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Otvorenie školského roku 2018/2019 

           

       3. septembra 2018 o 9.00 hodine v areáli 

Domu ľudového tanca sme slávnostne otvorili 

začiatok školského roku 2018/2019. Slávnostnú 

chvíľu spríjemnila ţiačka V.A triedy Miriama 

Nguyen slovami básnika. Mgr. Eva Bednáriková, 

zriaďovateľka a riaditeľka školy, privítala 

prítomných rodičov, ţiakov a učiteľov. 

Predstavila ţiakom a rodičom pedagogický zbor. 

Vo svojom príhovore sa osobitne prihovorila 

ţiakom školy, učiteľom a rodičom. Pripomenula, 

ţe naša škola sa nesie v humánnom duchu, v nej 

má svoje miesto vzájomná dôvera a láskyplná pozornosť jedného voči druhému, zdvorilá komunikácia. 

Je miestom, kde učitelia majú pochopenie pre ţiakov a prijímajú ich s otvoreným srdcom. Rodičom 

pripomenula viaceré kvalitné vzdelávacie cesty, ktoré škola ponúka v školskom roku 2018/2019, a to 

základné vzdelanie v rámci Súkromnej základnej školy s moţnosťou absolvovania 1. - 9. ročníka, 

stredoškolské vzdelanie v rámci Súkromného gymnázia v osemročnej forme vzdelávania po úspešnom 

absolvovaní 5.ročníka základnej školy.   

           Vo svojom príhovore tieţ spomenula, ţe v úzkej spolupráci s rodičmi a pod kvalitným vedením 

našich pedagógov budeme viesť ţiakov k dosahovaniu vysokého štandardu v primárnom, niţšom sekun-

dárnom a gymnaziálnom vzdelávaní. Jednou z priorít našej školy je snaha aj ďalej pokračovať v kvalitnej 

úrovni vzdelávania cudzích jazykov, a tak napĺňať Európsku značku pre výučbu CJ udelenej Európskou 

komisiou v roku 2010. Vyjadrila obrovskú radosť z ďalších splnených ambícií školy, a to v oblasti 

profilácie našej školy, ktoré nie sú beţné na školách či uţ v rámci regiónu, ale aj školách v rámci 

SR a na medzinárodnej úrovni - vyučovanie matematiky podľa metodiky Prof., RNDr. Milana Hejného 

CSc., realizácia projektu experimentálneho overovania s názvom Efektivita vyučovacej metódy Jolly 

Phonics v anglickom jazyku v rámci primárneho vzdelávania pod odbornou garanciou Štátneho 

pedagogického ústavu v Bratislave, orientácia školy aj na medzinárodné vzdelávanie tým, 

ţe od 1.septembra 2017 je škola zaradená ako druhá škola v SR medzi kandidátske školy medzinárodného 

programu PYP (Primary Years Programme), ktorý riadi organizácia International Baccalaureate 

Organization (AJBI) so sídlom v Ţeneve vo Švajčiarsku.  

            Na záver svojho príhovoru vyjadrila tieţ ţelanie, aby škola tak ako doteraz bola školou s vysokou 

úrovňou kolektívnej práce, ako aj humánnych a odborných vzťahov.  

Popriala všetkým ţiakom, rodičom a učiteľom pevné zdravie a úspešný školský rok 2018/2019.        
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Biela pastelka 

         Dňa 21. 09. 2018 sa v priestoroch školy konala verejná zbierka Biela pastelka, ktorou naši 

rodičia a priatelia školy pomohli finančnou čiastkou 117,00 € nevidiacim a slabozrakým ľuďom. 

Vyzbierané finančné prostriedky im pomôţu začleniť sa do ţivota, ako je sprístupňovanie 

informácií, špeciálne rehabilitačné programy zamerané na výcvik samostatnej chôdze s bielou 

palicou, starostlivosti o domácnosť, čítanie Braillovho písma a iné špeciálne zručnosti, ako je roz- 

voj činností podporujúcich sebadôveru a samostatnosť v súkromnom i spoločenskom ţivote.  
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SŠKD – september 2018 

    

              

                            
         

 

          

 

 

     

     V rámci ranného a popoludňajšieho Školského klubu detí sa v septembri  konali výtvarné 

aktivity na tému JESEŇ, športové hry vonku a spoločenské hry. Cieľom organizovaných aktivít  

bolo uspokojovať a rozvíjať mimoriadne schopnosti, talent a nadanie  detí. 
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 Exkurzia do  planetária 

 

         Dňa 3. októbra 2018 sa ţiaci IV. A triedy SZŠ zúčastnili exkurzie do planetária. Program, 

ktorý ţiaci videli, sa nazýval Naprieč slnečnou sústavou. Ţiaci v rámci 1. transdisciplinárnej 

témy medzinárodného programu Primary Years Programme preberali témy o vesmíre. Týmto 

programom si upevnili svoje nadobudnuté vedomosti a rozšírili  ich o nové informácie o slnečnej 

sústave, mliečnej dráhe a súhvezdiach. 
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Svetový deň zvierat 

            

                

 

 

 

 

 

 

 

           

              Svetový deň zvierat si deti I. aţ VII. oddelenia 

Súkromného školského klubu detí a VIII. a IX. oddelenia 

Súkromného študijného klubu ţiakov pripomenuli pri-

nesením obľúbeného zvieratka - plyšovej hračky z domu. 

Z pútavého a poučného rozprávania svojich vychovávateliek 

sa dozvedeli o význame zvierat pre človeka. Ţiaci prejavili 

fantáziu, tvorivosť, obrazotvornosť pri výtvarnom zo-

brazení svojich obľúbencov. 
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Exkurzia do ZOO   

        Ţiaci II. A a II. B triedy SZŠ sa 10. októbra 2018 zúčastnili exkurzie do zoologickej 

záhrady, ktorá bola spojená so záţitkovým sprevádzaním, počas ktorého sa ţiaci dozvedeli 

zaujímavosti o jednotlivých zvieratách (o ţivote v spoločenstve, veľkosti zvierat, krajine pôvodu, 

rýchlosti behu alebo letu), ktoré sa nachádzajú v zoologickej záhrade.  

Ţiaci preberali v rámci medzinárodného programu Primary Years Programme 1. Trans-

disciplinárnu tému pod názvom  Zdieľame prírodu  zameranú na ţivočíchy a ich spolo-

čenstvá. Exkurzia im pomohla rozšíriť si svoje  vedomosti o tejto téme.  
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ŠARKANIÁDA  

 

          

 

 

 

 

 

              11. októbra 2018 naši ţiaci 1.a 2.ročníka   veľkolepo oslávili  pani Jeseň  Šarkaniádou. 

