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     Dňa 3. 10. 2022 sa na našej Spojenej škole 

uskutočnil deň pod názvom „Zeleninové hody.“ 

     Na začiatku kolegov privítala vedúca pedago-

gickej komisie pre OU a PŠ, PaedDr. Jana Strako-

vá. Učitelia OU a PŠ si pre svojich kolegov zo 

ŠZŠ pripravili rôzne druhy jedál zo zeleniny do-

pestovanej v školskej záhrade. 
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     Zo studených jedál to boli: šaláty a nátierky a z teplých 

jedál: polievky, zemiaky na kyslo, zemiakové placky, sege-

dínsky guláš s knedľou... Veľmi chutné a naservírované bo-

lo aj zeleninové smoothie zo zeleru, mrkvy, cvikly 

a špenátu.  

      Na záver si kolegovia pochutili na jablkovej štrúdli, ja-

blkách v župane,  cuketových  a mrkvových koláčoch 

a bylinkových čajoch z mäty a 
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      Dňa 05.10.2022 sa uskutočnilo pre žiakov I. a II. stupňa ŠZŠ, odbor-

ného učilišťa a praktickej školy účelové cvičenie. 

      Žiaci našej školy absolvovali vo svojich triedach náučné aktivity, kto-

ré boli zamerané na oboznámenie sa s telefónnymi číslami rýchlej zá-

chrannej služby, hasičov, polície a horskej záchrannej služby. Ďalej sa 

žiaci oboznámili s možnými rizikami v súvislosti s prírodnými katastro-

fami a inými krízovými situáciami. Boli im priblížené možnosti ich rie-

šenia, resp. ako sa správať počas ich vypuknutia.  

      Následne boli na školskom parkovisku pripravené aktivity zamerané 

sa dopravnú výchovu. Školské parkovisko sa premenilo na dopravné 

ihrisko, kde žiaci mohli predviesť svoje znalosti správania sa na cestnej 

komunikácii. Semafor, priechod pre chodcov, či dávanie prednosti boli 

úlohy, ktoré žiaci úspešne absolvovali. Ďalšia časť účelového cvičenia 

pozostávala z prednášky o základoch prvej pomoci, a to o umelom dý-

chaní, masáži srdca a obväzovaní rán. Nadobudnuté poznatky si žiaci ma-

li možnosť aj prakticky vyskúšať na figurantoch.  
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     Na záver dňa bola pre žiakov pripravená prekážková dráha na škol-

skom ihrisku, kde žiaci úspešne zvládli pohybové aktivity ako podlieza-

nie, preskakovanie, lezenie, slalom, či kotúle. Žiaci si z tohto dňa odnies-

li nové poznatky, porovnali si navzájom svoje vedomosti a zručnosti 

v jednotlivých oblastiach. 

Koordinátori: 

Mgr. Jozef Marušák, 

 Mgr. Matúš Novotný,  

Mgr. Júlia Demeterová 

     Veríme, že účelové cvičenie sa 

uskutoční v podobnom duchu aj 

budúci školský rok. 
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     Mesiaci október, ktorý sa spája s knihami, je 

zároveň  vyhlásený Medzinárodným  mesiacom  

školských knižníc, preto sme sa opäť zapojili 

už do 13. ročníka Záložka do knihy spája školy: 

Môj literárny príbeh čaká na Tvoje prečítanie.  

     V tomto školskom roku bola našou partner-

skou školu Základná škola v Brodskom. Škola 

zo Záhoria, kde sa narodili osobnosti ako Mar-

tin Čulen, Augustín Riška, Anton Nižňanský. 

     Do výroby záložiek sa v tomto roku  prihlá-

silo 1 038 škôl s celkovým počtom 119 813 žia-

kov, a to z Českej republiky 380 škôl s celko-

vým počtom 36 149 žiakov a zo Slovenskej re-

publiky 658 škôl s celkovým počtom 83 664 

žiakov. 

    Vyrobené záložky odzrkadľovali snahu 

a kreativitu žiakov na obidvoch školách. Žiaci 

maľovali, kreslili, lepili, strihali, vykrajovali. 

Vznikli záložky rozmanitých motívov, myšlie-

nok, dejov prečítaných príbehov. Radosť pri-

niesli žiakom našej školy a školy v Brodskom.  

     Tešíme sa na budúci školský rok, kedy nad-

viažeme nové kontakty a prečítame nové príbe-

hy, rozprávky, či inú literatúru. 
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Priraď správny názov  

animovanej rozprávky. 

Hľadá sa Nemo. 

