
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občasník   SŠI v Ždani   Číslo  XVII   
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NAŠA ŠKOLA ŽIJE 
Rok Milana Rastislava Štefánika 

,,Veriť, milovať, pracovať" 
                      M. R. Štefánik 
 

Rok 2019 je vyhlásený za Rok M. R. Štefánika. 
Už od začiatku školského roka sa naši žiaci môžu 
s týmto velikánom slovenského národa zoznamovať 
nielen na vyučovaní, ale aj pomocou obrázkovej 
dokumentácie umiestnenej na nástenke vo vstupnej 
chodbe školy. V piatok 11. októbra sa na 4.a 5. vyučovacej 
hodine stretli spolu učitelia a žiaci, kde si na úvod osviežili 
vedomosti o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi krátkym filmom 
a prezentáciou, a potom sa už súťažilo, doplňovali sa hádanky, citáty, vyrábali sa lietadlá... O 
tom, že žiakov aktivity, zaujali svedčia aj fotografie vo fotogalérii. 
 

Svetový deň srdca 2019 
Svetový deň srdca si pripomíname každoročne 
dňa 29. septembra už od roku 2000  a jeho 
hlavnou 
myšlienkou  je 

zvýšiť povedomie verejnosti o rizikových 
faktoroch srdcovo –cievnych ochorení a 
zároveň propagovať význam prevencie týchto 
ochorení.  
 
Žiaci našej školy si tento deň pripomenuli  
26. septembra. Na pracovnom vyučovaní si 
vyrobili srdiečko, ktoré priniesli ako 
vstupenku na besedu, kde si pozreli 
prezentáciou  o činnosti nášho srdca. Zistili, 
prečo je  dôležitá zdravá životospráva aj 
telesná aktivita. Meraním tlaku 
sa presvedčili, ako pracuje naše srdiečko v pokoji a pri cvičení. Na záver žiaci zo srdiečok 
vytvorili koláž krásnej prírody.   
 
 
 
 
 

http://szsizdana.sk/index.php/565-rok-milana-rastislava-stefanika
http://szsizdana.sk/index.php/fotogaleria/category/418-svetovy-den-srdca-2019


 

 
 

Návšteva hospodárskeho dvora 
15. októbra navštívili žiaci zo Ždane 
hospodársky dvor, kde ich ošetrovateľka 
koní pani Molnárová previedla po areáli a 
pútavou formou im porozprávala o chove  
a spôsobe hospodárskych zvierat. Žiaci sa 
dozvedeli ako sa treba starať o kone, býky, 
poníkov, zajačiky, či husi. V časti historických 
strojov sa zoznámili s gazdovskými povozmi, 
aj náradím na obrábanie pôdy. Za pútavú a 
zaujímavú prezentáciu práce starostlivosti 
o zvieratá ďakujeme majiteľom a pani  
Molnárovej. 
 
 

Výstava ovocia a zeleniny 2019 
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 
svedčia aj štyri ceny, ktoré sme získali. Aj 
touto cestou ďakujeme organizátorom, za možnosť 
predstavenia sa a prezentácie našej práce. 

 
 

Seminár o záškoláctve 

V termíne od 23.9.2019 do 25.09.2019 
sa náš kolega Igor Svat zúčastnil 
kontaktného seminára v meste Lahti 
(Fínsko). Základnou témou seminára 
bola téma záškoláctva. V priebehu 
seminára sa náš kolega zoznámil s metódami 
fínskych kolegov - Jopo a nadviazal nové 
partnerstvá pre spoločný projekt 
Erasmus + KA 219. 

http://szsizdana.sk/index.php/566-navsteva-hospodarskeho-dvora
http://szsizdana.sk/index.php/564-vystava-ovocia-a-zeleniny-2019
http://szsizdana.sk/index.php/569-seminar-o-zaskolactve
http://szsizdana.sk/index.php/fotogaleria/category/421-navsteva-hospodarskeho-dvora
http://szsizdana.sk/index.php/fotogaleria/category/419-vystava-ovocia-a-zeleniny-2019
http://szsizdana.sk/index.php/fotogaleria/category/423-seminar-o-zaskolactve


 
 

 

Milión detí sa modlí ruženec 
 

V katolíckej cirkvi je október venovaný Ružencovej 
Panne Márii. V tomto mesiaci sa denne modlia 
ruženec. Po dohode s Duchovným otcom v Čani M. 
Puškášom sa žiaci zapojili do celosvetovej aktivity 
vyhlásenej pápežom Františkom I. určenej na 18. 
októbra 2019 pod názvom: „Milión detí sa modlí 
ruženec“, za záchranu človeka a prírody 
21.storočia. Žiaci sa naučili spievaný ruženec. V 
piatok 18. 10. sme sa spolu s duchovným otcom 
stretli o 9,00 hodine vo farskom kostole v Čani, 

kde sme sa pomodlili svätý ruženec. Žiaci odspievali 50 Zdravas Mária a duchovný  otec 
priblížil tajomstvá bolestného ruženca. Na úvod a záver pridali aj nové pesničky k Panne Márii. 
Po modlitbe a piesňach sme sa spoločne vyfotili a presunuli späť do priestorov školy. 
 