Priniesli si krásne šarkany, ktoré sa vznášali v povetrí ako vtáci. Počasie  tieţ prialo, svietilo 

slniečko a fúkal vetrík, ktorý sa pohrával so šarkanmi. Obloha zrazu hýrila farbami. Deti 

neúnavne behali po lúke. Akcia so šarkanmi sa im páčila. Do školy sa vrátili s pocitom príjemne 

preţitého popoludnia. 
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Svetový deň výţivy 

             

          Svetový  deň výţivy  si deti Súkromného školského klubu detí 

pripomenuli rôznymi aktivitami v oddeleniach.  

 

 

 

 

 

 

I. aţ IV. oddelenie Súkromného školského klubu detí  v popoludňajších hodinách výtvarne 

ilustrovali na papierový tanier svoje obľúbené jedlo a spolu s vychovávateľkami Mgr. Janou 

Gajkovou, Ivanou Jarošovou, Katarínou Frančákovou a Mgr. Michaelou Mareckou hodnotili 

svoje kresby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V. aţ VII. oddelenie Súkromného školského klubu detí pod vedením vychovávateliek 

Mgr. Miroslavy Vargovej, Bc. Simony Takácsovej a Bc. Zuzany Oreničovej deti vyrábali 

potravinové pyramídy, ktoré boli následne vystavené na nástenkách v triedach. 
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Jesenné tvorivé dielne 

         

         Tvorivé dielne majú v činnosti  Súkromného školského klubu detí uţ niekoľkoročnú  

tradíciu. Dňa 16. októbra 2018 sa stretli deti I. aţ VII. oddelenia Súkromného školského klubu 

detí, aby si svojimi prácami pripomenuli všetky krásne farebné odtiene jesenného ročného 

obdobia. S veľkou radosťou sa pustili do vyhotovenia jabĺčok z papiera a  jeţkov z prí-

rodnín. Spoločne v skupinách vytvorili prekrásne farebné prekvapenia jesene.  
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Dobšinského Košice           

Dňa 17. 10. 2018 sa ţiaci, víťazi triednych kôl, zúčastnili 

školského kola súťaţe v prednese pôvodnej ľudovej a autorskej 

rozprávky pod názvom Dobšinského Košice.  

             Zúčastnení ţiaci  súťaţili v troch kategóriách. V prvej 

kategórii súťaţili ţiaci 2. – 4. ročníka, v druhej kategórii súťaţili 

ţiaci 5. ročníka SZŠ a v tretej kategórii súťaţili ţiaci 7. ročníka 

SZŠ a tercie A SG. Po prednese súťaţiacich vybrala víťazov 

porota v zloţení Mgr. Barbora Martičeková, Mgr. Lenka 

Hodorová a Mgr. Jana Uličná.  

 

             V prvej kategórii sa na 1.mieste umiestnil ţiak 3.A SZŠ Oliver Faith s ukáţkou Radúz 

a Ľudmila. V druhej kategórii na 1. mieste sa umiestnila ţiačka 5.A SZŠ Nicol Heldová 

s ukáţkou Ţenský vtip a v tretej kategórii zvíťazila ţiačka 7.A SZŠ Sofia Lešková s ukáţkou 

Ako Cigáň čerta ošialil. 

 

            Úspešní ţiaci budú školu reprezentovať v krajskom kole matičného festivalu, ktoré sa us-

kutoční 07.11.2018 na ZŠ Postupimská 37 v Košiciach. 
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                           Pasovanie prvákov 

             Dňa 19. 10. 2018 sa uskutočnilo Slávnostné pasovanie našich prváčikov. Ţiaci  I.A 

a I.B triedy  sa  predstavili svojim rodičom kultúrnym programom, v ktorom prezentovali svoje 

spevácke, recitačné i tanečné schopnosti. Predviedli svoje vedomosti a zručnosti prednesom 

krátkych básničiek o písmenkách, číslach, spevom piesní v anglickom jazyku a krátkym tancom. 

Nasledovalo slávnostné pasovanie za právoplatných ţiakov našej školy. Od triednych učiteliek 

Mgr. Diany Péteryovej a Mgr. Alţbety Marcinovej si prevzali pamätné listy a študentské klobúky.   

Všetci im prajeme, aby sa  v školskom roku 2018/2019  na našej škole cítili príjemne a boli 

úspešní pri zvládaní školských povinností. 
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EURÓPSKY DEŇ RODIČOV A ŠKÔL 

           Dňa 19. októbra 2018 sa ţiaci a rodičia Súkromnej 

spojenej školy zúčastnili tradičného  podujatia  Európsky deň 

rodičov a škôl. Akcia školy prispieva k upevneniu triednych 

kolektívov a medzitriednych vzťahov. Pestrý  kultúrny program bol  

spojený so spaním v škole. Do mnohých aktivít boli zapojení aj 

samotní rodičia ţiakov. Podieľali sa na vyrezávaní tekvíc, príprave 

občerstvenia a estetizácii učební. 

Podujatie sa začalo Pasovaním prvákov, pokračovalo výzdobou tried s halloweenskou 

tematikou. Potom sa ţiaci oblečení v maskách presunuli v sprievode triednych učiteliek  

a vychovávateliek na Karneval.  

  

 

 

 

 

Počas karnevalu členovia Detského parlamentu a Ţiackej školskej rady hodnotili jednotlivé 

masky a tekvice. Po tanečnej karnevalovej zábave sa ţiaci pod vedením triednych učiteliek a 

vychovávateliek vrátili do svojich tried, kde pokračovala Pizza party. 

 

 

 

 

Veselá zábava, výborná  diskotéka, tajomné príbehy a hlavne vynikajúca atmosféra dotvorili túto 

vydarenú akciu, na ktorú sa uţ všetci tešia na budúci rok 
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Strašiak v poli 

 

      

 

 

 

 

 

 

      Dňa 22. 10. 2018 sa ţiaci 4. A  Súkromnej základnej školy pod vedením vychovávateľky 

Bc. Zuzany Oreničovej zúčastnili súťaţno - zábavného podujatia Strašiak v poli v CVČ Domino 

na Popradskej 86 v Košiciach. Pracovali v päťčlennej skupine v tomto  zloţení : Mia Fe-

dičová, Ján Marušin, Nicolas Fedorčák, Terezia Vrábelová a Ladislav Širilla. Po prírodopisnom 

teste bolo úlohou ţiakov vytvoriť strašiaka z prinesených textílií a prírodnín. Ţiaci našej školy 

získali II. miesto. 

