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Želáme všetkým, aby im tento školský rok
priniesol hlavne veľa zdravia hlavne od

Milí žiaci,

ochorenia COVID-19, šťastia, lásky, aby
bol pre všetkých žiakov a pedagógov
poučný, pozitívny a zaujímavý. Veľa
šťastia! Ďakujeme hlavne zodpovedným
ľuďom a zdravotníkom za ich obetavú
prácu.
Z dôvodu koronavírusu na Slovensku sa
mnohé školské akcie nemohli uskutočniť,
preto aj náš časopis je o niečo
chudobnejší, ale o to poučnejší.

Príjemné čítanie praje redakcia časopisu.

nemohli chodiť na prax. Prerušené bolo
štúdium

žiakom

pracoviska

PŠI,

v Strážskom

epidemiologickým

elokovaného
kôli

prísnym

nariadeniam

v DSS

Harmonia Strážske.

Slávnostné otvorenie šk. roka
2020/2021

I napriek všetkým týmto úskaliam želáme
všetkým, aby im nový školský rok priniesol

V júni sme sa s našimi tretiakmi lúčili so

veľa poučného, pozitívneho a

želaním, aby sme v septembri už mohli učiť

zaujímavého. Veľa šťastia!

bez tých všetkých obmedzení.
Dňa 2. septembra 2020 sa opäť otvorili

Želáme všetkým úspešný štart do
nového školského roka!

brány pre všetkých vzdelávania chtivých
žiakov, a slávnostne sme zahájili nový
školský rok 2020/2021.
Ale želanie sa nesplnilo, začať sme museli
za

prísnych

hygienických

podmienok

v dôsledku neutíchajúcej hrozby COVID19. Do školy sme nastúpili ako ináč

Milí kolegovia a žiaci, v mene
redakčnej rady vám prajeme veľa
úspechov vo vzdelávaní, a zároveň
vám prajeme veľa lásky k blížnemu,
aby každá trieda bola oázou
vzájomného porozumenia
a spolupráce.

s rúškami. Neuskutočnilo v spoločenskej

Akcie v mesiaci

miestnosti, hneď po vstupe do školy museli

september

žiaci a ich zákonní zástupcovia vypísať
tlačivo o bezinfekčnosti, odmerala sa im
teplota, prešli dezinfekciou rúk,

a takto

odišli do svojich tried v prítomnosti svojich
triednych učiteľov. Takže takto netradične
sme začali.
Vyučovanie podľa rozvrhu hodín začalo
3.9.2020.Odlišné bolo v tom, že žiaci
a pedagógovia museli nosiť rúška, žiaci sa
nemali

združovať

na

chodbách,

neuskutočňovali sa hromadné podujatia.
Na

hodinách

telesnej

výchovy

bolo

zakázané cvičiť v telocvični, nahradili ho
pobxyt vonku a vychádzky. Naši žiaci

Mnohé tradičné školské akcie ako ,,Mosty bez
bariér“
sa
v tomto
školskom
roku
neuskutočnili.
Hoci za prísnych hygienických podmienok kvôli
COVID-19, ale predsa sa uskutočnilo aspoň
niekoľko školských akcií.
14.09.2020 sa uskutočnilo Účelové cvičenie pre
žiakov 1.,2. ročníka a pre žiakov 3.roč. Kurz na
ochranu človeka a prírody. V tomto školskom
roku to bolo iné, nemohli sme ísť celá škola na
zvolené stanovište ale každý tr. učiteľ so svojou
triedou na iné miesto v prírode kde sa
uskutočnili vedomostné a praktické - z oblasti
prvej
pomoci
a zdravotnej
prípravy,
bezpečnosti a telovýchovné aktivity. Akciu
pripravil a zorganizoval Mgr. Fešovič.

