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Milí žiaci!
... a začal sa nový školský rok
2013/2014.
Pre
niekoho
rokom
pokračovania v štúdiu, pre niekoho
začiatok štúdia na našej krásnej škole.
Očakávania,
výzvy,
noví
priatelia,
učiteľský zbor .... nová etapa života. Čaká
nás veľa učenia a síl k úspešnému
ukončeniu
školského
roka.
Okrem
povinnosti na každého žiaka našej školy
čakajú aj príjemnejšie chvíle v podobe
rôznych akcií na škole. Učitelia na našej
škole sú veľmi kreatívni, vďaka ich
nápadom je školský život na našej škole
pestrejší. Aj v tomto školskom roku na
našich žiakov čakajú rôzne súťaže, tradičné
aj nové akcie. Členovia našej redakcie
nezaháľajú a všetky akcie školy zachytávajú
fotoaparátom
a perom. Články
potom
pravidelne uverejňujú v našom školskom
časopise. Aj toto číslo časopisu Štvorlístok

prináša zaujímavosti z oblasti
zábavy, súťaží žiakov našej školy.

športu,

Výzva pre žiakov našej školy!
Potešili by nás aj vaše tipy a príspevky do
časopisu. Aj vašou zásluhou tak vytvárame
príťažlivý časopis, ktorý sa určite bude páčiť
všetkým. Dúfame, že si v ňom nájde každý to
svoje.
Príjemné čítanie praje redakcia časopisu.

Začiatok školského roka
2013/2014

Otvorenie školského roka 2013/2014
Školský rok 2013/2014

slávnostne

otvorila dňa 2.9. 2013 pani riaditeľka
PhDr. Marianna Behunová. Prihovorila
sa rodičom, učiteľom, žiakom našej
školy a samotným prvákom,

ktorí sa

po prvýkrát usadli v laviciach našej
školy. Spevácky talent

žiakov našej

školy prezentoval v krátkom kultúrnom
programe žiak Juraj

. Po

úvodnom prejave a inštrukciách sa
žiaci

rozišli

pod

vedením

svojich

triednych učiteľov do svojich tried, kde
im boli poskytnuté ďalšie informácie.

Úvodný prejav p. riad. PhDr. M. Behúnovej

Žiaci našej školy

Spevácky talent Jurko

MOSTY BEZ
BARIÉR
18 .9.2013

Malé jubileum – piaty ročník – oslávili Mosty bez bariér dňa 18.09.2013 v areáli Strednej
odbornej školy, J. Majlátha 2 v Pribeníku, v mieste stretnutia zdravotne znevýhodnených a
zdravých mladých stredoškolákov Podujatie organizuje Košický samosprávny kraj v
spolupráci so SOŠ J.Majlátha v Pribeníku a Obvodným úradom Košice. Záštitu nad
festivalom prevzal už tradične JUDr. Zdenko Trebuľa - predseda Košického samosprávneho
kraja.
Celodenný festival s ukážkami remesiel, kaderníckym a kozmetickými prezentáciami,
módnymi prehliadkami, barmanskou šou, gurmánskymi špecialitami, športovými
súťažami, jazdeckou školou, aranžovaním kvetín, ukážkami práce kynológov a
vystúpeniami mladých umelcov vyvrcholil programom študentov Konzervatória Košice pod
vedením Igora Timka, lídra skupiny No Name.
To, že na tohoročnom festivale bolo očividne viacej návštevníkov, bolo aj vďaka
špeciálnemu vlaku, ktorý bol vypravený zo Spišskej Novej Vsi priamo do Pribeníka a tak si
atmosféru podujatia mohli vychutnať aj študenti zo Spiša a Košíc.

