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Otvorenie školského roku 2014/2015 

 september 2014  nám opäť 

zaklopal na dvere a otvoril 

nám bránu do nového 

školského roku. O  9.00 hodine  v areáli Domu 

ľudového tanca  sme slávnostne  odštartovali 

začiatok nového školského roku 2014/2015. 

Slávnostnú chvíľu všetkým prítomným  

spríjemnila žiačka III.A  Emka Uličná  krásnymi slovami básnika. Mgr. Eva Bednáriková, 

zriaďovateľka riaditeľka školy Súkromnej spojenej 

školy, privítala prítomných rodičov, žiakov 

a učiteľov. Predstavila žiakom a rodičom 

pedagogický zbor. Vo svojom príhovore 

zároveň oslovila žiakov školy, aby priateľsky 

prijali do našej školskej rodiny cudzincov, 

ktorí sa rozhodli študovať na slovenskej škole. 

Na záver  pripomenula, že naša škola sa nesie 

v humánnom duchu, v nej má  svoje miesto  vzájomná dôvera a láskyplná pozornosť 

jedného voči druhému.  Je  miestom, kde učitelia majú pochopenie pre žiakov a prijímajú ich 

s otvoreným srdcom. Všetkým popriala veľa zdravia a úspechov v učení a   prváčikom, ktorí 

hračky vymenia za knihy, potešenie z učenia a veľa nových kamarátov. 

ENO Tree Planting Day  

Dňa 22.09. 2014 sa konal celosvetový Deň sadenia stromčekov – ENO Tree Planting 

Day 2014, ktorý si tradične pripomína aj naša 

Súkromná spojená škola. Naši žiaci z lásky a úcty 

k prírode si pripravili krátky kultúrny program 

pod vedením svojich pani učiteliek. Vyvrcholením 

programu bolo samotné sadenie stromčeka 

v areáli školy. Naša školská záhrada je bohatšia 

o krásnu jabloň. Všetci vieme, že naplno môžeme 

2. 
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prežívať každý okamih nášho života na Zemi a vychutnávať si ho len vtedy, ak budeme 

k matke Zemi pristupovať s citom, úctou a nehou. Iba ten, kto sa naučí viac dávať ako brať, 

skôr oslobodzovať než zotročovať, môže žiť slobodný šťastný a spokojný v objatí prírody. 
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Mestečko povolaní  

estečko povolaní bolo 

predstavené  našim žiakom  

ako mestečko, v ktorom sa 

žije bežným životom - 

predavači predávajú v 

obchode, stavbári stavajú domy, lekári liečia 

chorých, energetici sa starajú o energiu, pracovníci 

logistiky prepravujú zásielky, mliekari vyrábajú mlieko 

a mliečne produkty, policajti dohliadajú na poriadok, 

vodári dodávajú čistú a chutnú vodu priamo do 

domovov. S uvedenými  povolaniami sa naši žiaci 

zoznámili  v dňoch od  09.09.2014 do 10.09.2014  

prostredníctvom nasimulovaných povolaní 

v priestoroch AUPARKU v Košiciach. Povolania si  

vyskúšali s animátorom. Spoznávali tak okolitý svet dospelých  interaktívnou a zážitkovou 

formou. Najväčší úspech u žiakov malo povolanie predavačky a SBS služby. Možno aj táto 

akcia ovplyvnila ich budúce sny v rozhodovaní budúceho povolania. 

 

M 
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Sokoliari predstavujú dravých vtákov 

 

 októbra 2014 

v areáli Spojenej 

školy sv. 

Košických mučeníkov v Košiciach 

žiaci Súkromnej spojenej školy mali 

možnosť naživo vidieť vystúpenie 30 

dravých vtákov s ukážkami sokoliarov. 

Oboznámili sa so životom a lovom 

dravých vtákov, žiaci sa dozvedeli  aj 

pár tipov, ako môžu rozoznať dravé 

vtáky vo voľnej prírode. Získali informácie o vytrvalosti, pôvode a spôsobe obživy dravcov.  

Hravým a pútavým spôsobom žiaci spoznali  prácu sokoliarov. Sokoliari do programu zaradili  

aj  krátky vedomostný kvíz na  overenie  nadobudnutých vedomostí. Víťazmi kvízu sa stali 

Ella Varholíková z 1.A triedy SZŠ a Viktor Takáč z prímy SG. Za správne odpovede získali  

pohľadnice s motívom dravých vtákov a pexeso. Nakoniec žiaci videli  názornú ukážku 

lietania a lovu dravých vtákov. Žiaci odchádzali  s peknými zážitkami a s novými poznatkami 

o dravých vtákoch. 

 

 

 

 

3. 
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Noc výskumníkov vedy 2014 

 

 september sa 

niesol v znamení 

vedy. Naši žiaci 

školy sa v tento 

deň zúčastnili festivalu vedy známym ako 

Európska noc výskumníkov 2014. Noc 

výskumníkov je paralelne organizovaná v 33 štátoch Európy. Hlavná snaha komisie vyplýva z 

motta „Researchers are among us“, čo v 

preklade znamená „Výskumníci sú medzi 

nami“. Týmto spôsobom chcú laickej 

verejnosti priblížiť povolanie 

„obyčajných“ ľudí s neobyčajným 

povolaním. Noc výskumníkov sa na 

Slovensku organizuje už ôsmy rok. Bohatý 

a pestrý program naši žiaci zažili v 

priestoroch obchodného centra Optimy 

prostredníctvom vedeckých stánkov a 

prednášok. Mali možnosť sa presvedčiť, že 

veda si vyžaduje veľa trpezlivosti, odhodlania 

a disciplíny, ponúka zároveň 

dobrodružstvá a nečakané zážitky, ktoré 

človeka inšpirujú k novým objavom a 

neustále podnecujú ľudskú myseľ k 

nápadom. 

 

 

26. 
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Deň európskych jazykov 2014 

 

ňa 26. septembra naši 

žiaci školy spoločnú 

rannú komunitu 

venovali oslave Dňa 

európskych jazykov. Týmto jazykovým 

podujatím naplnili cieľ podpory na 

zachovanie jazykovej rozmanitosti, ktorou sa 

upevňuje interkultúrne porozumenie a 

zároveň je kľúčovým prvkom kultúrneho 

dedičstva nášho kontinentu. Naši žiaci na počesť Dňa európskych jazykov sa zapojili do 

súťaže Language Chain prostredníctvom súťažného videa. Natáčania sa zúčastnili žiaci 4.- 5. 

ročníka základnej školy a prímy 

gymnázia, ktorí pod vedením svojich 

lektoriek anglického jazyka a triednej 

učiteľky nacvičili 3 slohy hymny 

európskych jazykov, a to slovenskú, 

anglickú a cudzojazyčnú. Súčasťou 

súťažného videa bolo aj znázornenie 

vlajok európskych krajín, ktorých 

jazyky sa naši žiaci učia. Vlajky boli 

vytvorené zoradením žiakov 

oblečených vo farbách vlajky. 

Krásnu vlajku Veľkej Británie 

prezentovala Emma Marčáková z 

5.A triedy. Uplietla ju z 

rôznofarebných gumičiek. Deň 

európskych jazykov sa niesol v 

znamení dobrej nálady, smiechu a 

spevu. 

D 



10 
 

Výstavka jesenných plodov 

 

ani „Jeseň“ sa už 

stihla obliecť do 

krásnych 

prírodných šiat a 

jesenná príroda 

sa pýši svojimi bohatými plodmi. 

Kúsok z tejto krásy sme si do našej 

školy priniesli v podobe vetvičiek, 

farebných listov a plodov. Vytvorili sme si z nich svoj vlastný jesenný kútik. Naši žiaci 

jesennú výstavku plodov obohatili o figúrky z 

gaštanov, žaluďov a šišiek, ktoré vyrábali so 

svojimi pani vychovávateľkami v rámci SŠKD. 

