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Otvorenie školského roku 2016/2017 

 

      5. september 2016 zaklopal na dvere školy. O 9.00 hodine z dôvodu nepriaznivého počasia 

v telocvični školy sme slávnostne odštartovali začiatok nového školského roku 2016/2017. 

Slávnostnú chvíľu spríjemnila žiačka tercie Alex Kalináčová slovami básnika. Mgr. Eva Bednárik- 

ová, zriaďovateľka a riaditeľka školy, privítala prítomných rodičov, žiakov a učiteľov. Predstavila 

žiakom a rodičom pedagogický zbor. Vo svojom príhovore sa osobitne prihovorila žiakom školy, 

učiteľom a rodičom. Pripomenula, že naša škola sa nesie v humánnom duchu, v nej má svoje 

miesto vzájomná dôvera a láskyplná pozornosť jedného voči druhému, zdvorilá komunikácia. Je 

miestom, kde učitelia majú pochopenie pre žiakov a prijímajú ich s otvoreným srdcom. Rodičom 

pripomenula viaceré kvalitné vzdelávacie cesty, ktoré škola ponúka v školskom roku 2016/2017, 

a to základné vzdelanie v rámci Súkromnej základnej školy s možnosťou absolvovania 1. - 9. 

ročníka, stredoškolské vzdelanie v rámci Súkromného gymnázia v osem-ročnej forme vzdelávania 

po úspešnom absolvovaní 5.ročníka základnej školy v 2 odboroch–v bi-lingválnom a ne-

bilingválnom študijnom odbore. Vo svojom príhovore spomenula 2 ambície školy. Prvou je, že 

žiaci 1. ročníka základnej školy sa začínajú v školskom roku 2016/2017 učiť matematiku podľa 

metodiky Prof. RNDr. Milana Hejného, CSc a druhou ambíciou školy je získať akreditáciu IB 

školy, ktorá pripravuje študentov na štúdiu na prestížnych zahraničných univerzitách. IB diplom 

oprávňuje absolventov na vstup na renomované univerzity celého sveta. Vyjadrila tiež, že si 

úprimne želá, aby naša škola tak ako doteraz bola školou s vysokou úrovňou tímovej práce 

učiteľov ako aj humánnych a odborných vzťahov. Na záver všetkým popriala veľa zdravia a 

úspechov v učení a prváčikom, ktorí hračky vymenia za knihy, potešenie z učenia a veľa nových 

kamarátov.   
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ENO Tree Planting Day 

          

 

           Dňa 21.09.2016 sa konal celosvetový Deň sadenia stromčekov - ENO Tree Planting 

Day 2016,ktorý si tradične pripomína aj naša Súkromná spojená škola. Naši žiaci si z lásky a úcty 

k prírode pripravili krátky kultúrny program pod vedením svojich pani učiteliek. Vyvrcholením 

programu bolo samotné sadenia stromčeka v areáli školy. Naša školská záhrada je bohatšia 

o ďalší krásny stromček. Všetci vieme, že naplno môžeme 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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Biela pastelka           

           Dňa 23.09.2016 sa v priestoroch školy konala verejná zbierka Biela pastelka, ktorou naši 

rodičia a priatelia školy pomohli svojimi finančnými príspevkami nevidiacim a slabozrakým ľu -

ďom. Vyzbierané finančné prostriedky im pomáhajú začleniť sa do normálneho života, ako je 

sprístupňovanie informácií, špeciálne rehabilitačné programy zamerané na výcvik samostatnej 

chôdze s bielou palicou, starostlivosti o domácnosť, čítanie Braillovho písma a iné špeciálne 

zručnosti, rozvoj činností podporujúcich sebadôveru a samostatnosť v osobnom i spoločenskom 

živote. 
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ŠARKANIÁDA  

 

          

 

 

 

 

 

 

                                                              28. septembra 2016 naši prváci, druháci a tretiaci 

veľkolepo privítali pani Jeseň  Šarkaniádou. Priniesli si krásne šarkany, ktoré sa vznášali 

v povetrí ako vtáci. Počasie im tiež prialo, svietilo slniečko a fúkal vetrík, ktorý sa pohrával  

so šarkanmi. Obloha zrazu hýrila 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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Noc výskumníkov 2016 

  

Dňa 30. 09. 2015 v priestoroch obchodného centra Átrium Optima v Košiciach sa konal 

10. ročník podujatia Noc výskumníkov. Zúčastnení žiaci mali možnosť navštíviť vyše 70 

vedeckých stánkov, ktoré boli pripravené pracovníkmi Slovenskej akadémie vied, Univerzity 

Pavla Jozefa Šafárika, Technickej univerzity a ďalších odborných pracovísk v Košiciach. 

Oboznámili sa s poznatkami a objavmi z oblasti biológie, genetiky, fyziky, robotiky a chémie. 

Podujatie žiakov zaujalo a podporilo v nich záujem o vedu a výskum. 
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SŠKD – september 2016 

                                      
        Výtvarné aktivity na tému JESEŇ, zdobenie panáčikov zhotovených z gaštanov, športové 

hry vonku a spoločenské hry sa konali v rámci ranného a popoludňajšieho Školského klubu detí. 

Cieľom organizovaných aktivít pre našich žiakov v rámci činnosti SŠKD počas septembra 2016 

bolo uspokojovať a rozvíjať mimoriadne schopnosti, talent a nadanie podľa záujmov . 
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Svetový deň zvierat 

            
             Svetový deň zvierat si deti I. až V. oddelenia Školského klubu detí a  VI. a VII. 

oddelenia Študijného klubu žiakov pripomenuli 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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Divadelné predstavenie  

                   MARTINKO  KLINGÁČIK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Dňa 13. 10. 2016 žiaci 1. – 5. roč. Súkromnej spojenej školy sa v priestoroch školy pobavili 

na činohernej rozprávke s pesničkami a interakcii MARTINKO KLINGÁČ. Rozprávku odo-

hrali herci komorného divadla bez opony – DIVADLO PORTÁL z PREŠOVA. Žiaci so zá-

ujmom sledovali dej rozprávky, veselé rozprávanie s pesničkami o malom výmyselníkovi Mar-

tinkovi  Klingáčovi.  Predstavenie sa im veľmi páčilo a  účinkujúcich odmenili silným potleskom. 
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Svetový deň výživy 

             Tento významný deň si deti nášho SŠKD pripomenuli rôznymi aktivitami v oddeleniach. 

Výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. a II. oddelenie SŠKD – v popoludňajších hodinách v rámci činnosti SŠKD namaľovali na pa-

pierový tanier svoje obľúbené jedlo a spolu s vychovávateľkami Miriam Kurucovou a Mgr. Beá-

tou Hvozdíkovou porovnávali svoje kresby. 

  

 

 

 

 

 

 

 

IV. a V. oddelenie SŠKD – pod vedením vychovávateliek Ivany Jarošovej a Kataríny Fran-

čákovej deti spoločne vyrábali potravinové pyramídy, ktoré boli následne vystavené na nás-

tenkách v triedach. 
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Deň záchrany života 

     Dňa 18. 10. 2016 sa v priestoroch Súkromnej 

spojenej školy, Starozagorská 8, konalo medzi-

národné podujatie pod záštitou Európskej resus-

citačnej rady pod názvom Deň záchrany života. 

Na tomto podujatí spolupracovali všetky zložky 

záchranného systému SR a iné odborné spoloč-

nosti, napr. Slovenský červený kríž, Hasičské 

prezídium, Letecká záchranná služba ATE, Ope-

račné stredisko, Life Star Emergency, Asociácia 

Samaritánov SR, RZP, Horská záchranná služba, 

Záchranná služba Falck  a iné. Akcia začala o 11:00 hod. príchodom žiakov do I.B triedy. 