Pravidelne každý mesiac podľa významných dní v konkrétnom mesiaci
sa na škole organizujú akcie a oboznamujeme žiakov s významným
dňom aj prostredníctvom školského rozhlasu alebo čítame žiakom
v triede referát. 16.09.2020 sa uskutočnila akcia k Medzinárodnému
dňu čokolády (13.9.) - p. Silvašiová. Referát k Medzinárodnému dňu
proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodovaniu so ženami a deťmi
pripravila Ing. Kasincová. 30.09.2020 Bc. Kolesárová pripravila pre
žiakov pri príležitosti Medzinárodného dňa mlieka na školách referát
s týmto dňom spojenú, ktorý mal motivovať žiakov k pitiu mlieka a ku konzumácii väčšieho množstva
mliečnych výrobkov.

Čo sme zaŽili v októbri
V októbri sme boli tiež ochudobnení o tradičné kultúrne podujatia na ktorých sa pravidelne
zúčastňujeme ako napr. súťažná prehliadka ,,Srdce ako dar,“ kde svoju záujmovo-umeleckú
činnosť prezentujú zdravotne postihnuté deti, mládež a dospelí. Je nám to ľúto. Je medzi nami
veľa nadaných žiakov ktorí by radi reprezentovali našu školu v speve, tanci, hre na hudobný
nástroj. No, nedalo sa. Prísne hygienické opatrenia platia v celej krajine. Zrušené boli všetky
kultúrne podujatia. Korona ....
V tomto mesiaci sa celá škola vyzdobila v jesennom duchu. Na školských chodbách sme pripravili tri stoly
s jesennou tematikou.
Dole na prízemí školy MOV p. Antoniová pripravila veľmi peknú
výstavku pod názvom:

,,Plody jesene očami našich

predkov.“
Predsa len prebehli akcie ktoré sme len tak tak stihli uskutočniť.

16.10. sa k Svetovému dňu výživy uskutočnila akcia spojená
s prípravou jedál z cestovín, vajec a jabĺk. Túto akciu
zrealizovala hlavná MOV p. Ščerbová z MOV odboru kuchár
p. Silvášiovou, p. Reščákovou a p. Antoniovou. Táto akcia
mala poukázať hlavne na to, aby sa potravinami neplytvalo,
aby zbytočne neskončili v koši. Kvôli pandémii COVID 19
každá odborná skupina ponúkla pripraveným pokrmom žiakov v ostatných v triedach.

16.10.2020

,,Školské kolo Olympiády ľudských práv“.
Na žiakov čakal vedomostný test z ľudských práv ktorý sa tento
rok zameral na ,,právo na vzdelanie a právo na život“. Tento test
pre žiakov pripravila p. uč. Mgr. Mária Poláková. Akcia prebehla iba po triedach. Školského
kola OĽP sa v šk. roku 2020/2021 zúčastnilo na našu radosť 27 žiakov. Po sčítaní všetkých
bodov bolo určené nasledovné poradie umiestnených žiakov.

1. miesto: Jakub Jozef Kendráč – 1.C
2. miesto: Alexander Rusnák – 2.B
3. miesto: Janka Pohlotková – 2.A
Veríme, že poznatky ktoré uplatnili budú aj reálne praktizovať.
Žiaci boli ocenení vecnými odmenami.

Záložka do knihy spája
SLOVENSKé školy 2020
K Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2020
vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave 9.
ročník celoslovenského projektu pre stredné školy s názvom Záložka do knihy spája školy: Osobnosti
a diela slovenskej dramatickej tvorby (100. výročie založenia Slovenského národného
divadla a 190. výročie prvého ochotníckeho predstavenia na Slovensku). Projekt je