Konečný výsledok bol ukážkový. Výstavka 

jesenných plodov nám spríjemňuje interiér 

školy, ktorý je ladený v jesennom duchu. 

 

Tvorivé dielne - Environmentálna jeseň 2014 

 

Tvorivé dielne majú v našom SŠKD už dlhodobú tradíciu. 

Práve v tomto jesennom období sa stretli deti I. až IV. oddelenia, 

aby si svojimi prácami 

pripomenuli všetky 

krásne farebné odtiene 

jesenného ročného 

obdobia. S veľkou 

radosťou sa pustili do 

vytvárania listových 

P 
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ruží, či maľovania farebných stromov korkovou technikou a do zdobenia panáčikov z 

plastelíny a šišiek. 

Účelové cvičenie 

 

 dňoch 9. 10.-10. 10.2014 sa 

uskutočnila teoretická a 

praktická príprava 

Účelového cvičenia pre žiakov 5. ročníka základnej školy a prímy gymnázia. Praktická časť 

bola realizovaná na štyroch stanovištiach v areáli Čičky pod vedením svojich triednych 

učiteliek. 

Výstava Tutanchamon – Jeho hrobka a poklady 

 

V sobotu 18.10.2014 sa žiaci II. až V. ročníka v rámci 

záujmového útvaru Cestovateľ zúčastnili v Bratislave na 

Výstave Tutanchamon – Jeho hrobka a poklady. Žiaci mali 

možnosť vypočuť si detailný výklad o jednotlivých 

exponátoch formou pútavého objaviteľského príbehu, čím 

bol jeho obsah nielen poučný, ale aj zábavný. Výstava bola 

spojená aj s premietaním filmu. Našich žiakov akcia zaujala 

a zhodnotili ju pozitívne. 

V 
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Dobšinského Košice 

 

ňa 21.10.2014 sa žiaci, 

víťazi triednych kôl, 

zúčastnili  školského kola 

súťaže v prednese pôvodnej ľudovej a autorskej 

rozprávky Dobšinského Košice. Súťažili 

v dvoch kategóriách. Po prednese rozprávok 

vybrala porota víťazov. V prvej kategórii sa na 1. mieste umiestnila žiačka IV.A triedy Ivana 

Hajdušeková s ukážkou Ako cigán čerta ošialil. Na 2.mieste sa umiestnila Sara Krajíčková 

s ukážkou Mechúrik Koščúrik. V druhej kategórii sa na 1.mieste umiestnil žiak V.A triedy 

Michal Hájek s ukážkou Popolvár – Hnusná tvár. V krajskom kole matičného festivalu budú 

našu školu reprezentovať Ivana Hajdušeková,  Sara Krajíčková, Michal Hájek. Víťazom 

blahoželáme a želáme úspech a v krajskom  kole. 

 Dňa 28.10.2014 sa uskutočnilo krajské kolo 

v prednese ľudovej a autorskej rozprávky 

Dobšinského Košice  v budove  Základnej 

školy, Postupimská 37 v Košiciach. 

Našu školu reprezentovali v I. kategórii Sara 

Krajíčková (II.A) a Ivana Hajdušeková 

(IV.A). V II. kategórii nás reprezentoval 

Michal Hájek (V.A), ktorý obsadil III. 

miesto. 

Basketbalový kúzelník 

Dňa 24.októbra k nám zavítal 

basketbalový freestylista Martin Leco s 

Luciou, futbalovou majsterkou sveta vo 

free style. Pre našich žiakov si pripravili 

 D 
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pútavé vystúpenie plné neskutočných trikov s basketbalovými loptami a ďalšími rekvizitami. 

Do svojho programu zapojili aj žiakov prostredníctvom súťaží, ktoré pre nich neboli vôbec 

jednoduché. Predvádzané exhibície spojené hudbou boli plné dynamiky a vzrušenia. Žiaci 

celý program sledovali s veľkým záujmom a povzbudzovali vystupujúcich potleskom. Na 

záver programu sa konala autogramiáda. 

 

Šarkaniáda 

 

28.októbra pani Frančáková a pani 

Jarošová, vychovávateľky I. a II. oddelenia, 

zorganizovali pre žiakov 1.-2.ročníka 

Šarkaniádu. Deti si priniesli krásnych 

šarkanov, ktoré sa vznášali v povetrí ako 

vtáci. Počasie im tiež prialo, svietilo zubaté 

slniečko a fúkal vetrík, ktorý sa pohrával so 

šarkanmi. Nebo zrazu hýrilo farbami. Deti 

neúnavne behali po lúke. Akcia so šarkanmi sa 

im páčila. Do školy sa vrátili s pocitom 

príjemne prežitého popoludnia. 
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Tekviciáda 

 

 

alloween je čas tekvíc, 

duchov a čarodejníc. 

Každoročne sa Halloween 

v západných krajinách oslavuje 31.októbra. 

Tradície tohto sviatku prenikajú už aj k nám. Naši 

žiaci si Halloween pripomenuli vyrezávaním tekvíc. Pustili uzdu fantázii, a tak sa mohla 

začať tekvicová mánia. Priestory našej školy od rána zdobili tekvice rôznych tvarov a 

veľkostí. Vďaka zručnosti, tvorivosti a fantázii našich žiakov a ich rodičov sme si vytvorili v 

pavilóne A na prvom podlaží nádhernú Hallowennskú galériu. 

 

 

 

  

H 
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Pasovanie prvákov 

 

ňa 24.10.2014 

sa uskutočnilo 

v I.A triede 

Pasovanie prvákov. Žiaci sa najprv 

predstavili svojim rodičom kultúrnym 

programom, v ktorom prezentovali 

svoje spevácke, recitačné i tanečné 

schopnosti. Tiež prítomných presvedčili o svojich veľmi dobrých zručnostiach v ukladaní 

svojich školských pomôcok do aktoviek. Nasledovalo slávnostné odovzdanie pasovacích 

dekrétov, pamätných listov a študentských klobúkov pri svojom pasovaní za právoplatných 

žiakov našej školy od triednej učiteľky Mgr. Ingrid Kicovej a pani vychovávateľky Ivany 

Jarošovej. 

Riaditeľka školy Mgr. Eva Bednáriková na záver poďakovala deťom za krásny program a 

odovzdala deťom milé darčeky. 

  

D 
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Karneval strašidiel 

Dňa 24. októbra 2014 sme v našej škole 

oslávili sviatok strašidiel – Halloween. Atmosféru 

príprav prezrádzala výzdoba školy a tried. Niesla sa 

v duchu magického, záhadného a strašidelného. 

Vchádzali do našej školy duchovia, čarodejnice, 

kostry a rôzne rozprávkové a strašidelné bytosti. 

Priniesli so sebou tajomstvo, možno aj trochu strachu, ale v 

prvom rade dobrú náladu. Po vzájomnom zoznámení strašidiel sa začala 

Halloweenská párty, na ktorej strašidielka predvádzali svoje tanečné nadanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Výchovný koncert v Dome ľudového tanca 

5. novembra sa zúčastnili  žiaci Súkromnej 

spojenej školy na výchovnom koncerte v Dome 

ľudového tanca, Starozagorská 10 v Košiciach. 