Naša škola sa prezentovala výrobkami žiakov umiestnenými v pútavom a nápaditom
stánku, pri ktorom sa pre nápady a inšpiráciu zastavovalo množstvo ľudí. Pri príležitosti
piateho ročníka tohto festivalu sa konala aj súťaž o „TOP Výrobok", kde sme v oblasti
gastronomických výrobkov získali s našou tortou prekrásne druhé miesto, a to i napriek
veľkej konkurencii.
Takto vyzeral stánok našej školy

24. 09. 2013

2.

miesto

za

,,TOP

gastronomických služieb

výrobok“

v oblasti

získala naša škola

za túto krásnu tortu. Vyzerá krásne a určite aj
výborne chutila

Srdce ako dar

V dňoch 23. 9. - 24. 9. 2013 sa konal
vo veľkej sále MsKS Michalovce 10.
jubilejný
ročník
regionálnej
prehliadky talentov "Srdce ako dar",
ktorý
pripravili
Okresná
rada
Slovenského
zväzu
zdravotne
postihnutých
Michalovce
a
Zemplínske
osvetové
stredisko
Michalovce - kultúrne zariadenie
Košického samosprávneho kraja.
Išlo o
súťažnú prehliadku ZUČ
zdravotne
postihnutých
pod
záštitou predsedu samosprávneho
kraja JUDr. Zdenka Trebuľu. Našu
školu
reprezentoval
svojim
vystúpením žiak Sebastian Gaži z
1.C.
Snaha
nášho
Michaela
Jacksona
bola
odmenená
pohárom a diplomom.

Naše dievčenské súťažné družstvo

9. október 2013 Celoslovenské
športové hry dievčat OU/OUI
V mesiaci október naša škola žila
športom. V dňoch 8. 10. 2013 9.10.2013
sa na našej škole
uskutočnil XXXIV. ročník CSŠH
dievčat. Súťaže sa zúčastnilo 5 škôl,
súťažilo sa vo volejbale, a v 5
disciplínach ľahkej atletiky. Turnaj vo
volejbale sa uskutočnil v telocvični
našej školy. Víťazkami sa stali žiačky
z OU Snina. Krásne druhé miesto
získali žiačky našej SŠI Michalovce a
tretie miesto patrilo SŠI Trebišov.
Súťaže v ľahkej atletike sa uskutočnili
na 4.ZŠ v Michalovciach. Naše žiačky
bojovali so svojimi súperkami veľmi
úspešne čo dosvedčuje prvé miesto v
behu na 100m našej žiačky Ingrid
Badžovej z 3.A. Zároveň tá istá žiačka
získala zlato aj v skoku do diaľky.
Veľkým prekvapením bolo krásne tretie
miesto Danky Ferčákovej 1.A v behu
na 800m.
Vyvrcholením úsilia žiačok našej školy
bolo získanie celkového druhého
miesta v rámci zúčastnených škôl.
Celkovými víťazmi sa stali žiačky z
OU Snina.
Všetkým žiačkam, ktoré sa zúčastnili
CSŠH patrí poďakovanie za príkladnú
prípravu a vzornú reprezentáciu našej
školy. Poďakovanie patrí aj učiteľom
telesnej výchovy za ich prípravu
a všetkým, ktorí sa organizačne
podieľali na hladkom priebehu celej
akcie.
.

Otvorenie CSŠH dievčat

... a súťažíme...

Naša ,,zlatá“ skokanka Inga Badžová

A nakoniec spoločné foto

XXXVIII.
ročník celoslovenských
športových hier chlapcov
OU/OUI

15.10. – 16.10.2013
Odovzdávanie cien najlepším
športovkyniam

Oceňovanie žiačok nášho súťažného
družstva

Zostaňme ešte pri športe. V nasledujúci
týždeň mali možnosť prezentovať svoje
fyzické
schopnosti
chlapci
počas
športových hier chlapcov. Spolu 8
súťažných družstiev sa usilovalo získať čo
najlepšie výsledky. Mgr. Juraj Fešovič
zostavil súťažné družstvo, ktoré malo
reprezentovať našu školu v disciplínach
futbal, volejbal, skok do diaľky, ľahká
atletika, hod guľou. Chlapci sa snažili a na
základe celkových výsledkov tejto súťaže
priniesli pre školu celkové piate miesto.
Spoločný nástup

Súťažné družstvo- volejbal

Skoky do výšky

Futbal – spoločné foto

Volejbal

Atletika

Futbal

Skok do diaľky

Oceňovanie...