zameraný na objavovanie krásy a múdrosti kníh a potešenie zo spolupráce. Jeho cieľom je
nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania.
Do tohto projektu sa naša škola zapája už tradične. Predchádzalo tomu zaslanie elektronickej
prihlášky do 30.septembra 2020, následne nám bola pridelená partnerská škola a potom sme
už tvorili. Skoro mesiac sme mali na to, aby sme svojej partnerskej škole odoslali vlastnoručne
vyrobené záložky. Tento rok opäť vyrábali záložky študenti prvého až tretieho ročníka OUI a
Praktickej školy. V spolupráci s Mgr. Máriou Polákovou za PŠI a Mgr. Ľubou Kiš Butkovou
za OUI vytvorili okolo 40 nápaditých, zaujímavých záložiek do kníh. Súčasťou projektu bolo
vyhľadávanie informácií o známych osobnostiach a dielach slovenskej dramatickej tvorby
a ochotníckych osobnostiach SND, konkrétne na hodinách občianskej náuky. Ako partnerská
škola nám bola pridelená škola OUI Želovciach.
V tomto školskom roku sme sa omeškali s distribúciou záložiek partnerskej škole z dôvodu
dištančného vzdelávania našich žiakov a zhoršenej školskej dochádzke. Po jesenných
prázdninách prišli záložky a sprievodný list z partnerskej školy v Želovciach . Záložky boli
veľmi zaujímavé, farebné a vytvárané rôznymi technikami. Boli na nich významné osobnosti
kultúrneho života. Boli odrazom kreativity a nápaditosti žiakov. Táto akcia z dôvodu
dištančného vzdelávania žiakov bola posunutá až do marca 2021.

SLáVNOSTNá Rozlúčka s p. riaditeľkou
PhDr. Mariannou Behúnovou
Významnou udalosťou pre našu školu bol deň 17.10.2020. V tento deň
sme sa slávnostne rozlúčili s našou p. riaditeľkou PhDr. Mariannou
Behúnovou, ktorá po 20 rokoch pôsobenia na našej škole v pozícii
riaditeľky školy a 40 rokoch pedagogickej praxe odišla do zaslúženého
dôchodku. Jej miesto nahradil menovaním Mgr. Vít Hubinák, zatiaľ
dočasne zastupujúci riaditeľ.
Prajeme p. riaditeľke pevné zdravie a nech si užíva zaslúžený
oddych v kruhu svojej rodiny. Za svoju dlhoročnú a záslužnú prácu dostala krásnu
kyticu od vedúceho odboru školstva Ing.
Jozef Javorku, CSc. z Košíc, a veľké
poďakovanie potleskom od pedagogického
a nepedagogického
zboru.
Musíme
skonštatovať, že nám p. riaditeľka zanechala
krásnu školu a zostalo za ňou kopec práce,
kontaktov a myslíme, že by pre našu školu
urobila ešte veľa záslužnej práce.

Staroba sa nás týka. Je prirodzenou
súčasťou nášho života.
V decembri v roku 1990 bol mesiac október vyhlásený Valným
zhromaždením Organizácie spojených národov za Mesiac úcty k
starším a 1. október za Medzinárodný deň starších. Pri tejto
príležitosti žiaci našej školy pod vedením MOV p. Silvášiovej pripravili
pre seniorov v Charitnom dome profesora Hlaváča perníkové srdiečka a žiaci z odboru služby a domáce
práce pod vedením p. Herichovej a p. Bakajsovej ušili rúška. Suveníry pre klientov Charitného domu
zabezpečila aj p. Ščerbová.

Krátke správy z diania sa na škole v mesiaci október
V školskom rozhlase odzneli tieto referáty: 1.10.2020 pripravila
referát k Svetovému dňu vegetariánov p. Reščaková. 10.10.2020 k
Svetovému dňu duševného zdravia - referát - Ing. Čižeková.
16.10.2020 pripravila p. Ščerbová, referát k Svetovému dňu
výživy. Ako chrániť seba a iných pred koronavírusom nám
predniesla p. Pančíková. 19.10.2020 Mgr. Fešovič pripravil pre
žiakov elokovaného pracoviska v Sečovciach prednášku
Extrémizmus a jeho hrozba. Ďalšie školské akcie sa nemohli uskutočniť z dôvodu, že od
26.10.2020 sme prešli na dištančné vzdelávanie. Plánované jesenné prázdniny 30.-31.10.2019
sme mali posunuté. V dôsledku celoštátneho testovania sme mali jesenné prázdniny
v šk.r.2020/2021 presunuté na dni 30. október a 2., 6. a 9. november 2020.