Oboznámili sa  s históriou a znakmi kroja 

východoslovenského regiónu. Dozvedeli sa rozdiel 

medzi sviatočným a pracovným krojom. Zistili, ako 

v minulosti ľudia identifikovali slobodné dievča 

a vydatú ženu podľa oblečenia. V tanečnej sále Domu 

ľudového tanca mali tiež možnosť sa naučiť základné 

kroky detského ľudového tanca pod vedením 

tanečnice zo súboru Železiar. Žiakom sa výchovný 

koncert páčil a zhodnotili ho veľmi pozitívne. 
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Svetový deň dobrosrdečnosti 

 

aša škola sa 13.11.2014 zapojila do akcie Svetového dňa 

dobrosrdečnosti. V rámci akcie mali naši žiaci prímy A SG možnosť 

12.11.2014 navštíviť košický útulok pri Haniske.  Svojou návštevou 

poskytli pomoc pracovníkom útulku s venčením psov, darovaním granúl či malou finančnou 

hodnotou od svojich rodičov. Žiaci tak ukázali a prejavili svoju lásku k zvieratám. 

Ostatní žiaci našej školy sa pri príležitosti Svetového dňa dobrosrdečnosti stretli na 

kreatívnom popoludní. Na tvorivých dielňach prejavili svoj talent, zručnosť a fantáziu pri 

vyrábaní medaily pre dobrosrdečného človeka. Ako materiál poslúžil nadaným umelcom 

vrchnák od fľaštičiek na zaváranie, plastelína a rôzne druhy strukovín. 

Beseda s rodičmi cudzincov 

 

Dňa 18.novembra 2014 sa v rámci 

Týždňa globálneho vzdelávania (18.11. – 21. 11. 

2014) uskutočnila na našej škole pre žiakov 4. a 

5.ročníka Súkromnej základnej školy a 1. ročníka 

Súkromného gymnázia beseda s rodičmi žiakov 

cudzincov. Z oslovených rodičov naše pozvanie 

prijali pani Perič a manželia Parksovci. Cieľom 

akcie bolo zvýšiť povedomie a utvoriť predstavu 

o vzdelávaní, školských systémoch a živote detí v rodných krajinách pozvaných hostí. Žiaci 

boli aktívni, rozprávanie ich zaujalo, zapájali sa 

do podnecujúcej diskusie a okrem toho si 

precvičili svoje jazykové znalosti z cudzieho 

jazyka, keďže beseda sa realizovala v 

slovenskom a anglickom jazyku. 

N 
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Deň vďakyvzdania 

 

novembra 

2014 sme 

si 

pripomenuli sviatok oslavovaný v USA 

Deň vďakyvzdania. V Amerike má tento 

sviatok veľký význam. Nesie sa v 

rodinnom duchu. Pripomíname si ním veľkodušnosť Indiánov voči prvým anglickým 

prisťahovalcom, s ktorými sa podelili o svoju úrodu. Naši žiaci oslávili Deň vďakyvzdania 

spojený s Vegetariánskou burzou. Nacvičili si krátky kultúrny program. Po vynikajúcich 

hereckých výkonoch našich žiakov nasledovala pestrá ochutnávka jedál. Rodičia so svojimi 

deťmi, ale aj učitelia prezentovali svoje kulinárske umenie. 
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Presádzanie izbových rastlín 

 

eti zo IV. oddelenia SŠKD, vďaka mamičke Peťka Gánovského, žiaka 

4. A triedy, mohli vstúpiť do tajomného života rastlín. Spoločne pod 

vedením pani Gánovskej niektoré rastlinky ošetrili a presadili do 

nového substrátu. Naučili sa aj správny postup presádzania izbových kvetov. 

 

 

 

 

 

 

Svetový deň zvierat 

 

Svetový deň zvierat si deti z I., II., III. a IV. oddelenia SŠKD pripomenuli kreslením 

najobľúbenejších zvieratiek a prinesením obľúbeného plyšového zvieratka - hračky z domu. Z 

pútavého rozprávania svojich vychovávateliek sa dozvedeli o význame zvierat pre človeka. 

Nechýbala im fantázia, tvorivosť, obrazotvornosť pri výtvarnom zobrazení svojich 

obľúbencov. 
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Svetový deň výživy 

Tento významný deň si deti nášho SŠKD pripomenuli rôznymi aktivitami v 

oddeleniach. Pretože, výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie. 
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Ovocníčkovia 

 

o 1. ročníka výtvarnej súťaže Ovocníčkovia sa zapojili aj deti z II. oddelenia 

SŠKD. Pod vedením pani vychovávateľky Frančákovej vytvárali veselých 

ovocníčkov z farebného a krepového papiera. 
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Mikulášsky deň 

 

 decembra 2014 na našej škole zavládla predvianočná nálada. Krásne 

vyzdobené triedy, chodby, ba dokonca žiaci privítali Mikuláša, čertíka a 

dvoch anjelov. Na spoločnej rannej komunite spevom, koledami a 

výzdobou vianočného stromčeka pozdravili Mikuláša, ktorý im za veľmi milé predvedenie 

programu a prekrásne vyzdobený stromček daroval balíčky sladkých mikulášskych dobrôt. 
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Mikulášske dielne 

 

re našich žiakov 

každoročne 

organizujeme tvorivé 

dielne tematicky zamerané na zdobenie 

vianočných stromčekov a perníkov. Dňa 5. 

decembra 2014 sa žiaci zhromaždili v 

pavilóne A na Mikulášskych tvorivých dielňach. Žiaci mali možnosť si podľa vlastnej 

fantázie vyzdobiť perníky a sadrové odliatky. Do tajov zdobenia perníkov ich zasvätila opäť 

vynikajúca odborníčka pani Erika Vranaiová. Vyzdobené perníky a sadrové vianočné ozdoby 

si žiaci vzali domov. Celá akcia nám milo spríjemnila popoludnie v škole a vôňa perníkov v 

nás evokovala blížiace sa Vianoce. 

Poďakovanie za sponzorstvo perníkov patrí pani 

Mrázovej, starej mame žiačky 4.A triedy Stanky 

Švekušovej. 
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Vianočná akadémia 

 

tmosféru 

prichádzajúcich 

Vianoc sme mohli 

naplno prežívať 15.12.2014 na Vianočnej 

akadémii 2014 v CVČ DOMINO na 

Popradskej ulici v Košiciach. 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. Na záver sme si spoločne zaspievali 

pieseň „Každý deň budú vraj Vianoce“. 

Vianočná burza 

V dňoch od 15.12. do 18.12.2014 sa na našej škole v pavilóne F na prvom podlaží 

konala Vianočná burza. Tradične sa do akcie zapájajú učitelia, vychovávateľky, ale najmä 

žiaci našej školy. Cieľom burzy bolo priblížiť si čaro Vianoc, ukázať tvorivosť a šikovnosť 

našich žiakov. Fotografie zachytávajú malú ukážku vyhotovených predmetov s vianočnou 

tematikou. Všetkým zapojeným žiakom patrí poďakovanie. 