   . 
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PRIMARY YEARS PROGRAMME 

       V dňoch 09. 10. – 26. 10. 2018 sa ţiaci  predstavili s prezentáciami 1. transdisciplinárnej témy 

pred rodičmi, vedením školy a koordinátorkou medzinárodného programu. Ţiaci 1. ročníka 

odprezentovali prvýkrát tému Kto sme. Preukázali nielen svoje vedomosti o tejto téme, ale 

predstavili aj svoje výtvarné práce a projekty s rodokmeňmi v rámci vyučovacieho predmetu 

prvouka. Ţiaci 2. ročníka prezentovali transdisciplinárnu tému Zdieľame prírodu, v ktorej 

mali moţnosť predstaviť svoje vedomosti prostredníctvom plagátov, vytvorením pojmovej mapy 

a zdieľaním záţitkov z exkurzie v zoologickej záhrade. 

Ţiaci 3. ročníka prezentovali tému Kde sa nachádzame v priestore a čase  zameranú 

na informácie o Slovensku,  najmä o Košiciach. Zároveň vysvetlili rodičom prepojenie  témy 

so všetkými vyučovacími predmetmi, rozvíjanie  jednotlivých zručností, profilov a postojov 

v rámci uvedenej  témy. Ţiaci 4. ročníka tieţ prezentovali tému Kde sa nachádzame 

v priestore čase. Prezentácie boli zamerané na  zaujímavé informácie o vesmíre, predstavenie 

svojich vyrobených modelov slnečnej sústavy, porovnanie  a vysvetlenie rozdielov v rôznych 

povrchoch, ktoré sa nachádzajú v prírode. 
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PišQworky 2018 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

     Ţiaci 7.A Súkromnej základnej       školy sa 9. 11. 2018 zúčastnili v Gymnáziu, Opatovská 7, 

4135 Košice - Vyšné Opátske, na oblastnom kole turnaja  PišQworky 2018,kde si ako tím 

zmerali sily v hre piškvorky aj s druţstvami zo stredných škôl. Naši ţiaci obsadili  krásne 9.miesto. 
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HODINA  DEŤOM - VEREJNÁ  ZBIERKA 

 

 

 

 

                 Dňa 09. 11. 2018 sa ţiaci a rodičia našej školy zapojili do verejnej zbierky Hodina 

deťom. Vyzbieranou finančnou čiastkou 137,00 € podporili jeden z uţitočných a jedinečných 

projektov zameraných na rozvoj osobnosti a tvorivosti  detí, ich individuálneho potenciálu  

v závislosti od ich zdravotného stavu, talentu či hendikepu, skvalitňovanie školského prostredia, 

budovanie komunít i bezpečného prostredia pre deti, ale aj na intervenčné projekty, ktorých 

cieľom je riešiť problémové situácie detí. Všetkým, ktorí prispeli, ďakujeme. 

  . 
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 Beseda s rodičmi ţiakov cudzincov 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

        Dňa 15. 11. 2018 v rámci popoludňajšej činnosti Súkromného školského klubu detí 

a Súkromného študijného klubu ţiakov  sa konala Beseda s rodičmi ţiakov cudzincov, ktorá 

bola súčasťou Týţdňa globálneho vzdelávania (The Global Education Week). Hlavnou 

témou tohtoročnej besedy boli Zábavné parky a atrakcie pre deti v mojej rodnej krajine. 

Besedy sa zúčastnili ţiaci 3. – 7. ročníka SZŠ a tercie SG. Mamky našich ţiačok Sophie Horbatiuk 

(1. A SZŠ), Eleanor Emmy Maxwell (7.A SZŠ) a ţiak Fernando Javier Cano Vindas (2.A SZŠ) 

rozprávali prítomným ţiakom o svojich rodných krajinách, ktorými sú Brazília, Srbsko 

a Kostarika. Rozprávanie účastníkov bolo veľmi zaujímavé, poučné, doplnené tematickými videa-

mi, prezentáciami a fotografiami.   
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Deň vďakyvzdania  

 

 

       Dňa 22. 11. 2018 sa konala  tradičná školská slávnosť Deň vďakyvzdania. Sviatok sa v USA 

oslavuje uţ od roku 1621, kedy sa po prvýkrát uskutočnila hostina, na ktorej sa podieľali pôvodní 

obyvatelia USA – Indiáni spolu s novými prisťahovalcami z Veľkej Británie – Pilgrimami. 

Sviatkom si pripomíname dôleţitosť vzájomnej pomoci a spolupatričnosti, ktorá sa koná  vţdy 

štvrtý novembrový štvrtok. Tradičnými pochutinami sú jedlá z tekvice, zemiakov, batátov, 

kukurice, ale aj jabĺk či iného jesenného ovocia. V USA sa v tento deň podáva často aj pečený 

moriak s gaštanovou plnkou. Počas 3. vyučovacej hodiny sa v telocvični konal program, ktorý 

učitelia anglického jazyka v spolupráci s triednymi učiteľkami nacvičili pri príleţitosti Dňa 

vďakyvzdania. V úvode Mgr. Kornélia Vojtaníková privítala ţiakov a učiteľov, priblíţila zvyky 

Dňa vďakyvzdania. Následne ţiaci tercie A oboznámili prítomných s históriou amerického 

sviatku. Ţiaci III.B vystúpili so scénkou o histórii Dňa vďakyvzdania. Ţiaci prvého ročníka, II.B, 

III.A a IV.A zaspievali piesne s tematikou sviatku a ţiaci II.A zarecitovali báseň. V závere 

programu ţiaci VII.A realizovali tematický kvíz, ktorý si pripravili pre svojich spoluţiakov. Víťazi 

boli odmení sladkou odmenou. 

Okrem osláv Dňa vďakyvzdania sme si v tento deň pripomenuli aj Svetový deň bez 

mäsa. Ďakujeme všetkým rodičom a priateľom školy za prípravu výborných zdravých pochúťok, 

vďaka ktorým sme si mohli vyskúšať, ţe nielen mäsom je človek ţivý. Všetci zúčastnení sa uţ 

tešia na Deň vďaky vzdania v ďalšom školskom roku. 
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Mikulášsky deň 

 

 

 

 

     Dňa 06. 12. 2018 sa ţiaci Súkromnej základnej školy a Súkromného 

gymnázia v sprievode svojich triednych učiteľov stretli na spoločnej 

rannej komunite, ktorá sa uskutočnila v telocvični školy. 