 
Šikovná kuchárka 2019 

 

Súťaže v príprave studených pokrmov, ktorého organizátorom je 
SŠI Rožňava sa dňa 10. 10. 2019 zúčastnili aj žiačky našej 
školy  Lucia  Lončáková,  Stanka  Zupková  a Romana 
Červeňáková.  Päť súťažiacich družstiev zo  špeciálnych základných 

škôl odprezentovalo  svoje vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudli na hodinách pracovného 
vyučovania – práce v domácnosti.  
 Naše žiačky prejavili dobré znalosti 
v oblasti správnej 
technológie prípravy jedla a ukázali aj 
veľkú kreativitu. Pripravili tvarohového 
ježka a hríbiky na drevenom podnose. 
Za  vytvorenie úžasného  studeného  pred
jedla, ktoré bolo rovnako chutné, ako 
krásne si dievčatá vyslúžili veľký potlesk 
a uznanie, ako najkrajší výrobok od 
prítomných divákov. Dievčatám 
gratulujeme. 
 
 

http://szsizdana.sk/index.php/568-milion-deti-sa-modli-ruzenec
http://szsizdana.sk/index.php/567-sikovna-kucharka-2019
http://szsizdana.sk/index.php/fotogaleria/category/424-milion-deti-sa-modli-ruzenec
http://szsizdana.sk/index.php/fotogaleria/category/422-sikovna-kucharka-2019


 

 

Zeleninová párty 
Jednou z najdôležitejších vecí k dobrému 
a dlhému životu je zdravá výživa, na ktorú 
sa často zabúda.  Preto sa  žiaci PŠ  svojou 
aktivitou dňa 8. 11.  zamerali  na spoznanie 
zdravých potravín najmä ovocia a zeleniny.  
Vytvorili zeleninové šaláty: ananásovo -   
mrkvový, paradajkovo -  cibuľový, cesnakovo 
-  syrový, uhorkový šalát a najviac  žiakom 
lahodiaci jablkovo – brokolicový šalát 
s jogurtovou zálievkou .  Na drevenom 
podnose sme pripravili hríbiky a jedlé 
muchotrávky, žiakov a učiteľov sme 
ponúkli  jablkovým koláčikom.  Touto 
ochutnávkou   šalátov  sme sa snažili usmerniť žiakov, ako znížiť a upraviť 
spotrebu tukov, a ako zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny, poukázať na pravidelný stravovací 
režim a dostatočný príjem tekutín počas dňa.     
 

    

Prevencia drogovej závislosti 
 

 

 

 

Droga... 

Dnes sa pod týmto pojmom skrývajú iba určité 
lieky a opojné jedy... 

 

Čo patrí pod drogy, čo spôsobujú, ako sa treba 
pred nimi chrániť, o tom všetkom prišla naším 
žiakom v Ždani aj v Čani porozprávať v pondelok 
28. októbra PhDr.  Gregová  z RÚVZ  Košice. 
Svoju prednášku obohatila aj o makety rôznych 
drog a žiaci si mohli aj pomocou špeciálnych 
okuliarov vyskúšať chôdzu opilca.  

 

 

 

 

http://szsizdana.sk/index.php/572-zeleninova-party
http://szsizdana.sk/index.php/571-prevencia-drogovej-zavislosti
http://szsizdana.sk/index.php/fotogaleria/category/426-prevencia-drogovej-zavislosti


 

Farebný svet Rómov 2019 
 Dňa 2.októbra 2019  bolo vyhodnotenie 15. 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 v 1.kategórii získal Dávid 
Turták a v 2. kategórii Simona Pohlodková. 

Žiakom srdečne gratulujeme. 
 

Pozri, čo ja dokážem 
Už niekoľko rokov je súčasťou našej 
školy aj špeciálna materská  škola a hoci detičky 
veľmi nepočuť, majú sa aj oni čím pochváliť. V tomto 
školskom roku začali hneď od septembra  cibriť 
svoju jemnú motoriku a priestory škôlky  si 
vyzdobili jesennými plodmi. Svoju prácu nazvali 
,,Jabloň a ovocníčkovia". V záhrade nesmú chýbať 
chrobáčikovia, ani výrobky z prírodnín. Na výchovnej 
činnosti sa venovali dramatizácii rozprávky o Koze 
rohatej, ktorú si neskôr aj vyrobili. V matematickom 
okienku sa venovali geometrickým obrazcom, pri 
ktorých zostavovaní použili rôzne druhy strukovín. A o 
tom, čo papať a ako sa starať o svoje zdravie, si 
rozprávali na ,,Svetovom dni mlieka na školách" a ,,Dni 
srdca." S blížiacimi sa najkrajšími sviatkami roka sa 
aj trieda MŠ pomaly mení na vianočnú krajinu.  
Ich prácu si môžete pozrieť vo fotogalérii. 
 