Príšerky 

Ľadové kráľovstvo 

Kung Fu Panda 
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Vraj mladosť má krásnu tvár a 

staroba zase dušu. Týchto niekoľ-

ko slov dokonale vystihuje obdo-

bie, ktoré je pre mnohých ľudí 

„strašiakom“. Toto obdobie je 

však rovnako krásne ako každé. 

Zaslúžený odpočinok po toľkých 

rokoch povinností prináša košík 

plný životných skúseností. 

Staroba je výzva a neznamená 

koniec životnej aktivity ale je pri-

rodzenou súčasťou nášho života. 

V decembri v roku 1990 bol me-

siac október vyhlásený za Mesiac 

úcty k starším a 1. október za Me-

dzinárodný deň starších. Preto si 

naša škola dňa 21.10.2022 spo-

menula na našich seniorov, kto-

rým venovala posedenie spojené 

s kultúrnym programom, 

v ktorom účinkovali žiaci špeciál-

nej základnej školy a odborného 

učilišťa, ktorí si pre nich pripravi-

li pásmo básní a piesní. 
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Po programe nasledovalo posedenie pri káve, čaji, sladkých maškrtách, 

pri ktorom sa spomínalo na časy minulé a na to, čo už bolo, ale aj na to, 

čo nás ešte len čaká. Posedenie prebehlo v príjemnej atmosfére vzájom-

ných rozhovorov, po ktorom sa nikomu nechcelo odísť domov.  
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Kooordinátori:  
Mgr. Matúš Novotný   
Mgr. Júlia Demeterová  
Mgr. Michaela Dzurjová  
Mgr. Jana Chovancová 

      Dňa 26. 10. 2022 sa žiačky nášho OU – Nikola Horvátová 

a Patrícia Žigová pod odborným vedením p. uč., PaedDr. Dari-

ny Becovej, zúčastnili celoslovenského kola súťaže učebného 

odboru Opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej 

starostlivosti, ktorá sa konala v SŠ Medzilaborce. 
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Kooordinátori:  
Mgr. Matúš Novotný   
Mgr. Júlia Demeterová  
Mgr. Michaela Dzurjová  
Mgr. Jana Chovancová 

      .Jej cieľom bolo preveriť a upevniť nadobudnuté vedomos-

ti a praktické zručnosti v jednotlivých disciplínach. 

1. Písomný test - preverenie teoretických vedomostí 

2. Praktická časť - tri samostatné disciplíny 

a/ kŕmenie ležiaceho klienta na posteli v časovom limite 10 

min. 

b/ nachystanie pomôcok potrebných na umývanie znečistené-

ho, inkontinentného klienta po vyprázdnení v časovom limite 5 

min. 

c/ navliekanie bielizne a úprava prázdnej postele v časovom 

limite 10 min. 

       V silnej konkurencii sa naše súťažiace umiestnili na 

peknom druhom mieste. K úspechu im srdečne blahoželá-

me a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. 
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     Dňa 26.10.2022 sa na na-

šej škole uskutočnila milá 

akcia “  

      Tento deň sa niesol v pokojnej atmosfére. Žiaci si so 

svojim triednym učiteľom pripravili a vytvorili výrobok na 

tému jeseň, sviatok Všetkých svätých...Na interaktívnej ta-

buli si prezreli prezentácie zamerané na Dušičky, Hallo-

ween, Legendu o Svetlonosovi. Porozprávali sa o potrebe 

pripomínať si a nezabúdať na tých, ktorí nás už opustili.              

Na konci dňa sa výrobky umiestnili do vestibulu školy, kde 

si ich pri odchode žiaci prezreli.  

     Vestibul sa vďaka výrobkom našich šikovných žiakov a 

učiteľov zmenil na pestrú záplavu krásnych výtvorov.   
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      Dňa 26.10.2022 žiaci OU a PŠ v 

triedach vyrábali Jesenné aranžmány 

(vence, kytice) pod vedením svojich 

vyučujúcich. Výrobou jesenných 

aranžmánov sme si pripomenuli 

sviatok Všetkých svätých formou 

prezentácie.  

     Pani učiteľka, PaedDr. Pavlíková 

oboznámila žiakov s pracovným po-

stupom. Počas tvorby a realizácie 

vencov a kytíc sme počúvali relaxač-

nú hudbu. Žiaci súťažili v trojiciach 

o najkrajší jesenný aranžmán.   
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     Po zhotovení aran-

žmánov porota v zlože-

ní: zástupkyňa pre ŠZŠ, 

Mgr. Vašková a zástup-

kyňa pre OU a PŠ, 

Mgr. Stašiková rozho-

dovali o víťazoch.  

