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Deň otvorených dverí    

     Dňa 7. novembra sa na našej škole organizoval 1. ročník Dňa 

otvorených dverí. Na tento deň sme sa dlhšie pripravovali, aby sme 

návštevníkom odprezentovali naše učebné odbory v Odbornom 

učilišti a možnosti štúdia v Praktickej škole. 

     Pedagógovia a žiaci predstavili výsledky svojej práce a praktic-

ké ukážky učebných odborov, ktoré škola ponúka: 

 Opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostli-

vosti,  

 Obchodná prevádzka - príprava, skladovanie a predaj tovaru, 

  Poľnohospodárska výroba - záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, 

sadovník.  
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     V Praktickej škole si taktiež pripravili pre hostí niečo zaujímavé 

na prezentáciu a tým bola ochutnávka rôznych nátierok, koláčikov. 

     Návštevníci si mohli na stanovištiach vyskúšať dané činnosti 

priamo na mieste, či už piecť palacinky, merať tlak, ochutnávať 

rôzne druhy čajov, žehliť... Ďalej si mohli prezrieť aj naše dielne a 

vidieť ukážku rôznych výrobkov z dreva a samozrejme aj výrobu 

úľov, ktorá bola pre mnohých fascinujúca. Na záver boli pre hostí 

pripravené aj športové aktivity a kvízy na odreagovanie sa spojené 

s malým občerstvením. Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame 

našu budúcnosť a preto prihlásiť sa na štúdium na našej škole je 

tou správnou voľbou. 

DOD koordinovala Mgr. Ivana Stašiková 
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Aby bolo deti lepšie počuť 

     Pod týmto heslom sa konala dňa 19.11.2019 Bubnovačka. V no-
vembri si pripomíname, že aj v dnešnom svete žijú deti, na ktorých 
je páchané násilie a sú im odopierané ich práva. Pripojili sme sa k 
ďalším školám na celom Slovensku, ktoré podporili myšlienku bo-
ja a prevencie týrania a vykorisťovania detí na celom svete. 
Bubnovačku organizovala a viedla Mgr. Martina Múdra. 

 

 

Čo dobrého sme navarili... 

     V rámci vyučovania majú žiaci v PŠ aj predmet Príprava jedál a 
výživa. Keďže sa blížia najkrajšie sviatky v roku Vianoce, tak sme 
si uvarili sviatočné jedlo: Zemiakový šalát a bravčové rezne. Jedlo 
žiakom chutilo, taniere ostali prázdne.  
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Deň mlieka, mliečnych výrobkov a 

 zdravej výživy  

     Dňa 25.11.2019 sa na našej škole uskutočnil Biely deň, Deň 

mlieka, mliečnych výrobkov a zdravej výživy.  

     Pripravené boli jednotlivé stanovištia, kde boli prezentované 

mliečne výrobky, spracovanie mlieka spojené s reálnou ukážkou 

výroby syra. Žiaci kreslili, tvorili, spievali, riešili problémové úlo-

hy a nechýbali ani športové aktivity. 

                

Na záver bola ochutnávka rôznych výrobkov, kde žiaci hádali čo to 

je  a mali pritom zakryté oči.  

     Po aktívne prežitom Bielom dni žiaci odchádzali domov plní 

emócií a myšlienok s intenzívnym zážitkom.  

Koordinátorky: Mgr. Ivana Stašiková a JúliánaŠkvarková 
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     Dňa 06.12.2019 sa naši žiaci zúčastnili Mikulášskeho 
stolnotenisového turnaja, ktorý sa konal v Špeciálnej základ-
nej škole internátnej sv. Klementa Hofbauera v Podolínci.  
     V najmladšej kategórii (6. ročník) nás reprezentoval Má-
rio Mirga (6.B), ktorému sa podarilo obsadiť cenné 3. miesto. 
V kategórii (7. ročník) bol našim želiezkom v ohni Oliver 
Holub (7.B), ktorému sa rovnako podarilo umiestniť na pódi-
ovej priečke, keď po štyroch výhrach a troch porážkach obsa-
dil 3. miesto.  