23. 10. 2013

Deň otvorených dverí

Svetový deň potravy – prezentácia prác žiakov školy pod názvom,, Slané a sladké
chuťovky“ spojená s ochutnávkou jedál na DOD
Dňa 23.10.2013 prebiehal na našej škole Deň otvorených dverí, ktorý slúži na
prezentáciu školy, na oboznámenie žiakov s učebnými odbormi školy pre záujemcov
o štúdium na tejto škole. Tejto akcie sa zúčastnilo približne 58 žiakov, učiteľov a rodičov.
Naša škola pripravuje túto akciu každoročne. Žiakov privítala v spoločenskej miestnosti
riaditeľka školy PhDr. Marianna Behúnová, kde boli žiaci oboznámení s učebnými
odbormi, ktoré sa plánujú otvoriť na budúci školský rok, o chode školy a o úspechov,
ktoré škola dosiahla. Zároveň žiaci dostali informatívny leták s učebnými odbormi, podľa
ktorého spolu s rodičmi si môžu vybrať učebný odbor, ktorý by prišli študovať. Potom
nasledovala prehliadka školy. V súvislosti s touto akciou sa na našej škole konala aj
prezentácia prác žiakov školy pod názvom ,, Slané a sladké chuťovky“ pri príležitosti
Svetového dňa potravy, ktorú pripravili učebné odbory kuchár, cukrár a pekár. Žiaci sa
počas prehliadky školy pristavili pri stánkoch s chuťovkami, kde mali možnosť ochutnať
všakovaké dobroty. Žiaci sa prezentovali aj v novom učebnom odbore - obchodná
prevádzka - príprava, skladovanie a predaj tovaru. Zároveň videli ukážky učebného
odboru služby, maliar a opatrovateľ. Každý učebný odbor poskytol žiakom aj prezent.
Zároveň si prezreli aj výstavku prác žiakov Praktickej školy a celkovú výzdobu školy.
Pozreli si vystavené stoly s rôznou tematikou .Žiaci navštívili aj triedy, dielne a učebne.
Hosťom sa páčilo aj vystúpenie našich žiakov a to spev s hudobným doprovodom, tance,
recitácie a scénky. Každá skupina navštívila aj internát, kde si poobzerali izby a
miestnosti v ktorých trávia voľný čas žiaci, ktorí sú ubytovaní v internáte. Po prehliadke
školy boli žiaci sústredení v spoločenskej miestnosti na diskotéke, kde sa im venovali
naši učitelia.
Po ukončení tejto akcie vedenie školy zhodnotilo akciu za úspešnú. Po celý čas
sprevádzala návštevníkov školy výchovná poradkyňa pani Janka Fehérová.

Pre žiakov bolo pripravené občerstvenie...

O program sa postarali naši žiaci...

Beseda s policajtkou
S protidrogovou
tematikou,
šikanovaním
a trestnou zodpovednosťou boli oboznámení
žiaci počas besedy s policajtkou. Žiaci mali
možnosť klásť otázky na danú tému ktoré ich
zaujímali.

predvianočnom čase žiaci našej školy
a pedagógovia začali s vianočnou výzdobou
školy. Priestory našej školy sa pod šikovnými
rukami našich učiteľov, majstrov odborného výcviku
a vychovávateľov menia na vianočnú krásu.

Chodby a naše triedy sa odeli do vianočných
šiat a farieb. Triedy začali súťaž o najkrajšiu
výzdobu, pripravovali vianočné pozdravy,
vianočné výrobky. Aj žiaci Praktickej školy
počas krúžku ,,Tvorivá dielňa“ pod vedením
Mgr. Ľuby Kiš – Butkovej chystali vianočné
výrobky, ktorými skrášlili tak chodbu školy ako
aj svoju triedu.
Igor a Dianka pri výrobe stromčekov z cestovín

Aj takéto krásne vianočné vločky sme vyrobili

AKCIE V MESIACI
NOVEMBER

.

4.11.- 29.11.2013

7.11.2013 Svetový deň vegánstva

Príprava vianočnej výzdoby,
vianočných pozdravov

Pri príležitosti Svetového dňa vegánstva
žiaci našej školy spolu s majsterkami
odborného výcviku pripravili prezentáciu
vegetariánskych
a vegánskych
jedál.

Koniec novembra patrí tradične prípravám na
najkrajšie sviatky v roku Vianociam V tomto

Súčasťou tejto prezentácie bola aj
ochutnávka zdravých jedál ako ináč so
zeleniny, ovocia a pod. Žiaci tieto jedlá
ochutnali a prázdne misy svedčili o tom, že
im naozaj chutili. Milí spolužiaci,
nezmenili ste náhodou názor na zdravú
stravu?