    Na 1. mieste sa 

umiestnili žiaci z 

III.OP,  

2. miesto získali žiaci 

II.OP a na 3. mieste 

skončili žiaci II.A.  

     Víťazi získali sladké 

odmeny za prejavenú 

kreativitu a fantáziu.  

 

      Blahoželáme!  
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     Obdobie okolo 

„dušičiek“ je ideálnym ča-

som na nakladanie kapusty. 

     Nakladaná kapusta je mimo-

riadne zdravá, výborná je suro-

vá, no dá sa aj tepelne upraviť, 

robia sa z nej vynikajúce jedlá 

ako kapustnica, segedínsky gu-

láš a podobne.       Žiaci odborného uči-

lišťa pod vedením učite-

ľov nakladali kapustu 

podľa tradičného sloven-

ského receptu. 

     Čistili, krájali, strúhali, 

tlačili do keramického 

súdka. Nezabudli pridať 

cibuľu, rascu, čierne kore-

nie, bobkový list, sem tam 

jabĺčko a prípravok deko. 
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     Pašvare sú v preklade rebrá. Bravčové rebierka sú nenáročné na 

prípravu. Najskôr sa nechajú odstáť naložené v páci a potom sa upe-

čú, podávame ich s kyslou kapustou. Kyslá kapusta bola často súčas-

ťou rómskej kuchyne. Kedysi naši predkovia podávali mäso klasicky 

varené.Prílohou boli zemiaky. V rodinách sa stolovalo tak, že sa mäso 

Suroviny: 

2,5kg rebierok 

200g slaniny 

2 veľké cibule 

1.5 PL soli 

1 PL rasce 

5 strúčikov cesnaku 

2dcl vody 

nakladané feferónky 

kyslá kapusta 

chlieb   

Postup: 

Cibuľu očistíme a nakrájame na väčšie kúsky, aby sa nerozvarila. Ďalej 

nakrájame cesnak na plátky a slaninu na kocky. 

Rebrá uložíme na plech, v ktorom ich budeme pácovať. Posolíme ich a 

pridáme rascu. Taktiež pridáme nakrájanú cibuľu, cesnak a slaninu. 

Nepridávame olej ani masť, pretože rebierka sú prerastené. Len podle-

jeme troškou vody. Naložené mäso necháme odstáť hodinu v chladnič-

ke prikryté alobalom. Preložíme do plechu na pečenie a premiešame. 

Vložíme do rúry vyhriatej na 180 stupňov a pečieme cca hodinu až ho-

dinu a pol. Podávame s kyslou kapustou, feferónkami a chlebom.  

Dobrú chuť!  
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     Dňa 16.12.2022 žiaci našej školy zažili  krátke putovanie do  ma-

lého Betlehéma, ktorým sa stál na krátku chvíľku školský altánok.  

     Žiaci po jednotlivých triedach prichádzali do Betlehéma. Pripo-

menuli si ako Jozef s Máriou prišli do Betlehéma a nebolo  pre nich 

miesto v hostinci. Jediné miesto našli iba v maštali. Práve tam Pan-

na Mária porodila malého Ježiška. Malí pastieri, v podaní žiakov z 

2.B triedy pod vedením, Mgr. Ivety Cibuľkovej, ohlásili túto ra-

dostnú zvesť prostredníctvom piesne. Pokloniť sa narodenému die-

ťaťu prišli aj traja mudrci, ktorými boli žiaci zo 4.A triedy. Doniesli 

mu kadidlo, myrhu a zlato. Po vzore mudrcov, zástupcovia z jed-

notlivých tried, darovali Ježiškovi darček, ktorý spoločne vyrobili 

so svojou triednou učiteľkou. Za spevu učiteľov, sme sa rozlúčili so 

žiakmi našej školy a zaželali sme im požehnané vianočné sviatky. 

     Celú akciu moderovali: Mgr. Juraj Imrich a Mgr. Andrea Fečko-

vá. So spevom piesní nás sprevádzali učitelia: Mgr. Michaela 

Dzurjová, Mgr. Júlia Demeterová, Mgr. Terézia Krehlíková a Mgr. 

Peter Pekľanský. Hudobný sprievod na akordeóne zahrala, Mgr. 

Zuzana Madziková.  

 

Hlavnými koordinátorkami programu boli: Mgr. Andrea Gaľová a 

Mgr. Andrea Fečková. 
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