Vedenie školy, učiteľov a ţiakov privítala Mgr. Lenka Volčková. 

Medzi ţiakov zavítal aj Mikuláš. Sprevádzala ho ţiačka IV. A Mia 

Feadičová, prezlečená za anjela, ktorá mu pomáhala pri rozdávaní mikulášskych prekvapení pre 

ţiakov. Od Mikuláša dostali sladké balíčky a následne sa s ním aj vyfotografovali. 

Mikulášsky deň pokračoval zdobením vianočných stromčekov v chodbových priestoroch pavi-

lónov A a F. Zdobiť začali ţiaci I. A triedy a postupne pokračovali všetky triedy aţ po terciu A. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

23 
 

Literárna súťaţ Šaliansky Maťko 

   

       Dňa  13. 12. 2018 sa ţiaci, víťazi triednych kôl, zúčastnili  školského  kola súťaţe v prednese 

slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Zúčastnení súťaţili v troch kategóriách. V prvej kategórii 

súťaţili ţiaci II. – III. ročníka SZŠ, v druhej kategórii súťaţili ţiaci IV. – V. ročníka SZŠ, v tretej 

kategórii súťaţili ţiaci VII.A SZŠ. Po prednese súťaţiacich  vybrala porota  v zloţení Mgr. Lýdia 

Novacká, Mgr. Alţbeta Marcinová a Mgr. Jana Uličná  

víťazov. V prvej kategórii sa na 1.mieste umiestnila 

ţiačka II.B SZŠ Laura Ferencová .V druhej kategórii 

sa na 1. mieste umiestnila ţiačka V.A SZŠ Nicol 

Heldová a v tretej kategórii zvíťazila VII.A SZŠ Sofia 

Lešková. 

 

Úspešní ţiaci budú školu reprezentovať v okresnom 

kole súťaţe, ktoré sa uskutoční 29. 01. 2019 v Centre 

voľného času Domino. 
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                 VIANOČNÉ BESIEDKY 

     

     Atmosféru prichádzajúcich Vianoc sme mohli naplno 

preţívať od 10. 12. do 20. 12. 2018 na vianočných 

besiedkach. Krásne kultúrne darčeky v podobe vinšov, 

vianočných piesní, kolied a tancov precítili všetci prítomní. 

Herecké a tanečné výkony tých najmenších vyčarili úsmev 

na tvárach prítomných rodičov a starých rodičov. 
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Vianoce na KVP 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Dňa 13. 12. 2018 od 16.00 hod. do 17.00 hod. sa uskutočnilo vystúpenie našich ţiakov  

na akcii usporiadanej Mestskou časťou Košice – Sídlisko KVP pod názvom  Vianoce na KVP . 

Zúčastnili sa ho ţiaci  2. a 3. ročníka Súkromnej základnej školy. 

Ţiaci II.A triedy sa prezentovali vianočnými koledami, vinšmi a piesňami a  ţiaci III.B 

triedy piesňou Šťastné a veselé. 
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Vianočná burza 

 

 

    

          

 

 

 

 

 

 

           

          Čaro Vianoc a výnimočnosť nadchádzajúcich sviatočných chvíľ sme si v škole pripomenuli 

kaţdoročne organizovanou vianočnou burzou. V dňoch od 17. 12. 2018 do 20. 12. 2018 

v priestoroch pri zborovni školy sme zrealizovali predajnú výstavku prác našich ţiakov, ktoré 

vyhotovili spoločne s pani učiteľkami a pani vychovávateľkami. Fotografie dokumentujú malú 

ukáţku vyhotovených predmetov s vianočnou tematikou. Všetkým zapojeným ţiakom ďakujeme.  
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                                Vianočné tvorivé dielne 

 

                                                      Pre našich ţiakov kaţdoročne organizujeme tvorivé dielne 

tematicky zamerané na zdobenie perníkov. Dňa 20. decembra 2018 sa ţiaci zhromaţdili v pa-

vilóne A. Ţiaci mali moţnosť si podľa vlastnej fantázie vyzdobiť perníky a sadrové odliatky. 

Perníky zdobili opäť pod vedením vynikajúcej odborníčky pani Eriky Vranaiovej. Vyzdobené 

perníky a sadrové vianočné ozdoby si ţiaci mohli vziať domov. Celá akcia všetkým milo 

spríjemnila popoludnie v škole a vôňa perníkov v nás evokovala blíţiace sa Vianoce. 
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Maratón písania listov 

 

        Dňa  19. 12. 2018 sa na našej škole uskutočnil Maratón písania listov, ktorého sa zúčastnili 

ţiaci našej školy v dopoludňajších hodinách a ich rodičia popoludní. Členovia Detského parla-

mentu a Ţiackej školskej rady v rámci vyučovacích hodín SJL predstavili spoluţiakom projekt. 

Oboznámili ich s osudmi vybraných ľudí, ktorých sme podporili tento rok (Atena Daemi, ktorá 

sa postavila proti trestu smrti v Iráne a Nonhle Mbuthuma a chce ochrániť pôdu, na ktorej ţije jej 

komunita) ako aj s moţnosťami a s postupom vypisovania listov.  

        Mgr. Jana Uličná po ukončení akcie roztriedila listy, vypísala obálky a odoslala ich na určené 

adresy. Aktivity projektu ukončila 21. 12. 2018 odoslaním poţadovanej dokumentácie.  
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Z kaţdého roţku trošku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Od začiatku školského roku sa všetky oddelenia nášho Súkromného školského klubu detí 

zapájajú do projektu realizovaného Centrom voľného času, Kórejská 1, 040 11 Košice pod náz-

vom Z kaţdého roţku trošku. Kaţdý druhý pondelok v čase od 14.00 hod. do 15.30 hod. 

jednotlivé oddelenia  prejavujú svoju aktivitu v rámci  tvorivých  dielní. Ţiaci s nadšením lepia, 

maľujú, modelujú a s radosťou obdarúvajú svojimi výtvormi svojich blízkych.  
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Zimná sánkovačka a guľovačka 

 

        Medzi obľúbené aktivity, ktoré našim ţiakom pomáhajú uspokojovať záujmy a rozvíjať 

mimoriadne schopnosti v rámci Súkromného školského klubu detí, patrili v čase pobytu vonku 

sánkovačka a guľovačka. Teta Perinbaba poriadne ponatriasala svoju veľkú snehovú perinu, a tak  

si mohli deti zaţiť spoločnú zimnú sánkovačku a guľovačku 2019. 
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HUMAN  STAR  2019 

       

      

        Dňa 28. 01. 2019  usporiadala naša škola  tradičnú  súťaţ v speve  populárnych piesní  

Human Star 2019. Cieľom súťaţe bolo podporiť osobnostný rozvoj ţiakov prehĺbením 

emocionálneho postoja k hudbe a  spevu . Súťaţ vytvára podmienky na prezentáciu speváckych 

výkonov spojených s pohybom a tancom. Súťaţilo sa v dvoch kategóriách. 