 

Piatok plný kultúry 

 
22. novembra nás v škole navštívili herci divadla Portál z 
Prešova  s divadelným predstavením „O zlatom vajci“.  Výkony 
hercov i samotný dej žiakov upútal, čo vyjadrili veľkým 
potleskom. Na štvrtej vyučovacej hodine  sme sa 
zase ,,preniesli do koncertnej sály"  a aj vďaka RTVS sme sa 
zúčastnili koncertu Príbeh hudby 2 – O nesmrteľnosti, ktorý 
pripravil MgA. Gabriel Rovňák ml., Ph.D. pre žiakov škôl. Cieľom 
koncertu je priblížiť  žiakom povedomie o klasickej hudbe  
a skladateľoch danej doby. 
 

http://szsizdana.sk/index.php/570-farebny-svet-romov-2
http://szsizdana.sk/index.php/575-pozri-co-ja-dokazem
http://szsizdana.sk/index.php/574-piatok-plny-kultury
http://szsizdana.sk/index.php/fotogaleria/category/429-pozri-co-ja-dokazem?limitstart=0


 
 

Školské kolo zdobenia perníčkov 
Sv. Alžbeta plný košík sviatkov nám prináša 

 

...a o aké sviatky ide, vedia aj žiaci našej 
školy, ktorí sa každý rok pripravujú  na 

posedenie pri jedličke plné kolied, piesní a 
pravdaže aj darčekov. Tohto roku pre nich 
pripravili ich pani učiteľky v spolupráci s 

CŠPP  prekvapenie v podobe 
súťaže  zdobenia perníkov. Žiaci sa vo 

štvrtok 21. novembra na 
hodinách  pracovného vyučovania zmenili na 

cukrárov a zdobili, ,,maľovali, vyrábali 
krásu", lebo nič nie je krajšie a chutnejšie, 

ako vlastnoručne pripravený koláč, či 
darček. Že sú naši žiaci kreatívni a tvoriví sa môžete presvedčiť aj vy vo fotogalérii. Vyhrali 
všetci, ale aká by to bola súťaž bez konkrétnych víťazov, a tak porota tvorená zo žiakov aj 
učiteľov vybrala z každej triedy jeden naj...perníček a autor bol obdarený malým darčekom. 

Už teraz sa tí najlepší tešia na ,, Nultý ročník  v zdobení perníkov", ktorý organizuje 
naša  škola  10. decembra pre špeciálne školy košického okresu. Ak ste vy, ktorí čítate tieto 
riadky a patríte k nám náhodou nedostali pozvánku a chceli by ste sa zúčastniť neváhajte a 

kontaktujte nás, mate čas do konca mesiaca. 
 
 

Exkurzia v Kosite 2019 
 

Dňa 11. 11. 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzie 
v spoločnosti KOSIT a. s. V Centre environmentálnej výchovy 
(CEV) sa prostredníctvom zaujímavých prezentácií oboznámili 
o nakladaní s odpadmi, o tom, ako sa odpad spracúva, ako funguje 
prevádzka spaľovne 
a tiež o ochrane 

životného prostredia. Formou súťaže si mohli 
overiť získané poznatky o separovaní 
odpadu a svoje vedomosti si overili súťažným 
kvízom. Najviac žiakov  zaujala 
prehliadka areálu spoločnosti KOSIT, 
konkrétne triedenie plastov a spaľovanie 
odpadu.  
 

 

 

http://szsizdana.sk/index.php/573-skolske-kolo-zdobenia-pernickov
http://szsizdana.sk/index.php/578-exkurzia-v-kosite-2019
http://szsizdana.sk/index.php/fotogaleria/category/428-skolske-kolo-zdobenia-pernickov
http://szsizdana.sk/index.php/fotogaleria/category/432-exkurzia-v-kosite-2019


 

Čaro hliny 
Žiaci praktickej školy Július Kora a Melánia 

Janová sa dňa 26.11. 2019 zúčastnili  tretieho 
ročníka krajskej súťaže pre žiakov praktických 

škôl pod názvom „Čaro hliny“ konanej pod 
záštitou Okresného úradu Košice. Súťaž bola 
zameraná na rozvíjanie zručnosti žiakov pri 

tvarovaní keramického výrobku. Úlohou 
súťažiacich bolo modelovanie 

plošného reliéfu – slnečnice. Spomedzi 6 
súťažiacich škôl  sme sa umiestnili na peknom 
druhom mieste. Víťazom srdečne gratulujeme. 

 
 

Medzinárodný deň bez fajčenia 
 

Síce medzinárodný deň bez fajčenia sa koná 
tretí novembrový štvrtok, žiaci z Čane si ho 
pripomenuli 26. novembra. Pozreli si 
prezentáciu zameranú na škodlivosť aktívneho 
a pasívneho 
fajčenia. Dozvedeli sa, ako dym škodlivo 

pôsobí na jednotlivé ľudské orgány. V zábavnej časti lúštili 
tajničku, vyfarbovali maľovanku a kreslili obrázky spojené so 
správnou výživou. 
 