Členovia záchrannej služby predstavili prítomným divadielko s  resuscitačným macíkom Mišom.  

Potom žiaci absolvovali veku primerané školenie laickej verejnosti v oblasti kardiopulmorálnej 

resusticácie, t.j. správne techniky pri prvej pomoci na resustitačných macíkoch. O 13.00 hod. 

členovia záchrannej služby predstavili prítomným prezentáciu. Následne sa žiaci rozdelili do tí-

mov podľa ročníkov. V rámci jednotlivých stanovíšť žiaci absolvovali veku primerané školenie 

laickej verejnosti v oblasti kardiopulmorálnej resusticácie, t.j. správne techniky pri prvej pomoci. 

Počas praktických ukážok boli žiakom hovoriacim anglickým jazykom inštrukcie simultánne 

prekladané pracovníkom záchrannej služby.  

Počas tohto dňa sa uskutočnila aj finančná zbierka na LIFEBOX – prístroj pulzný oximeter, kto-

rý počas operácie zaznamenáva zmeny a v prípade zmeny spustí alarm. To robí chirurgiu bezpeč-

nejšou, čo chýba viac ako 70 000 sálam tretieho sveta. Vyzberaných bolo 134,22 €. Za tieto pros-

triedky bude LIFEBOX zakúpený a osobne doručený do cieľovej krajiny.  
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Tvorivé dielne 

       FAREBNÉ  PREKVAPENIA  JESENE  

      Tvorivé dielne majú v našom SŠKD už dlhodobú tradíciu. Dňa 20. 10. 2016 sa stretli deti 

III. až V. oddelenia, aby si svojimi prácami pripomenuli všetky krásne farebné odtiene jesenného 

ročného obdobia. S veľkou radosťou sa pustili do vyhotovenia stromu z listov a spoločne v sku-

pinách vytvorili prekrásne farebné prekvapenia jesene – farebné stromy.  
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Dobšinského Košice 

 

             Dňa 20. 10. 2016 sa žiaci, víťazi triednych kôl, zúčastnili 
školského kola súťaže v prednese pôvodnej ľudovej a autorskej 

rozprávky pod názvom Dobšinského Košice.  

Zúčastnení súťažili v troch kategóriách. V prvej kategórii súťažili 

žiaci 2. – 4. ročníka, v druhej kategórii súťažili žiaci 5. ročníka 
SZŠ a prímy A SG a v tretej kategórii súťažili žiaci tercie A SG.  

Po prednese súťažiacich vybrala porota v zložení Mgr. Ingrid 
Kicovej, Mgr. Jany Pokornej a Mgr. Jany Uličnej víťazov. 

             V prvej kategórii sa na  1.mieste umiestnil žiak IV.A 
SZŠ  Oskar Cacara s ukážkou Hádač, Strúhač, Strelec, Poprac. V druhej kategórii sa na 1. mies- 

te umiestnila žiačka prímy A SG Ivana Hajdušeková s ukážkou Žabina kmotra a v tretej kate- 
górii zvíťazila žiačka tercie A SG Sofia Blahová s ukážkou O zlatom lampášiku. 

Víťazi školu reprezentovali v krajskom kole matičného festivalu, ktoré sa uskutočnilo 27.10.2016 

na ZŠ Postupimská 37 v Košiciach. 
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Strašiak v poli 

 

                Dňa 21. 10. 2016 sa žiaci 4. A našej Súkromnej základnej školy pod vedením vycho-

vávateľky Kataríny  Frančákovej zúčastnili súťažno - zábavného podujatia Strašiak v poli v CVČ 

Domino na Popradskej 86 v Košiciach. Pracovali v päťčlennej skupine v zložení žiakov: Os-

kar Cacara, Martin Porubský, Olívia Nguyen, Nela Rosenbergová a Matej Takáč. Po prírodo- 

pisnom teste bolo úlohou žiakov vytvoriť strašiaka z prinesených textílií a prírodnín. V závere 

podujatia žiaci našej školy získali II. miesto. 
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Pasovanie prvákov 

 
 

      

                 Dňa 21.10.2016 sa uskutočnilo v I.A a v I.B triede Slávnostné pasovanie našich 

prváčikov. Žiaci sa najprv predstavili svojim rodičom kultúrnym programom, v ktorom prezen-
tovali svoje spevácke, recitačné i tanečné schopnosti. Predviedli svoje vedomosti, zručnosti aj 

talent prednesom krátkych básničiek o písmenkách, číslach, spevom piesní v anglickom jazyku a 
krátkym tancom. Nasledovala skúška múdrosti, fyzickej zdatnosti a šikovnosti. Na záver pani 

vychovávateľky odovzdali žiakom pamätné listy. 

Prajeme im, aby sa im v školskom roku na našej škole páčilo a čo najlepšie darilo zvládnuť 

školské povinnosti. 
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EURÓPSKY DEŇ RODČOV A ŠKÔL 

 

          V piatok 21. októbra 2016 sa žiaci a ro-

dičia Súkromnej spojenej školy zúčastnili po-
dujatia  Európskeho dňa rodičov a škôl. 

Bohatý program spojený so spaním v škole je 
každoročnou tradíciou školy, ktorá prispieva 

k utuženiu triednych kolektívov a medzitried-
nych vzťahov. Do mnohých aktivít boli zapo-

jení aj rodičia žiakov. Podieľali sa na vyrezávaní tekvíc, príprave občerstvenia a estetizácii učební. 

Podujatie sa začalo Pasovaním prvákov, pokračovalo spoločnou výzdobou tried s hallo-
weenskou tematikou. Potom sa žiaci oblečení v maskách presunuli v sprievode triednych učiteliek 

a vychovávateliek na vystúpenie kúzelníka Wolfa. Po zábavných, ale aj napínavých a zaují-
mavých kúzelníckych číslach, do ktorých kúzelník Wolf zapájal aj žiakov, pokračoval Kar-

neval. Počas karnevalu členovia Detského parlamentu a Žiackej školskej rady hodnotili jednotlivé  
masky a tekvice. Po tanečnej karnevalovej zábave sa žiaci pod vedením triednych učiteliek a 

vychovávateliek vrátili do svojich tried, kde pokračovala Pizza party. 

Veselá zábava, perfektná diskotéka, tajomné príbehy a hlavne vynikajúca atmosféra tvorili túto 

vydarenú akciu, na ktorú sa všetci tešia na budúci rok. 
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Vystúpenie  COSMOS  DISCOVERY  

  

       Dňa 23.10.2016 sa členovia záujmového 

útvaru Cestovateľ vybrali na turistickú vy-

chádzku do Bratislavy, aby si vo veľkej expozí-

cii INCHEBA EXPO prezreli najväčšiu putov-

nú výstavu o kozmonautike na svete COSMOS 

DISCOVERY. Výstava bola pre všetkých veľ- 

mi zaujímavá. Účastníci výstavy mali možnosť 

si prezrieť viac ako 200 originálnych exponátov 

z USA a Sovietskeho zväzu, reálne modely ra-

kiet a raketoplánov, expozície orbitálnych sta-

níc a unikátne dobové dokumenty. Prvá turistika v tomto školskom roku dopadla veľmi dobre a 

už teraz sa všetci tešia na vianočné trhy do Budapešti.   
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Výtvarná  súťaž  OVOCNÍČKOVIA 

 

 

 

 
V mesiaci októbri 2016 sa žiaci 1.-5.ročník SZŠ a prímy A SG svojimi výtvarnými prácami 
zapojili do školskej výtvarnej súťaže OVOCNÍČKOVIA. Cieľom akcie bolo podporovať u detí 

vzťah k výtvarnému umeniu, vlastnú tvorivosť, prezentačné schopnosti a vzťah k zdravej výžive.  

