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Zo života našej školy

Milí žiaci,

V mesiaci január už tradične očakávame zhodnotenie našich výchovno-vzdelávacích
výsledkov v podobe výpisu z vysvedčenia. Pre prvákov je to ich prvé vysvedčenie na novej
škole. Druháci si môžu porovnať svoje vedomosti s 1.ročníkom - Zlepšil som sa? Zhoršil?
Pre tretiakov je tento mesiac výnimočný v niečom inom. Čaká ich jeden z najkrajších dní
v živote stredoškolákov a tým je vždy nezabudnuteľná ....

STUŽKOVÁ -29.1.2016
V tomto školskom roku tento deň pripadol na piatok 29. 1. 2015. Stužková je deň končiacich
príprav, nácviku programu, prípravy slávnostného oblečenia, účesov... A ako tento deň
vnímajú tretiaci našej školy? Presne tento deň vystihujú slová: tréma, nervozita, strach,
očakávanie, neistota ...... . V priebehu večera sa však ich pocity menia na oveľa príjemnejšie.

Po povinných kolách programu sa začne voľná zábava, kde zrazu z nich všetko opadne. Ako
dôkaz Vám poslúžia tieto fotografie. Na úvodných ešte vidno trému, sem-tam náznak úsmevu,
ale na tých ďalších už vidno uvoľnenie. A ku koncu stužkovej sa už všetci zabávajú jedna
radosť. Milí tretiaci, tieto fotografie vám pripomenú váš deň. A vy ,,mladší „, pozrite sa čo
vás čaká o rok, o dva.
Stužkovej slávnosti predchádzali zaujímavé akcie ako pečatenie klasifikačného záznamu,
pozývanie učiteľov a majstrov odborného výcviku na stužkovú slávnosť a tiež pálenie
klasifikačného hárku.

Priebeh stužkovej v našej fotogalérii
Krásne vyzdobená školská jedáleň

Slávnostný nástup

Všetko je pripravené

Pripínanie stužiek

A niečo z programu

Navždy sa zachová,v pamäti stužková....
na

V jeden krásny februárový

tancovalo sa jedna radosť.

záver

deň sme sa všetci zišli

O občerstvenie sa postarali

masiek. A po vyhodnotení

v spoločenskej

majsterky

nasledoval spoločný obed

miestnosti

odborného

na fašiangovom karnevale.

výcviku.

V úvode

Podmienka!

predstavili

všetky

Žiaci

museli

prísť v maskách. Záujem zo

a potom

strany žiakov

dopoludnia

bol veľký.

porota

bolo

vyhodnotenie

sa

pre všetky ,,masky“. Všetky

masky

,,masky“ získali pekné vecné

počas

ceny

zostavovala

alebo

sladkosti.

Dúfame, že o rok si

to

Každý z nich sa snažil si

rebríček najkrajších masiek.

zopakujeme a masiek príde

urobiť

jednoduchú

Do karnevalu sa zapojila aj

ešte

masku. Nálada bola, dobrá,

naša Praktická škola. Na

aspoň

viac.

Marec ako je známe je
mesiacom kníh. Práve
v tento mesiac robíme
väčšiu osvetu knihám,
čítaniu.
Aj
na
vyučovacích hodinách
nám vyučujúci rôznymi
aktivitami
upevňujú
vzťah
k literatúre.
Okrem
čítania
si
rozvíjame
svoje
schopnosti
v prednese. A to bolo
dôležité v súťaži, ktorú

pravidelne pripravujú
učitelia
slovenského
jazyka a literatúry na
našej škole. Aj v tomto
roku sa konala takáto
súťaž
pod
názvom
Hviezdoslavov Kubín.
Zúčastnili sa jej 11 žiaci
ktorí
majú
vzťah
k recitovaniu, a nebolo
ich málo! Niektorí žiaci
nás prekvapili veľmi
pekným
prednesom a poniekto
rí zase získali nové
skúsenosti
a cenné
poznatky,
ktoré
budú
môcť
využiť
v budúcom
školskom
roku
na
ďalšom
Hviezdoslavovom

Kubíne. Súťažiaci si
vytvorili
príjemnú
súťaživú
atmosféru
v ktorej zvíťazili nielen tí
najlepší, ale všetci,
ktorí mali chuť a odvahu
predviesť svoje nadanie
a schopnosti .
Súťaž pripravila a viedla p.
zástupkyňa

Mgr.

rozhodla

v zložení:

Mgr.