Výsledky:
1. miesto: M. Penťová
2. miesto: I. Mesarošová
3. miesto: V. Soroková
D. Šimková

1.B
2.E
3.B
2.B

V mene redakcie časopisu
všetkým výhercom blahoželáme
Otvorenie súťaže a úvodné inštrukcie

L. Záhorská a V. Soroková -ocenenie

Školské súťaže
11.11.2013 Školské kolo
Olympiády ľudských práv

Žiaci našej školy majú možnosť zmerať
si svoje vedomosti s ostatnými žiakmi
na rôznych súťažiach. V mesiaci
október sa konala súťaž, ktorá má už
dlhú tradíciu a ide o súťaž s názvom
Školské kolo olympiády ľudských práv.
Žiaci ročníkov 1-3 rôznych učebných
odborov riešili úlohy ktoré im pripravili
učitelia občianskej výchovy – Mgr. J.
Halajčíková, Mgr. L. Hirjaková, Ing. D.
Baloghová, Mgr. J.Fešovič. Žiaci si
takto overili svoje vedomosti. Ako to
dopadlo?

.

Kampaň Červené stužky
Siedmy
ročník
celoslovenskej
kampane Červené stužky, prebiehal
od 1. septembra 2013 a vyvrcholil 1.
decembra 2013 - na Svetový deň boja
proti AIDS. Je to celonárodná kampaň boja proti AIDS,

ktorú pod záštitou Dr. Dariny Sedlákovej, MPH, riaditeľky
Kancelárie WHO na Slovensku a s podporou Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového
projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2013“),
Obvodného úradu v Žiline (odbor školstva) a mesta Žiliny
organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. Kampaň sa
uskutočňuje pod odbornou garanciou viacerých odborných
pracovísk na Slovensku a v zahraničí.

Naša škola sa do tejto kampane
zapojila tiež. Neviete čo červené
stužky symbolizujú? Prinášame Vám
takéto vysvetlenie...

Čo je červená stužka?
Červená stužka je medzinárodným symbolom
solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS.
Červená stužka je značkou, pre upevňovanie
povedomia o HIV a AIDS medzi ľuďmi. Počas
celého roka ju majú nosiť ľudia, aby vyjadrili
svoju podporu ľuďom, ktorí žijú s HIV a AIDS
a aby si uctili pamiatku tých, ktorí v dôsledku
tohto ochorenia zomreli. Počas 1.decembra –
medzinárodného dňa HIV a AIDS, si ľudia z
celého sveta pripínajú červenú stužku. Hovoria
tým „zaujímam sa o tému HIV a AIDS“, „som
znepokojený/á“ , „venujem sa vzdelávaniu,
aby sa HIV nešírilo“. Červená stužka tu je aj
pre tých, ktorí hovoria „pomáham ľuďom,
ktorí žijú s HIV a AIDS“. Ako vidieť, dôvodov
je veľa. Červená stužka s nami ostáva počas
celého roka, aby sme nezabudli na jej

zastaveniu utrpenia sú úspešné a že zlepšia
kvalitu života ľudí žijúcich s vírusom.
Treťou tvárou červenej stužky je PODPORA.
Symbolizuje podporu pre tých, ktorí žijú s
HIV. Červená stužka je symbolom podpory
ďalšieho vzdelávania pre tých, ktorí nie sú
infikovaní HIV. Vyjadruje podporu pre
maximálne úsilie k nájdeniu účinnej liečby,
liekov alebo očkovacích látok, ktoré môžu
zabrániť
šíreniu
infekcie
HIV.
Na
neposlednom mieste je podporou pre tých,
ktorí prišli o priateľov, členov rodiny, blízkych
a
milovaných
v
dôsledku
AIDS.
Avšak červené stužky nie sú dosť. Nestačia na
všetko. Sú iba užitočným symbolom v dlhom
období. Červená stužka sa pripája k slovám a
skutkom, ktoré dokážu skutočne niečo zmeniť.
Tak sa pridajte k hrdým nositeľom a
nositeľkám červenej stužky. Pridajte sa k nám.
V rámci kampane Červené stužky sa
na našej škole uskutočnili tieto
aktivity:
-