 

A 
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Múzeum na kolesách – Zdravoveda 

 

ňa 09. decembra 2014 k žiakom 1.-5. ročníka zavítalo Múzeum na 

kolesách s témou Zdravoveda. Besedu zameranú na poskytovanie Prvej 

pomoci si pre našich žiakov pripravili bratia Martin a Maroš Baranovci – 

nadšenci zážitkového vzdelávania. Na základe niekoľkých modelových situácií žiaci 

prechádzali základnými postupmi podania prvej pomoci: 

 ako správne volať na čísla záchrannej služby 

 krvácanie z nosa, cudzie teleso v oku 

 malé, veľké vonkajšie krvácanie 

 popáleniny 

 zlomeniny - fixácia 

 infarkt 

 bezvedomie - masáž srdca, umelé dýchanie 

Program bol zostavený tak, aby najmladších oboznámil s témou , starších obohatil o mnohé 

zaujímavosti, doplnil teoretické znalosti a praktickú skúsenosť. 
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Zápis do 1.ročníka 

 

01. - 17.01. a 23.01.2015 sa v priestoroch našej školy 

uskutočnil zápis budúcich prváčikov pre školský rok 

2015/2016. Stalo sa už tradíciou, že na našej škole vítame 

budúcich prvákov slávnostným spôsobom, aby prvé kontakty 

zo školou zanechali u detí čo najpríjemnejšie dojmy a nezabudnuteľné zážitky. Po príchode 

rodičov spolu so svojimi deťmi sa najprv všetci "zapísali" a potom sa budúci žiačikovia v 

sprievode pani učiteliek presunuli najprv do slovenskej krajiny so zaujímavými stanovišťami , 

potom si odskúšali svoje posluchové schopnosti v anglickom kráľovstve. Odchádzali s 

úsmevom a milým darčekom. 
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Cestovatelia 

 

ašich turistov záujmového útvaru Cestovateľ dňa 24.1.2015 

neodradilo ani nepriaznivé počasie v Košiciach a  vydali sa na 

turistickú vychádzku do našich tatranských veľhôr. Všetci sa tešili 

na tohtoročnú sánkovačku na 

Hrebienku. Niektorí si doniesli so 

sebou klzáky a iní si na 

Hrebienku vypožičali sane. Všetci 

si s radosťou  užívali spoločne 

prežité chvíle  na vydarenej 

sánkovačke, nadchýnali sa 

prehliadkou ľadového domu na 

Hrebienku,  či pochutnávali  na 

obede v  Bílikovej chate. 

Nezabudli ani na nákupy 

darčekov pre svojich najbližších.  
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Novoročný štvorboj - 2.ročník a Šachový turnaj -

1.ročník 

ňa 6. februára 2015 pre žiakov našej školy zorganizovala 

vychovávateľka Katarína Frančáková 2. ročník športového podujatia pod 

názvom Novoročný štvorboj a 1. ročník pod názvom Šachový turnaj . V 

telocvični žiaci súťažili v 4 zmiešaných družstvách : Super girls, 35-ky, Lollipops a Anti 

akvabely v 4 disciplínach - hod na cieľ s tenisovou loptičkou, točenie kruhom - Hula hop, 

preťahovanie lanom a pingpongový slalom. Výsledky sú nasledovné : 1. miesto – 35-ky a 

Lollipops, 2. miesto Anti akvabely a 3. miesto Super girls. 

V triede II. A si žiaci prezentovali svoje zručnosti v stolových hrách Šach a Dáma. V hre Šach 

sa na 1. mieste umiestnil Peťko Spišák z II. A triedy. 2. miesto obsadil David Tung Phan tiež 

z II. A triedy a o 3. miesto sa delia Ľuboško Slivka z II. A a Chris Meress z III. A triedy. V 

hre Dáma sa na prvom mieste umiestnila Sarka Krajíčková z II. A a druhé miesto obsadila 

Liana Fejková z III. A triedy.  
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Valentínske tvorivé dielne 

 

ieľom Valentínskych tvorivých dielní dňa 13.februára 2015 bolo poukázať 

na čaro, lásku a vzájomné porozumenie s prichádzajúcim sviatkom 

Valentín prostredníctvom zdobenia perníkov a prezentovať manuálne 

zručnosti žiakov pri zdobení perníkov a vytváraní paličkovanej čipky. Pri zdobení perníkov, 

Valentínskych pohľadníc a ozdôb zo sadrových odliatkov nám opäť pomáhala pani Erika 

Vranaiová . Do tajov krásnej 

paličkovanej čipky nás zasvätila pani 

Mária Jacková, ktorá vysvetlila pokyny 

na správnu manipuláciu s krosnami na 

paličkovanie. Žiaci si pri tejto technike 

mali možnosť otestovať nielen šikovnosť 

a zručnosť svojich rúk, ale aj trpezlivosť. 
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Fašiangový bál v SŠKD 

 

ňa 20. februára 2015 sa v 

priestoroch školy uskutočnil 2. 

fašiangový bál. Zúčastnili sa ho 

žiaci 1.- 5. ročníka súkromnej základnej školy. Počas 

celého podujatia žiaci zotrvávali vo výbornej nálade. 

Krásne masky sa snažili zaujať farebnosťou, ale aj 

originálnosťou. Veselé hry striedali tanečné kolá. 

Odmenou boli nielen krásne pamätné listy a diplomy 

za najlepšie masky, ale aj úsmev na tvári a spokojnosť. 
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Vystúpenie žiakov v cudzích jazykoch 

 

ňa 26.03.2015 sa v CVČ Domino na Popradskej ulici v Košiciach 

uskutočnilo vystúpenie žiakov školy v CJ pre rodičov a príbuzných. V 

programe boli zastúpené rôzne žánre a krátke javiskové formy – poézia, 

próza i dráma. Časť programu bola venovaná vystúpeniu v anglickom jazyku a časť v jazyku, 

ktorý sa žiaci učia ako druhý povinný cudzí jazyk. Mimoriadny umelecký zážitok mali 

prítomní rodičia a príbuzní z prednesu v ruskom jazyku a španielskom jazyku. 

 

Hviezdoslavov Kubín 2015 

Dňa 04.03.2015 sa žiaci zúčastnili na školskom kole 

súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov 

Kubín. Víťazi triednych kôl súťažili v dvoch 

kategóriách. Po prednese literárnych ukážok vybrala 

porota víťazov. V prvej kategórii sa na 1. mieste v 

prednese poézie umiestnila žiačka III. A triedy Sofia 

Lešková s ukážkou V divadle a v prednese prózy 

zvíťazila v tejto kategórii Ema Uličná, žiačka III.A 

triedy s ukážkou Nikto nepovedal, že v škole nie je dobre. V druhej kategórii sa umiestnil na 

1.mieste v prednese prózy žiak V. A triedy Michal Hájek s ukážkou Slimák na colnej 

prehliadke. Víťazi reprezentovali našu školu na okresnom kole, ktoré sa uskutočnilo v 

25.03.2015 v CVČ Domino. Michal Hájek za svoj prednes v okresnom kole od poroty získal 

čestné uznanie. 
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Týždeň anglického jazyka 

 

 dňoch od 09.03.-13.03.2015 sa uskutočnil na našej škole Týždeň anglického 

jazyka. Naši žiaci si počas celého týždňa mohli overiť svoje jazykové znalosti 

z anglického jazyka. V jednotlivých triedach sa im venovali lektori, ktorí si 

pre nich pripravili rôzne zaujímavé aktivity. Na záver sa konalo vystúpenie, kde žiaci 

prezentovali nadobudnuté schopnosti 

a zručnosti počas Týždňa anglického 

jazyka. Poďakovanie za lektorskú 

prácu patrí Radoslave Dobrovej, 

Martine Cmarovej, Markovi 

Colinovi Brittenovi, Gejzovi 

Kiššovi, Jonathanovi Grahamovi, 

Wesovi Callowayovi. 

 

 

Týždeň rodného jazyka 

 

V dňoch od 23.03.-27.03.2015 v 

priestoroch našej školy sa realizoval Týždeň 

rodného jazyka. Počas tohto týždňa učitelia v 

rámci vyučovacích hodín a vychovávatelia v 

rámci činností Súkromného školského klubu detí 

vytvárali so žiakmi leporelo, vlastnú triednu 

knihu, mapu rozprávkového sveta a knižné rébusy. 