Čo nám priniesol November?
Dňa 23.11.2020 sa uskutočnila školská súťaž praktických zručnosti v učebnom odbore kuchár,
ktorú pripravila a zrealizovala p. Reščáková.
Súťaže sa zúčastnili žiaci zo všetkých troch ročníkov. Pripravovali jablkovo mrkvový šalát,
obložené chlebíky a linecké koláčiky.
Hodnotilo sa: predbežná úprava – škrabanie, lúpanie, strúhanie, krájanie, natieranie, samotná
príprava chlebíkov s uplatnením vlastnej fantázie, vaľkanie, vykrajovanie a spájanie lineckých
koláčikov. Hodnotilo sa aj dodržiavanie BOZP a hygiena pri práci.
Galéria:

Umiestnenie:
1. miesto: Daniela Badžová z 1.A s počtom bodov 48
2. miesto: Mária Geciová z 3.A s počtom bodov 46
3. miesto: Lívia Misarová z 2.A s počtom bodov 45
4. miesto: Lenka Kimová z 2.A s počtom bodov 40

Školská výtvarná súťaž ,,Stop drogám!“
Mgr. Ľuba Kiš-Butková pripravila pre žiakov školy výtvarnú súťaž ,,Stop
drogám.“ Uskutočňuje sa každoročne pri príležitosti Európskeho
týždňa boja proti drogám, ktorý pripadá na tretí novembrový týždeň.
Samotnej výtvarnej súťaži predchádzala prednáška k tejto tematike. Svoj postoj k drogám
žiaci preniesli na výkres. Žiaci využili techniku kresba, maľba, suchý pastel a vytvorili krásne
výtvarné diela ktoré niesli v sebe odkaz pre všetky generácie aby nezačali, neužívali a prestali
s drogami ktoré nás môžu zničiť.
Prinášame vám galériu výtvarných prác našich žiakov:

Konečné poradie:
1. miesto: Alex Kima – 2.B
2. miesto: Štefan Hospodi- 2.B
3. miesto: Jozef Kima- 1.B

Gratulujeme!

Žiaci boli ocenení za svoj talent vecnými odmenami.

Krátke správy z diania na škole v novembri
Na škole sme začali s vianočnou výzdobou tried a chodieb. Svoje priestory si
krásne vyzdobili aj žiaci s pomocou svojich triednych učiteľov vo svojich
triedach.. V tomto mesiaci odzneli tieto referáty: Referát k Svetovému dňu
vegánov pripravila p. Silvášiová a p. Fehérová referát k Svetovému dňu diabetu
–– tieto referáty odzneli až po nástupe žiakov do školy 16.11.2020. 18.11.2020
Mgr. Kiš Butková pripravila referát k Medzinárodnému dňu študentstva- 17. november, ktorý bol
vyučujúcimi prečítaný po triedach.Ďalšie referáty k významným dňom v mesiaci november pripravili
a prečítali žiakom p. Antoniová – referát k Svetovému dňu prevencie týrania a zneužívania detí- 19.11.,Ing.
Čížeková referát k Svetovému dňu pozdravu: Nezabudni na pozdrav – 21.11 a referát k Európskemu týždňu
boja proti drogám 21.11. Mgr. Rusinková.

Novinky v decembri

zdravotníctva SR a viacerých odborných
pracovísk na Slovensku a v zahraničí.
Kampaň nie je spojená s finančnou

Mesiac

december

pokračoval

verejnou zbierkou.

vianočnou výzdobou školy, výrobou pohľadníc,
pečením vianočných medovníkov. Spoločne
sme nasávali vianočnú atmosféru z televízie,
rozhlasu, z obchodov ktoré nám ponúkali
vianočnú výzdobu, cukrovinky a pod. To sa
prenášalo do našich sŕdc, a tak posledný
mesiac

v roku

sme

,,predvianočne“.

sa

Žiaci

naladili

sa

už

tak

tešili

na

prichádzajúce prázdniny a vianočné sviatky.
Ale ešte kým sme opustili brány našej školy
zažili sme v škole zaujímavé momenty.
Jedným z nich bolo to, že od 8.12.2020 sme
prešli znova na dištančné vzdelávanie z dôvodu
povinnej 10 dňovej COVID karantény. Ďalšie
plánované
školské akcie týkajúce sa
Mikulášskeho posedenia či Vianočnej
akadémie sa neuskutočnili.