Porota v zloţení Mgr. Diana Péteryová a Mgr. Lýdia Novacká rozhodla o umiestnení 

ţiakov nasledovne: 

 1. miesto 2. miesto 3. miesto 

1.kategória 
(1.-4.ročník ) 

Stela Vincejová 
(3.B) 

Sophie Spišák 
(1.A) 

Sofia Nguyen Duy 
(3.A) 

2.kategória 
(5.ročník ) 

Vanessa Veme 
(5.A) 

Laura Do Triová 
(5.A) 

Miriam Nguyen 
(5.A) 
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Šachový turnaj 

       Dňa 08. februára 2019 zorganizovala vychovávateľka Katarína Frančáková pre ţiakov 1.- 7. 

ročníka SZŠ 5. ročník športového podujatia pod názvom Šachový turnaj. 

Výsledky sú nasledovné: 

Stolová 
hra  

1. miesto 2. miesto 3. miesto 

 Šach Aurel Pravoslav Chochol 
( VII.A ) 

Marko Koščo ( II.B ) Jakub Medviď ( III.A ) 

Dáma Nicolas Fedorčák 
( IV.A ) 

 Tran Nhat My Uyen 
( II.A ) 

Filip Miškuf ( III.B ) 
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Valentínske tvorivé dielne 

 

 

 

         Srdiečková atmosféra zavládla 13. februára 2019 aj na našej škole. Ţiaci sa zapojili 

do Valentínskych tvorivých dielní, v rámci ktorých pod vedením vychovávateliek vyrobili 

pozdravy a originálne srdiečka z rôznych materiálov, ktorými mohli obdarovať  tých, ktorých 

majú radi. 
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Fašiangový karneval 

            Dňa 28. februára 2019 bol v podmienkach školy pre ţiakov zorganizovaný 6. ročník 

Fašiangového karnevalu. Zúčastnili sa ho ţiaci 1.-7. ročníka Súkromnej základnej školy. 

Počas celého podujatia ţiaci zotrvávali vo výbornej nálade. Krásne masky sa snaţili zaujať 

farebnosťou, ale aj originálnosťou. Veselé hry sa  striedali s tanečnými kolami. Odmenou boli 

nielen krásne diplomy, ale aj úsmev na tvárach ţiakov a spokojnosť.  
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Projekt – Mestské včely 

 

   Vyučujúce, ktoré integrujú medzinárodný 

program Primary Years Programme (ďalej 

„PYP“) do vyučovania, v spolupráci 

s Mgr. Lenkou Volčkovou, koordinátorkou 

PYP, sa  zapojili do hry Kráľovstvo včiel 

v rámci projektu Mestské včely, ktorú bolo 

moţné vyuţiť na vyučovacích hodinách 

prvouky a prírodovedy alebo v popoludňajších 

hodinách v rámci Súkromného školského klubu 

detí. Cieľom bolo, aby sa ţiaci dozvedeli viac 

o ţivote včiel.  Keďţe táto hra mala putovať 

zo školy na školu, hra mala byť zaslaná prvej 

škole zapojenej do projektu organizátormi a následne mala byť hra zaslaná danou školou na 

nasledujúcu školu po uplynutí 2 – 3 týţdňov.  

  

Našej škole bola zaslaná hra 13. 02. 2019. S hrou Kráľovstvo včiel pracovali ţiaci 2. – 4. ročníka 

SZŠ v rámci Súkromného školského klubu detí v popoludňajších hodinách. Ţiaci boli rozdelení 

do druţstiev. Pracovali akoby v samostatných úľoch, mali zvolenú kráľovnú, trúdov a robotnice. 

Plnili rôzne úlohy a spoznávali včelí úľ z iného pohľadu. Mali moţnosť sa zoznámiť s bylinami a 

stromami, ktoré včely opeľujú, so včelími nepriateľmi, včelími produktmi, ale aj s tým ako včelári 

dostávajú med zo včelích úľov.  
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Hviezdoslavov Kubín 

        Dňa 05. 03. 2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaţe v umeleckom prednese 

poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2019. Zúčastnili sa ho víťazní recitátori triednych kôl, 

ktorí boli rozdelení do dvoch kategórií. V obidvoch kategóriách bola samostatne hodnotená 

poézia i próza. Víťazov posudzovala porota v zloţení: Mgr. Barbora Martičeková, Mgr. Lenka 

Hodorová a Mgr. Jana Uličná. 

Víťazi školského kola: 

1.kategória (ţiaci 2. - 4. ročníka SZŠ) 

poézia 

1.miesto: Nela Heldová (II.B) 

próza 

1.miesto: Ján Marušin (IV.A)  

 

2.kategória (ţiaci 5. ročníka SZŠ) 

poézia 

1.miesto: Miriam Nguyen (V.A) 

próza 

  1.miesto: Nikol Heldová (V.A) 

 

                                                      3.kategória (ţiaci 7. ročníka SZŠ a tercie SG) 

                                                      poézia 

                                                      1.miesto: Sofia Lešková (VII.A) 

                                                       próza 

                                                     1.miesto: Ivana Hajdušeková (tecia A) 
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Zábavné sobotňajšie dopoludnie pre predškolákov 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Cieľom zábavného sobotňajšieho dopoludnia pre predškolákov dňa 09.03.2019 bolo 

prezentovať koncepciu školy pre rodičov predškolákov košických materských škôl, hravou 

formou predstaviť predškolákom učebné  aktivity v škole a zbaviť ich strachu pred nástupom 

do školského prostredia.  

 

Riaditeľka a zriaďovateľka školy Mgr. Eva Bednáriková privítala prítomných rodičov 

a poskytla im základné informácie o koncepcii školy , vzdelávaní a  inováciách vo výchovno –

vzdelávacom procese  v podmienkach školy. Zástupkyňa riaditeľky školy Mgr. Ingrid 

Galeštoková oboznámila prítomných rodičov s priestormi školy. Pod vedením Mgr. Silvie 

Antolíkovej  ţiačka IV.A triedy Mia Fedičová prezentovala prítomným rodičom 

Medzinárodný program Primary Years Programme, ktorý je integrovaný do výchovno –

vzdelávacieho procesu  v podmienkach Súkromnej spojenej školy.  