Výsledky svojej práce prezentovali jednotlivé 

triedy na spoločnej rannej komunite, ktorá sa 

konala 27.03.2015. Súčasťou aktivít bola aj súťaž, 

V 
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v rámci ktorej žiaci odpovedali na tri otázky. Veľmi peknou aktivitou bolo vytvorenie 

knižného stromu, ktorý skrášľuje chodbové priestory v pavilóne A na prvom podlaží. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deň učiteľov 2015 

 

eň učiteľov tradične oslavujeme 28. marca, v deň narodenia učiteľa 

národov Jána Amosa Komenského. V našej škole Deň učiteľov 

vzhľadom na to, že 28. marec pripadol na sobotu, sme si pripomenuli v 

piatok 27. marca 2015 na spoločnej rannej komunite. Žiaci venovali s láskou svojim učiteľom 

kultúrny darček v podobe veršov a pesničiek ako prejav vďaky a úcty za kvalitne vykonávanú 

učiteľskú prácu , denne odovzdávané vedomosti a ochotu pomáhať v každej situácii. 
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Výchovný koncert „Komu sa nelení, tomu sa zelení“ 

 

ňa 17.04.2015 školu navštívila hudobná agentúra H.A.N. art, ktorá si 

pre našich žiakov pripravila environmentálny koncert s názvom 

„Komu sa nelení, tomu sa zelení“. Počas koncertu odzneli známe 

piesne: Voda čo ma drží nad vodou, Úsmev, Prší, Svieže rána, Keď si šťastný.., V dolinách. 

Prostredníctvom týchto piesní hudobníci pútavou a zábavnou formou priblížili žiakom tému 

ochrany životného prostredia. Gitara a populárne 

piesne rozospievali aj žiakov a nenásilnou formou 

ich vtiahli do problematiky ochrany životného 

prostredia a existencie života na Zemi. Sprievodné 

slovo ich nútilo zamyslieť sa, ako sa môžu 

podieľať na ochrane a šetrení prírodných zdrojov. 

Žiaci si mali tiež možnosť počas koncertu 

zasúťažiť v rôznych ekologických hrách. 
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Slávik Slovenska 2015 

 

ňa 16.04.2015 sa žiaci 1. až 4. ročníka našej školy zapojili do 

školského kola speváckej súťaže Slávik Slovenska 2015. Spevácke 

schopnosti spojené s pohybom a tancom žiakov posudzovala porota v 

zložení PaedDr. Jany Pokornej, Mgr. Silvii Antolikovej a Mgr. Ingrid Kicovej, ktorá rozhodla 

o umiestnení žiakov nasledovne:   

 1. miesto 2. miesto 3. miesto 

1. kategória Oskar Cacara 

2.A 

Martin Porubský 

2.A 

 

Miriam Nguyen  

Sára Špaková  

1.A 

2.kategória Abigail Ruth Parks 4.A 

 

Miroslava Porubská 

4.A 

 

Ivana Gamrátová  

4.A 
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Workshop so zahraničnými študentmi 

 

ňa 30.3.2015 sa v 

predveľkonočnom 

období na našej 

škole uskutočnil pre žiakov IV.A a V.A 

triedy základnej školy Workshop so 

zahraničnými študentmi so Social 

Erasmus ESN. Naše pozvanie prijali Wael 

Almufti a Zalán Józsa. Naším žiakom rozprávali zaujímavosti o svojich rodných krajinách , 

predstavili im typické veľkonočné zvyky a tradície v ich rodných krajinách – v Sýrii a v 

Rumunsku. Žiaci sa so záujmom zapájali do podnecujúcej diskusie. Wael a Zalán si pripravili 

prezentácie, ktorými dopĺňali a názorne demonštrovali svoje rozprávanie. Všetci zúčastnení 

žiaci boli odmenení pocitom zmysluplne a príjemne prežitého popoludnia v spoločnosti 

koordinátorky a zahraničných hostí. Mali tiež priestor precvičiť si svoje znalosti z anglického 

jazyka. 
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Predajná výstava kníh vydavateľstva Usborne 

 

ňa 08.04.2015 sa v priestoroch školy uskutočnila predajná výstava 

knižiek a študijných materiálov britského vydavateľstva Usborne. 

Zástupkyňa vydavateľstva pani Petričová spolu so svojou kolegyňou 

ponúkli bohatý výber knižiek, leporel a stierateľných kartičiek. 

Sprievodnou aktivitou výstavy boli tvorivé dielne pre žiakov školy, navštevujúcich Súkromný 

školský klub detí. Výstava trvala dve hodiny, počas ktorých sa na tvorivých dielňach 

vystriedali všetky oddelenia klubu. Mali možnosť si naživo vyskúšať prácu so stierateľnými 

kartičkami, na ktorých boli rôzne úlohy uvedené v anglickom jazyku, prezrieť si 

cudzojazyčné knižky s nálepkami a otváracími okienkami. Väčšina detí sa zapojila aj do 

výtvarnej súťaže „Navrhni svoju obálku knihy“. 

 

Hlas Human 2015 

 

aša škola 16.02.2015 usporiadala tradičnú spevácku súťaž v 

podmienkach našej školy Hlas Human 2015. Cieľom súťaže bolo 

podporiť vzťah detí k modernej hudbe a napomáhať výchove mladých 

talentov. Súťaž vytvára podmienky na prezentáciu speváckych 

výkonov spojených s pohybom a tancom. Tohto roku sa súťažilo v troch kategóriách. Porota v 

zložení Mgr. Moniky Tujvelovej, Mgr. Silvii Antolikovej a Mgr. Ingrid Kicovej rozhodla o 

umiestnení žiakov nasledovne: 

 D 
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Plavecký výcvik 

 

aši žiaci v čase od 13.04. do 27.04.2015 absolvovali plavecký výcvik na 

Mestskej plavárni v Košiciach. Plavecký výcvik sa uskutočňoval pod 

vedením profesionálneho trénera. Po zvládnutí elementárnych plaveckých 

prvkov sa žiaci naučili a zdokonalili v technikách plávania, ako je kraul, znak, prsia a skok do 

vody. Výsledkom osvojenia si plaveckých zručností bolo „mokré vysvedčenie“. 
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Netradičná hodina ANJ "Clothes" 

 

ňa 24.05.2015 sa na našej škole realizovala netradičná hodina anglického 

jazyka v II.A triede. Žiaci sa zdokonalili v slovnej zásobe "Clothes" 

prostredníctvom Módnej šou, kde sa žiaci predstavili v rôznych typoch 

oblečenia, ktoré prezentovali a opisovali. Okrem precvičovania slovnej zásoby sa žiaci učili aj 

spolupráci a sebahodnoteniu. 

Žiakom sa vyučovacia hodina veľmi páčila. Bola zábavná a inovatívna. 

 

 

 

 

Svetový deň mlieka 

 

ňa 18.05.2015 sa naši 

žiaci prímy A SG 

zúčastnili akcie 

Svetového dňa mlieka na ZŠ Janigova 2 v 

Košiciach. Našu školu reprezentovali v 

rôznych súťažiach, kde mali možnosť 

preukázať nielen svoje zručnosti, ale aj 

nadobudnuté vedomosti o význame mlieka a mliečnych výrobkoch. V mliečnom kvíze naši 

žiaci boli úspešní. Získali 1. miesto. Súťažná skupina bola v zložení žiakov Alexandry 

Kalináčovej a Sofie Blahovej, Viktora Takáča a Mareka Blaška. Zábavné popoludnie bolo 

spestrené o spevácke, tanečné a herecké výkony žiakov z iných škôl. Na záver akcie sa konala 

ochutnávka mliečnych jedál. Víťazné tímy sa zúčastnili aj mediálneho rozhovoru pre televíziu 

RTVS. 

 D 

 D 
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Ostatní žiaci Súkromnej spojenej školy Svetový deň mlieka oslávili vo svojich oddeleniach, 

kde ich čakala tiež malá ochutnávka mliečnych jedál. Pred ochutnávkou mali žiaci so svojou 

vychovávateľkou malú diskusiu o mlieku a mliečnych výrobkoch. 20.05.2015 si žiaci v rámci 

pracovno-technickej oblasti vytvorili podľa vlastnej fantázie kravičku či ovečku.  