1. miesto
Otília HORVÁTHOVÁ1.A
Kristián Jano 2.B

2. miesto

Jana

Halajčíková. O výsledkoch
súťaže

Celkové poradie

porota

Bohuslava
KAPUROVÁ, 2.A PŠI
Vladimír KUVIK, 2.C

Jana

Halajčíková, Mgr. Ľ. Kiš –
Butková,
Pančíková..

Otvorená hodina v odbore
kuchár -17. marec 2016
Počas školského roka vyučujúci
jednotlivých učebných
odborov
pripravujú so žiakmi otvorené hodiny.
Pani učiteľka Mgr. Mária Rusinková
pripravila so svojimi žiakmi otvorenú
hodinu.

a p.

Daniela

3. miesto
Dávid Pastirik 2.A PŠI
Všetci súťažiaci boli
odmenení vecnými
cenami. Blahoželáme!

Deň vody 23.3.2016
Že je zdravie veľmi dôležité vieme a počúvame
z každej strany. Vieme aj to, že musíme
dodržiavať pitný režim, denne najmenej 2 l
vody. To nám pripomenuli aj naše MOV počas
Dňa vody prezentáciou rôznych druhov
minerálnych vôd, pripravených miešaných vôd
napr. s citrónom, mätou a pod. spojený
s ochutnávkou. Takto sme zistili, že aj keď
niekomu nechutí obyčajná voda, môže si ju
rôzne ochutiť. Ochutnať prišli aj naši
pedagógovia. Takto sme sa všetci osviežili
a urobili niešo pre svoje zdravie. Dobrá rada
pre žiakov! Aj keď necítite smäd, musíte
vedieť, že pitný režim musíte
dodrťiavať. A takéto chutné vody vás
príjemne osviežia aj v horúcich letných
dňoch.

Na zdravie

Školskú súťaž v učebnom odbore maliar
pripravil MOV Vít Hubinák našim maliarom.
Počas tejto súťaže mali žiaci predviesť svoje
teoretické znalosti aj praktické zručnosti.
Myslíme si, že naši maliari sú naozaj šikovní
a nedali sa zahanbiť. Pre víťazov boli
pripravené pekné vecné ceny. Pozrime sa
milí naši žiaci ako im to išlo.

5. apríl 2016 Školská súťaž
v učebnom odbore maliar

7. apríl 2016 Deň zdravej
výživy

V tento deň sme mohli ochutnať z množstva zdravých jedál. Okrem dôležitého
pitného režimu je pre nás dôležitá aj zdravá strava. Zabudnime na sladkosti, salámy,
chlieb, čipsy a pod. Nezabúdajme na zdravú zeleninu a ovocie, ktoré s vhodnými
surovinami môžu byť pre nás veľmi chutné. Aj zdravá strava môže pekne vyzerať
a ešte lepšie chutnať. O tom nás presvedčili naše majsterky odborného výcviku. Boli

sme, ochutnali sme, a veľmi nám to chutilo. Za krátky čas sa po týchto dobrotách len
tak zaprášilo. Tu sú dôkazy.

zručnosti.
súťažných

Súťaž

spočívala

disciplínach:

v troch
príprava

cestovinového šalátu, umývania a utierania
V stredu 27. mája 2016 sa na našej škole
konala Krajská súťaž praktických škôl pod
názvom,, RUKA V RUKE“. V tejto súťaži si
dvojčlenné

súťažné

družstvá

zo

6

praktických škôl z PŠI Trebišov, z PŠI Ždaňa
,2 z PŠ Košice, PŠI Michalovce, PŠ Pavlovce
nad Uhom mohli preveriť svoje praktické

riadu a decoupage (dekupáže), čiže vyžitia
servítkovej techniky ako aplikácie na tričko,
prišitie korálikov na aplikáciu, vyžehlenie a
poskladanie trička klasickým spôsobom.
Po súťažnej časti bol pripravený pre
súťažiacich

obed

v školskej

jedálni.