 Mgr. Lenka Hodorová a Mgr. Lýdia Novacká realizovali aktivity s predškolákmi 

na stanovištiach zamerané na aktivity  Hejného matematiky, v anglickom jazyku  aktivity metódou 

Jolly Phonics a iné  zaujímavé zábavné aktivity. V Mgr. Barbora Martičeková a Mgr. Alţbeta 

Marcinová  s deťmi realizovali rôzne tvorivé aktivity.  
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Ţiacka zimná olympiáda - kalokagatia 2019 

       V dňoch 12.03. - 13. 03. 2019 sa v Športovom areáli na Štrbskom Plese uskutočnil uţ 9. 

ročník Zimnej kalokagatie 2019. Bola to zimná olympiáda ţiakov základných škôl z celého 

Slovenska, ktorí súťaţili v šiestich druhoch športov, a to v zjazdovom a beţeckom lyţovaní, 

v biatlone, v snowboarde, v akrobatickom lyţovaní a v rinkbandy. Tieţ v dvoch kultúrnych 

súťaţiach, a to vo výtvarných prácach a vo fotografii. Tohtoročná ţiacka zimná olympiáda 

bola rekordná po všetkých stránkach, pretoţe sa jej zúčastnilo spolu 423 súťaţiacich ţiakov 

zo 110 škôl.  

V zjazdovom lyţovaní v disciplíne Obrovský slalom v kategórii Predţiaci sa dňa 12.03. 2019 

umiestnili naši ţiaci IV. A SZŠ Oliver Tabačko na 5. mieste a Ladislav Širilla na 6.mieste. 

Dňa 13.03. 2019 v tej istej disciplíne a kategórii sa umiestnil Ladislav Širilla na 5.mieste 

a Oliver Tabačko sa umiestnil na 11. mieste. 

Našim aktívnym ţiakom prajeme veľa úspechov v športových aktivitách a krásne záţitky 

pri reprezentácii našej školy. 
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Športové popoludnie s rodičmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Dňa 14.03.2019 sa uskutočnilo podujatie pod vedením učiteľa telesnej a športovej výchovy 

Mgr. Štefana Kontroša Športové popoludnie pre ţiakov a rodičov školy. Ţiaci a rodičia boli 

v úvode oboznámení s programom a zároveň im bola predvedená ukáţka prekáţkovej dráhy, 

ktorú museli zvládnuť rodičia spolu so svojim dieťaťom. Prekáţková dráha bola zameraná 

na jednoduché prekáţky, ako bolo podliezanie gymnastickej kozy, preskakovanie švédskej debny, 

preskakovanie plastových prekáţok, plazenie sa po ţinenkách a hádzanie lôpt do cieľa. Ţiaci 

a rodičia sa veľmi snaţili, odovzdali zo seba všetko, čo bolo v ich silách. Po skončení súťaţenia 

nasledovalo stručné zhodnotenie akcie a poďakovanie všetkým zúčastnením na podujatí.  

 

Oceňujeme, ţe si rodičia našli čas a prejavili záujem preţiť zmysluplne spoločné chvíle so svojimi 

deťmi. 
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Akadémia – Jarné všeličo 

       Dňa 27.03.2019 sa v divadelnej sále SOŠ Automobilová, Moldavská cesta 2, Košice konala 

Akadémia Jarné všeličo. Ţiaci našej školy odovzdali rodičom, starým rodičom i hosťom krásne 

kultúrne darčeky v podobe vinšov, jarných piesní a tancov. Herecké a tanečné výkony tých 

najmenších ţiakov vyčarili úsmev na tvárach všetkým prítomným.  
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Planetárium Astro show 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

       Cieľom podujatia dňa 29. 03. 2019 bolo získať nové vedomosti a rozšíriť si svoje poznatky 

z prírodovedných tém, o ktorých sa ţiaci učia v rámci  prvouky, prírodovedy a biológie.   

 

Ţiakom 1. – 4. ročníka SZŠ bol premietaný program Astro tematicky zameraný  na podmorský 

svet, zvieratá v lese a vesmír. 

Ţiakom 5. a 7. ročníka SZŠ a tercie A SG bol premietaný program o kolobehu vody v prírode 

spojenom so ţivotným prostredím. O týchto témach sa učia v rámci biológie a chémie.  

  

Zúčastneným ţiakom sa premietané programy páčili a zároveň im poskytli podnety k zamysleniu. 
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Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo 

 

        Dňa 08.04.2019 sa uskutočnilo okresné kolo súťaţe Hviezdoslavov Kubín. Úspešne 

reprezentovala školu naša ţiačka 5.ročníka Miriam Nguyen. Umiestnila sa na 1.mieste v II. 

kategórii v prednese poézie. Ďalej nás bude reprezentovať v krajskom kole súťaţe, ktoré sa 

uskutoční 29.4.2019 v Michalovciach.  
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Zápis do 1. ročníka 

 

 

 

 

 

       V dňoch 05.04. - 06.04. a 12.04.2019 sa v priestoroch našej školy uskutočnil 

zápis predškolákov do 1.ročníka pre školský rok 2019/2020. Stalo sa uţ 

tradíciou, ţe na našej škole vítame budúcich prvákov slávnostným spôsobom, aby 

prvé kontakty so školou zanechali u detí čo najpríjemnejšie dojmy a neza-

budnuteľné záţitky. Budúci ţiačikovia sa v sprievode pani učiteliek presunuli najprv 

do slovenskej krajiny so zaujímavými stanovišťami , potom si odskúšali svoje 

posluchové schopnosti z anglického jazyka. Budúci školáci odchádzali zo zápisu 

s úsmevom a milým darčekom. 
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Deň narcisov 

 

        Tohtoročným posolstvom Dňa narcisov 11.apríla 2019  bolo osloviť všetkých , ktorí chcú 

pomôcť tým, ktorí pomoc potrebujú. Deň narcisov je jeden deň v roku a nevyţaduje od nikoho 

veľa plánovania alebo času. Rok 2019 sa niesol v znamení 23. ročníka celoslovenskej zbierky 

pre onkologických pacientov. Ţiaci a rodičia našej školy prispeli na ich liečbu sumou 294,80 

EUR, čo je jedinečnou ukáţkou ľudskosti, dobročinnosti a vzájomnej pomoci.  

Ďakujeme! 
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Slávik Slovenska              

          Dňa 10. 04. 2019 boli ţiaci 1. aţ 5. ročníka SZŠ zapojení 

do školského kola speváckej súťaţe Slávik Slovenska 2019. 