Červené stužky 2.12.2020
Téma Boja proti AIDS je
vždy
aktuálna.
V súvislosti
s touto
témou
prebieha
na
školách
Kampaň
Červené stužky 2020.
Červené stužky sú symbolom a názvom
celoslovenskej kampane boja proti AIDS, s
podporou

Ministerstva

školstva,

vedy,

výskumu a športu SR v rámci rozvojového
projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách
2019. Kampaň sa uskutočňuje pod záštitou
Kancelárie WHO na Slovensku a pod
odbornou

garanciou

Ministerstva

Hlavnou
filozofiou
kampane
je
odovzdanie a prehĺbenie vedomostí a
informácií o víruse HIV a chorobe AIDS
mladým ľuďom. Na našej škole sme sa
zapojili do tejto kampane nasledujúcimi
aktivitami – zhotovili sme červené
stužky, vypočuli referát a žiaci si na
hodinách ETV a OBN pozreli DVD
,,Anjeli“ . Akciu pripravili p. zástupkyňa
Mgr. Lenkou Hirjaková a Mgr. Ľuba Kiš
Butková. Sústredenosť žiakov pri
sledovaní tohto videa bola jasným
dôkazom toho, že im problematika
AIDS nie je ľahostajná. Nakoniec sme
žiakom pripli červené stužky ako
symbol solidarity s ľuďmi chorými na
AIDS. V tomto školskom roku aktivita
prebehla len po triedach s počtom 5
žiakov
a1
pedagóg
z dôvodu
sprísnených pandemických opatrení.
Ďakujeme.

... a prišli zase obmedzenia
Naša škola bola uzavretá, a žiaľ ani ten posledný deň 18.12.2020
kedy sa žiaci mohli pred prázdninami prísť rozlúčiť so svojimi
pedagógmi a spolužiakmi už to nestihli. Z dôvodu vysokého počtu
nakazených, zhoršenej epidemiologickej situácie a predĺžených
vianočných prázdnin zastupujúci riaditeľ školy Mgr. Vít Hubinák rozhodol o udelení
riaditeľského voľna žiakom našej školy na deň 18.12.2020.
Zmena padla aj na pôde ministerstva školstva a tak v tomto školskom roku boli posunuté aj
vianočné prázdniny, ktoré sa posunuli už na 21.12.2020 a mali by sa ukončiť 08.1.2021.
Samozrejme ak to epidemiologická situácia dovolí. Mrzí nás, že sme nestihli uskutočniť
všetky plánované školské akcie. Žiaci elokovaného pracoviska v Sečovciach sa tešili na
Mikuláša, no ten sa nemohol uskutočniť kvôli karanténe. Mrzí nás to všetkých. Je však zlá
doba, takže sa musíme s tým vysporiadať. Žiaci si užijú aspoň predĺžené prázdniny.

Zábavné všeličo
Keď už prežívame
takéto zlé obdobie
pokúsme sa
spríjemniť si
náladu vtipmi.
Snáď vás trocha
rozveselíme

Pani Zlatica príde k lekárovi a hovorí, že chce
schudnúť.
- Nuž, - konštatuje lekár - vo vašom prípade
môžete len behať a behať a behať!
- A nejaký liek by ste mi nepredpísali?
- No dobre, predpíšem vám preháňadlo.

Príde zúfalá blondínka po natankovaní za
pumpárom a prosí o pomoc:

Janko príde do školy a učiteľka sa ho pýta:
- Janko, z čoho máš takú veľkú modrinu na
hlave?
- Ale, uštipla ma osa...
- No z toho takú veľkú modrinu mať nemôžeš.
- To mám z toho, že ju chcel ocko zabiť
lopatou, ale nestihol.