Za našu školu súťažilo družstvo v zložení Bohuslava Kapurová a Zuzana Rudolfová z 2.A
PŠI.
Príprava cestovinového šalátu prebehla bez
problémov, no zhotovenie aplikácie na
tričko servítkovou technikou niektorých
súťažiacich poriadne potrápilo, čo sa
odzrkadlilo aj na konečných výsledkoch. Po
skončení súťaže sa komisia tvorená z troch
členov tvorených zástupcami zúčastnených
škôl zhodla na umiestnení jednotlivých
súťažných družstiev. Na záver súťaže boli

všetci žiaci v spoločenskej miestnosti
odmenení vecnými cenami, diplomami.
Samozrejme, že vlastnoručne vyzdobené
tričko si mohli súťažiaci zobrať a podarovať
komu chcú. A ako dopadlo naše súťažné
družstvo? Môžeme sa pochváliť krásnym 1.

miestom
blahoželáme!

v tejto

súťaži.
Ste

Dievčatá,
super!

Udalosti v mesiaci MÁJ
Týždeň mlieka 18.05.2016
Pri tejto príležitosti sme sa celý týždeň venovali propagácii mlieka a mliečnych výrobkov.
Spomenieme
napr.
referát,
ktorý
bol
venovaný
tejto
téme,
bola
zorganizovaná ochutnávka mliečnych výrobkov a počas celého týždňa sme súťažili o
najlepšieho konzumenta mliečnych výrobkov zberom hliníkových viečok z mliečnych
výrobkov. Do tejto súťaže sa prihlásili aj žiaci PŠI. Počas celého týždňa poctivo zbierali
hliníkové viečka z mliečnych výrobkov, čo sa im aj oplatilo. Dúfame, že tie mliečne výrobky
naozaj zjedli, a že im chutili.
Podľa výsledkov súťaže na 1.mieste sa umiestnila žiačka 2.A PŠI Bohuslava
Kapurová, na 2. mieste Dávid Pastirik a na 3. mieste skončil žiak 2.A PŠI Dávid
Bajer.

CŠH DIEVČAT
10.05. 2016-11.05.2016
V máji naša škola žila športom. 10.-11.
mája 2016 sa na našej škole konali
Celoslovenské športové hry dievčat. Na
našu školu prišli súťažiace zo Sniny,
Trebišova, Košíc, Novej Vsi nad Žitavou,
Liptovského
Mikuláša
a samozrejme
súťažili aj naše dievčatá z Michaloviec.
Prvý deň v popoludňajších hodinách hrali
volejbal - každý s každým. Naši žiaci
povzbudzovali naše súťažné družstvo
veľmi dobre, veď naše dievčatá získali vo
volejbale krásne 2. miesto. Na druhý deň
súťažili v atletike - beh, skok do diaľky,
vrh guľou, štafeta. Tu už nezískali žiadnu
cenu, ale dali do toho všetko. Konkurencia
bola veľmi silná. Počasie nám vyšlo,
prežili sme krásny deň.
Tento deň nám pripomínajú tieto fotografie.

17.

16.06. – 17. 06. 2016
Celoslovenské športové hry
chlapcov
16.06.

–

17.

06.

