Vážené vedenie školy, pedagogický zbor, milí žiaci!
Na úvod by sme Vás chceli v mene redakcie privítať v novom školskom roku 2014/2015.
Pre niekoho to je rok pokračovania v štúdiu, pre niekoho začiatok štúdia na našej krásnej
škole. Milí prváci, čakajú vás noví kamaráti, učitelia, vlastne nová etapa života.
Nezabúdajte však, že na vás čakajú aj povinnosti v podobe učenia a plnenia si ďalších
školských povinností. Okrem povinnosti na každého žiaka našej školy čakajú aj
príjemnejšie chvíle v podobe rôznych akcií na škole. Vďaka naším kreatívnym učiteľom 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 uverejňujeme v našom
školskom časopise. Aj toto číslo časopisu Štvorlístok prináša zaujímavosti z oblasti
kultúrneho života na našej škole.
Prajeme vám milí naši študenti veľa chuti do učenia, veľa dobrých známok a trpezlivých
učiteľov. Našim učiteľom prajeme veľa pracovnej pohody, snaživých žiakov a veľa
trpezlivosti.

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.

Otvorenie školského roka 2014/2015
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Takto vyzeral stánok našej školy

Naša škola získala 1.miesto miesto za ,,TOP výrobok“ v kulinárskej oblasti za túto krásnu,, hubársku“
tortu. Vyzerá krásne a určite aj výborne chutila. Prvé miesto sme získali aj za ,,TOP výrobok“ v oblasti
umeleckej. Išlo o krásny smaragdový set - náhrdelník s náušnicami s názvom ,,SMARAGD JESENE“.
Jednoducho krása!

Ocenenie TOP VÝROBKOV

30.september – Ochrana života a zdravia. Účelové cvičenie.
V tento pekný, pomerne teplý deň sme sa z priestorov školy presunuli na Prímestskú
oblasť Zemplínskej šíravy a v rámci ,,branného cvičenia“ sme si zopakovali zásady prvej

pomoci, trochu sme si zašportovali a mali sme možnosť na vlastné oči vidieť ako ľudia
znečisťujú životné prostredie. Priložili sme ruky k dielu a aspoň časť tejto lokality vyčistili
od odpadkov. Vďaka organizátorom Mgr. Viery Kovalčíkovej a Mgr. J. Fešovičovi sme
prežili príjemný deň. Ako sme sa mali dokazujú tieto fotografie:

Deň otvorených dverí
Dňa 22.10.2014 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.. 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. Potom nasledovala prehliadka školy. Žiaci si
mohli pozrieť ukážky učebného odboru pekár, cukrár, 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, telocvičňu a učebne. Hosťom sa páčilo aj
vystúpenie našich žiakov v kultúrnom programe. 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 žiaci.
Po ukončení tejto akcie vedenie školy zhodnotilo akciu za úspešnú. Po celý čas
sprevádzala návštevníkov školy výchovná poradkyňa pani Janka Fehérová
a zástupkyňa školy Mgr. Jana Halajčíková.
Toto sú zábery z DOD.

Kultúrny program : Dušana a jej spev

Náš Michael Jackson

Pri stánku predavačov

V praktickej škole

....naši tanečníci

spevák ľudových piesní Juraj

Stánok cukrárov

... služby

zaujala aj výzdoba školy

v telocvični

...a na záver diskotéka

10.október – Svetový deň duševného zdravia
Svetový deň duševného zdravia ustanovený Svetovou federáciou za duševné zdravie si
pripomíname 10. októbra každý rok. Tento rok bol venovaný téme „Život so schizofréniou“,
chorobe, ktorá patrí medzi jedno z najzávažnejších duševných ochorení.
Psychické alebo duševné ochorenia a poruchy sú epidémiou dnešnej doby a ľudí, ktorí nimi
trpia, stále pribúda. Naše duševné zdravie ohrozuje stres, rýchly životný štýl, prepracovanosť,
náročné vzťahy v rodinách, sociálna neistota i nevyriešené traumy z minulosti. Starať sa oň
treba rovnako ako o to telesné.
Desatoro ako byť duševne zdravý:
Prijímaj seba samého!
Hovor o tom čo ťa trápi!
3. Buď aktívny (športuj)!
1.
2.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Uč sa novým veciam!
Stretávaj sa s priateľmi!
Rob niečo tvorivé!
Zapoj sa a pomôž!
Neváhaj požiadať o odbornú pomoc!
Oddychuje a neboj sa snívať!
Ži teraz a tu! (netráp sa nad minulosťou alebo budúcnosťou)
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s týmto
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si

