokovanom pracovisku v Čani, kde sa na otvorených
hodinách Mgr, Dorovej a Mgr. Regecovej prítomní učitelia oboznámili s vybranými
výtvarnými technikami a inovatívnym vyučovaním v triede variantu B.
Že metodický deň bol prínosom pre prácu špec. pedagóga potvrdilo 48
prítomných pedagógov zo SŠ J. Fabiniho 3 Spišská Nová Ves a kolegovia zo Ždane aj v
plodnej diskusii.



MOJE (NE) ISTOTY
„... A zajtra vyjde slnko a zohreje mi tvár...“

Stredná umelecká škola v Kežmarku vyhlásila výtvarnú súťaž
na tému „Moje (ne)istoty“. Pri spracovaní témy sa žiaci

zamýšľali nad istotami a neistotami v živote a tým aj hľadaniu
vlastnej identity cez umenie. V kategórii A1 ZŠ pre žiakov od

11 do 15 rokov získal Čestné uznanie žiak 7. B
triedy ZDENKO ČERVEŇÁK s názvom práce „Moja budúcnosť“.

Ocenenému žiakovi blahoželáme.

KOLORIT SLOVENSKÉHO ORNAMENTU
Súkromné etnografické múzeum HUMNO
v Košiciach, Štátna vedecká knižnica
v Košiciach a Dom Matice slovenskej
v Košiciach vyhlásili výtvarnú súťaž, ktorej
témou bolo spracovanie slovenského ľudového
ornamentu v ľubovoľnej výtvarnej technike. Do
súťaže sa zapojilo 58 škôl, bolo zaslaných 808
prác od 587 účastníkov. Na otvorenie výstavy
víťazných prác 9. ročníka súťaže dňa 2. 5.
2019 boli pozvaní 2 naši žiaci -

SÁRA DANIOVÁ – získala Cenu SE
Múzea HUMNO a Milan Mata – získal Čestné

uznanie. Víťazom srdečne gratulujeme.

Stolnotenisový turnaj Veľké Kapušany 2019
Do tretice všetko dobré...
V tomto duchu nastupovali naši žiaci do ďalšieho ročníka stolnotenisového
turnaja, organizovaného Spojenou
školou Veľké Kapušany, ktorý sa konal
23. mája na danej škole. Ich poctivá a
svedomitá príprava priniesla ovocie a v
hojnej konkurencii si priniesli 3.
umiestnenia.
V kategórii žiačok sa na 1. mieste
umiestnila Adriana Horváthová, 3. miesto
si vybojovala Ivana Badžová a za
chlapcov našu školu reprezentoval
Róbert Gaži, ktorý sa umiestnil na 3.
mieste v kategórii žiakov.
Hráčom a ich trénerovi ZRŠ Mgr. Jozefovi Bestercimu srdečne blahoželáme.



Letné účelové cvičenie 2019

Žiaci elokovaných tried z Čane sa
18. mája zúčastnili letného účelového
cvičenia. Navštívili sme záchranársky
a hasičský zbor kde si žiaci upevnili
základné vedomosti o ochrane života a
zdravia. Nadobudli praktické
zručnosti v orientácii v teréne a
zakladanie ohňa v prírode.

Deň matiek 2019
"Mamy sú predĺžené ruky anjelov"

" Najkrajší šperk, ktorý môžeš mať okolo
svojho hrdla sú ruky tvojej mamičky".

V duchu týchto, ale aj iných citátov si
deti doobedňajšej zmeny v Čani, spolu
so svojimi pani učiteľkami pripomenuli
históriu druhej májovej
nedele, ktorá je venovaná všetkým
matkám. Po rôznych vedomostných
aktivitách pripravili
v rámci tvorivých dielní krásne darčeky
pre svoje mamičky.



Výtvarné talentárium 2019
/Memoriál Zdenky Briatkovej/

Centrum voľného času JUNIOR v Bojniciach
vyhlásilo celoslovenskú výtvarnú súťaž pod názvom
Výtvarné talentárium. Témou súťaže boli
Dobšinského rozprávky. Zvolená téma mala
upriamiť pozornosť žiakov na naše kultúrne
dedičstvo, na jedinečnosť ľudovej kultúry, ktorá je
jadrom slovenských rozprávok.
Práce našich žiakov zaujali odbornú porotu,
ktorá v kategórii SŠI udelila 2.miesto Marianne
Gažiovej, 3. miesto Melánii Červeňákovej a Čestné
uznanie Alžbete Korovej. Práce ocenených žiakov si
môže široká verejnosť pozrieť v priestoroch
Mestského úradu v Bojniciach. Oceneným žiačkam
srdečne
blahoželáme.