2016

sa

konali

Celoslovenské športové hry chlapcov. Na
našu školu prišli súťažiaci z 12 škôl Prešov, Žilina, Michalovce, Košice, Stará
Ľubovňa, Dobšiná, Nová Ves nad Žitavou,
, Ladce, Mojmírovce, Snina, Poprad
V prvý deň popoludní súťažili v malom
futbale. Na druhý deň ich čakala atletika.
Nevyšlo im však počasie, a počas atletiky
celé dopoludnie pršalo. No i napriek
takémuto upršanému počasiu naši chlapci
podali perfektné výkony. Zíslkali krásne
prvé miesta v atletike -

v štafete. Gejza

získal 3. Miest v –skoku

do diaľky.

Chlapci ďakujeme. Sme radi, že aj nám sa
ušli medaile.
A takto to vyzeralo

Športové popoludnie žiakov PŠI
Dňa 21. 05. 2015 p.uč. Mgr. Ľuba Kiš-Butková a p. asistentka Daniela Pančiková
pripravili pre žiakov PŠI v Michalovciach športové popoludnie kde si mohli žiaci
zmerať svoje sily v rôznych športových disciplínach. Práve toto športové popoludnie
žiaci prežili v súlade s pravidlami fair play. Žiaci si zasúťažili v hode basketbalkou do
koša, skoku na švihadlách, zahrali si stolný tenis, precvičili si svoje bežecké schopnosti.
Na záver boli ocenení cenami.

sa žiaci našej školy
zúčastnili divadelného predstavenia
s názvom ,,Budulínček.

diviť, že sa jedného dňa dostal do problému,
keď napriek varovaniam, aby nikdy nikomu
cudziemu neotváral, vpustil do domu zákernú
líšku. Ktovie, ako by to s malým nezbedníkom
dopadlo, ak by jeho najbližší nevyrazili na
záchrannú výpravu...

Bola to rozprávka o chlapčekovi, ktorý
nepočúval, o babke a dedkovi, ktorí počuli
veľmi zle, a o líške, ktorá počula až príliš
dobre... Bol raz jeden malý chlapček
Budulínček. Rodičov už nemal, preto sa oňho
starala babka s dedkom. Veľmi ho ľúbili, no
vôbec to s ním nemali ľahké. Budulínček totiž
vôbec, ale vôbec nepočúval. A tak sa niet čo

Žiakom sa toto divadelné predstavenie veľmi
páčilo. Po jeho skončení si so svojimi
.

vyučujúcimi prešli historické pamiatky mesta
Prešov. Domov žiaci odchádzali s peknými
zážitkami

Zariadenie Harmónia sa v našej spoločenskej
miestnosti predstavilo s pantomímou v hre
„Návrat troch chrobákov“. Námet čerpali
z klenotu československej televíznej tvorby
„Traja chrobáci“, ktorý doplnili pestrými
kostýmami a guliverovskými kulisami. Všetkých
prítomných sa podarilo nielen rozosmiať, ale

najmä vrátiť o niekoľko desaťročí späť.
V divadielku účinkovali aj bývalí žiaci PŠI,
elokovanej triedy v Strážskom. Potešenie bolo
na oboch stranách. Všetci si spoločne pozreli
našu krásnu školu, pripravili sme im aj
občerstvenie.

Jún sa v našej škole vyznačoval športovými súťažami. Spomínate si na športový
deň so zdravotne postihnutými v r.2015? Tento rok sme sa znova stretli takmer s 80
zdravotne postihnutými ľuďmi plnými elánu, dobrej nálady, radosti zo života. Môžeme
im ticho závidieť. Aj vy ste si mohli s nimi zmerať sily v hádzaní loptičky do koša,
hádzaní šípok na terč, rýchlej chôdzi, hode granátom, florbalom., kopom futbalky do
bránky,

..

.

Počas celej tejto akcie sme mali aj pekné počasie a záver vyvrcholil udeľovaním cien
v podobe medailí, pohárov a diplomov. Aj náš Dávid Pastirik z PŠI získal krásne prvé
miesto

v hode

granátom.

Super

pohoda,

super

zážitky,

super

deň!