žiaci

cez
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rozhlas

mohli

vypočuť

referát

o skutočnostiach týkajúcich sa tohto dňa a tejto choroby. A keďže k duševnej pohode
prispieva aj aktivita, šport, pani učiteľka Ing. Daniela Baloghová počas veľkej prestávky
pozvala žiakov do telocvične kde im pripravila

,,telovýchovnú chvíľku“. Žiaci si mohli

zacvičiť nenáročné cviky, precvičiť si svoje telo, a tak duševne naladení pokračovať
v učení na ďalších vyučovacích hodinách. Záujem o cvičenie bol, a cvičenci na záver
dostali sladkú odmenu. Do cvičenia sa zapojili aj žiaci Praktickej školy, ktorým sa toto
cvičenie veľmi páčilo.
Záujem o cvičenie a duševnú pohodu vidieť na tvárach všetkých zúčastnených.
Cviky predcvičovala Ing.D. Baloghová

Žiaci z praktickej školy sa pridali tiež

Aj našu Kristínku cvičenie zaujalo

Týždeň zdravej výživy – 13.10. – 17.10.

Práve tento týždeň v novembri sa na našej škole niesol aj v duchu zdravej výživy.
Počas tohto mesiaca sa v škole konali rôzne prednášky, žiaci si vypočuli cez školský
rozhlas referáty o zdravej výžive, informácie o zdravom štýle si mohli žiaci prečítať aj
na nástenke.
V rámci týždňa zdravej výživy vyučujúci učebných odborov kuchár, cukrár a
predavač pripravili pre žiakov aj ochutnávku zdravých jedál, ovocia a nápojov.
Pestré a oku lahodiace jedlá žiakov pritiahli ku krásne naaranžovanému stolu
a neodolali ochutnať všakovaké dobroty. Ochutnala aj naša redakčná rada a musíme
sa priznať, že nám všetky dobroty veľmi chutili. Ochutnávka stála za to a skutočne
na záver nezostalo na stole nič, iba trocha neporiadku. Dôležité je však to, že to
žiakom chutilo a možno zmenia svoje stravovacie návyky. Dúfajme, že do svojho
jedálnička zaradia viac ovocia a zeleniny. Plný stôl všakovakých dobrôt ulahodil
študentským
očiam.
Vyzerá
to
naozaj
lákavo.

Pestré stloly plné ovocia a zdravých chuťoviek. Aj usmievavé dobroty žiakom veľmi
chutili.

... a netreba zabudnúť ani na pitný režim v podobe zdravých nápojov

Ponúknuť sa prišlo aj vedenie školy a pedagógovia. Samozrejme, aj im sa to
páčilo. Veď sa len pozrite na tie úsmevy.

BESEDA S MUDr.HARGAŠOVOU – 25.11.2014
Téma domáceho násilia a šikanovania je vždy aktuálna. Najhoršie je, že sa ukrýva za múrmi
naších domovov a nie je viditeľná. Ženy sa snažia ukrývať pred verejnosťou čo sa u nich doma
deje, dá sa povedať, že sa hanbia to priznať. Najhoršie je ak trpia aj deti násilím v rodine, ak
sú svedkami hrozných činov svojich blízkych.Väčšinou sa rieši až keď nadobudne tie najhoršie
rozmery. Niekedy skôr než vypláva na povrch je už neskoro. A práve na túto tému nám prišla
porozprávať psychologička MUDr..Hargašová. Besedu a hosťa uviedla pani riaditeľka hDr. M.

Behúnová. Potom nám už pani doktorka rozprávala
o priebehu, dôsledkoch a hlavne o prevencii.

o príčinách domáceho násilia,

Kampaň Červené stužky
AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Ôsmy ročník
celoslovenskej kampane Červené stužky, prebieha od 1. septembra 2014 a vyvrcholil 1. decembra
2014 – na Svetový deň boja proti AIDS. Kampaň nie je spojená s finančnou verejnou zbierkou.
A Aktuálny problém?
I Individuálny problém?
D Dlhodobý problém?
S Spoločenský problém?
Povedzme si poučné fakty o tejto kampani, ktorá je možno nová pre našich prvákov. Takže čítajte.