 

 

 

  

 

 

 

Deň matiek a otcov 

rásny sviatok Deň matiek sme si tohto roku spojili aj s oslavou Dňa otcov a v 

týždni od 04. mája do 07. mája si pripravili žiacke kolektívy v rámci triednych 

besiedok kyticu piesní, básní a milých prejavov, ktorými potešili svojich 

najmilších. 
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Európsky deň solidarity a spolupráce medzi 

generáciami 

ňa 29.4.2015 sme zorganizovali tretíkrát v podmienkach našej školy milé 

stretnutie so starými rodičmi našich žiakov, aby sme si spoločne 

pripomenuli Európsky deň solidarity a spolupráce medzi generáciami. 

Naším spoločným zámerom bolo upriamiť pozornosť na porozumenie medzi mladšou a 

staršou generáciou, potešiť starých rodičov kultúrnym programom a malými darčekmi , 

zoznámiť prítomných s vlastnoručne vyrobenými prácami starých rodičov, a tak prehlbovať v 

deťoch vzťah k ručným prácam a ich hodnotám. Spoločné posedenie bolo spojené s 

prezentáciou histórie stretnutí, doterajšej pomoci starých rodičov škole, ako aj s príjemným 

občerstvením, ktoré pripravili samotní starí rodičia. Ďakujeme všetkým aktívnym starým 

rodičom.  
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Portréty starých rodičov 

 

j v tomto 

školskom roku 

sme sa 

pripravovali v našom 

SŠKD na Európsky deň 

solidarity a spolupráce 

medzi generáciami . 

Nacvičili sme program v podobe básničiek či 

piesní, vyrobili sme drobné darčeky a maľovali 

sme portréty starých rodičov. Pozvali sme našich 

deduškov a babičky a v deň nášho stretnutia sme z 

namaľovaných portrétov vytvorili krásnu galériu. 

Poznávací zájazd do Veľkej Británie 

 

 dňoch 25.04. – 

01.05.2015 sa konal 

pre našich žiakov 

poznávací zájazd do 

Veľkej Británie. Cieľom cesty bolo 

prímorské mestečko Portsmouth a 

jeho okolie. Žiaci mali možnosť 

navštíviť historické lodenice a 

slávnu loď admirála Nelsona, HMS 

Victory, ktorá zohrala významnú 

úlohu v bitke pri Trafalgare. Celodenné výlety zahŕňali aj mesto Southampton, odkiaľ v roku 

1912 vyplával slávny Titanic. Žiaci okrem kultúrnych pamiatok, múzeí a galérií navštívili aj 

národnú rezerváciu New Forest. Žiaci si takto mohli precvičiť a zdokonaliť svoju jazykovú 

úroveň v anglickom jazyku počas pobytu nielen v hostiteľských rodinách, ale aj pri 

A 
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každodenných situáciách počas pobytu vo Veľkej Británii. Domov sa vrátili s novými 

zážitkami a skúsenosťami, ktoré obohatili ich doterajšie skúsenosti. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Súťaž v ANJ 

ňa 21.4.2015 sa realizovala interná 

súťaž v anglickom jazyku s názvom 

Rozprávková angličtina. Žiaci 

sledovali krátku pieseň a následne vypĺňali zábavné 

cvičenia. Aktivita bola zameraná na počúvanie s 

porozumením a koncentráciu. Žiaci si počínali veľmi 

dobre, úlohy a otázky stihli rýchlo vypracovať a 

aktivita bola pre nich zaujímavá a zábavná. Za prvý ročník sa na 1. miestne umiestnila Miriam 

Nguyen, na 2. mieste Vanessa Veme a na 3. mieste 

Elena Trinh Thanh Uyen. Za druhý ročník sa na 1. 

mieste umiestnili Peter Spišák a Oskar Cacara, na 2. 

mieste sa umiestnil Matej Takáč a na 3. mieste Nela 

Rosenbergová. Víťazi boli odmenení diplomom a 

malými vecnými cenami. 

 D 
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Škola v prírode 

 

 dňoch 11.05.-15.05.2015 žiaci našej školy prežili jeden krásny týždeň v Škole v 

prírode v Starej Lesnej, z ktorej si uchovajú prekrásne a neopakovateľné 

spomienky. Pobyt s pestrým programom bol doplnený o zážitkové aktivity s 

anglickými lektormi a o množstvo aktivít s prírodovedným poznávaním. Žiaci navštívili 

Expozíciu tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici, Astronomický ústav SAV v Starej Lesnej, 

zaplávali si vo Wellness Centre Hotela Hills a navštívili aj Starý Smokovec. Dni sme si 

spríjemňovali športovými aktivitami, rôznymi súťažami či diskotékou. Už teraz sa tešíme na 

ďalší pobyt v niektorom z hotelov nášho krásneho Slovenska. 
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Celé Slovensko číta deťom 

  

dňoch od 1. do 7. júna 2015 sa na celom území Slovenska realizovala akcia 

1.TÝŽDEŇ ČÍTANIA DEŤOM V SLOVENSKEJ REPUBLIKE pod záštitou 

prezidenta Slovenskej republiky J.E. p. Andreja Kisku. Cieľom akcie bolo 

podporiť myšlienku "Čítajme deťom 20 minút denne, každý deň!", tak "Poď, budem Ti čítať!" 

...,rozšíriť a prehĺbiť komunikáciu medzi rodičom a dieťaťom prostredníctvom knihy a 

spoločného čítania. Čítanie veľkých malým má budovať vzájomnú dôveru, pocit istoty, 

ochrany, pocit zázemia, ktorý nemôže poskytnúť ani televízia či nadšenie z počítačových hier. 

Do tejto milej akcie sa zapojili aj žiaci I.A triedy základnej školy, ktorým čítala naša 

pani riaditeľka Mgr. Eva Bednáriková. Čítala im príbehy od spisovateľky Gabriely Futovej. 

Deťom sa akcia veľmi páčila, mali veľkú radosť a tešili sa z prítomnosti pani riaditeľky. 

 

 

 

 

 

Výstava motýľov exotických trópov 

 

ňa 05.06.2015 naši žiaci navštívili Botanickú záhradu UPJŠ, kde sa konala 

Výstava motýľov exotických trópov. Žiaci mali možnosť vidieť rôzne 

pestrofarebné motýle, ale aj ich bezprostredný zrod z kukiel. Samotná výstava 

motýľov žiakov veľmi zaujala. Pracovníkom Botanickej záhrady UPJŠ kládli zaujímavé 

otázky. Samotní pracovníci ocenili nadpriemerný intelekt žiakov a ich záujem dozvedieť sa čo 

najviac. Na záver sme si spoločne oddýchli v priestoroch Botanickej záhrady UPJŠ.  

 V 
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Vychutnávali sme si vôňu a krásu kvetov, stromov a spev vtáčikov. Navštívili sme aj mini 

ZOO Botanickej záhrady UPJŠ. Žiaci mali možnosť nakŕmiť zajačikov, sliepočky či hrdličku, 

z čoho mali veľkú radosť. 