V týchto dňoch
prebiehali na našej
škole skúšky
dospelosti –
záverečné skúšky
ktorých sa zúčastnili
žiaci z učebného

odboru kuchár,
cukrár, opatrovateľ,
žiaci z odboru maliar
a z učebného odboru
služby a domáce
práce. Dni plné
úzkosti, trémy,
nervozity nakoniec
dopadli úspešne skúšky úspešne
vykonali všetci žiaci.
Blahoželáme
a prajeme veľa

úspechov v živote,
predovšetkým
nájdenie si
zamestnania. Veľa
šťastia naši tretiaci.

Zábavné okienko
Milí naši žiaci, pomaličky sa blížia prázdniny a tak sme Vám na voľné chvíle ničnerobenia
pripravili trocha zábavy aj poučenia. Zároveň si precvičíte svoje mozgy, čo je pre Vás veľké
plus. Držíme palce pri lúštení osemsmerovky. Kto ju správne vylúšti, nech sa prihlási na
začiatku šk.r. u redakčnej rady kde si môže vyzdvihnúť odmenu. Na zasmiatie sme pripravili
niekoľko vtipov. Vaše tipy na slušné vtipy od vás očakávame počas celého rok.
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Riešenie osemsmerovky : ..........................................................

Nájdi rozdiel

Vtipy

V telefónnej búdke stojí žena a listuje
v zozname. Vonku čaká rad ľudí.
Po pol hodine sa osmelí pán, ktorý je
prvý v rade: — Dovolíte, pani,
pomôžem vám nájsť číslo.
— Ja nechcem telefonovať. Hľadám
nejaké pekné meno pre chlapčeka,
ktorý sa narodil mojej sestre.
Pani učiteľka vysvetľuje v
triede:
- Hovoríme, že krava sa otelila,
mačka sa okotila. Povie niekto
ďalší príklad?
Móricko sa hlási:
- Prosím, žralok sa ožral.

Pani učiteľka vyvolala k tabuli
Jakuba, a pýta sa ho:

- Jakub, ako sa volajú zvieratá,
ktoré žerú byliny?
- Bylinožravce.
- Výborne. A ako sa volajú tie,
ktoré žerú mäso?
- Mäsožravce.
- Výborne. Ako tie, ktoré žerú
všetko?
- Pažravce.

Chlapík si kúpil smrteľne
drahý tereňák a
zaparkoval ho pri dome.
Večer ide akýsi somrák
okolo a všimne si vzadu
na džípe nápis 4x4. Dlho
nerozmýšľa, chytá
hrdzavý klinec a

Príde Maťko celý bledý do
lekárne:
- Máte nejaké prášky proti
bolesti?
- A čo ťa bolí?
- Ešte nič, ale otec práve
pozerá moje vysvedčenie!

doškriabe: 4x4=16
Ráno ide nasraný majiteľ
tereňáku do servisu a
dáva zalakovať
postihnuté miesto.
Na ďalší deň sa história

opakuje, zas a zas - celý týždeň. Nakoniec to majiteľ auta vzdá, ide do servisu a žiada, aby
mu urobili chrómový emblém 4x4=16.
Spokojne sa vracia domov, parkuje tereňák pri dome. Večer ide podnapitý somrák okolo, vid
veľkým chrómom napísané 4x4=16. Vyberá klinec a už aj vyrýva: SPRÁVNE!

Koniec školského roka

Milí naši spolužiaci, užite si

A je to tu!
Skončili

vám

školské

povinnosti. Hurá!

Onedlho si

prevezmete

vysvedčenia

a rozídete sa domov. Už viete

ich

naplno.

Oddychujte,

navštívte krásne miesta, veľa
spite, zabávajte sa....! Tešíme
sa na Vás znova v septembri.

ako budete tráviť prázdniny?

To vám praje naša redakčná rada v zložení

Šéfredaktorka: Danka Ferčáková
Redaktori: Janka Ferčáková a Diana Kotulová
Koordinátor časopisu: Mgr. Ľuba Kiš-Butková

Dôležitá informácia!
Prázdniny

od 1.07.2016 - 04.09.2016

V škole sa znova uvidíme 5. 9. 2016