Kampaň sa začala 1.septembra 2014 a vyvrcholila 1. decembra 2014, na Svetovy deň
boja proti AIDS.
Hlavné zameranie kampane je na mladeho človeka, na poskytnutie a zvýšenie odborných
vedomosti o HIV/AIDS, ktore kampaň považuje za najučinnejši prostriedok prevencie - boja
proti AIDS.
Kampaň sa uskutočnila pod odbornou garanciou viacerých odborných pracovísk na Slovensku
a v zahraničí. Oslovila najma školy a školské zariadenia na Slovensku. Počas realizácie
kampane boli všetky informácie dostupne na webovej stranke www.cervenestuzky.sk.
Školy a školske zariadenia sa mohli do kampane zapojiť zrealizovanim niektorej
z ponúkaných aktivít kampane, napr. zorganizovaním odbornej prednášky alebo besedy
oslovením odborných garantov kampane na témy HIV/AIDS, závislosti, duševne zdravie,
obchodovanie s ľuďmi, účasťou v celoslovenskej výtvarnej súťaži v štyroch kategóriách - SŠ,
ZŠ, ŠZŠ, ReeZ, účasťou v celoslovenskej súťaži „Živa červena stužka“, premietnutím
odborného DVD na tému HIV/AIDS, DVD filmu Anjeli, In your face alebo Pribehy anjelov,
umiestnením plagátu na viditeľnom mieste v škole, nosením červených stužiek - symbolu
boja proti AIDS, príspevkom do médií, tvorivými aktivitami podľa metodickej príručky
kampane alebo podľa vlastného výberu a zaslaním správy o svojich aktivitách. Cieľom aktivít

bolo motivovať mladých ľudí k nadobudnutiu vedomosti o HIV/AIDS a k zamysleniu sa nad
problematikou HIV/AIDS.
Do tejto kampane sa pravidelne zapája aj naša škola. Koordinátorkami tejto kampane
v tomto školskom roku boli Mgr. M. Dzurjovčinová a M.Rusinková, ktoré
organizovali zvolené aktivity v rámci tejto kampane a to:
-

Celoslovenská výtvarná súťaž SŠ na tému „Červená stužka v boji proti HIV/AIDS

-

Umiestnenie plagátu kampane na viditeľnom mieste v škole

-

Tvorba a nosenie červených stužiek

-

Vytvorenie živej červenej stužky

-

Premietnutie videofilmu s názvom „Príbehy anjelov“

-

Prednášky a besedy na tému HIV/AIDS

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 odkazy a posolstvá.
Takto žiaci vytvorili živú červenú stužku...

... a takto vyzerala nástenka

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

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 dňa 26.11.2014 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. Po
skončení prednášky si žiaci pozreli videofilm ,,Príbehy anjelov“.

Premietanie videofilmu ,,Príbehy anjelov“

.Preto si zapamätajte!
AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás.

Súčasťou SŠI v Michalovciach je aj Praktická škola internátna v Michalovciach. V tomto
školskom roku máme otvorenú jednu triedu PŠ s počtom žiakov 8, z toho máme 3 žiačky –
vozíčkárky, vzdelávané podľa IVP. Triednou učiteľkou v PŠI je Mgr. Ľuba Kiš-Butková,
a v tomto školskom roku majú žiaci aj asistentku učiteľa Ing. Evu Čížekovú. Títo žiaci
svojimi aktivitami nám robia dobré meno na škole. Pravidelne sa zúčastňujú výtvarných