Mikulášsky stolnotenisový turnaj 
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   Ďalšia kategória (8.ročník) bola pre nás menej úspešná, 
keďže sme v nej obsadili „len“ 5. miesto. V tejto vekovej 
skupine zvádzal súboje Sebastián Holub (8.C). Kategória (9. 
ročník) bola pre nás najúspešnejšia, v nej nás reprezento-
val Erik Mirga (9.A), ktorý „zdemoloval“ každého svojho 
soka, vyhral sedem zápasov bez straty setu a obsadil krás-
ne 1. miesto.  
     Stolnotenisový turnaj vyvrcholil súbojmi o absolútneho 
víťaza, kde sa proti sebe postavili víťazi jednotlivých roční-
kových kategórií, a teda aj náš Erik Mirga ako víťaz vekovo 
najstaršej kategórie. Erik opäť nedal šancu svojim protivní-
kom, vyhral tieto zápasy po skvelých výkonoch bez straty se-
tu a stal sa absolútnym víťazom Mikulášskeho stolnoteniso-
vého turnaja pre rok 2019. Chlapcom patrí veľká pochvala za 
predvedenú hru vo všetkých zápasoch turnaja.   
Žiakov trénovali a pripravili Mgr. Peter Maček a Mgr. Matúš Novo-
tný. 
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Vôňa perníkov a vianočných ikebán  

v odbornom učilišti 

   Žiaci OU pri príležitosti prí-
chodu najkrajších sviatkov ro-
ka napiekli pre svojich roves-
níkov chutné a voňavé medov-
níčky, ktoré boli rozdané žia-
kom ako odmena za vianočné 
výrobky zdobiace vestibul na-
šej školy.  

   Vyrábanie vianočných ikebán 
zaujalo nielen žiakov ale aj uči-
teľov.  
     Podarilo sa im zhotoviť nád-
herné a kreatívne ikebany, kto-
ré poslúžia nie len ako dekorá-
cia pri vianočnom posedení 
žiakov, ale skrášlia aj ich do-
mácnosti.  
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Mikulášska nádielka 

V piatok 6. decembra zavítal na 
našu školu sv. Mikuláš. Sprevádza-
li ho anjel a čert. Celý deň chodili  
po škole a zastavili sa v každej 
triede. Čert oznámil ich príchod 
rinčaním reťaze a búchaním na 
dvere. Deti vítali Mikuláša krátky-
mi básničkami a pesničkami, tie 
bojazlivejšie sa schovávali pani 
učiteľke  za chrbát.  Potom  krásny 
biely anjel rozdával deťom  slad-
kosti a nezabudol ani na učiteľov. 

Svätý Mikuláš 
 

Mikuláš je dedko starý, 
vie on robiť veľké čary. 

Nadelí ti radosti, 
čižmu plnú sladkostí. 

 
Príď, Mikuláš, príď aj k nám, 

nemusíš však chodiť sám. 
Vezmi si aj priateľov, 
privíta vás celý dom! 
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 Vianočné posedenie žiakov  

Odborného učilištia a Praktickej školy 

     V stredu, dňa 18.12.2019, sa v komunitnom centre 
uskutočnilo vianočné posedenie pre žiakov Odborného 
učilišťa a Praktickej školy. Samotné posedenie si žiaci 
spestrili a obohatili tancom, piesňou, vinšom, básňou. 
     Prítomní si pochutili na pripravených vianočných 
jedlách. Zvyky a tradície si priblížili aj cez vianočnú vý-
zdobu, dekorácie, Betlehem a  vianočné koledy, ktoré si 
zaspievali aj v rómštine.  
     Na záver zahrali a zaspievali Gypsy Niki vs. gypsy 
Dávid.  Na posedení vládla vianočná atmosféra, pokoj 
a dobrá nálada. Kolektív učiteľov OU a PŠ poprial žia-
kom nádherné, pokojné a požehnané vianočné sviatky 
a úspešný vstup do nového roku 2020. 
Vianočné posedenie pripravili učitelia Odborného uči-
lišťa a Praktickej školy. 
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 Vianočné balíčky 

     Vianoce patria k najkrajším sviatkom roka. Sú obdobím 
nádherných chvíľ strávených v kruhu rodiny či priateľov. 
Sú sviatkami pečenia dobrôt, pohody, obdarúvania a stretá-
vania sa. 