 

Výsledková listina: 

1. miesto: Miriam Nguyen - III.A SZŠ  

2. miesto: Oliver Skála - príma A SG  
3. miesto: Miroslava Porubská - príma A SG  

3. miesto: Laura Do Triová - III.A SZŠ 
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Beseda s novinárkou 

 

        V tomto školskom roku sme na našej škole otvorili nový záujmový útvar Tvorivé 

písanie pod vedením Mgr. Jany Uličnej. Žiaci sa v rámci činnosti tohto útvaru okrem rozvíjania 

tvorivého písania zoznamujú aj s osobnosťami, ktoré majú k písaniu blízko. Prvou z nich bola 

novinárka, ktorá pôsobila v agentúre SITA pani Alexandra Štefanová. Našu školu navštívila  

8. novembra 2016. V rámci zaujímavej besedy sa naši žiaci dozvedeli, aké je byť novinárom 

a o tom, že  túto prácu sprevádzajú nielen radosti, ale aj veľká zodpovednosť. Besedu ukončila 

svojím krátkym vystúpením  Emka Uličná, Nikolka Heldová a Daniel Jaroš, ktorí pani novinárke 

prezentovali úryvky zo svojej tvorby. Žiaci ju v závere odmenili veľkým potleskom a domov 

odišli s novými informáciami, ktoré im pomôžu rozhodnúť sa pre prácu novinára.  
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Beseda s rodičmi cudzincov 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

          

                Dňa 10. 11. 2016 sa v rámci popoludňajšej činnosti SŠKD a SŠKŽ konala Beseda 

s rodičmi žiakov cudzincov, ktorá bola súčasťou Týždňa globálneho vzdelávania ( The Global 

Education Week ). Besedy sa zúčastnili žiaci 4. – 5. ročníka SZŠ a 1. ročníka SG. Rodičia našich 

žiačok Kaitlyn Leah Parks ( 5. A ), Abigail Ruth Parks ( príma A ), Almy Perič a žiaka Eduarda 

Vinera ( 4.A ), prítomným žiakom rozprávali o svojich rodných krajinách, ktorými sú Spojené 

štáty americké, Chorvátsko a Ukrajina. Vy Tuong Tran ( príma A ) sa zhostila úlohy svojich 

rodičov a prostredníctvom pripravenej prezentácie nám priblížila rodný Vietnam. Rozprávanie 

účastníkov o svojich rodných krajinách bolo veľmi zaujímavé, poučné, doplnené tematickými 

videami, prezentáciami a vlastnými fotografiami. Hlavnou témou tohtoročnej besedy bolo  

„5 NAJ mojej rodnej krajiny“.       
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HODINA  DEŤOM - VEREJNÁ  ZBIERKA 

 

 

 

 

   Dňa 11. 11. 2016 sa žiaci a rodičia našej školy zapojili do verejnej zbierky Hodina 

deťom, čím vyzbieranou finančnou čiastkou 144,00 €  podporili jeden z užitočných a jedi-

nečných projektov zameraných na rozvoj osobnosti a tvorivosti  detí, rozvíjanie ich indivi-

duálneho potenciálu v závislosti od ich zdravotného stavu, talentu či hendikepu, skvalitňovanie 

školského prostredia, budovanie komunít i bezpečného prostredia pre deti, ale aj na intervenčné 

projekty, ktorých cieľom je riešiť problémové situácie detí. Všetkým, ktorí prispeli, ďakujeme. 
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Beseda o holokauste, extrémizme a rodovej 

rovnosti 

       Pri príležitosti Medzinárodného dňa intolerancie (International Day for Toleranca), kto-

rého poslaním je zvýšiť povedomie spoločnosti o potrebe tolerancie a o nebezpečenstvách 

aj negatívnych dôsledkoch intolerancie, sa žiaci II. stupňa SZŠ a SG dňa 16. 11 2016 zúčastnili 

pútavých vzdelávacích aktivít, ktoré zabezpečilo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva 

v Košiciach. Formou prezentácií a skupinovej práce sa žiaci bližšie zoznámili a témami Rodová 

rovnosť, holokaust a Extrémizmus. Dojímavým zavŕšením bolo premietanie filmu, vďaka ktoré- 

mu si naši žiaci uvedomili realitu, ktorou žili ľudia počas 2. svetovej vojny. Vzdelávaciu aktivitu 

hodnotili veľmi pozitívne, obohatila ich o nové vedomosti a zanechala v nich pocity spoluúčasti 

s pamätníkmi Holokaustu. 
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Shakespeare´s memorial  

           Pod záštitou Súkromného gymnázia, Dneperská v Košiciach sa dňa 21. 11. 2016  
v priestoroch Slovenského technického múzea uskutočnil  6. ročník regionálneho kola súťaže 

v prednese poézie a prózy Shakespeare´s memorial. 

V kategórii č. 1 sa zúčastnila žiačka prímy A Ivana Hajdušeková s básňou How beautiful is the 
rain a v kategórii č. 2 reprezentovala našu školu žiačka tercie A  Alexa Kalináčová, ktorá  

s básňou I believe získala 3.miesto. 
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Prevencia proti fajčeniu 

 

 

 

 

 

 

 

              

              V dňoch 20. a 21. 11. 2016 počas popoludňajšej činnosti v SŠKD sa deti zúčastnili na besede 

Prevencia proti fajčeniu s lektorkou Ing. Natáliou Butalovou z Klubu zdravia Košice, ktorá im rozpráv-

kovým príbehom vysvetlila vplyv škodlivosti fajčenia. 
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Deň vďakyvzdania  

 

            Dňa 24. 11. 2016 sa konala už tradičná slávnosť Deň vďakyvzdania. Sviatok sa v USA 
oslavuje už od roku 1621, kedy sa po prvýkrát uskutočnila hostina, na ktorej sa podieľali pôvodní 

obyvatelia USA – Indiáni spolu s novými prisťahovalcami z Veľkej Británie – Pilgrimami. 
Sviatkom si pripomíname dôležitosť vzájomnej pomoci a spolupatričnosti, koná sa vždy vo štvrtý 

novembrový štvrtok. Tradičnými pochutinami sú jedlá z tekvice, zemiakov, banánov, kukurice, 
ale aj jabĺk či iného jesenného ovocia. V USA sa v tento deň podáva často aj pečený moriak  

s gaštanovou plnkou. V programe pozostávajúcom z krátkych scénok, z básní a veselých piesní  
v anglickom jazyku ,vystúpili žiaci všetkých ročníkov Súkromnej základnej školy. 

           Okrem osláv Dňa vďakyvzdania sme si v tento deň pripomenuli aj Svetový deň  
bez mäsa. Ďakujeme všetkým rodičom a priateľom školy za prípravu výborných zdravých 

pochúťok, vďaka ktorým sme si mohli vyskúšať, že nielen mäsom je človek živý. Všetci 
zúčastnení sa už tešia na Deň vďaky vzdania v ďalšom školskom roku.   
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Svetový deň boja 

                  proti  A I D S 

     V termíne od 24.11.2016 do 01.12.2016 sme 

si pripomenuli Svetový deň boja proti AIDS. 

Triedne učiteľky V.A Súkromnej základnej školy 

RNDr. Hudáková Dana, prímy A Súkromného 

gymnázia Mgr. Volčková Lenka a tercie A Súkromného gymnázia Mgr. Uličná Jana na ranných 

komunitách a triednických hodinách oboznámili žiakov s celoslovenskou kampaňou „Červené 

stužky“, jej cieľom a poslaním. Vyrobili červené stužky, ktoré počas šiestich pracovných dní nosili 

pripnuté na oblečení.  