súťaží a ich tvorivosť môžeme vidieť počas výstavok žiackych prác na chodbe,
kde ,,ich stôl“ púta pozornosť ostatných žiakov. Svojimi výrobkami si tiež
skrášlili svoju triedu, ktorá je právom najkrajšia zo všetkých na škole. Žiaci
praktickej školy sa v mesiacoch september-október zúčastnili akcie Záložka do
knihy spája slovenské školy. Čo tomu predchádzalo? Začalo sa to
informatívnym letákom o tejto kampani. Naša praktická škola a tiež OUI
v rámci SŠI Michalovce vyplnili elektronické prihlášky na zúčastnenie sa do
tohto projektu. Následn bola vybratá partnerska škola s ktorou sa mali
skontaktovať a vymeniť si zvolený počet záložiek do knihy. Tou bolo OUI
Želovce, s ktorou sa skontaktovali mailom a dohodli sme sa na počte záložiek
na výmenu a spôsobe doručenia.
Žiaci ktorí sa zapojili do projektu boli najskôr oboznámení o účele a poslaní projektu, čo ich
veľmi nadchlo. Najviac ich potešilo, že ich záložky dostanú cudzie deti, a tak sa snažili
vyrobiť čo najkrajšie záložky. Inšpirácie hľadali na internete, v ilustráciách rôznych
rozprávkových kníh, čím si priblížili mnohé slovenské rozprávky, ktoré si aj prečítali. Potom
nastal čas tvorivosti našich žiakov a do 31. októbra si vymenili s partnerskou školou záložky.
Záložky vyrábali občas na hodinách Pestovateľských prác a počas krúžku ,,Tvorivá dielňa“.
Dohodli sa s partnerskou školou v Želovciach na počte 12 kusov záložiek. Ale žiakov to tak
chytilo, že tvorili a tvorili, až sa zastavili na počte 22 kusov záložiek. Pani učiteľka im
musela sľúbiť, že všetky záložky pošle žiakom do Želoviec.. Naši žiaci sa rozhodli, že by si
radi písali so žiakmi partnerskej školy, a tak na zadnú stranu záložiek napísali odkazy ako:
,,Chcem byť Tvoj kamarát. Chcem si s Tebou písať. Pre môjho kamaráta od… .“ Pri výrobe
záložiek

pracovali prevažne s papierom, technikou nalepovania

rôznofarebných kúskov

papiera a rôzneho kreatívneho materiálu. Partnerskej škole poslali aj odkaz, že si chcú písať
s ich deťmi, a tiež fotografie z výroby záložiek.. Po odoslaní záložiek nás knižnica vyzvala
o vyhodnotenie projektu a doložení fotografiami.
Nakoniec spoločne skonštatovali, že sa určite zapoja aj do ďalšieho ročníka tohoto projektu.
Čo bolo podstatou tejto kampane?
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave pri príležitosti Medzinárodného mesiaca
školských knižníc 2013 vyhlásila 25. augusta 2014 pre stredné školy 3. ročník

celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Moja škola, môj študijný
odbor.
Cieľ celoslovenského projektu
Cieľom projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami
a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci mohli na záložkách
ľubovoľnou technikou stvárniť svoju školu, svoj študijný odbor. Stredné školy mohli výmenu
záložiek využiť aj na nadviazanie vzájomnej spolupráce, kontaktov alebo na poznávanie
života žiakov v rôznych kútoch Slovenska.

Vyhodnotenie celoslovenského projektu
Na základe došlého vyhodnotenia celoslovenského projektu sme dostali informáciu, že
do projektu sa prihlásilo 128 stredných škôl s celkovým počtom žiakov 8 585.
Výber z dobrovoľného hodnotenia celoslovenského projektu 96 strednými školami spolu
s fotografiami z priebehu výroby záložiek alebo s fotografiami so samotnými
najkrajšími záložkami je dostupný na tejto webovej adrese:
http://www.spgk.sk/swift_data/source/2014/Projekt_Zalozka_SS_Hodnotenie_A.pdf
Prínos celoslovenského projektu
Výmena záložiek opäť prispela k nadviazaniu nových priateľských kontaktov medzi
partnerskými školami, ukázala im ďalšie možnosti spolupráce v budúcnosti, umožnila im
kreatívnou formou spropagovať svoje školy, zábavnou formou ich pritiahla ku knihám
a v mnohých prípadoch aj posilnila ich dobrý vzťah ku školskej knižnici. Pridanou hodnotou
celoslovenského projektu bolo na jednej strane oživenie vyučovacieho procesu, na druhej
strane väčší záujem o literatúru, čítanie kníh.

Praktická škola sa zapojila aj do ďalšej výtvarnej súťaže Mesiac detskej tvorby. Podrobnosti
nájdete v nasledujúcom článku.