-

odkazy a posolstvá.
-

Tváre červenej stužky
Prvou
tvárou
červenej
stužky
je
STAROSTLIVOSŤ a ZÁUJEM. Červenú
stužku nosí stále viac a viac ľudí, aby prejavili
svoj záujem o HIV a AIDS – o tých, ktorí žijú
s HIV, o tých, ktorí sú chorí, o tých, ktorí
zomreli. Zároveň tým prejavujú záujem aj o
tých, ktorí sa starajú a pomáhajú priamo
ovplyvňovať šírenie a dopad HIV a AIDS na
ľudské
životy.
Druhá tvár červenej stužky v sebe skrýva
NÁDEJ. Červená stužka je symbolom nádeje,
že hľadanie vakcíny a hľadanie liečby k

-

výtvarná súťaž v kategórii
špeciálnych škôl – dňa
29.10.2013 sme zaslali tri
pohľadnice
v rámci etickej výchovy mali
žiaci možnosť vidieť film Anjeli,
potom nasledovala diskusia
o nástrahách
a nebezpečenstve AIDS
učebný odbor opatrovateľ
v týždni od 25.11.2013 –
1.12.2013 rozdal žiakom našej
školy červené stužky, ktoré
žiaci počas týždňa nosili
pripnuté
konala sa odborná prednáška
na tému:,,1. December
Svetový deň boja proti AIDS“.
Odborným garantom danej
akcie bol MUDr. Peter Roch
z gynekologickej ambulancie
v Michalovciach

Takto si žiaci navzájom pripínali červené
stužky...

26.11.2013 Beseda s lekárom na
tému:,, 1. december - Svetový deň
boja proti HIV/AIDS.“
V súvislosti s kampaňou Červené stužky
sa na našej škole konala beseda
o nebezpečnej
chorobe
AIDS.
Nebezpečenstvo AIDS - u bolo, je,
a zrejme ešte bude pretrvávať ďalej.
Najviac ohrození sú mladí ľudia. Na
zvýšenie informovanosti mladých o tejto
nebezpečnej
chorobe
nám
prišiel
porozprávať náš hosť MUDr.
Roch
z gynekologickej
ambulancie
v Michalovciach. Žiaci sa z úst odborníka
dozvedeli o príčinách vzniku HIV/ AIDS,
prejavoch choroby, liečbe a hlavne
o prevencii. V závere prednášky mali
možnosť žiaci položiť pánovi doktorovi
otázky ktoré ich zaujímajú. Túto príležitosť
využilo málo žiakov. Chápeme, aj sa
hanbili. Snáď, ak pozorne počúvali našli
odpovede na svoje otázky.

V rámci výtvarnej súťaže sme do
kampane Červené stužky poslali takéto
pohľadnice

Hrozivý údaj zo Slovenska !!!
V SR bolo v tomto roku k 28. novembru
evidovaných 46 nových prípadov HIV
infekcie. V 40-tich prípadoch išlo podľa
hlavného hygienika SR Ivana Rovného o
občanov SR a šesť prípadov bolo
zachytených
u
cudzincov
pri
ich
prechodnom pobyte u nás. Boli hlásené tri
nové prípady AIDS u slovenských občanov a
dva prípady úmrtí na AIDS. "Od roku 1985 do
28.
novembra
bolo
u
nás
diagnostikovaných 552 prípadov infekcie
vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti,
pričom 429 prípadov HIV infekcie bolo u
Slovákov a 123 u cudzincov," priblížil pre
agentúru SITA hygienik SR. Z občanov SR išlo
o 368 mužov a 61 žien.
Preto si zapamätajte!
AIDS je celosvetový problém, ktorý sa
dotýka aj Slovenska a každého jedného

z nás.