     Aj na našej škole patrí toto obdobie k najkrajším sviat-
kom, pretože žiaci môžu zažiť chvíle, na ktoré sa len tak 
nezabúda a to už od začiatku decembra. Tento rok bol pre 
nich ešte úžasnejší, pretože prostredníctvom projektu Ope-
rácia vianočné dieťa a organizácii Samaritans purse, boli 
obdarovaní balíčkami, ktoré pre nich pripravili žiaci 
z iných štátov. V každom balíčku sa skrývalo niečo, čo ich 
potešilo  a čo im urobilo radosť. 
Pre spríjemnenie odovzdávania balíčkov a priblíženie si 
sviatkov Vianoc nám učitelia náboženskej výchovy so svo-
jimi  žiakmi pripravili krátky program a na záver sme si 
spoločne zaspievali vianočnú koledu. 
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   11. decembra 2019 sa na 
našej škole uskutočnila Via-

nočná akadémia.  
     Celý program sa niesol v 
slávnostnom duchu, pretože 
sa blížia najkrajšie sviatky v 
roku - Vianoce. V programe 
vystúpili žiaci  prvého a dru-

hého stupňa, PŠ, OU.  
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      V závere programu všetkým 
prítomným poďakovala pani zá-

stupkyňa, Mgr. M. Birošová záro-
veň vyzvala prítomných, aby si 

spomenuli na ľudí, ktorí pri výbu-
chu bytového domu v Prešove pri-
šli o strechu nad hlavou, svoj ma-

jetok, ale aj o to najcennejšie,  
ŽIVOT.  
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 Lyžiarsky výcvik 

     Lyžiarske stredisko Vyšné Ružbachy sa v druhom januárovom 

týždni stalo domovom pre 14 žiakov OU a PŠ. Naučiť sa lyžovať 

bolo veľkou motiváciou pre všetkých. A tak sme na svahu trávili dl-

hé hodiny, kým základný pohyb na lyžiach, otáčanie, brzdenie 

a jazda na vleku nerobilo problém ani jednému žiakovi. Postupné 

zvládanie oblúčikov naznačovalo, že zlyžovanie celého svahu sa via-

cerým určite podarí. A neodradilo nás ani keď krásne počasie vy-

striedala hmla a mrznúci dážď.  

     V záverečných slalomových pretekoch sa víťazom stal žiak I.P 

Štefan Žiga, trať však bez pádu zvládli všetci. Domov sme si odnies-

li dobrý pocit, že sa výcvik zaobišiel bez zranení a problémov a veľa 

krásnych zážitkov, na ktoré budeme ešte dlho spomínať. 

Koordinátori: Mgr. Matúš Novotný, Mgr. Júlia Demeterová, Mgr.Anita Oravcová. 
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VČELÍ DEŇ 

     Štvrtok 30. január bol venovaný jednej z aktivít Zelenej ško-

ly pod názvom Včelí deň. Členovia kolégia sa snažili žiakom 

zážitkovou formou sprostredkovať informácie zo života včiel 

a ich produktov.  Žiaci  prešli 4. stanovišťami.  

     Na prvých dvoch stanovištiach si pod vedením miestnych 

včelárov pozreli prezentáciu a vypočuli krátku prednášku 

o včelách a následne si mohli prakticky vyskúšať vypletanie rá-

mikov.  



18 

     Na stanovišti číslo 3 boli pre nich prestreté stoly, kde mohli 

ochutnávať rôzne druhy medov, medovníkov, propolis, peľ....                 

Vlastnú včelu si mohli vyrobiť na stanovišti číslo 4.      Vlastno-

ručne vyrobenými včelami sme spoločne vyzdobili interiér ško-

ly. 

     Zaujímavosti o včelách 

     Včely lietajú rýchlosťou až 65 km za hodinu.  Za peľom a nektárom 

lietajú až do vzdialenosti 5 – 7 km. Správy o zdroji nektáru odovzdávajú 

včely medonosné ostatným robotniciam zvláštnym tancom pred vcho-

dom do úľa.  

     Oznamujú tým vzdialenosť, smer a kvalitu nálezu. Kruhový tanec 

znamená, že kvety sú blízko úľa. Osmičkový znamená opak. 
Včelí deň pripravil a organizoval kolektív Zelenej školy 
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     Prvý polrok tohto školského roka sme ukončili peknou akciou pod ná-

zvom Deň Afriky.  

     Cieľom aktivity bolo spoznať  tradičné, ale aj moderné afro - účesy 

a tance a vyskúšať si ich v praxi. 
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     Deň Afriky bol spojený aj s finančnou zbierkou Snehuliaci pre 

Afriku, v ktorej sa vyzbieralo pekných 50,- Eur.  

     Žiaci vyrobili snehuliakov z rôznych materiálov od výmyslu sve-

ta, ktorými sme vyzdobili priestory školy. Výťažok z tejto zbierky 

sme zaslali na prevoz bicyklov pre deti z Gambie. 