Mesiac detskej tvorby
16.ročník výtvarnej súťaže profesora Karola Ondreičku
Žiaci špeciálnych škôl, sociálnych zariadení, detských domovov, ako aj všetky
deti zo zdravotným postihnutím, ktoré sú v domácej starostlivosti sa mohli
v mesiacoch november-december, kedy bola uzávierka súťaže

zapojiť do

výtvarnej súťaže organizovanej občianskym združením Korytnačky, Slovenským
plynárenským

priemyslom,

a.s.,

Slovenským

paralympijským

výborom

a redakciou časopisu FIFÍK. Samozrejme, že aj žiaci našej školy sa do tejto
výtvarnej súťaže zapojili. Túto súťaž nevynechali ani žiaci PRAKTICKEJ ŠKOLY,
ktorí pod vedením Mgr. Ľuby Kiš-Butkovej a Ing. Evy Čížekovej vytvorili tieto
krásne a originálne diela na dané témy:
1.
2.
3.
4.
5.

Zvieratká z džungle
Rozprávkový hrdina
Svet okolo mňa
Môj anjel
Maskot Letných paralympijských hier v Riu 2016

Dávid Pastirik –Mesto kruhových objazdov
Téma: Svet okolo mňa

Dávid Bajer- Zo života opíc
téma: Zviertká z džungle

Mária Bajkorová- Medovníková chalúpka

Slávka Kapurová- O troch prasiatkách

Téma: Rozprávkový hrdina

Téma: Rozprávkový hrdina

Názvy ďalších výtvarných diel a tému ľahko uhádnete. Toto sú ďalšie kresby žiakov
praktickej školy. Pekné však?

Do tejto výtvarnej súťaže sa zapojili aj žiaci ODBORNÉHO UČILIŤA pod vedením
Mgr. Viery Kovalčíkovej. Prinášame Vám prehľad ich výtvarných prác. Skúste
uhádnuť názov, tému a autorov výtvarných prác,ktorých určite poznáte, pretože ich
technika a ,,rukopis“ sú pre nich typické. Jednoducho krása.

A ešte jedna dôležitá vec.Po uzavretí súťaže, čiže po 9.januári 2015 zasadne
odborná porota pod vedením prof. Dušana Kállaya a vyhodnotia sa najlepšie
práce v daných kategóriách. Že neviete kto je Dušan Kállay? Je to náš slovenský
výtvarník, ilustrátor, maliar. Venuje sa aj tvorbe poštových známok,
animovanému filmu a plagátovej tvorbe. V súčasnosti pôsobí ako profesor na
VŠVU ako vedúci Ateliéru voľnej grafiky a ilustrácie. Je to ,,naslovovzatá“
osoba pre hodnotenie výtvarných prác. Takže žiaci, držte prsty naším
,,maliarom“ aby sa odbornej porote páčili a vyhrali nejaké ceny.

...A JE TU DECEMBER
V mesiaci december žijeme predovšetkým predvianočnou náladou. Začíname

s vianočnou výzdobou, pripravujeme vianočné výrobky, tešíme sa na Mikuláša
a hlavne na vianočné prázdniny. Takto krásne sme vyzdobili školu.

N

Návšteva kultúrneho podujatia
Práve preto, že už od začiatku mesiaca sme boli v takej predvianočnej nálade nás
potešilo aj divadelné predstavenie v Štátnom divadle v Košiciach, ktorého sme sa
zúčastnili 15.12.2014. Pozreli sme si krásnu hudobnú rozprávku J. Uličianského
Štyria škriatkovia a víla. Po predstavení sme si pozreli námestie Košíc, navštívili sme
aj vianočné trhy. Niečo sme si zajedli, niečo sme si kúpili, či už pre seba alebo pre
blízkych ako vianočný darček, ale hlavne domov sme sa vracali s dobrou náladou
a pekným kultúrnym zážitkom. Veríme, že o rok sa tam vrátime na ďalšie krásne
divadelné predstavenie, keďže v Michalovciach divadlo nemáme.

Ján Uličiansky: ŠTYRIA ŠKRIATKOVIA A VÍLA

Rozprávka nám ponúkla zábavu i poučenie
pre deti i dospelých. V rozprávke sme
počuli pesničky v spojení s nesmrteľnou
hudbou Vivaldiho.