Nosením červených stužiek deti vyjadrili solidaritu v boji proti chorobe AIDS. 

Tešíme sa na ďalší ročník celoslovenskej kampane „Červené stužky“  
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  Happy day a Mikuláš v Cassovare 

       

       Súkromná spojená škola, Starozagorská 8 

v Košiciach sa zúčastnila 26. 11. 2016 podujatia 

Happy day  a  10. 12. 2016 podujatia Mikuláš 

v Cassovare v priestoroch Cassovaru na Žried-

lovej ulici 12 v Košiciach. Na podujatí vystúpili 

žiaci s  kultúrnym programom, ktorým repre-

zentovali školu. Súčasťou uskutočnených podu- 

jatí bola aj propagácia Súkromnej spojenej 

školy, Starozagorská 8 v Košiciach. Mgr. Eva Bednáriková, zriaďovateľka a riaditeľka školy 

a pedagogickí zamestnanci školy informovali prítomných záujemcov z radov verejnosti o výcho- 

vno-vzdelávacom procese, možnostiach a podmienkach vzdelávania na našej škole. 
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Všetkovedko 2016 

        Celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 2. – 5. ročníka ZŠ - VŠETKOVEDKO. 

Tento rok sa uskutočnila na celom Slovensku 01. 12. 2016. Na našej škole sa súťaže zúčastni- 

lo 22 žiakov. 

 dopriať deťom radosť z hry, súťaženia a úspechu, 

 prezentovať vedomosti, 

 overiť schopnosť poradiť si v neznámej a záťažovej situácii, 

 overiť si úroveň koncentrácie v správnej chvíli a podať čo najlepší výkon. 

Výsledky žiakov sú zverejnené na stránke www.vsetkovedko.sk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vsetkovedko.sk/
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Beseda s príslušníkmi Policajného zboru  SR 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

              Dňa 02. 12. 2016 bola zrealizovaná v rámci činností SŠKD beseda s príslušníkmi 

Policajného zboru SR na tému Dopravná výchova. Pozvaní hostia predstavili žiakom hravou 

formou prezentácie zásady dopravnej výchovy. Na konci prezentácie boli pre žiakov pripravené 

otázky, ktoré riešili pomocou animácie v prezentácii. Neskôr boli žiaci zapojení do rôznych 

logických i praktických aktivít, kde mali možnosť aplikovať teoretické poznatky v praktických 

situáciách. 
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Vianočné trhy v Budapešti 

 

               Počas tohtoročného predvianočného obdobia sa členovia záujmového útvaru  

Cestovateľ rozhodli navštíviť tradičné vianočné trhy v Budapešti, ktoré patria medzi desať 

najkrajších v Európe. Dňa 03. 12. 2016 si užívali vianočnú atmosféru Budapešti s typickými 

vianočnými stánkami na Vörösmartyho námestí. Mali možnosť si vybrať z ponuky 130 výrobcov 

ľudovoumeleckých predmetov v obnovených drevených domčekoch, ktoré lákajú návštevníkov 

vianočným tovarom, remeselníckymi výrobkami a gastronomickými pochúťkami. Vianočné trhy 

s vianočnou výzdobou v Budapešti všetkých milo prekvapili. 
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Vianočná zbierka UNICEF 

 

         Dňa  05. 12. 2016 sa na našej škole 

uskutočnila vianočná zbierka pre UNICEF, 

prostredníctvom ktorej sme mali možnosť 

pomôcť deťom na Ukrajine. Príjemným spe-

strením zbierky boli krásne vianočné pohľad-

nice UNICEF, ale aj nálepky s vianočnou 

vločkou, ktoré dostávali prispievatelia za do-

brovoľný príspevok. Naši žiaci, rodičia, starí 

rodičia aj učitelia prispeli v tomto predvia-

nočnom období na túto akciu sumou 112,40 €  

Všetkým srdečne ďakujeme.  

 

 

 

 

 

 

 



2016/2017 

 

34 

 

Mikulášsky deň  

 

 

 

 

      Dňa  06. 12. 2016 sa žiaci Súkromnej 

základnej školy a Súkromného gymnázia  

v sprievode svojich triednych učiteľov 
stretli na spoločnej rannej komunite, ktorá 

sa uskutočnila v chodbových priestoroch 
pavilónu A.  

Vedenie školy, učiteľov a žiakov privítala 

Mgr. Lenka Volčková. Medzi žiakov zavítal aj Mikuláš. Sprevádzala ho žiačka prímy A Ivanka 
Hajdušeková, prezlečená za anjela, ktorá mu pomáhala 

pri rozdávaní mikulášskych prekvapení pre žiakov. 

V krátkom programe sa s piesňou Santa Claus is coming 

to town predstavila žiačka prímy A Abigail Parks. 

Po krátkej scénke Mgr. Lenka Volčková vyzvala žiakov 

k zdobeniu vianočného stromčeka. Zdobením začali 
žiaci I. A triedy spolu so svojou triednou učiteľkou  

a postupne pokračovali všetky triedy až po terciu A. 
Žiaci zavesili na stromček pripravené ozdoby,  

od Mikuláša dostali sladké balíčky a následne sa s ním  
aj vyfotografovali. 
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Maratón písania listov 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

            Dňa 12. 12. 2016 sa na našej škole uskutočnil Maratón písania listov , ktorého  

sa zúčastnili žiaci školy v dopoludňajších a ich rodičia v popoludňajších hodinách. Členovia 

Detského parlamentu a Žiackej školskej rady v rámci vyučovacích hodín slovenského jazyka  

predstavili spolužiakom projekt. Oboznámili ich s osudmi vybraných ľudí, za ktorých sme 

bojovali tento rok ( Annie Alfred – Malawi, Ilham Tohti – Čína ako aj s možnosťami  

a s postupom vypisovania listov. Mgr. Jana Uličná po ukončení akcie roztriedila listy, vypísala 

obálky a odoslala ich na stanovené adresy. 
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ŠALIANSKY MAŤKO 

 

Dňa 15. 12. 2016 sa žiaci, víťazi triednych kôl, zúčastnili školského kola súťaže  

v prednese pôvodnej ľudovej a autorskej povesti Šaliansky Maťko.  

Zúčastnení súťažili v troch kategóriách. V prvej 

kategórii súťažili žiaci 1.–3. ročníka SZŠ, v druhej 

kategórii súťažili žiaci 4.–5. ročníka SZŠ a v tretej 

kategórii súťažili žiaci prímy SG. Po prednese 

povestí vybrala porota víťazov. 

V prvej kategórii sa na I. mieste umiestnila žiačka 

II. A triedy Michaela Samková , v druhej 

kategórii zvíťazila žiačka V. A triedy Sofia 

Lešková a v tretej kategórii sa na I. mieste 

umiestnila Ivana Hajdušeková, žiačka prímy A 

Súkromného gymnázia. Víťazi budú našu školu re- 

prezentovať na okresnom kole, ktoré sa uskutoční 

v januári 2017 v  CVČ Domino. 
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Zbierky kníh a hračiek pre deti 

                           z detského  domova 

 

       V dňoch od 28. 11. – 16. 12. 2016 sa na našej škole konala zbierka hračiek, kníh, školských 

pomôcok, cieľom, ktorej bolo pomôcť deťom v núdzi. Dňa 20. 12. 2016 boli darované hračky 

a knihy od našich žiakov odovzdané riaditeľkou školy Mgr. Evou Bednárikovou 

Súkromnej základnej škole s materskou školou, Myslavská 401, Košice - Myslava pre žia- 

kov a deti s autizmom. Návšteva školy sa uskutočnila vo veľmi priateľskej atmosfére. Ria- 

diteľka školy v Myslave Mgr. Anna Uchnárová prejavila veľkú radosť z odovzdaných darov  

a prejavila záujem o ďalšiu spoluprácu s našou školou. Dňa 20. 12. 2016 boli darované hračky 

a knihy od našich žiakov odovzdané aj Oddeleniu detskej neurológie DFN v Košiciach. 