 

 

 

Ochranárik 2019 
V tomto školskom roku odbor krízového riadenia 
Okresného  úradu Košice-okolie usporiadal VII. ročník výtvarnej 
súťaže Ochranárik čísla tiesňového volania 112a civilnej 
ochrany na tému: „ZÁCHRANÁRI NA LÚKE, V LESE,V 
HORSKOM TERÉNE“,  pre základné a špeciálne školy okresu 
Košice-okolie. Do súťaže sa zapojilo 9 ZŠ a  dve špeciálne školy 
s celkovým počtom 151 výtvarných prác. Dve výtvarné práce 
našich žiakov sa umiestnili na hodnotených miestach. Na 2.mieste 
sa umiestnila práca žiaka Denisa Zupka zo 4.ročníka /EP Čaňa/ 
a práca žiačky Dariny Janovej z 8.ročníka 
sa umiestnila na 3.mieste. Obom žiakom srdečne gratulujeme. 

 

http://szsizdana.sk/index.php/577-caro-hliny-2
http://szsizdana.sk/index.php/576-medzinarodny-den-bez-fajcenia
http://szsizdana.sk/index.php/581-zachranarik
http://szsizdana.sk/index.php/fotogaleria/category/431-caro-hliny
http://szsizdana.sk/index.php/fotogaleria/category/430-medzinarodny-den-bez-fajcenia
http://szsizdana.sk/index.php/fotogaleria/category/433-zachranarik


 

Voda pre život 
Naša škola sa zapojila do literárnej súťaže s názvom: Voda 
pre život - život pre vodu. Vyhlasovateľom už 11. ročníka 
súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
a organizátorom je mesto Trstená. Do súťaže bolo zaslaných 
niekoľko básni o vode a výtvarné dielka našich žiakov. Vo 
štvrtok 28.11.2019 sa v Trstenej uskutočnilo slávnostné 
vyhodnotenie prác.  V 5. kategórii pre žiakov špeciálnej školy 
sa Darina Janová, žiačka VIII. C triedy umiestnila na 1. 
mieste za Báseň o vode. Víťazke srdečne gratulujeme!!! 

 

Antisemitizmus a spolunažívanie 
Dňa 03.12. 2019 sa žiaci a pedagogickí  zamestnanci v rámci 
mesačných aktivít našej školy, venovali téme ,,Antisemitizmus 
a spolunažívanie“. Jednoduchou a pre žiakov ľahko 
zrozumiteľnou formou priblížila počas svojej prednášky 
odborná pracovníčka, psychologička Mgr. Lívia Halcinová z ÚVJS 
na Floriánskej ul. v Košiciach, ktorá má bohaté skúsenosti 
v oblasti porušovania zákonov. Zo svojej praxe priblížila 
a objasnila problematiku šikanovania, ohrozovania mravnej 
výchovy detí  a mládeže, konania, ktoré sú v rozpore so 
spoločenskými a právnymi normami našej spoločnosti 
a dobrým spolunažívaním. Prednáška bola zameraná nielen na 
prevenciu, ale aj na následne postihy, sankcie a tresty za 
správanie a prejavy, ktoré sú v rozpore so spoločenským a právnym poriadkom. Žiaci sa 
aktívne zapájali do spoločnej besedy, živo sa zaujímali o konkrétne riešenia 
nonkomfortného a disociálneho správania, o starostlivosť a život detí a mládeže v Ded, RDD, 
ale aj o trestnoprávnej  zodpovednosti. Odborná prednáška vedená Mgr. Líviou Halcinovou 
vysoko splnila očakávania, začo si pani lektorka vyslúžila poďakovanie  a potlesk našich žiakov 
a pedagogických zamestnancov. 
 

Školské kolo stolnotenisového turnaja 
12. a 13. decembra sa na našej škole uskutočnilo 
školské kolo v stolnom tenise. 10 chlapcov a dve 
dievčatá bojovali o každú loptičku s plným 
nasadením, všetci si zaslúžia náš 
obdiv a veľký potlesk. 
Konečné poradie : 
1. miesto: Róbert Gaži - 8.B 
2. miesto: Zdeno Červeňák -8.C 
3. miesto: Ivana Badžová -8.C 
Srdečne blahoželáme. 

http://szsizdana.sk/index.php/580-voda-pre-zivot
http://szsizdana.sk/index.php/579-antisemitizmus-a-spolunazivanie
http://szsizdana.sk/index.php/584-skolske-kolo-stolnotenisoveho-turnaja
http://szsizdana.sk/index.php/fotogaleria/category/435-skolske-kolo-stolnotenisoveho-turnaja


 
 

Beseda s príslušníkmi PZ 
13. decembra k žiakom do Ždane zavítal pán riaditeľ 
mjr. JUDr. Vladimír Šolc 
z Obvodného oddelenia Policajného zboru SR v 
Čani. Na besede so žiakmi sa venoval 
problematike drog, trestným činom s ich užívaním a 
dôsledkami. Apeloval  na slušné 
správanie sa žiakov na verejnosti a zároveň 
dodržiavaniu povinnej  školskej dochádzky. 
Pre našich žiakov to bolo poučné stretnutie. 
 