Ruka v ruke 2019

Pod týmto názvom organizovala 28.
mája Spojená škola
Michalovce s Okresným úradom
,odborom školstva Košice
už 11. ročník Krajskej súťaže

praktických škôl „RUKA
V RUKE. Tejto súťaže sa zúčastnili aj
naše žiačky PŠ Mária Gažiová
a Viktória Gažiová, kde si preverili
svoje praktické zručnosti a návyky.
Dvojčlenné družstvá zo
6 praktických škôl súťažili v troch
disciplínach: príprava
jedál z polotovarov - rezance s makom,
slávnostné stolovanie a decoupage a maľba akrylovými farbami pri vytváraní
polystyrénového srdiečka. Môžeme sa pochváliť 2. miestom v tejto súťaži.
Dievčatám blahoželáme.



Celoslovenský ,,Husľový kľúčik 2019"
Dňa 29.05.2019 sa uskutočnila celoslovenská súťaž v speve "Husľový kľúčik" v Bratislave,
v ktorej mala naša škola tiež zastúpenie v podobe veľkého žiackeho talentu. Volá sa Roman

Kapura, býva v Čani a do
celoslovenského kola v Bratislave
postúpil z krajského kola, v ktorom sa
umiestnil na prvom mieste v kategórii
Variant B-Praktické školy. Do
celoslovenského kola si Roman vybral
pieseň od Adama Ďuricu Holubička.
Sprevádzali ho učitelia zo školy
František Jano (gitara) a Igor
Svat (cajon). V porote súťaže sedeli
známe televízne tváre Mišo Hudák a
Robo Opatovský. Obidvom porotcov
Romanov prejav natoľko učaroval,
že ho vyhlásili za celkového víťaza vo

svojej kategórii. Roman, máme z Teba veľkú radosť a prajeme Ti, aby si mal naďalej
radosť zo spevu a rozdával ju vôkol seba.
Tvoji učitelia (Spojená škola internátna Ždaňa)

Biblia očami detí 2018/2019
Výtvarná súťaž Biblia očami detí je dvojkolová súťaž. Téma na školský rok 2018/2019
bola: Starý zákon: Kniha Rút a Prvá kniha kráľov, Nový zákon: Evanjelium podľa Matúša.
Spoločná téma: Vernosť Pánovi. Ocenené výtvarné práce v diecéznom kole postúpili do
celoštátneho kola. V celoštátnom kole získal DIPLOM Stanislav Jakub za 1.miesto a Ondej
Vaszily za 3.miesto v kategórii VIII.A. Viac na:
http://www.kpkc.sk/sites/default/files/bod_2019.pdf

Škola v prírode 2019
Pomaly sa stáva tradíciou, že mladší žiaci
z Čane sa koncom školského roka učia v škole,
ktorá je v prírode. Tá ich sa nachádza v Bukovci
v prekrásnej prírode s vodnou nádržou. No ale
škola nie je len učenie, ale aj množstvo mimo
vyučovacích aktivít ako vychádzky do prírody,
opekačka, „ples upírov“, či boj o „kráľa pexesa“.
Štvrtý ročník od 27.5. do 1.6. 2019 sa deťom
podľa ich vyjadrení navždy zapísal do ich srdiečok.



Deň detí 2019
Sviatok, ktorý sa oslavuje len raz v roku 1.
júna, patrí na našej škole k tým
najočakávanejším. Ani tohto roku pani učiteľky
nesklamali a pre žiakov pripravili program plný
hier, súťaží a smiechu. Deti z Čane sa stretli v
blízkom rekreačnom areáli Tajvan na tradičnej
opekačke. Žiaci zo Ždane netradične ostali v
priestoroch školy kde privítali hasičov z
..Dobrovoľného hasičského zboru Nižná Myšĺa" a
záchranárov z dopravnej zdravotnej služby z
Košíc, ktorí im priblížili ich prácu.
Samozrejme nechýbalo ani šantenie v pene a
podávanie prvej pomoci.
Za krásne strávený deň všetkým ďakujeme.