Pracovníci
Zemplínskeho
múzea
v Michalovciach v spolupráci s našou školou ,
SŠI Michalovce, pripravili inšpiratívnu výstavu
vianočného
stolovania
v minulosti
dedinčanov a šľachty – honosné stolovanie
doplnené originálnymi exponátmi múzea,
a súčasnej doby. Naše majsterky odborného
výcviku
Svojimi
šikovnými
rukami
naaranžovali
vianočné stolovanie, ktoré obdivovali ako žiaci
našej školy aj mnohí návštevníci. Žiakov
a mnohých ľudí zaujalo aj vianočné stolovanie
v minulosti, ktoré naša generácia už nezažila
a preto je pre všetkých zaujímavá. Návštevníci
mohli vidieť tradičné prestieranie dedinčanov,
kde pri vianočnom stole nechýbali strukoviny,
kukurica a cesnak ako symbol úrody. Reťaz
okolo stola ktorá je znakom súdržnosti rodiny.
Vianočný stromček
zdobený jabĺčkami,
orechmi, slamou či drevom, ktorý visel zo
stropu nad stolom.
Tradičné stolovanie

Akcie v mesiaci
december
3.12.– 20.12. 2013
Výstava v Zemplínskom múzeu v Michalovciach
– Vianoce 2013- Vianočné stolovanie
v minulosti a dnes.

Stromček zavesený na strope. Aj takéto boli
naše tradície.

Takéto tradície obdivovali aj majsterky
odborného výcviku: Magda Ščerbová
a Janka Feherová

Dobové stolovanie šľachty

Stolovanie v súčasnosti. Rôzne farby biela, modrá, zlatá, hnedá,.... . O takúto
nádhernú výzdobu sa postarali šikovné
ruky majsteriek odborného výcviku J.
Feherová a M. Ščerbová. Krása však?

Ku ktorému stolu by ste si sadli žiaci?
K tejto akcii patrilo slávnostné otvorenie výstavy
spojené s kultúrnym programom žiakov našej školy
pod vedením Ing. Daniely Baloghovej. Na snímke
pani riaditeľka PhDr. M. Behúnová a riaditeľ
Zemplínskeho múzea Mgr. M. Demko.

2. Do školskej jedálne kúpili 35 kg
pomarančov. Zaplatili 45,15 €. Vypočítaj, koľko
stojí a) 1 kg pomarančov
b) 7 kg
pomarančov
c) 3,5 kg pomarančov.

Prišlo aj dosť návštevníkov...

3. Na obrázku sú ceny za 1 kg niekoľkých
druhov ovocia. Vypočítaj, koľko zaplatíme za
a) 3 kg hrušiek
b) 1,8 kg hrozna
c) Koľko ti vydajú z 10-eurovej bankovky,
ak kúpiš 2 kg hrozna a 4,25 kg jabĺk ?

6.12.2013
Pani učiteľka Mgr. Viera Kovalčíková pripravila
pre žiakov matematickú súťaž pod názvom
Matematické hádanky. Pozrite sa na úlohy,
ktoré mali žiaci vyriešiť. Čo myslíte, sú to ťažké
úlohy?

Matematické hádanky - riešené
s použitím kalkulačky

4. Jano má 8 €.
Eva má o 3 € viac, než má Zuzana.
Zuzana má polovicu z toho, čo má Jano.

Koľko eur má Eva ?
Koľko eur má Zuzana ?
Koľko eur majú všetci spolu ?

Pokúsite sa vyriešiť tieto príklady?
A toto sú výsledky matematickej
súťaže Zábavná matematika.
1. V snahe zabrániť šíreniu králikov postavili
v Austrálii
plot dlhý 1 833 km.
Koľko eur by dnes zaplatili len za pletivo na
celý plot ?
Jeden meter najlacnejšieho podobného
pletiva stojí 3,25 €.

1.miesto
Roman Feri

1.C

6 bodov

2.miesto
Peter Čemer

1.C

3 body

3.miesto
Dávid Pavlič

2.C

2 body

Marek Goroľ

2.C

2 body

Vlasta Gažiová

1.A

2 body

Janka Ferčáková

1.A

2 body

Víťazom v mene redakcie srdečne
blahoželáme!

Stop drogám(výtvarná
súťaž)- vyhodnotenie
Na škole každoročne prebieha výtvarná súťaž
Stop drogám. Aj v tomto školskom roku sa táto
súťaž uskutočnila pod vedením Mgr. Vierky
Kovalčíkovej. Žiaci našej školy mohli ukázať
svoj výtvarný talent. A toto sú najkrajšie práce
šikovných rúk žiakov našej školy.