Veľmi pekne ďakujeme  a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 
 
 

Mikuláš 2019 
Pod oknom, za oknom stojí Mikuláš... 

 

Táto aj iné básničky zneli v priestoroch našej školy v Ždani 
aj v Čani 6. decembra 

kedy vyučovanie  svojou prítomnosťou spestril   
Mikuláš s čertom. 
Žiaci prekypovali 

šťastím 
, Mikulášovi 

predviedli básničky, pesničky, či rýmovačky 
sprevádzané hudbou, za čo  boli odmenené hŕbou 

sladkostí.  
 
 
 
 

 

Vzdelávanie v Kulturparku 
 

10. decembra žiaci zažili netradičné učenie. Vďaka 
sponzorom sme navštívili Kulturpark v Košiciach, kde 
si starší aj mladší žiaci otestovali svoje logické 
myslenie pri skladaní 3D hlavolamov, vyskúšali si ako 
nám funguje mozog ale aj naše srdiečko, presvedčili sa, 
že fyzikálne zákony sú všade okolo nás  a oboznámili sa 
s výrobou surového železa. 
 
 

http://szsizdana.sk/index.php/583-beseda-s-prislusnikmi-pz-2
http://szsizdana.sk/index.php/582-mikulas-2019
http://szsizdana.sk/index.php/587-kulturpark-kosice
http://szsizdana.sk/index.php/fotogaleria/category/434-mikulas-2019
http://szsizdana.sk/index.php/fotogaleria/category/437-vzdelavanie-v-kulturparku


 

 

Aktivita v ZOO 

 
Žiaci elokovaných tried v Čani sa zúčastnili dňa 
12.12.2019 prehliadky v ZOO, spojenej 
s výzdobou vianočného stromčeka, odbornej 
prednášky o plazoch a zúčastnili sa kŕmenia 
tuleňov pod vedením ošetrovateľov.  Táto 
aktivita úzko súvisela s predvianočnou 
atmosférou, na ktorú sa všetci tešíme.  
 

 

  

Medzinárodný deň bez fajčenia 

 
14. novembra sa žiaci zo Ždane stretli na aktivitách spojených s 
fajčením, jeho  škodlivými účinkami na náš organizmus a životné 

prostredie. Najprv sa 
prostredníctvom prezentácie 
oboznámili čo spôsobujú cigarety s 
naším telom a vnútornými orgánmi, 
pozreli sa na našu planétu z 
vesmíru, a potom riešili rôzne hlavolamy, matematické príklady 
a doplňovačky, aby sa presvedčili koľko toho fajčiar 
,,prefajčí" čo všetko by si za ušetrené peniaze mohol kúpiť, 
ako by dokázal ušetriť našu prírodu. Posledná tajnička, ktorú 
žiaci vylúštili na interaktívnej tabuli,, Nikdy nezačni fajčiť!", 
by mala byť pre žiakov  súčasťou ich životného štýlu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://szsizdana.sk/index.php/586-aktivita-v-zoo
http://szsizdana.sk/index.php/585-medzinarodny-den-bez-fajcenia-2
http://szsizdana.sk/index.php/fotogaleria/category/436-aktivita-v-zoo


 

 

 

Všetkým prajeme šťastné a veselé Vianoce a prekrásny 

Nový rok. 
 

 

Vianočné zvyky a tradície 
Dňa 17.12.2019 sa uskutočnila  aktivita s témou 

Vianoc.  Žiaci sa pomocou prezentácie 
oboznámili  s posolstvom Vianoc a zvykmi, 

ktoré sa k nim viažu. Súťažili v,, stavaní“ snehuliaka. No nie 
tradične zo snehu, ale pomocou toaletného 
papiera. Snehuliaci boli naozaj prekrásni. 

V závere ako  dobrí hospodári, museli vyzametať sneh 
z dvora a snehové vločky spočítať. Vyhrala trieda 

s najväčším počtom snehových vločiek.  Nechýbali ani 
vianočné oblátky s medom. Veselá nálada a smiech boli odmenou pre každého.  

 

 

Tvorivé Vianoce 2019 

 
Vianoce sú časom pokoja, radosti a rodinnej pohody, preto sa učitelia zo Ždane rozhodli  
17. decembra spestriť vyučovanie a s pomocou žiakov vyrobiť  tradičné, ale aj menej tradičné 
vianočné ozdoby, ktoré nám približujú 
čaro a atmosféru Vianoc. Žiaci 
strihali, merali, lepili, kreslili, 
vykrajovali a čo sa s pod ich 
šikovných rúk a trpezlivosti zrodilo si 
mohli zobrať domov, lebo Vianoce sú 
hlavne o rodine a láske. My sa 
môžeme pokochať ich prácou  vo 
fotogalérii. 
 