Spevácke schopnosti spojené s pohybom a tancom ţiakov 

posudzovala porota v zloţení Mgr. Lýdie Novackej, 

Mgr. Alţbety Marcinovej a Mgr. Anastázie Sepešiovej, ktorá  

                                                    rozhodla o umiestnení ţiakov nasledovne: 

 1. miesto 2. miesto 3. miesto 

1. kategória 

(1.-3.ročník) 

Stela Vincejová (III. B) Marko Koščo (2.B) Róbert Polák (1.B) 

2. kategória 

(4.-5.ročník) 

Vanessa Veme (5.A) Michaela Rončinská (5.A) Mia Fedičová (4.A) 
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Stretnutie so starými rodičmi  

 
 
 
      

 

 

 

 

       Dňa 29. 04. 2019 sa uskutočnilo stretnutie ţiakov  so starými rodičmi pri príleţitosti 

Európskeho dňa solidarity a spolupráce medzi generáciami (29.4.). Cieľom bolo upevniť 

porozumenie medzi mladšou a staršou generáciou a potešiť starých rodičov kultúrnym 

programom. Zorganizované tvorivé dielne, v rámci ktorých si spoločne so starými rodičmi 

zhotovili darček z papiera, sa všetkým veľmi páčili. 
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Literárna exkurzia do Modry 

 

 

          Ţiaci Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8, 

Košice absolvovali v dňoch 03.05. – 04. 05. 2019  literárnu 

exkurziu v Modre. Ţiaci cestovali objednaným autobusom. 

Po príchode do Modry sa ubytovali a v popoludní navštívili 

Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre.  

Literárnu exkurziu viedla ţiačka tercie A Ivana Hajdušeková, ktorá spoluţiakom pred-

stavila Modru a porozprávala im zaujímavosti o meste  a  o významnom slovenskom dejateľovi 

Ľudovítovi Štúrovi. 

Cestu do Košíc si ţiaci spríjemnili návštevou skalného obydlia v Brhlovciach. Prihláseným 

ţiakom sa exkurzia páčila a v jej závere zhodnotili, ţe sa dozvedeli veľa zaujímavostí o Ľudovítovi 

Štúrovi . Cestou autobusom mali moţnosť vnímať aj mnohé krásy Slovenska. 
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Tvorivé dielne Deň matiek 

         

          Dňa 9. mája 2019  sa zúčastnili  deti I. aţ VI. oddelenia Súkromného školského klubu detí 

v popoludňajších hodinách  tradičných tvorivých dielní pod názvom Tvorivé dielne - Deň 

matiek. V rámci nich mali moţnosť vyrobiť papierovú kytičku z farebných papierov a srdiečka 

ozdobené  vlnou.  

 Spoločne v skupinách vytvorili prekrásne farebné prekvapenia pre svoje mamičky. 
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Triedne besiedky ku Dňu matiek 

 

         V dňoch  06. 05. - 10. 05. 2019 sa pri príleţitosti Dňa matiek  uskutočnili v jednotlivých 

triedach triedne besiedky. Ţiaci sa poďakovali svojim mamičkám za starostlivosť, lásku formou 

pripraveného kultúrneho programu. Pod vedením triednych učiteliek a vychovávateliek si pri-

pravili prednesy básní, piesne a tance, ktorými mamičky pri príleţitosti ich sviatku potešili. Počas 

vystúpenia ţiakov bolo vidieť na ich tvárach dojatie a radosť z pripraveného programu. 

Občerstvenie pre prítomných zabezpečili v jednotlivých triedach rodičia. 
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                         Vystúpenie ţiakov v cudzích jazykoch 

  

 

          

 

 

 

 

 

         Dňa 15. mája 2019 sa v priestoroch SOŠ Automobilovej, Moldavská cesta 2, Košice 

uskutočnilo tradičné podujatie pre rodičov Vystúpenie ţiakov v cudzích jazykoch. Ţiaci 

vystúpili v štyroch cudzích jazykoch, a to v anglickom, ruskom, nemeckom a španielskom jazyku. 

Podujatie moderovali ţiačky V.A SZŠ Laura Do Triová a Michaela Rončinská. Vystupujúci ţiaci 

si zaslúţia veľkú pochvalu za prezentovanie veľmi dobrej úrovne vedomostí z cudzích jazykov.  
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Týţdeň modrého gombíka 

       

 

 

 

MODRÝ GOMBÍK je celoslovenská kampaň, ktorú organizuje UNICEF Slovensko kaţdý rok 

v máji. XVII. ročník Týţdňa modrého gombíka sa konal v dňoch 13. 05. 2019 aţ 26. 05. 

2019. V podmienkach našej  školy sa verejná zbierka uskutočnila dňa 21. 05. - 22. 05. 2019. 

V rámci akcie bola vyzbieraná finančná čiastka 174,45 EUR, ktorá bola uloţená na účet 

UNICEF: Modrý gombík vo VÚB a pomôţu deťom, ktoré zahŕňajú zdravotnú starostlivosť, 

vzdelanie, prístup k pitnej vode, hygienu, lepšiu výţivu, boj s HIV/AIDS, starostlivosť o siroty 

s AIDS a všetku neodkladnú pomoc v krízových situáciách. 
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Škola v prírode 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          V dňoch 26. 05. - 31. 05. 2019 sa uskutočnila Škola v prírode v Liptovskej Tepličke 

v penzióne Dolinka a Vikartovský mlyn. V krásnom prírodnom prostredí sa ţiaci 1. - 4. 

ročníka Súkromnej základnej školy oboznámili s chovom oviec a hovädzieho dobytka na BIO 

farme, navštívili rodný dom Štefana Nahálku a venovali sa športovým aktivitám. Ţiaci spoznali 

aj krásy Vaţeckej jaskyne. Školu v prírode mali ţiaci obohatenú o záţitkové aktivity s anglickými 

lektormi a mnoţstvom aktivít s prírodovedným zameraním. Všetkým sa v Škole v prírode páčilo 

a ţiaci budú určite ešte dlho spomínať na krásny týţdeň preţitý v krásnom prostredí malebnej 

dedinky Liptovská Teplička. 
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Prezentácie ročníkových prác 

              Prezentácie ročníkových prác má  v podmienkach našej školy svoju dlhoročnú 

tradíciu. V dňoch  05. - 17. júna 2019 prezentovali ţiaci našej školy pred svojimi rodičmi svoju 

ročníkovú prácu. 