- ”Pán pumpár, zabuchla som si v aute kľúče.
Nemohli by ste mi s tým nejako pomôcť?”
- ”Dám vám háčik a s tým si to auto otvoríte.”
- ”A nemohli by ste mi to ísť otvoriť vy?”
- ”Bohužiaľ, ale musím zostať za kasou.”
Nato blondínka išla ku svojmu autu. V tom

Policajti vypĺňajú dotazník. Po skončení ich
náčelník kára:
- Vážení kolegovia, rubriku pohlavie ste mali
vyplniť paličkovým písmom a nie nakresliť.

vošiel na pumpu pán, ktorý sa strašne smial.

Sprievodca vo vlaku príde do kupé a pýta
lístky. Jeden cestujúci hovorí:
- Ja nemám lístok.
A sprievodca:
- Ako to, že nemáte lístok? Čo tu vlastne
robíte? Ako ste sa sem dostali?
- No dovoľte! Vy ste na stanici vykrikovali
NASTUPOVAŤ!

- ”Ále, to ste ešte nevideli. Vonku je blondínka

Pumpár sa ho pýta:
- ”Čo sa stalo?”
a snaží sa otvoriť auto háčikom.”
- ”No a čo? Však to som jej poradil ja.” - ”
No, ale vnútri v aute sedí ešte jedna, ktorá jej
radí: doprava, doľava, ešte kúsok

Pre každého sa Vianoce spájajú s niečím
iným. Pre niekoho sú Vianoce najmä o
stretávaní sa s rodinou a blízkymi, iní sa
najviac tešia napríklad na vianočné
dobroty či zaslúžený oddych. My sme pre
vás vybrali 4 symboly Vianoc. A aké
symboly sú tie vaše?

Rodina
Vianoce bez rodiny a blízkych sú pre mnohých z nás nepredstaviteľné. Práve Vianoce
sú obdobím, počas ktorého sa rodiny navzájom navštevujú, všetky nezhody idú bokom
a navzájom si želáme krásne sviatky. Spolu s našimi najbližšími si užívame sviatočnú
náladu, tešíme chrumkavých oblátok so slanými pochúťkami. Keď sa povie vôňa
vianočnej kuchyne, mnohí z nás si bezprostredne predstavia vanilkové dobe opäť
stretne svoju rodinu a najbližších.

Zvedavosť
Zvedavosť neodmysliteľne patrí a dopĺňa čaro Vianoc. Spomeňte si na to, keď ste si ako
malé deti posadali okolo vianočného stromčeka a nedočkavo začali rozbaľovať darčeky.
Boli ste zvedaví, čo sa skrýva pod krásnym baliacim papierom. Keď ste boli starší, viac
ako to, čo si pod stromčekom nájdete, vás zaujímalo, ako veľmi potešíte vami
obdarovanú osobu. Boli ste zvedaví, či svojím darčekom urobíte druhým radosť. Tento
pocit zvedavosti v nás ostáva doteraz.

Vôňa v kuchyni
Vôňa tradičných vianočných dobrôt - rožky, linecké koláčiky či šťavnatého vyprážaného
kapra s typickým majonézovým šalátom už neodmysliteľne patrí k vianočnému
obdobiu. V kuchyni sa strieda vôňa sladkých medovníkov alebo sa z vianočných prianí
a darov a bavíme sa nad štedro prestretým stolom.

Splnené priania
Splniť niekomu prianie je bez pochýb to najkrajšie, čo môžete pre toho druhého spraviť.
A Vianoce sú jednoznačne jedným z najkrajších období na plnenie prianí.
Vôbec to pritom nemusia byť priania len hmotné a materiálne. Pre niekoho je
napríklad splnené prianie aj to, že po dlhej dobe opäť stretne svoju rodinu a
najbližších.

... a nezabudnite!
Podstatou Vianoc je viera...v
dobro, lásku, tradície

Milí naši pedagógovia, žiaci a všetci zamestnanci SŠI
Michalovce, v mene redakcie časopisu ,,Štvorlístok“ vám
prajeme i napriek zaťažkávajúcemu obdobiu COVIDOM-19
Šťastné a veselé Vianoce.

A ešte jeden dôležitý oznam pre žiakov!

V škole sa znova uvidíme ak to pandemická
situácia dovolí 11.1.2021 v pondelok!