Všetkým, ktorí prispeli do zbierky, srdečne ďakujeme.  
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VIANOČNÉ  BESIEDKY 

  

 

 

 

 

 

 

     Atmosféru prichádzajúcich Vianoc sme mohli naplno prežívať od 15. 12. 2016 do 21. 12. 2016 

na vianočných besiedkach v triedach. 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. 
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Vianočné tvorivé dielne 

 

               Pre našich žiakov každoročne organizujeme tvorivé 

dielne tematicky zamerané na zdobenie perníkov. Dňa 22. de-

cembra 2016 sa žiaci zhromaždili v pavilóne A na vianočných 

tvorivých dielňach. Mali možnosť si podľa vlastnej fantázie 

vyzdobiť perníky a sadrové odliatky. Do tajov zdobenia perníkov ich zasvätila už tradične 

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

žiaci mohli vziať domov. Celá akcia nám milo spríjemnila popoludnie v škole a vôňa perníkov  

v nás evokovala blížiace sa Vianoce. 
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Vianočná burza 

 

 

    

          

 

 

 

 

 

 

               K tradičným akciám školy v pred-

vianočnom období patria tvorivé aktivity,  

v rámci ktorých žiaci vyrábajú výrobky s via-

nočnou tematikou, či už sú to pozdravy, 

výrobky z papiera, z cesta, z modelovacej hliny 

alebo rôzne „všeličo“. Výrobky si žiaci pri-

pravujú na vyučovacích hodinách výtvarnej 

výchovy, v SŠKD, triednických hodinách 

alebo sami doma. Týmito výrobkami sa po-

chválili pred rodinnými príslušníkmi v dňoch 

od 19. 12. 2016 do 22. 12. 2016 počas 

vianočnej burzy.  Zakúpením si ľu-

bovoľného výrobku za symbolickú cenu 

zároveň boli nápomocní 

škole, ktorá výťažok 

z burzy 70,18 €  použije 

spätne v prospech detí 

školy. 
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Výtvarná súťaž VIANOČNÁ ROZPRÁVKA 

 

 

 

 

 

           

                  V mesiaci december 2016 sa žiaci 1.- 5. ročníka Súkromnej základnej školy svojimi 

výtvarnými prácami zapojili do II. ročníka školskej výtvarnej súťaže VIANOČNÁ 
ROZPRÁVKA. Cieľom akcie bolo podporovať u detí vzťah k výtvarnému umeniu, vlastnú 

tvorivosť, prezentačné schopnosti a vzťah k vianočným tradíciám.  

Žiaci školy hlasovacími lístkami rozhodli o tomto umiestnení: 

 1.miesto - Miriam Nguyen (III.A) 

 2.miesto - Elena Trinh (III.A) 

 3.miesto - Matej Takáč (IV.A) 

Víťazné práce boli zaslané do obvodného kola výtvarnej súťaže. 
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Promo Hokejovej prípravky SRŠNE  

 

 Dňa 11. 01. 2017 v priestoroch telocvične školy sa uskutočnil nábor 

chlapcov a dievčat do hokejovej prípravky , ktorý začína svoju činnosť. 

Tréningy pre začiatočníkov sa budú realizovať každý utorok o 15.30 hod. 

a každú sobotu o 8.00 hod. v novom zimnom štadióne Aréna Sršňov  

na Drábovej 3 v Košiciach – sídlisko KVP. Zástupcovia Hokejovej prípravky Sršne pútavou 

formou podali žiakom základné informácie o klube a predviedli im základnú výstroj hokejového 

hráča či brankára. Na záver boli žiaci odmenení reklamnou papierovou helmou. 
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Súťaž  Listen  to  the  song 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     V období od 18.01.2017 – do 20.01.2017 sa na našej škole uskutočnila súťaž v počúvaní 
populárnej hudby a dopĺňaní textu piesne v anglickom jazyku Listen to the song. Piesne boli 

odstupňované podľa náročnosti pre jednotlivé ročníky.    

Výsledky: 

  Trieda 1. miesto 2. miesto 3. miesto 

III.A SZŠ Elena Trinh Timotej Hamari Michaela Rončinská 

IV.A SZŠ Oskar Cacara Matej Takáč David Phan Tung,  
Sara Krajíčková 

V.A SZŠ Kaitlyn Leah Parks Sofia Capuličová Katarína Marušinová,  
Katarína Farbulová 

príma A SG Abigail Ruth Parks Oliver Udodik Cristiano Galeano,  
Oliver Tomáš Skála 
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HUMAN  STAR  2017  

 

 

        Naša škola  20. 01. 2017  usporiadala tradičnú spevácku súťaž populárnych piesní  

 Human Star 2017. Cieľom súťaže bolo rozšíriť osobnostný rozvoj žiakov na elementárnej 
úrovni, a to na základe prehĺbenia emocionálneho postoja k hudbe, spevu a celkovému 

kultúrnemu rastu osobnosti. Súťaž vytvára podmienky na prezentáciu speváckych výkonov 
spojených s pohybom a tancom. Tohto roku sa súťažilo v dvoch kategóriách.  

Porota v zložení Mgr. Ingrid Kicovej, Mgr. Ingrid Galeštokovej a PaedDr. Jany Pokornej 
rozhodla o umiestnení žiakov nasledovne: 

 1. miesto 2. miesto 3. miesto 

1.kategória 
(1.-4.ročník) 

Olívia Nguyen 
(IV.A) 

Michaela 
Samková (II.A) 

Thu T. Dominika 
Dao Van (II.A) 

2.kategória 

(5.ročník-
sekunda) 

Abigail Ruth 

Parks (príma A) 

Nina Nguyen 

(V.A) 

Ema Uličná (V.A) 

 

  



2016/2017 

 

45 

 

Dni športu 

      V dňoch 31.01. – 02. 02. 2017 sa počas vyučovacích hodín telesnej a športovej výchovy  
a počas krúžkovej činnosti v popoludňajších hodinách uskutočnili športové súťaže. 

1.deň sa na hodine telesnej a športovej výchovy odohral futbalový turnaj medzi chlapcami  

z piateho ročníka SZŠ, prímy a tercie SG. V ten istý deň sa počas záujmového útvaru Futbalová 
príprava uskutočnil futbalový turnaj medzi žiakmi 1. – 4. ročníka SZŠ. Po skončení turnaja si žiaci 

zasúťažili v hre nazvanej penaltový kráľ, kde bolo ich úlohou nastrieľať čo najväčší počet gólov. 

2.deň sa v popoludňajších hodinách počas záujmového útvaru Športovo-pohybová príprava 

zrealizovalo medzi žiakmi 1. – 4. ročníka SZŠ športové všeličo, ktorého obsahom bolo 5 rôz-
nych stanovíšť a 5 družstiev, ktoré sa vystriedali na všetkých stanovištiach. Na prvom stanovišti 

si žiaci medzi sebou hádzali frisbee. Na druhom stanovišti skákali cez švihadlo. Tretie stanovište 
obsahovalo gymnastické kruhy a žiaci sa snažili ich udržať čo najdlhšie krútením na svojom tele. 

Na štvrtom stanovišti sa žiaci snažili do otvorenej švédskej debny trafiť z ôsmich pokusov loptou 
hádzanú z rúk. Na poslednom stanovišti sa snažili hodiť čo najviac kužeľov do dvoch kruhov .  