 

 

 

 

 

 

 

Dopravné ihrisko 

 

Žiaci našej školy dňa03.06.2015 absolvovali dopravný výcvik na dopravnom ihrisku na 

Alejovej 2 v Košiciach. Cieľom výcviku bolo poukázať na dôležitosť zvyšovania bezpečnosti 

na cestách. V rámci výcviku žiaci absolvovali teoretickú a praktickú časť dopravnej výchovy 

pod vedením odborného pracovníka. V teoretickej časti sa dozvedeli o pravidlách cestnej 

premávky a riešili simulované dopravné situácie. V praktickej časti si overili nadobudnuté 

vedomosti z dopravnej výchovy v praxi. Žiaci mali k dispozícii bicykle, kolobežky a ochranné 

prilby. 
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Deň detí na KVP 

 

ňa04. 06. 2015 od 16.00 hod. do 17.00 

hod. sa uskutočnilo vystúpenie našich 

žiakov na akcii Deň detí na KVP, 

Areál Čičky usporiadanej Mestskou časťou Košice 

– Sídlisko KVP. Zúčastnili sa ho žiaci 1., 2. a 3. 

ročníka Súkromnej základnej školy. 

Žiaci sa prezentovali pestrým programom: 

I.A - tanec, II.A - recitačné pásmo pod názvom Písmenkové riekanky, III.A - piesňou Úsmev. 
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Rodinná olympiáda 

 

ňa 01. 06. 2015 sme zorganizovali 1.ročník Rodinnej olympiády v neďalekom 

areáli Čičky. Cieľom Rodinnej olympiády bolo zapojiť rodičov a žiakov školy 

do športových súťaží, v ktorých mali možnosť ukázať svoju šikovnosť, 

schopnosti, zručnosti a formovať ich pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám 

a športu, ale aj vnímať svojich rodičov z iného uhla pohľadu. 

Zorganizované disciplíny: 

 Hoplá (hra s kruhmi, hod na presnosť) 

 Sem a tam (člnkový beh) 

 Penaltový kráľ (triafanie prázdnej brány) 

 Skokan (preskakovanie prekážky) 

 Triafať na terč (hádzanie loptičky na terč) 

 Aký je to šport? (hádanie športových 

odvetví) 

 Tri nohy (beh so zaviazanými nohami) 

 Balancujúce vajce (rovnováha) 
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Týždeň    modrého   gombíka    -   verejná   zbierka  

 

 dňoch 20.-21.05.2015 sa naša škola zapojila do  

verejnej zbierky v rámci Týždňa modrého gombíka, 

ktorú organizuje UNICEF Slovensko každý rok v 

máji. Heslom tohto ročníka bolo  „Deti deťom“ a účelom zbierky 

boli Humanitárne krízy vo svete. UNICEF sa  tento rok 

rozhodol prerozdeliť finančné prostriedky do krajín, v ktorých 

deti čelia humanitárnym krízam, ako je to napríklad v Nepále, 

v Sýrii alebo na Ukrajine. 

Naša škola vyzbierala sumu 113 €. 
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Ročníkové práce 2015 

rezentácia ročníkových prác v podmienkach našej školy má už svoju 

dlhoročnú tradíciu. V dňoch 03. – 10. júna 2015 žiaci našej školy obhajovali 

svoju ročníkovú prácu. 

Cieľom ročníkových prác je naučiť žiakov spracovať ľubovoľnú odbornú tému, ktorá súvisí s 

obľúbeným vyučovacím predmetom či zaujímavou oblasťou. Na ročníkových prácach žiaci 

pracovali celý školský rok. Zdokonalili svoje prezentačné spôsobilosti a zručnosti pri práci s 

literárnymi, internetovými a inými odbornými zdrojmi. Preukázali tiež schopnosti zaujať 

vlastný postoj a vyjadriť kritický prístup k prezentovanej problematike. Dôležitou súčasťou 

celoročnej práce bola verejná prezentácia každého žiaka najprv pred spolužiakmi a potom 

pred rodičmi triedy. 
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ňa 02.06.2015 si aj žiaci 1.ročníka prezentáciami ročníkových prác pred rodičmi 

rozvíjali svoje prezentačné schopnosti. Práce pripravovali počas celého roka, 

pracovali na vybratých témach doma, na  ranných komunitách alebo triednických 

hodinách. Rodičia boli veľmi milo prekvapení s odvážnym a samostatným vystupovaním ich 

detí. Vyjadrili spokojnosť so zámerom akcie a samotných priebehom prezentácie ročníkových 

prác. Poďakovali  triednej učiteľke Mgr. Ingrid Kicovej a vychovávateľke Ivane Jarošovej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Star 

 

Dňa 06.05.2015 sa žiaci 1.-5. ročníka našej školy zapojili do medzinárodnej súťaže v 

testovaní anglického jazyka - English Star, ktorej cieľom je zábavnou formou motivovať 

žiakov k úspešnému riešeniu písomných skúšok a testov. 

Predstavujeme najúspešnejších riešiteľov za jednotlivé ročníky:: 

1. ročník - Nicol Heldová (dosiahla 40 bodov z celkových 50) 

2. ročník - Olívia Nguyen (dosiahla 54 bodov z celkových 55) 

2. ročník - Amruta Pantula a Oskar Cacara (dosiahli 53 bodov z celkových 55) 
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3. ročník - Ema Uličná a Alysha Isabella Kádár (dosiahli 52 bodov z celkových 60) 

4. ročník - Abigail Parks (dosiahla 47 bodov z celkových 60) 

5. ročník - Ema Bujňáková a Emília Trinh (dosiahli 64 bodov z celkových 80) 

Žiaci našej školy boli odmenení diplomami a vecnými cenami. Víťazom srdečne 

blahoželáme ! 

 

 

 

 

 

 

 

Netradičná hodina anglického jazyka 

 

ňa 9.6.2015 sa na našej škole realizovala zaujímavá hodina anglického jazyka v 

exteriéri. Žiaci 4.A a 5.A triedy SZŠ sa pod vedením pani učiteliek, Mgr. 

Gajkovej a Mgr. Vojtaníkovej, zúčastnili dobrodružnej hry "Scavenger Hunt", 

kde ich úlohou bolo plniť množstvo zaujímavých úloh, nájsť "poklad" a získať zaujímavé 

ceny. Žiakom sa takáto vyučovacia hodina veľmi páčila. Neodradilo ich ani veterné počasie a 

my sa už teraz tešíme na realizovanie podobnej vyučovacej hodiny aj na budúci školský rok! 
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Slávnostná večera učiteľov a ocenených žiakov 

 

ňa 25. júna 2015 sa v priestoroch Reštaurácie Mozaika na sídlisku KVP 

uskutočnilo na pozvanie Mgr. Evy Bednárikovej, riaditeľky školy, slávnostné 

posedenie učiteľov a ocenených žiakov pri príležitosti ukončenia školského roku 

2014/2015. Každoročne je poďakovaním riaditeľky školy za celoročnú kvalitnú prácu 

učiteľov a príležitosťou oceniť touto netradičnou formou aj úspešných žiakov. 
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EKOdeň 

bčianske združenie Regenerácie generácie pozvalo našich žiakov na 

akciu EKODEŇ, ktorá sa konala na Hlavnej ulici v Košiciach pri súsoší 

IMMACULATA. Pre žiakov pripravili interaktívny, inšpiratívny a 

vzdelávací program, ktorý pozostával z vedomostných aktivít, prezentácií a súťaží a školy 

varenia. Ďalej boli pre žiakov pripravené prezentácie a súťaže orientované na informácie o 

separácii odpadu, šetrenie energiou a alternatívne zdroje energie. 
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Odvážni školáci v Bruseli    

 

 dňoch od 17. júna do 19. júna 2015 sa 11- 12 roční žiaci Súkromnej 

spojenej  školy, Starozagorská 8 v Košiciach, riaditeľka 

školy, koordinátorka Európskeho klubu a 2 rodinní príslušníci 

zúčastnených žiakov  mali možnosť zúčastniť poznávacieho 

a vzdelávacieho pobytu v Bruseli. Dovtedy  len z počutia  či odbornej literatúry vedeli, že 

hlavné mesto  Belgicka  a  centrum Európskej únie sa vyznačuje svojou unikátnou atmosférou 

a turistom ponúka množstvo zaujímavých pamiatok na obdiv. Po niekoľkohodinovom lete dňa 

17. júna 2015 sme sa ubytovali v historickej  budove hotela Mozart.  