 

 

 

 

 

http://szsizdana.sk/index.php/590-vianocne-zvyky-a-tradicie
http://szsizdana.sk/index.php/589-tvorive-vianoce-2019
http://szsizdana.sk/index.php/fotogaleria/category/439-vianocne-zvyky-a-tradicie
http://szsizdana.sk/index.php/fotogaleria/category/438-tvorive-vianoce-2019


 

Počítačový minimaratón 2019 
17. decembra sa v priestoroch budovy školy v 
Ždani uskutočnil druhý ročník počítačového 
minimaratónu. Svoje sily v počítaní si zmerali 
žiaci piateho a šiesteho ročníka. 
Sčítali, odčítali, 
riešili jednoduché slovné úlohy zo života, 
násobili a pomáhali macíkovi Pú ,,vyrábať" 
správny počet vianočných ozdôb v matematickej 
hre  na počítači. Najšikovnejšia z 
piatakov  bola Dominika Zupková a v šiestom 
ročníku  Klaudia Zupková.  
Ale víťazmi boli všetci, ktorí sa nehanbili 

zmerať si sily so svojimi rovesníkmi.                        
Blahoželáme.                                                                                         
 

Vo Vianočnej pekární 
Sviatky Vianoc sa spájajú s množstvom tradícií a jedna z nich 
je aj pečenie medovníkov.  Medovníčky patria k typickým dobrotám, 
ktoré zdobia naše stoly počas najkrajších sviatkov v roku. Ozdobiť 
medovník nie je veru jednoduché. V stredu 18. decembra 
2019 takéto čarovné medovníky zdobili žiaci  2. – 4. ročníka. Po vyučovaní pri veselej nálade 
si tieto tradičné vianočné maškrty nielen vyzdobili ale vyrobili si aj perníkovú chalúpku.  

Netradičná  činnosť všetkých zaujala. Pracovali so 
zanietením, zdobili medovníky s veľkou láskou a vložili do 
nich kus svojho srdiečka. Kde ten tajný recept máme? My 
si sami vymýšľame. Škola sa premenila na Vianočnú 
pekáreň – všade sa niesla vianočná a tvorivá 
atmosféra a školskou  chodbou príjemná vôňa škorice. 
Najchutnejšie na záver bolo to, keď si všetci ochutnali 
svoje výtvory. 
Tešíme sa na ďalšie  stretnutie a kreatívnu prácu. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://szsizdana.sk/index.php/588-pocitacovy-minimaraton-2019
http://szsizdana.sk/index.php/592-vo-vianocnej-pekarni


 

Beseda s riaditeľom OO PZ Čaňa 
 

Dňa 24.01.2020 sa konala beseda s riaditeľom OO PZ mjr. 
JUDr. Vladimírom Šolcom, ktorý nám porozprával 
o antisociálnom správaní a jeho následkoch, poukazoval na 
nepriaznivé a následne aj život ohrozujúce okolnosti. 
Konkrétne sa hovorilo o trestno-právnej zodpovednosti, o 
rôznych druhoch šikany, o drogách (legálnych /nelegálnych). 
Beseda tak našim žiakom rozšírila obzor mnohých 
nebezpečenstiev, ktoré na nich môžu v dnešnom svete 
vplývať. Ale predovšetkým dala návod, ako sa brániť, alebo 
daným nebezpečenstvám predchádzať. 
Na škole dochádza čoraz častejšie k dennému porušovaniu 
školského poriadku neprispôsobivými žiakmi, neplneniu si 
základných povinností, ba aj k slovným útokom, vulgárnym 
urážkam  na pedagogických a  správnych zamestnancov, 
prednáška s besedou bola zameraná práve na túto 

problematiku. Spoliehame na zdravé jadro žiakov, že usmerní tých, ktorí odmietajú 
dodržiavať školský poriadok a robia neustále problémy, čo sa odráža aj na zhoršených 
známkach zo správania. Veľmi pekne ďakujeme  a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 
 
 

Exkurzia do spoločnosti KOSIT 
Všetci máme radi pekné veci, pekné a čisté prostredie. No to všetko so sebou nesie aj 
iné a menej pekné veci, a to smeti. Čo s ním??? Všetci, teda skoro všetci, vieme čo s ním. 
Do smetnej nádoby. Ale to nie je všetko. Čo presne so smetím a ako ho triediť sme 
sa išli pozrieť do spoločnosti KOSIT, presne do  Centra environmentálnej 
výchovy (CEV).  Po podrobnej prednáške si žiaci mohli na vlastnej koži vyskúšať 
triedenie odpadu a zahrali si hru s PET fľašami. V druhej časti exkurzie mali 
možnosť navštíviť triedičku plastov a spaľovňu odpadu. Žiaci si z exkurzie odnášali veľa  

nových podnetov a vedomostí. 
Musím povedať, že exkurzia sa im páčila. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

http://szsizdana.sk/index.php/601-beseda-s-riaditelom-oo-pz-cana
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Medzinárodný deň komplimentov 
Dňa 24. januára si žiaci našej školy pripomenuli Medzinárodný deň komplimentov a ich 

zakladateľky. V rámci prednášky spojenej 
s besedou a zábavnými aktivitami v skupinách si 
žiaci objasnili pojem a význam komplimentov v 
každodennom styku s kamarátmi, priateľmi, 
rodinou, známymi a celým širokým okolím. 
Diskutovaním a prezentovaním vlastných 
názorov a postojov žiaci dospeli k záveru, že 
úprimne  adresované  a vyjadrené komplimenty 
podvihnú každému náladu, sebavedomie a zároveň 
prispievajú k upevňovaniu zdravých 
medziľudských vzťahov. 