3.deň sa na vyučovacej hodine telesnej a športovej výchovy odohral  turnaj vo vybíjanej medzi 
žiačkami prímy a tercie SG. Medzi žiakmi 5. ročníka SZŠ, prímy a tercie SG sa usku-

točnil nohejbalový zápas. 

4.deň sa v popoludňajších hodinách žiaci SŠKD zúčastnili prekážkového behu , v ktorom si 

zmerali úroveň svojich kondičných a koordinačných schopností. 

Najväčším zadosťučinením bola detská radosť pri súťažení a ich záujmu zopakovať si akcie 
podobného charakteru.  

  



2016/2017 

 

46 

 

Slávnostná akadémia k 10. výročiu školy 

     Dňa 09.02.2017  sa v divadelnej sále CVČ Domino na Popradskej 86  
v Košiciach konala  Slávnostná akadémia pri príležitosti 10. výročia 

založenia Súkromnej spojenej školy.  Žiaci školy sa prezentovali 
programom pred svojimi rodičmi, starými rodičmi a hosťami, ktorý si 

pripravili spoločne s triednymi učiteľkami a vychovávateľkami. V úvode 
Slávnostnej akadémie privítala rodičov a hostí zriaďovateľka a riaditeľka 

školy Mgr. Eva Bednáriková. 

Slávnostná akadémia sa niesla v duchu spomínania na tradičné najkrajšie, 
najzaujímavejšie a najobľúbenejšie podujatia, aktivity školy. Návratom  

v čase, časovým portálom, bola zlatá brána, ktorú otvorili naši najmladší 
žiaci - prváci Jednotlivými mesiacmi nás sprevádzal živý kalendár. Jed-

notlivé mesiace boli stvárnené vystúpeniami, ktoré vystihli nosné aktivity 
a podujatia zo života školy. Záver akadémie patril hymne našej ško-

ly, ktorú zaspievali spolu všetci žiaci. Počas slávnostnej akadémie sa pre-
mietala prezentácia, ktorá pozostávala z fotografií zachytávajúcich 10 ro-

kov života školy. Rodičia aj žiaci odchádzali po ukončení slávnostnej 
akadémie k 10. výročiu školy spokojní a plný pozitívnych dojmov z krásneho  kultúrneho zážitku. 
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                            Fašiangový bál 

            Dňa 14. februára 2017 sa v priestoroch školy uskutočnil 4. ročník fašiangového bálu. 
Zúčastnili sa ho žiaci 1.- 4. ročníka súkromnej základnej školy. Svojou prítomnosťou nás potešili 

aj žiaci súkromnej materskej školy ELC. 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 diplomy, ale aj úsmev na tvári a spokojnosť.  
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Slávnostná recepcia 

 

 

 

 

 

 

     Dňa 17. februára 2017 sa uskutočnila slávnostná recepcia pri príležitosti 10.výročia 

založenia Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8 v Košiciach v Hoteli ROCA ,Južná 
Trieda 117 v Košiciach, ktorej sa zúčastnili vzácni hostia RNDr. Monika Murínová, riaditeľka 

Štátnej školskej inšpekcie, Ing. Iveta Kijevská, predsedníčka Rady školy a poslankyňa Mestského 
zastupiteľstva v Košiciach, rodičia a zamestnanci školy. Jubilujúcej škole a prítomným 

venovali hudobno –tanečný program na vysokej odbornej úrovni dievčatá a chlapci  
zo SZUŠ Vlada Urbana pod réžiou Mgr. Andrey Pitoňákovej a Liany Prítokovej . Svoj 

talent a šikovnosť prezentovali baletným vystúpením naše žiačky pod vedením Ing. Eriky 
Novej zo SCVČ Liba Academy. Najstarší žiaci z tercie sa predstavili prítomným humornou 

scénkou . Prítomných poctili svojím slávnostným príhovorom Mgr. Eva Bednáriková , 
zriaďovateľka a riaditeľka školy, RNDr. Monika Murínová, riaditeľka Štátnej školskej 

inšpekcie, Ing. Iveta Kijevská, predsedníčka Rady školy a za rodičov školy doc. Ing. Jaroslav 
Majerník. Hudobná skupina Silvayovcov dotvárala svojimi krásnymi hudobným vstupmi 

príjemnú atmosféru slávnostnej recepcie. Svojej moderátorskej úlohy sa počas slávnostnej 
recepcie výborne zhostil Mgr. Martin Fazekaš. 

     Prítomným sa na záver poďakovala   z úprimného srdca Mgr. Eva Bednáriková, že prijali 
pozvanie a spoločne s vedením našej školy, ktoré túto akciu zorganizovalo, si dôstojne 

pripomenuli, aké je vzdelanie v živote našej spoločnosti dôležité. 

      Vyjadrila želanie, aby sa i naďalej spolu s  rodičmi darilo vytvárať pre žiakov harmonické  
a podnetné prostredie a vďaka tomu z nich vychovať aj vzdelať šťastných a hodnotných ľudí 

pod vedením našich kvalitných pedagógov tak, aby srdcom i rozumom boli našimi dôstojnými 
nasledovníkmi. 
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Matematický klokan 

 

         Matematický klokan je medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných 

a stredných škôl. V tomto roku sa uskutočnila 20. 03. 2017. Do súťaže sa zapojili žiaci 1.- 5. SZŠ 

a tercie A SG. 
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Hviezdoslavov Kubín 

     Dňa  22. 02. 2017 sme na našej škole zorganizovali školské kolo v umeleckom prednese 
poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2017. Zúčastnili sa ho najlepší recitátori triednych kôl, 

ktorí boli rozdelení do dvoch kategórií. V oboch kategóriách boli samostatne hodnotené poézia 
 i próza. Víťazov z účinkujúcich vyberala porota v zložení: Mgr. Ingrid Kicová, Mgr. Silvia 

Antoliková a PaedDr. Jana Pokorná. 

Víťazi školského kola: 

1.kategória ( žiaci 2. – 4. ročníka SZŠ) 

poézia 

1.miesto: Alex Leško (II.A) 

próza 

1.miesto: Nicol Heldová (III.A)  

2.kategória (žiaci 5. ročníka SZŠ a prímy SG) 

poézia 

1.miesto: Sofia Lešková (V.A) 

próza 

1.miesto: Ema Uličná (V.A)  
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KOŠICE  STAR  2017 

 

    

     

        Dňa 23. 02. 2017 sa žiačky našej 

Súkromnej spojenej školy v doprovode 

vychovávateľky Kataríny Frančákovej 

zúčastnili mestskej speváckej súťaže 

KOŠICE STAR 2017 v CVČ Domino 

na Popradskej 86, Košice. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

V 2. kategórii 1. – 4. ročník ZŠ súťažila žiačka Olívia Nguyen zo IV.A triedy. V 3. kategórii 

5.– 6. ročník ZŠ – príma, sekunda (osemročné gymnáziá) školu reprezentovala Abigail Ruth 

Parks žiačka prímy A . 



2016/2017 

 

52 

 

Šachový  turnaj - 3. ročník 

 

             Dňa 3. marca 2016 pre žiakov školy zorganizovala vychovávateľka Katarína Frančáková 
3. ročník športového podujatia pod názvom Šachový turnaj. 

V triede I. B  sa žiaci prezentovali svojimi zručnosťami v stolových hrách Šach a Dáma. 