Po  príchode a ubytovaní 17.júna 2015 v popoludňajších hodinách sme   náš poznávací pobyt 

začali  prehliadkou  pamiatok  jedného z najkrajších námestí na svete Grand Place  ako aj  

Kráľovský palác. Stará časť mesta, okolo ktorej sa začal rozvíjať Brusel, má historické veľké 

hodnoty. Ľudia bez ohľadu na farbu pleti, vyzerajúci bezstarostne sa usmievali, akoby nemali 

žiadne problémy, aj keď nepochybujeme, že ich majú, avšak nedalo sa to na prvý pohľad 

spozorovať. Rušno bolo počas celého dňa ,ale aj vo večerných hodinách, pretože turistov bolo 

naozaj veľa.  

Súčasťou  programu vzdelávacieho pobytu žiakov , pedagógov a rodinných príslušníkov  bola 

návšteva Európskej školy v Bruseli III, kde nás vo štvrtok 18. júna 2015 privítali  

zástupcovia Primary school, Secondary school a pedagogický zamestnanec, ktorý nás 

sprevádzal  učebňami  materskej školy,1.stupňa základnej školy, 2.stupňa základnej školy 

a gymnázia. Súčasťou prehliadky školy bola aj  návšteva školských knižníc  Primary school 

a Secondary school, v ktorých si  práve skupina žiakov záujemcov čítala  knihy podľa svojho 

záujmu. Pedagógovia informovali vedenie Európskej školy o našom meste a svoje 

poďakovanie za vrelé prijatie sme vyjadrili obrazovými publikáciami o Košiciach a o 

Slovensku. Naše deti  odovzdali svojim rovesníkom  ilustrácie o Košiciach. 

Mali sme možnosť pozrieť si vyučovanie naživo a oboznámiť sa so zaujímavým spôsobom 

práce v škole, kde je  takmer 3 000 žiakov vo veku od 4 do 18 rokov rôznych národov a 

národností. Získali sme  informácie o formách a metódach vyučovania žiakov s rôznou 

úrovňou ovládania cudzieho jazyka, oboznámili sa so systémom vzdelávania žiakov 

a učebnicami uplatňovanými v rámci anglického jazyka ako aj s výučbou iných vyučovacích 

predmetov. Multikultúrnosť a jazykovú rôznorodosť nám prezentovali žiaci Európskej školy 

v rámci aktivity školy Assemblé Primary. Žiaci vystúpili s kultúrnym programom  

v anglickom jazyku, nemeckom jazyku, francúzskom jazyku a  slovenskom jazyku .  

Naši školáci obedovali  v školskej jedálni, v ktorej sa aj napriek obrovskému množstvu 

stravníkov  dodržiavali pravidlá slušného správania a stolovania.  
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Organizácia  výchovno-vzdelávacieho procesu v Európskej škole, metódy práce pedagógov 

ako aj systém vzdelávania a riadenia školy nám môže byť inšpiráciou pri skvalitňovaní 

a implementácii reformy školstva v Slovenskej republike. Zároveň sme sa utvrdili v tom, že 

model európskej školy v slovenských podmienkach ,ktorý realizujeme v  našej škole je 

správny a na vysokej odbornej kvalitatívnej úrovni. 

V popoludňajších hodinách 18. júna 2015  sme si pozreli expozíciu Atomia – symbolu mesta 

Brusel, postaveného pri príležitosti svetovej výstavy. Atomium symbolizuje molekulu železa 

zväčšenú 165 miliárd krát. V tomto systéme sú atómy umiestnené na vrcholoch kocky a jeden 

atóm je uprostred. Mesto Brusel sme mali možnosť vidieť z obrovskej výšky ako na dlani. 

Osobitnou rozprávkou bola  Mini Európa, ktorú tvoria prekrásne makety významných budov 

členských štátov Európskej únie. 

Aj v podvečer a vo večerných hodinách mal Brusel svoje čaro. Pozorovali sme neúnavný 

zástup ľudí, mladých aj starších na prechádzke, nákupoch či pri počúvaní hudby pouličných 

hudobníkov. Všetci sa zabávali, žili život takmer naplno.  

V piatok 19. júna 2015 v dopoludňajších hodinách nás čakala vytúžená prehliadka budov 

Európskeho parlamentu. Budova Európskeho parlamentu nás prekvapila svojou veľkosťou a 

impozantnosťou. Asistenti pani  poslankyne Mgr. Moniky Smolkovej Jozef Michálek a Lujza 

Lysinová  nám pripravili prezentáciu o Európskej únii , o organizačnej štruktúre či spôsobe 

hlasovania v Európskom parlamente, o tom ako sa realizuje európska politika a odpovedali na 

všetky naše zvedavé otázky. Previedli nás cez rokovaciu sálu a ukázali nám balkón rokovacej 

sály, odkiaľ je možné naživo sledovať zasadnutia  Európskeho parlamentu. Ich výklad  nás 

presvedčil o tom, že aj medzinárodná politika sa dá robiť s vysokou noblesou. 

Počas voľného programu si deti mali možnosť nakúpiť suveníry pre blízkych. Nechýbala ani 

pravá belgická čokoláda.  

Z výšky  sme sa vo večerných hodinách lúčili s Bruselom. Čakala nás už iba dlhá cesta 

lietadlom  domov.  

Za všetkých účastníkov chcem poďakovať našim hostiteľom, sprievodcom , najmä však  

Mgr. Monike Smolkovej, poslankyni Európskeho parlamentu, za sprostredkovanie 

návštevy v Európskom parlamente. Všetci sme odchádzali  s nevšedným  a neopísateľným 

zážitkom. 

Byť v centre európskeho diania, zažiť čaro krásneho Bruselu a stretnúť sa s milými 

pracovníkmi európskeho parlamentu, zdá sa akoby sen, avšak je skutočný a nezabudnuteľný. 

Tak by sa stručne mohla opísať cesta malých odvážnych školákov a pedagógov zo súkromnej 

spojenej  školy do Bruselu. Pokúsili sa na pár dní zabudnúť na všetko, čo zostalo doma na 

Slovensku a byť aspoň chvíľu  občanmi Bruselu .  

                                                              Mgr. Eva Bednáriková 

                                                           zriaďovateľka súkromnej spojenej školy 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Molekula
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezo
http://sk.wikipedia.org/wiki/At%C3%B3m
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„NAJ“ trieda školy 

 

  

ňa 30.06.2015 boli žiaci III.A triedy slávnostne ocenení titulom 

„NAJ“ trieda školy v školskom roku 2014/2015 za vzorné rovesnícke 

vzťahy, vzájomnú toleranciu a príkladnú ochotu vzájomne si 

pomáhať v žiackom kolektíve. Riaditeľka školy Mgr. Eva Bednáriková im vyslovila 

pochvalu, osobne odovzdala diplom a sladkú odmenu v podobe torty. 

 

 

 

 

 

 

 

Slávnostné ukončenie školského roku 2014/2015 

 jún zaklopal na dvere a s ním sa zatvorili brány školy pre našich 

žiakov. Mgr. Eva Bednáriková počas slávnostnej rannej komunity 

odovzdala ocenenia žiakom a popriala im pekné leto plné pestrých 

zážitkov. K žiakom sa prihovorila aj zástupkyňa Mgr. Ingrid Galeštoková a žiačka Ivanka 

Hajdušeková. 

 

 

 

D 
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