 
 

Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu 

 
V stredu  29.1.2020  sme  si  na  našej škole   
pripomenuli  75.  výročie  oslobodenia 
koncentračného  tábora  Auschwitz-
Birkenau.  Žiakom  sme tému  holokaustu  predsta
vili prezentáciou,  v  ktorej  sme  sa  venovali 
transportu, životným podmienkam a 
nezmyselnému vyvražďovaniu väzňov v 
koncentračných  táboroch.   

 
 
 

Karneval 2020 
Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy a hlavne obdobím  karnevalov. Ten sa na našej škole 
konal 14. februára v Ždani a 21. februára v Čani. V priestoroch školy sa šíril 
smiech a radosť. Po vyhodnotení masiek nasledovala diskotéka, na ktorej sa žiaci 

dosýta  vytancovali a zasúťažili si. Karnevalom 
v škole sme zavŕšili čas veselosti a pripravili sme 
sa na blížiace sa pôstne obdobie, ktoré potrvá 
až do príchodu veľkonočných sviatkov. Za  pekné 
popoludnie patrí poďakovanie najmä učiteľom, 
ktorí žiakom pomohli pripraviť  nie len úžasné 
masky,  ale aj skvelú ,,benátsku" atmosféru.  
 
 

http://szsizdana.sk/index.php/605-medzinarodny-den-komplimentov
http://szsizdana.sk/index.php/603-medzinarodny-den-pamiatky-obeti-holokaustu-2
http://szsizdana.sk/index.php/609-karneval-2020
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Veselé noty 

 
Dnešný výchovný koncert- Veselé 
noty sa niesol vo výbornej nálade. 
Účinkujúci pre nás pripravili bohatý program s pesničkami. 
Piesne boli zaspievané v slovenskom i rómskom jazyku. Do 
programu sa zapojili aj naši žiaci, ktorí  nám zaspievali 
známe pesničky. 
 
 

 

Fašiangy na našej škole 
Prechodné obdobie medzi zimou a jarou 
tvoria fašiangy, ktoré však nemajú pevný 
termín. Označuje sa nimi celé obdobie 
od Troch kráľov do Popolcovej stredy... 
 
Tieto informácie a ešte niečo najviac z histórie 
fašiangov sa žiaci dozvedeli v ,,predvečer" sviatku 
všetkých zamilovaných - Valentína, na spoločnom stretnutí 
žiakov a učiteľov. Okrem  zaujímavej prezentácie o 
fašiangoch  a ,,Dňa zamilovaných" si žiaci vymenili 
,,valentínky" a ukázali splnené úlohy s danou tematikou, 
ktoré riešili na vyučovaní.  
 
 

Krížová cesta 2020 

 
Posledný februárový týždeň sa konala 
v miestnom kostole Krížová cesta pre 
žiakov elokovaných tried v Čani. Žiaci pod 
vedením Mgr. Dorovej a Mgr. Scirankovej, 
nacvičili piesne a modlitby k jednotlivým 
zastaveniam krížovej cesty. Žiakov hudobne 
sprevádzal Mgr. Jano. V kostole bola príjemná 
atmosféra, z ktorej mal radosť aj pán farár, 
s ktorým sme sa spoločne odfotografovali. 
 
 
 

http://szsizdana.sk/index.php/608-vesele-noty
http://szsizdana.sk/index.php/606-fasiangy-na-nasej-skole
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Počítač môj kamarát 2020 
Ako sme si už zvykli, aj tohto roku sme sa na 
pozvanie  ŠZŠ Rovníková Košice zúčastnili 
počítačovej súťaže, na ktorej nás reprezentovali 
žiaci Dávid Maslyár z ôsmej triedy a Klaudia Zupková 
zo šiesteho ročníka.  I keď nás tohto roku medailové 
umiestnenia tesne minuli ďakujeme žiakom za vzornú 
a príkladnú reprezentáciu školy. 
 
 

 

 

Jarná výzdoba 
Do školských lavíc sa vrátime až o dva týždne, no a 
aby to bol návrat do krásneho prostredia sa 
postarali pani učiteľky, ktoré školu nahodili do jarnej 
atmosféry.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravý životný štýl a zdravie  
Je obdobie, v ktorom na nás útočí chrípková epidémia 
a tak sa pod vedením učiteľky Mgr. Regecovej konala 
prednáška zameraná na prevenciu pred vírusovými 
ochoreniami pre žiakov v Ždani i Čani. Prednáška 
pozostávala z teoretickej a praktickej časti, 
prebiehala  hravou formou v dobrej nálade.  