Výsledky sú nasledovné: 

Stolová  

hra  

1. miesto 2. miesto 3. miesto 

Šach Peter Spišák (IV.A) 

Martin Medviď (I.A) 

Aurel Dobroslav Chochol 

(II.A) 

Jakub Medviď (I.A) 

Dáma Sara Krajíčková (IV.A) Maxima Dryjová (IV.A) - 
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Návšteva  školskej  knižnice 

 

        Marec – mesiac knihy si deti I. až V. oddelenia Školského klubu detí a VI. A VII. 

oddelenia Študijného klubu žiakov pripomenuli v školskej knižnice zaujímavými besedami 

so školskou knihovníčkou na tému – Slovenské zvyky a tradície.  
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Kolorit slovenského ornamentu 

 
       

    Dňa 16.03.2017 sa žiaci 1.-5. ročníka Súkromnej spojenej školy svojimi výtvarnými prácami 
zapojili do 7. ročníka súťaže v kreslení a maľovaní ornamentov Kolorit slovenského 

ornamentu 2017. Cieľom akcie bolo vytvoriť u žiakov pozitívny vzťah ku kultúrnemu dedičstvu, 
vytvárať nové podnety na výtvarný prejav; podporovať výtvarné talenty, vlastnú tvorivosť a  pre-

zentačné schopnosti. V celoslovenskom kole žiačka III.A triedy Miriam Nguyen získala Cenu 
Súkromného etnografického múzea HUMNO ( z počtu 244 zaslaných prác v kategórii B ) a 

žiačka III.A triedy Elena Trinh získala 3.miesto Ceny Domu Matice slovenskej  
v Košiciach za keramický výrobok vytvorený v rámci keramického krúžku, ktorý je zriadený  

v CVČ Starozagorská 8 v Košiciach. 

    Dňa 4. mája 2017 o 15:00 sa konala vernisáž v Súkromnom etnografickom múzeu Humno 
Cottbuská 36 v Košiciach, kde boli odbornou porotou udelené tieto ceny: Cena Súkromného 

etnografického múzea HUMNO; Cena Domu Matice slovenskej v Košiciach, 1., 2., 3., 4.  
miesto a čestné uznanie v každej kategórii. 
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Zápis do 1. ročníka 

       V dňoch od 07.04.2017 do 08.04.2017 sa v priestoroch našej školy uskutočnil zápis budúcich 

prváčikov pre školský rok 2017/2018. Stalo sa už tradíciou, že na našej škole vítame budúcich 

prvákov slávnostným a netradičným 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 rozprávkovými stanovišťami, potom si odskúšali 

svoje posluchové schopnosti v anglickom kráľovstve. Odchádzali s úsmevom a milým darčekom . 
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 Týždeň anglického jazyka 

 

 

 

 

 

 

      

     V dňoch  24. – 28. apríla 2017 sa  

na Súkromnej spojenej škole uskutočnil Týždeň 
anglického jazyka, v rámci ktorého sa žiaci 

všetkých tried Súkromnej spojenej školy veno-
vali zdokonaľovaniu anglického jazyka pod ve-

dením anglických lektorov. 

Lektori pracovali so žiakmi na rozširovaní ich 

slovnej zásoby, upevňovaní gramatických javov, 
tvorbe textov dramatických javiskových foriem, 

vytváraní kulís na záverečné vystúpenie, nacvičovaní piesní a básní. Na záverečnom vystúpení 
Týždňa anglického jazyka sa žiaci I. A predstavili piesňou, žiaci I. B scénkami O zlatovláske  

a troch medveďoch , O troch kozliatkach a piesňou, žiaci II. A piesňami, žiaci III. A scénkou  
O Snehulienke a trpaslíkoch , žiaci IV. A piesňami, 

žiaci V. A scénkou Rómea a Júlia v modernom 
prevedení. 

 Po záverečnom vystúpení sa Mgr. Ingrid Galeš-
tokovaná, zástupkyňa riaditeľky školy, lektorom 

poďakovala a odovzdala im ďakovné listy.  
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Múzeum na kolesách  

 

           Dňa  27. 04. 2017 sa v priestoroch školy uskutočnila beseda pre žiakov školy  

pod názvom Spoločenské správanie - etiketa, ktorú ponúkla firma Múzeum na kolesách  

z Prešova. Na modelových situáciách, s interaktívnym zapojením žiakov, s humorom i vážne 

predviedla základné pravidlá spoločenského správania. Spoločná výučba etikety sa žiakom veľmi 

páčila, herca oceňovali úprimným smiechom a potleskom.    
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  Slávik Slovenska 2017 

                             - školské kolo 

             Dňa 25. 04. 2017 sa žiaci 1. až 5. ročníka SZŠ a prímy 

A SG zapojili do školského kola speváckej súťaže Slávik 
Slovenska 2017.  Spevácke schopnosti spojené s pohybom  

a tancom žiakov posudzovala porota v zložení Mgr. Silvii 
Antolikovej a Mgr. Ingrid Kicovej, ktorá rozhodla o umiestne 

                                                      ní žiakov nasledovne: 

 
1. miesto 2. miesto 3. miesto 

1. kategória 
Miriam Nguyen 
( III.A ) 

Michaela Samková 

( II.A ) 
Vanessa Veme   

 ( III.A ) 

Amin Alfitorej Mousa 
( II.A )  

2. kategória 
Oskar Cacara 

( IV.A ) 

Ema  Uličná   

( V.A ) 

 Olíva Nguyen 
( IV.A ) 

Abigail Ruth Parks 
( príma A ) 
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   Vystúpenie žiakov v cudzích jazykoch 

 

              Dňa 04. mája 2017 sa v CVČ Domino v Košiciach uskutočnilo tradičné podu-

jatie Vystúpenie žiakov v cudzích jazykoch, v rámci ktorého sa žiaci predstavili v piatich 

rôznych jazykoch. V úvode všetkých prítomných privítala Mgr. Lenka Volčková, koordinátorka 

podujatia. Podujatie moderovali žiaci prímy A Súkromného gymnázia Ivana Hajdušeková  

a Oliver Udodik, ktorí svojím sprievodným slovom prítomných sprevádzali rôznymi štátmi. Žiaci 

prezentovali svoje vystúpenia v anglickom, ruskom, francúzskom, nemeckom a španielskom 

jazyku. Všetci naši žiaci si zaslúžia veľkú pochvalu za veľmi dobrú úroveň ovládania cudzích 

jazykov. 
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Medovníkové srdiečko pre mamičku 

            Dňa 11. mája 2017 v popoludňajších hodinách sme pre žiakov školy zorganizovali 
tradičné tvorivé dielne pod názvom Zdobenie medovníkových srdiečok pre mamičku. Tento 

rok mali žiaci možnosť vyzdobiť nielen medovníkové srdce pre milovanú osobu, ale aj srdiečka 
odliate zo sadry. Pri zdobení medovníkov opäť asistovala žiakom pani Erika Vranaiová, za čo jej 

patrí úprimné a srdečné poďakovanie.  
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Triedne besiedky ku Dňu matiek 

      

 

         V dňoch  09. 05. - 15. 05. 2017  

sa pri príležitosti Dňa matiek  uskutočnili 

v jednotlivých triedach triedne besiedky. 

Žiaci sa poďakovali svojim mamičkám za 

starostlivosť, lásku formou pripraveného 

kultúrneho programu. Pod vedením tried-

nych učiteliek a vychovávateliek si pripravili 

prednesy básní, piesne a tance, ktorými 

mamičky pri príležitosti ich sviatku potešili. Počas vystúpenia žiakov bolo vidieť na ich tvárach 

dojatie a radosť z pripraveného programu. Občerstvenie pre prítomných zabezpečili v jed-

notlivých triedach rodičia. 

 

                                                                                                                       

  

 

 

 

 

 
  



2016/2017 

 

62 

 

Týždeň modrého gombíka  

 

          MODRÝ GOMBÍK  je celoslovenská kampaň, ktorú organizuje UNICEF 
Slovensko každý rok v máji. 14. ročník Týždňa modrého gombíka sa konal v dňoch 

15.05.2017 až 21. 05. 2017. Na našej škole sa verejná zbierka uskutočnila dňa  18.05.2017. 