Športové hry 2018/19
7. mája sa konali na našej škole športové hry žiakov. Žiaci otestovali svoje zdatnosti
v behu, hode granátom a kriketovou loptičkou, chlapci si zahrali futbal a dievčatá
prehadzovanú.

Vyhodnotenie ŠHŽ konaných 7.6.2019

Beh mladší žiaci Beh mladšie žiačky
1. Denis Zupko 1. Mirka Turtáková
2. Robo Čečrveňák 2. Annamária Gašparová
3. Denis Mata 3. Dominika Gažiová
Beh starší žiaci Beh staršie žiačky
1. František Gaži 1. Lucia Lončáková
2. Gabriel Jano 2. Romana Červeňáková
3. Zdenko Červeňák 3. Mirka Korová

Hod granátom starší žiaci Hod kriketovou loptičkou
staršie žiačky

1. Gabriel Jano 1. Ružena Buková
2. Patrik Zupko 2. Denisa Pohlodkov
3. Laco Červeňák 3. Vanesa Turtáková

Ivana Pohlodková

Hod kriketovou loptičkou Hod kriketovou loptičkou
mladší žiaci mladšie žiačky

1. Milan Mata 1. Martina Matová
2. Denis Zupko 2. Mirka Turtáková
3. Peter Gaži 3. Annamária Gašparová



O pohár Martina Záhradníka 2019
Žiaci praktickej školy Pavol Kapura, Roman Kapura a Július Kora sa dňa
13.6. 2019 zúčastnili 12. ročníka športovo – výtvarného podujatia „ O pohár
Martina Záhradníka“, ktorého organizátorom bola Spojená škola Alejová 6, Košice pod
patronátom primátora mesta Košice. Organizátori podujatia pripravili žiakom
krásne dopoludnie, v súťažných disciplínach: futbalový zápas, aerobic cvičenie, hod na cieľ
tenisovými loptičkami, jednoduchá prekážková dráha, či kreslenie na tému šport žiaci
vzorne reprezentovali školu. Na záver bolo vyhodnotenie, víťazom boli všetky zúčastnené
školy. Za športový výkon žiaci získali diplom, pohár a loptu.

Szabóov grafický Lučenec 2019

V tomto školskom roku prebehol už
22.ročnik celoslovenskej súťaže a 16.ročník
medzinárodnej výtvarnej súťaže Szabóov
grafický Lučenec. Do súťaže sa zapojili aj
žiaci našej školy. Tvorili výtvarné práce na
tému "Vesmír". Ocenení žiaci:
V III. kategórii získali Odmenu Marianna
Gažiová za prácu Kozmonauti, a Denis Zupko za
prácu Planéty. Vo IV. kategórii získal 3.miesto
Marek Mata za prácu Mám najlepšiu mamku v
celom vesmíre a Darina Janová získala v tejto
kategórii Odmenu za prácu Blízke

stretnutie. Oceneným žiakom srdečne gratulujeme.



Deň výletov

Dňa 25. júna sa naši žiaci  zúčastnili až dvoch školských výletov.

Žiaci zo Ždane sa vybrali do
našej najmenšej ale najmilšej
zoologickej záhrady na
Slovensku v Spišskej Novej Vsi.
Okrem prehliadky zvieratiek,
ktorých tam je viac ako 500 sa
deti previezli na koni a tí menší
vyskúšali preliezky na detskom
ihrisku, ktoré sú súčasťou areálu.
Na spiatočnej ceste sme sa
zastavili v historickom meste
Levoča, kde sa najväčšej
pozornosti tešila klietka hanby.
Z výletu sa žiaci vrátili veselí,
spokojní a plní nových zážitkov.

Pre žiakov z elokovaných tried
v Čani sa cieľom výletu stal kaštieľ
Betliar. Betliar je náš
najnavštevovanejší a tiež najkrajší
kaštieľ na juhovýchodnom
Slovensku. V každom jeho kúte na
nás dýchala história. Dnes je v
ňom umiestnené múzeum s
expozíciou Bytová kultúra šľachty
v 18. a 19. storočí. Je obklopený
nádherným parkom so vzácnymi
drevinami, romantickými stavbami.
Počas spiatočnej cesty v autobuse
bolo veselo a veru zazneli
i pesničky...