10.12. 2013 divadelné
predstavenie – Košice
Dňa 10. 12.2013 sa žiaci školy so
svojimi
pedagógmi
zúčastnili
divadelného predstavenia v Košiciach
s názvom ,,Chrobák v hlave“ autora G.
Feydeaua.

Georges Feydeau: CHROBÁK V
HLAVE
Brilantná komédia
Dĺžka predstavenia: 160 min. (2
prestávky)

Brilantná komédia, kde centrálnou
zápletkou je nevera verných, ktorým ktosi
skrátka nasadí chrobáka do hlavy. Jedna z
najslávnejších a najhranejších komédií na
svete, klasika, ktorá nestarne, brilantná,
drzá, ľahkonohá, francúzska. Situačný
tresk, ktorý privodí nevinný nápad zistiť,
ako je to s vernosťou manželského
partnera. A už je príslovečný chrobák v
príslovečnej hlave. Guľový blesk humoru a
vtipu nezadržateľne letí javiskom.
Mnohí s našich spolužiakov boli v divadle
prvýkrát. Z divadla boli nadšení. Musíme
pochváliť našich žiakov, ktorí sa správali
disciplinovane, divadlo si užívali. Tešíme
sa na ďalšie divadelné podujatie.
Takto netrpezlivo
divadlom..

sme

čakali

pred

Šťastie, zdravie, pokoj svätý
vinšujeme Vám!
Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme Vám.
Či ste starý, lebo deti, nezáleží nám.
/: Z ďaleka sa berieme, novinu Vám nesieme,
čo sa stalo dnešnej noci v meste Betléme. :/

Spoločné foto žiakov s Ľ. Haluškovou a V.
Reščákovou

Narodil sa chlapček malý, posiela nás k Vám,
aby ste mu niečo dali, zaniesť mu to mám.
Chlebík, ten už nechce brať, nakŕmila ho už mať,
radšej toliar, lebo dukát ráčte mu poslať.
Prosím pekne, odbavte nás, nieto času stáť.
Veď nám treba do Betlehema ísť ho kolísať.
On je veľmi bohatý, všetko štedro odplatí,
uložte si k nemu poklad, tam sa nestratí.

A niekoľko
vianočných vtipov
Pán riaditeľ, môžete mi dať zajtra voľno?"

"

Žijeme Vianocami

pýta sa v práci pán Novák. "Manželka chce, aby
som jej
pomohol s vianočným upratovaním."
"

Z takého dôvodu vám predsa nebudem

dávať voľno!" rezolútne to odmietne riaditeľ.
"

Ďakujem," vydýchne si zamestnanec. "Vedel
som, že je na vás spoľahnutie."

Čarovné Vianoce
Vianoce sa blížia pomaly, ale isto.
Vianočná výzdoba je dokončená, sladké
medovníčky napečené, žiaci vianočne
naladení. Tešíte sa na Vianoce? Aj my.
Predtým ako naša škola zatvorí brány
našej školy kôli Vianočným prázdninám
nám náš učiteľský zbor pripravil vianočnú
diskotéku.

Jožko sa pýta na Štedrý deň rodičov:
"Určite mi toto všetko priniesol Ježiško?"
Mamička na to: "Áno, a kto iný?"
Jožko sa zamračí: "A čo ste mi teda
priniesli vy?"
Štyri etapy života muža:
- Veríš na Mikuláša.
- Neveríš na Mikuláša.
- Robíš Mikuláša.
- Vyzeráš ako Mikuláš.

Jožko píše Ježiškovi. Ježiško, keď mi donesieš

Aj v roku 2014 bude sneh stále zadarmo.

motorku budem celý týždeň dobrý. Jožko sa zamyslí

Váš Dedo Mráz!

a povie si, ale ja nevydržím byť dobrý celý týždeň,
roztrhá list a píše nový. Milý Ježiško keď mi
donesieš motorku budem celý deň dobrý. Zase sa
zamyslí a roztrhá list. Potom sa pozrie na obraz
Panny Márie a zamkne ho do skrine. Začne písať
nový list: Milý Ježiško, zajal som tvoju matku,
výkupné je motorka!

Termín prázdnin
23.12.2013 - 07.01.2014
Vianočné prázdniny

V škole sa stretneme 8.1.2014 (streda)

PF 2014