Na ročníkových prácach ţiaci pracovali celý školský rok. Dôleţitou súčasťou celoročnej práce 

bola verejná prezentácia kaţdého ţiaka najprv pred spoluţiakmi a potom pred rodičmi triedy. 

Víťazné ročníkové práce v rámci tried postúpili do 3.ročníka Ţiackej konferencie . Cieľom 

ročníkových prác je viesť ţiakov spracovať ľubovoľnú  tému, ktorá súvisí s obľúbeným 

vyučovacím predmetom či zaujímavou oblasťou. Prostredníctvom tejto aktivity sa ţiaci zdo-

konaľujú vo svojich prezentačných spôsobilostiach a zručnostiach pri práci s literárnymi, 

internetovými a inými odbornými zdrojmi. Majú moţnosť tieţ preukázať schopnosť zaujať 

vlastný názor a vyjadriť kritický prístup k prezentovanej problematike. 
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Slávnostná večera učiteľov a ocenených ţiakov 

          

 

 

       

 

          

          Dňa 21. júna 2019 sa v Toskánskej záhrade Hotela Golden Royal, Vodná 8, Košice 

uskutočnilo na pozvanie Mgr. Evy Bednárikovej, riaditeľky školy, slávnostná  večera za prítom-

nosti riaditeľky školy, učiteľov a ocenených ţiakov pri príleţitosti skončenia školského roku 

2018/2019. 
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Poznávací zájazd do Veľkej Británie 

        

     Ţiaci VII.A a V.A absolvovali v dňoch 17.06.-21.06.2019 poznávací zájazd do Veľkej Británie. 

Mali moţnosť precvičiť si svoje komunikačné zručnosti v anglickom jazyku pri pobyte 

v hostiteľských rodinách. Navštívili pamätihodnosti Londýna- London Eye, Buckingham Palace, 

Big Ben a odfotografovali sa pri typickej telefónnej búdke. Videli tieţ kráľovské sídlo 

vo Windsore a zabavili sa na atrakciách v Legolande. Výlet bol náročný na cestovanie, ale záţitky 

stáli za to a ţiaci boli nadšení. Radi si zopakujú zájazd aj v budúcom školskom roku. 
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Ţiacka konferencia prezentácie ročníkových prác 

      Dňa 24.06.2019 sa uskutočnil 3. ročník Ţiackej konferencie víťazných ročníkových 

prác na ľubovoľnú tému, ktorá súvisí s obľúbeným vyučovacím predmetom či zaujímavou 

oblasťou záujmov ţiakov. Konferencie sa zúčastnili víťazi ročníkových prác z jednotlivých tried, 

ktorých vybrali triedni učitelia spolu so ţiakmi tried. 
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Rodinná športová olympiáda 

 

     

         Dňa 25. 06. 2019 sa v areáli Koliba Zlatá Podkova, sídlisko KVP GRUNT 2 v Košiciach 

uskutočnil 5.ročník Rodinnej športovej olympiády. Rodičia a ţiaci školy sa zapojili do špor-

tových súťaţí, v ktorých preukázali svoju šikovnosť, pohybové schopnosti, zručnosti a záujem 

vzájomne súťaţiť. Po skončení všetkých disciplín nasledovalo spočítanie bodov, ktoré súťaţiaci 

získali počas absolvovania šiestich športovo-zábavných disciplín. Víťazi získali medailu, diplom,  

a rôzne vecné odmeny.  

VÝSLEDKY UMIESTNENIA: 

1. miesto – Ladislav Širilla (IV.A ) 

2. miesto – Oliver Tabačko (IV.A )  

3. miesto – Mia Tabačková (II.B ) 

4. miesto – Mia Fedičová (IV.A ) 

5. miesto – Ema Lacková (II.B) 

5. miesto – Mia Kaprálová (IV.A ) 

6. miesto – Martin Homolya (II.A ) 

7. miesto – Vanessa Veme s Nicol Heldová (V.A) 

8. miesto – Sonja Bačová (III.B)  

9. miesto – Nicolas Fejka (II.B)  
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Beseda s pánom pplk. Milanom Santovjákom  

           

           Dňa 26.06.2019 sa v rámci popoludňajšej činnosti SŠKD a SŠKŢ uskutočnila Beseda 

s pplk. Milanom Santovjákom pre ţiakov 2. – 7. ročníka SZŠ a tercie A SG. Hlavnou témou 

besedy bolo priblíţiť ţiakom udalosti 2. svetovej vojny na základe vlastného preţívania 

a skúseností. Tieţ.oboznámiť ţiakov s leteckou akrobatickou skupinou „Biele albatrosy“. 

Pplk. Milan Santovják je bývalý letecký pilot a učiteľ lietania, ktorý  stručne  priblíţil ţiakom 

udalosti 2. svetovej vojny z historického pohľadu,  ako aj 

z osobných skúseností. Spomínal na udalosti, ktoré videl 

a zaţil ako 12-ročný chlapec. V dospelosti sa stal leteckým 

pilotom a v roku 1964 jeho kroky smerovali  k známej 

akrobatickej leteckej skupine s názvom „Košická šestka“,  

neskôr  „Biele albatrosy“. 

Rozprávanie podplukovníka Santovjáka bolo veľmi 

zaujímavé, fascinujúce, doplnené tematickým videom 

s názvom „Košická šestka“. Po skončení besedy ţiaci mali 

moţnosť pozrieť si súkromný fotoalbum pplk. Santovjáka, 

tieţ mali moţnosť sa s ním odfotografovať a poprosiť ho 

o autogram. 
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Slávnostné ukončenie školského roku 2018 / 2019  

 

           Dňa 28. júna 2019 sa na Súkromnej spojenej škole (ďalej len „SSŠ“) uskutočnila 

v telocvični Spoločná ranná komunita pre ţiakov školy  pri príleţitosti ukončenia školského roku 

2018/2019. Úvodné slovo dostali členky školskej rady Ivana Hajdušeková a Liana Fejková. 

Po príhovore ţiaci I.A triedy SZŠ zarecitovali báseň od Milana Rúfusa - Prváčikovia na konci 

školského roku. Ďalej boli ocenení ţiaci, ktorí reprezentovali našu školu v rôznych súťaţiach, 

predmetových olympiádach a na mnohých kultúrno-spoločenských akciách. Na záver programu 

pani riaditeľka Mgr. Eva Bednáriková povedala príhovor a vyhlásila Naj ţiačku školy, ktorou bola 

Abigail Ruth Parks a Naj triedu školy - IV.A SZŠ. Na koniec všetci ţiaci zaspievali školskú 

hymnu a odišli do svojich tried.  
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