Deň Afriky pripravila  a 

zorganizovala Mgr. Martina Múdra 
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      Dňa 14. 2. 2020  pri príležitosti sv. Valentína, sa v našej ško-

le, uskutočnila akcia organizovaná Ing. Evou Gregovou -  

"Valentínska pošta". 

     Pri tejto príležitosti si žiaci mohli napísať odkaz, ktorý vloži-

li do spoločnej škatule. Pošty sa nazbieralo naozaj neúrekom. 

Niektorí žiaci si posielali pohľadnice, iní písali listy. Nezabudli 

ani na svojich obľúbených učiteľov. Valentínsku poštu ešte v 

ten deň roztriedili šikovné dievčatá. 

Valentínska  

pošta 
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Dňa 17. 02.2020 ( pondelok) sme so žiakmi Odborného 

učilišťa našej školy absolvovali korčuľovanie v PSK aré-

ne na ulici Pavla Horova  v Prešove. Zúčastnilo sa ho 13 

žiakov pod vedením učiteľov: PaedDr. Strakovej 

a PaedDr. Pavlíkovej.  

Po príchode do objektu budovy PSK arény nás privítala pani a 

rozdala žiakom korčule, prilby a hokejky. Žiaci pod vedením in-

štruktorov na ľadovej ploche realizovali rôzne aktivity: obrátky, 

otočky, stoj na jednej nohe, znožmé poskoky, pomalé korčuľo-

vanie, rýchle korčuľovanie, prekonávanie prekážok, korčuľova-

nie spojené so zbieraním rozhádzaných loptičiek a kužeľov...  

KORČUĽOVANIE 
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     Neskôr boli inštruktormi rozdelení do skupín, kde strieľali na bránky a hrali 

hokej. Zvládli každú jednu zadanú úlohu.  

     Žiakom sa tieto aktivity veľmi páčili. Už teraz sa tešia na ďalšie korčuľova-

nie. Bol to skutočne pekný a vydarený deň plný zážitkov. 
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Šikovné „Háčkovkárky“ 

z 

8.B triedy 

     Háčkovanie patrí medzi 

obľúbené ručné práce.          

Dievčatá z  8. B zvládli tech-

niku háčkovania  na jednotku 

z hviezdičkou. 

     Pod vedením Mgr. Júlie 

Demeterovej sa naučili uháč-

kovať čiapky, svetríky, či pa-

pučky. 

      Na fotografiách vidíte 

práce: 

Margaréty Horvátovej, 

Lucie Jaslovej, 

Nikoly Červeňákovej, 

Anastázie Lackovej. 
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Z histórie háčkovania 

     O histórií háčkovania máme len veľmi málo poznatkov. 
Predpokladá sa, že na prvé háčkovanie sa  namiesto klasické-
ho háčika používali prsty.  
     O tom, kde a kedy táto technika vznikla neexistujú žiadne 
informácie. Historické pramene uvádzajú, že typ ručnej práce 
podobný háčkovaniu bol známy už v období renesancie. Ve-
novalo sa mu množstvo žien bez rozdielu spoločenského po-
stavenia. Vznikala tak typická dobová krajka podobná mak-
ramé. 

V polovici 19. storočia bo-
lo Írsko ťažko skúšané 
hladomorom. Háčkovaná 
čipka sa stala prostried-
kom na zmiernenie ná-
sledkov zničujúceho hla-
domoru. Jej výroba bola v 
tomto období prijateľným 
spôsobom zárobku. Z 
týchto dôb pravdepodobne 
pochádza aj svetoznáma, 
írska krajka. 
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Z histórie háčkovania 

     Popularita háčkovania začala narastať v 19. storočí s 
príchodom tlače. Časopisy, knihy a iné jednoduché návody 
sa začali tlačiť vo veľkých nákladoch a distribuovať medzi 
širokú verejnosť. Knihy a magazíny neobsahovali len tipy 
a rady do domácnosti, ale aj návody na háčkované výrob-
ky. Druhá svetová vojna na istý čas vývoj háčkovania po-
zastavila v dôsledku nedostatku materiálu. Najväčšia popu-
larita háčkovania je spätá so 70-tymi rokmi 20. storočia. 
Ten, kto v tomto období nemal  háčkovaný doplnok, kus 
oblečenia alebo len obyčajnú dečku pod vázu, nekráčal s 
dobou a vtedajšími trendmi.  
    Príchod 21. storočia priniesol do háčkovania nový vietor. 
Zdokonaľovanie a variovanie priadzí sa nepochybne odzr-
kadlilo kvalite samotných háčkovaných produktov. 
Na záver  pre inšpiráciu háčkované zvieratká. 
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