Finančnú čiastku v hodnote 100,00 € z tohtoročnej zbierky sa UNICEF rozhodol venovať 

deťom z Ukrajiny, keďže konflikt na Ukrajine vstúpil do štvrtého roka a situácia ostáva aj napriek 
mierovým dohodám neistá. 

V priestoroch našej školy pri zborovni bol umiestnený stôl s pokladničkou č.1032 a propagačné 
materiály k realizovanej akcii. Na zbierke sa podieľali žiaci I.B, II.A a III.A triedy. Všetkým, ktorí 

prispeli, srdečne ďakujeme.  
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Veselý kráľovský dvor     

 

 

 

 

 

 

     Dňa 20. 05. 2017 sa konala akcia pod názvom Veselý kráľovský dvor na Mäsiarskej 8  
v Košiciach. Na uvedenom verejnom podujatí sa predstavili žiak IV. A triedy Martin Porubský  

zo IV. A triedy hrou na flaute, žiaci II. A triedy tancom, prednesom básne žiačka Sofia Lešková  
z V. A triedy , spevom žiaci 1. – 5. ročníka a ľudovým tanečným vystúpením žiaci III. A triedy. 

Pedagógovia prezentovali záujemcom školy propagačnými materiálmi, výrobkami žiakov,  
informáciami o poskytovaných ponukách školy. 

Pod vedením vychovávateliek boli realizované tvorivé dielne zamerané na výrobu kráľovských 

korún a slniečok . Ponúkli účastníkom podujatia možnosť osobnej účasti na tvorivých aktivitách 
pri výrobe predmetov z farebného papiera a iných materiálov. Veľký úspech zo strany rodičov  

a detí mala výroba kráľovských korún.  

Vystúpenia žiakov na youtube:    

 žiaci II.A 

 Martin Porubský IV.A 

 Sofia Lešková V.A 

 žiaci II.A a III.A anglická pieseň 

 žiaci III.A 

 

https://youtu.be/Qtsw8XVAi78
https://youtu.be/wQCi8gN4WQQ
https://youtu.be/ebu53xDq-eM
https://youtu.be/A_oM-xlOip4
https://youtu.be/ppNrXKlfT4M
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Žiacka  vedecká  konferencia  

     Dňa 30.05.2017 sa uskutočnil 1. ročník Žiackej vedeckej 
konferencie víťazných ročníkových prác na ľubovoľnú 

tému, ktorá súvisí s obľúbeným vyučovacím predmetom  
či zaujímavou oblasťou záujmov žiakov. Žiaci svoje práce prezentovali pred pozvanými 

hosťami:  Ing. Ivetou Kijevskou , predsedníčkou Rady školy,  Mgr. Katarínou Rosen-
bergovou,  členkou Rady školy,  Mgr. Evou Bednárikovou, riaditeľkou školy, 

Mgr. Ingrid Galeštokovou, zástupkyňou riaditeľky školy, členmi Žiackej školskej rady  
a Detského parlamentu a pedagógmi školy. Konferencie sa zúčastnili víťazi ročníkových prác  

z jednotlivých tried, ktorých vybrali triedni učitelia spolu so žiakmi tried. 

I.A Oliver Faith - Dobývanie vesmíru 

                                                          I.B Kristián Sklenárik - Miši – moja plyšová kamarátka 

 
 

 

 

II.A Michaela Samková - Hudobné nástroje 

 
                                                           III.A Nicol Heldová – Handmade 

 
 

 
 

 

IV.A Ľuboš Slivka - Kúzla 

                                                          V.A Katarína Marušinová – Sushi 
 

 

 

príma A Oliver Skála – Nasa 

 
 

                                                      

                                                          tercia A Viktor Takáč - Karate 
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Didaktické hry v prírode a účelové cvičenie  

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Dňa  01. 06. 2017 sa uskutočnili v areáli Čičky Didaktické hry v prírode pre žiakov  

1.-4.ročníka Súkromnej spojenej školy. Cieľom didaktických hier bolo preverenie vedomostí  

a praktických návykov žiakov v oblasti riešenia mimoriadnych udalostí , zdravotnej prípravy, 

pohybu a pobytu v prírode a jej ochrane, dopravnej výchovy a  výchovy k bezpečnému správaniu.  

Účelové cvičenie sa začalo oznámením mimoriadnej udalosti varovným signálom a okamžitou 

evakuáciou školy. Po evakuácií sa žiaci prímy A a tercie A Súkromného gymnázia presunuli  

do areálu Čičky, kde plnili úlohy na jednotlivých stanovištiach.  

Všetky skupiny úspešne zvládli zadané úlohy a preukázali tak dostatočné teoretické vedomosti  

a praktické zručnosti vo všetkých oblastiach učiva Ochrany človeka a prírody.  

Po skončení účelového cvičenia žiakov pobavilo vystúpenie dravých vtákov zorganizované 

Sokoliarskou skupinou Horus z Košíc. 
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Rodinná  športová  olympiáda  

 

 

          Dňa 05. 06. 2017 sa v areáli Koliba Zlatá podkova, sídlisko KVP GRUNT 2 v Košiciach 

uskutočnil 3. ročník Rodinnej športovej olympiády. Rodičia a žiaci školy sa zapojili do špor-

tových súťaží, v ktorých preukázali svoju šikovnosť, pohybové schopnosti, zručnosti a záujem 

vzájomne súťažiť. Po skončení všetkých disciplín nasledovalo zrátanie bodov, ktoré súťažiaci 

získali počas absolvovania siedmich športovo-zábavných disciplín. Každý zo zúčastnených žiakov 

získal pexeso alebo detskú maľovanku. Žiaci umiestnení na desiatom až štvrtom mieste boli 

odmenení aj diplomom na pamiatku. Prví traja víťazi získali krásne poháre, ktoré im pripomenú 

tento príjemný deň a preukázané športové schopnosti- 

 

 

 

Výsledky: 

 1. miesto - Liana Fejková 

 2. miesto - Oliver Udodik 

 3. miesto - Laura Do Triová   

 4. miesto - Alexa Kalináčová 

 5. miesto - Abigail Ruth Parks  

 6. miesto - Soňa Bačová  

 7. miesto - Kristián Sklenárik 

 8. miesto - Christiano Galeáno  

 9. miesto - Emma Uličná   

10. miesto - Ivana Hajdušeková 
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Dopravná olympiáda 

 

 

          Žiaci Súkromnej spojenej školy dňa 07.06.- 08.06.2017 absolvovali Dopravnú olympiádu  

v Športovo – zábavnom areáli na Alejovej 2 v Košiciach. Cieľom dopravného 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 prak-

tickej časti si overili nadobudnuté vedomosti z dopravnej výchovy v praxi. Žiac i mali k dispozícii 

bicykle a kolobežky.  
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Slávnostná večera učiteľov  

                                   a ocenených žiakov 

         Dňa 27. júna 2017 sa v Reštaurácii Koliba Zlatá podkova uskutočnilo na pozvanie 

Mgr. Evy Bednárikovej, riaditeľky školy, slávnostné posedenie učiteľov a ocenených žiakov  
pri príležitosti ukončenia školského roku 2016/2017. 

 

Ocenení žiaci: 

1.A - Sara Nguyen Duy  

1.B - Soňa Bačová 

2.A - Mia Fedičová 

3.A - Miriam Nguyen 

4.A - Oskar Cacara 

5.A - Katarína Farbulová 

príma A - Ivana Hajdušeková 

tercia A - Alexa Kalináčová   
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