Naše zdravie je veľmi dôležité preto si ho chráňme. 
 

 

 

 

 

 

 

http://szsizdana.sk/index.php/612-pocitac-moj-kamarat-2020
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KORONAVÍRUS COVID 19 

 
 Od 12. marca sme sa museli riadiť prísnymi preventívnymi 
opatreniami. Obmedzený bol náš pracovný, súkromný aj 
spoločenský život. Zaviedli sa povinné karantény pre všetkých, 
ktorí pricestovali zo zahraničia a mnohé ďalšie pravidlá, ktoré 
nás v najbližších týždňoch  chránili pred šírením koronavírusu. 
 
 
 

Zatvárali sa školy a mnohé obchody, začali sa dodržiavať prísne hygienické opatrenia a 
nosenie rúšok. Rodičia zostali doma so svojimi 
deťmi, autá oddychovali v garážach, celý náš 
život sa akosi spomalil. Zrazu sme mali čas 
jeden na druhého.  

 
Čas plynul a nastalo uvoľňovanie pravidiel.  
Opätovné otvorenie škôl nastalo od 1. júna 
2020 sprevádzali ho však prísne hygienické a 
ochranné opatrenia. Nástup do školy pre 
žiakov ŠMŠ a ŠZŠ  bol dobrovoľný. 
Vyučovanie prebiehalo v čase od 8,00 do 
12,00. hod. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apríl - mesiac lesov 
V apríli máme dôvod na oslavu takmer každý deň. V apríli je 
totiž vyhlásených veľa medzinárodných a iných významných 
dní. Svoj deň majú letci, kozmonauti, Rómovia, .... 
No určite mi dá každý za pravdu, že najvýznamnejšia a 
zvlášť v týchto dňoch,   aj najaktuálnejšia charakteristika 
je apríl -  mesiac lesov.  Dôležité sú  dva významné 
dátumy  22. apríl - Deň Zeme a  29. apríl - Deň stromov – 
Zasaď strom. Tak  nezabudnime 
zablahoželať našej Zemi k jej významným dňom....a 
nezabudnime  na darček . Tak ako po iné roky aj teraz milí 

žiaci priložte ruku k upratovaniu a vyčisteniu svojho okolia, dvora či ulice a nezabudnite 
pomáhať s jarnými prácami v záhrade s výsadbou ak už nie stromu, tak aspoň kríkov, či 
kvetov.    

Mesiac máj 
Máj teplo dáva a stromy kvetmi zdobí... 
Máj lásky čas... 
 

Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie lásky a zrodu nového života.   
Je to piaty mesiac v roku, má 31 dní. Májová zeleň bola symbolom sily a dobrého rastu. 

Máj je pôvodne mladý stromček, najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový, ktorý mal 
symbolický význam a bol výrazom prírodného mýtu o boji zimy s jarou, smrti so životom. 
K máju sa viaže aj viacero významných sviatkov! 
1. máj  - Sviatok práce 
Jeho počiatky majú korene v roku 1886,  kedy masovo demonštrovali  chicagskí robotníci 
za 8-hodinovú pracovnú dobu.  U nás sa ako štátny sviatok oslavuje od roku 1919. 
8. máj - Deň víťazstva nad fašizmom 
Ukončenie druhej svetovej vojny v Európe. 
 

Všetky kvety do rúk mamy 

vkladám ako drahokamy 

za jej lásku plnú nehy, 

za zelené detské brehy 

2. májová nedeľa už tradične patrí naším 
mamkám. Deň matiek je deň, kedy sa vzdáva 

úcta matkám a materstvu. Myšlienka 
medzinárodných a pravidelných osláv tohto sviatku 

vznikla v roku 1907 na počesť Anny Reeves Jarvisovej, ktorá bojovala za práva matiek. 
Nezabudnite  milí žiaci ani tohto roku na svoje mamky, či staré mamky, pripomeňte im tento 
deň milým  slovom, pomocou pri prácach, či peknou básničkou. A keď sme pri tej pomoci 15. 

marca si pripomíname Deň rodiny. Aj vy ste členmi rodiny, nezabudnite sa preto najmä v 
týchto dňoch, keď je nás doma viac,  správať slušne a hlavne pomáhať. 

 

http://szsizdana.sk/index.php/623-april-mesiac-lesov
http://www.mimidarcek.sk/darceky
http://szsizdana.sk/index.php/625-mesiac-maj
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https://sk.wikipedia.org/wiki/Matka_(biol%C3%B3gia)
https://sk.wikipedia.org/wiki/1907


 

Niečo pre múdre hlavičky 

 Precvič si svoju rúčku a obtiahni línie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poznáš domáce zvieratká?                                                                            
 

 

 

 

                    (acámod acvO)                                                                                                            
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