Text sleduje:

Tamara
Turcsányiová

//
OSOBY A OBSADENIE

REALIZAČNÝ
TÍM/

Pikolo, jarný
škriatok:

František Balog

Solário, letný
škriatok:

Juraj Zetyák

Vento, jesenný
škriatok:

Tomáš Diro

Fredo, zimný
škriatok:

Stanislav Pitoňák

Viva, malá víla:

Lívia Dujavová

Dramaturgia:

Martin Gazdík

Scéna:

Pavol Andraško

Kostýmy:

Eva Farkašová

Choreografia:

Dana Dinková

Texty piesní:

Ján Uličiansky

Hudba:

Antonio Vivaldi,
Peter Zagar

Réžia:

Ján Uličiansky

Futura, rosnička:

Henrieta Kecerová

Asistent réžie:

Stanislav Pitoňák

Viva (tanec):

Adriana Vrbová

Inšpícia:
jarné, letné, jesenné
a zimné víly, žaby
(tanec):

Ingrid Dlugošová
Balet ŠD Košice, študenti Súkromného konzervatória na Zádielskej
12 v Košiciach

Zábava
Hovorí sa že smiech, je najlepší liek na všetky choroby, tak vám
prinášame túto rubriku.
Mamička oznamuje
synčekovi:
-Jožinko, budúci rok už
budeš v druhej triede, a to už budeš môcť utierať riad...
-Tak to radšej prepadnem.Učiteľ sa pýta Ferka:
- Keby si mal sedem cukríkov a ja by
som ťa o dva poprosil, koľko by Ti ostalo?
-Sedem
Na strednej škole prváci
píšu písomku. Učiteľ
zbadá, že jeden žiak má
ťahák. Žiak ho
inštinktívne rýchlo
Žiak hľadá ťahák, no ani
s učiteľovou pomocou ho
nevie nájsť: "Kam si ho
schoval?!" - pýta sa
učiteľ. Žiak odpovedá: "To by som aj ja rád vedel...."
Učiteľka dala žiakom slohovú úlohu : „Keby
som bol riaditeľom firmy“. Žiaci píšu iba
Matej nie. "Prečo nepíšeš"? pýta sa učiteľka .
"Čakám na sekretárku.

OSEMSMEROVKA
Dve ženy sa urážajú. Prvá povie:
- Ty máš také krivé nohy, že by
H
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pomedzi ne prešla aj sviňa. Druhá

HABIT, HADICA,
HALUZ, HÁREM, HELIO,
HELMA, HLADINA,
HLIADKA, HLOHOVEC,
HMOTA, HODNOTA,
HOLIČ, HORA, HORALKA,
HOREC, HOSTITELIA,
HOTEL, HRADBA,
HRADISKO, HRANICA,
HRANOL, HRBÁČ, HRČKA,
HRDINKA, HROBÁR,
HRSTE, HRTAN, HUDBA,
HUDOBNÍČKA, HUMNO,
HUSLE.

na to:
- TAJNIČKA – 9 písmen +
znamienko)

Čarovné Vianoce
Pomaly, ale isto sa blížia Vianoce. My, žiaci to vnímame viac ako blížiace sa
vianočné prázdniny. Pomaly odpočítavame dni do vianočných prázdnin. Ale nie!
Jasné, že aj my žiaci sa tešíme na Vianoce. Vo vianočnom duchu sa nesú posledné

decembrové týždne. Vianoce nám pripomína vianočná výzdoba na našej škole do
ktorej sa zapojili žiaci všetkých učebných odborov, maľujeme výkresy s vianočnom
tematikou pod vedením Mgr. Viery Kovalčíkovej, zhotovujeme vianočné výrobky
a naši spolužiaci cukrári pečú voňavé vianočné medovníčky, ktoré tááák veľmi
rozvoniavajú po celej chodbe.

Niečo o Vianociach

kde prišiel na svet malý Ježiško. Darčeky

Vianoce v Európe

rozdáva dedo Koleda a tradičným vianočným

Viete, milí naši spolužiaci, ako trávia
Vianoce v iných krajinách? Možno ste

jedlom je bravčové mäso, šošovica, fazuľa,
ryža a kapusta.

niečo počuli, ale ako trávia Vianoce

Chorvátsko

napr, vo Veľkej Británii, Bulharsku,

Darčeky nosí Ježiško, pôst sa tu nedodržiava.

Českej

Deň hladovania si presunú na prvý sviatok

republike,

Chorvátsku...

sa

dozviete teraz od nás. Preto čítajte...

vianočný. K tradičným jedlám patrí bravčové
mäso a putica- bohato zdobená bábovka.

Veľká Británia
Česká republika
Vianočné tradície sú spojené s vystavovaním
Začneme našimi susedmi Čechmi, ktorí trávia

vianočných

Vianoce podobne ako my. Sviatky trávia

pobozkaním

spoločne s celou rodinou, od rána sa pôstia

pančúch na kozub, do ktorých prináša darčeky

aby večer uvideli ,,zlaté prasiatko“. K ich

Santa Claus. Štedrovečerná večera sa koná

štedrovečernému

šošovicová,

25.decembra. K tradičným jedlám patrí sliepka,

rybacia alebo zemiaková polievka. Jedia aj

hus alebo moriak a ako dezert vianočný

ryby, vianočku, a ,,kubu,, z krúpov a cesnaku.

puding.

menu

patrí

pohľadníc
sa

pod

na

rímsu

imelom

kozubu,
a vešaním

Cez deň zdobia stromček aby večer pod neho
priniesol Ježiško darčeky a pri stromčeku
spievajú koledy.

Bulharsko

Španielsko
Oslavy Vianoc sa nesú v duchu spevu, tanca,
hudby. Na uliciach, v kaviarňach a dokonca
v kostoloch sa tancujú miestne ľudové tance.

Na Vianoce nesmie chýbať v izbe stromček

K typickým vianočným jedlám patrí baranie,

a slama, ktorá má pripomínať chudobu chlieva,

jahňacie alebo kozľacie mäso s množstvom

zeleniny, ovocia, vína. Na stole nesmú chýbať

ľudia sadnú do saní a vozia sa po zasneženej

ani sladké múčniky a zákusky. Darčeky si však

krajine.

nedávajú na Štedrý večer ale čakajú na nich
až do Troch kráľov, pretože veria, že tie im
privedú až traja králi do topánok.

Tak čo, milí naši spolužiaci, páčil sa Vám náš
príspevok? Menili by ste naše Vianoce za

Švédsko
V každej

Vianoce v inej krajine? My v redakcii sme sa
domácnosti

nesmie

chýbať

trojramenný vianočný svietnik so sviečkami,

jednoznačne zhodli že určite nie! Veď naše
Vianoce sú tak čarovné a nám blízke.

ktorý pripomína Svätú trojicu. Stromček zdobia
až na Štedrý deň a doprostred miestnosti sa
zavesí aj „ vianočná koruna. Darčeky nosí
hrbatý vianočný škriatok jultomben, ktorého

Vianočná diskotéka

sprevádza malý trpaslík Junissar a občas sa
tento švédsky Ježiško zmení na starého capa.
Spája sa s ním legenda. Sterý cap odmietol
dať Ježiškovi chlp na teplú prikrývku a preto za
trest musí roznášať po domoch darčeky. Medzi
tradičné jedlá patrí sušená treska v bielej
omáčke, teplá šunka so zeleným hráškom,
varená hnedá fazuľa so slaninou zapečená
v cibuli. Nakoniec sa ako sladký dezert podáva
ryžový nákyp so zapečenou mandľou. Kto ju
nájde

dostane

darček.

Niekde

sa

ešte

zachoval zvyk- vianočná prechádzka, kedy si

Predtým ako naša škola zatvorí brány školy kôli vianočným prázdninám
nám

náš učiteľský zbor

pripraví vianočnú diskotéku. Bude to určite

skvelá zábava s našimi spolužiakmi. Disdžokej, už tradične pán učiteľ
Mgr. J. Fešovič nám vždy púšťa hudbu podľa nášho výberu, takže to
budeme môcť poriadne roztočiť. A na

záver sme si so spolužiakmi

poprajeme krásne Vianoce a cestou zo školy sa budeme tešiť na
prázdniny, vianočný stromček, vianočné menu, darčeky a hlavne na dni
oddychu a leňošenia.

Milí spolužiaci, srdečne Vás pozývame dňa
19.12. 2014 o 12.30 na vianočnú diskotéku!

V mene redakcie časopisu Štvorlístok prajeme vedeniu školy, našim
pedagógom a vám našim študentom šťastné a veselé vianočné sviatky
v kruhu celej rodiny. Zároveň pripájame toto pekné vianočné
a novoročné blahoželanie. Uvidíme sa v novom roku 2015.

PF 2015

Vianočné prázdniny
22.12.2014 - 07.01.2015

Nástup do školy po prázdninách

08. 01. 2015(štvrtok)

