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   Nadácia Orange už 13 rokov poskytuje priestor pre pedagógov, ktorí majú chuť 

zmeniť zaužívaný smer vyučovacieho procesu a priniesť nové trendy do škôl. 

Projekt dal možnosť aktívnym učiteľom a žiakom “prelistovať sa“ minulosťou 

našej školy. 

   Skupina žiakov 7. a 8. ročníka sa stretla spolu štyrikrát po dobu štyroch 

mesiacov. Na každom stretnutí deti spoznávali dané obdobie (60., 70., 80., 90. 

roky) pod vedením pani učiteľky Karasovej a pani učiteľky Herczegovej. Pani 

učiteľky svojich žiakov rozdelili  do skupín a začali získavať informácie pomocou 

kroník, starých kníh a časopisov, internetu, či rozprávania rôznych zážitkov a 

skúseností od rodičov alebo starých rodičov. Po dobu niekoľkých hodín si mohli 

nadobudnuté informácie 

medzi sebou podeliť. 

 

 

 

 

 

 

 

Práca našich deti na projekte Pátranie v čase  

 

 

 

 

 

 

 

 



   Súčasťou projektu bolo aj posedenie, či vlastne beseda s pani vychovávateľkou 

Simonovou, ktorá je na našej škole zo všetkých pedagógov najdlhšie. Pani 

vychovávateľka za účastí pani riaditeľky prijala pozvanie našich siedmakov a 

porozprávala nám zaujímavé príbehy z histórie našej školy. Besedu začala od 

svojho príchodu na školu po ukončení PŠ v Levoči, odbor estetika ako 19-ročná. 

Vtedajší názov školy bol ZDŠ Februárového víťazstva a bolo to v roku 1973. 

  

 

Rozprávala o rôznych politických zmenách, ktoré sa dotkli aj chodu školy ako 

napr. množiny, revolúcia v roku 1989 a pod. Vymenovala riaditeľov, ktorí sa 

počas jej pôsobenia vymenili, učiteľov na ktorých rada zaspomína, ale hlavne 

žiakov, ktorí jej robili radosť a niečo aj dodnes v Košiciach znamenajú. 

   Žiaci sa mali možnosť opýtať pani vychovávateľky čokoľvek ich zaujímalo 

a časté otázky boli aká bola disciplína žiakov alebo či existovali telesné tresty 

alebo dvojky zo správania  Čo to boli iskričky a pionieri, spartakiády a pod. 

 

Krásny 41. rok na Základnej škola Park Angelinum 

Srdečne ďakujeme  



   

 

 

 

 

 

 

   Žiaci 7. ročníka v rámci projektu navštívili Verejnú Knižnicu Jána Bocatia, 

kde pátrali po informáciách zo starých kníh a kroník. Pomocnú ruku žiakom 

podala veľmi milá pani knihovníčka, ktorá im ukázala ako správne pátrať 

v knihách.  

     Správne sa orientovať a nájsť hľadané informácie rýchlo a predovšetkým 

jednoducho sa stáva pre nejedného z nás neprekonateľným problémom. Spôsob 

ako tento problém zvládnuť sa žiaci mali možnosť naučiť prostredníctvom tohto 

projektu. 

 

    

 

 

 

 

 

 

   Získané znalosti žiaci využili v praxi, keď prezerali školské kroniky z archívu 

školy, alebo encyklopédie rôzneho druhu. 

 

 



   Hudba je neodmysliteľnou súčasťou nášho každodenného života a 

ani v minulosti tomu nebolo inak. Preto tento projekt vytvoril dotazník, kde 

rodičia či starí rodičia našich detí, ale aj všetci priatelia školy, mohli uviesť 

svojich obľúbených hudobných interpretov či hudobné skupiny svojej mladosti. 

Na základe týchto dotazníkov účastníci projektu zostavili Retro hitparádu 

najpočúvanejších hitov minulosti.  

Rebríček skladieb, ktoré dostali najviac internetových hlasov: 

1. Karel Gott – Lady Carneval 

2. Olympic – Dej mi víc své lásky 

3. ABBA – Money 

4. Elán – Tanečnice z Lúčnice 

5. John Lennon – Yesterday 

6. Modus – Úsmev 

7. Peter Nagy – Profesor Indigo 

8. Michal David - Diskopříběh 

9. Backstreet boys – Everybody 

 

   Tieto hity sa dňa 14.5. 

púšťali namiesto klasického 

školského zvonenia. Žiaci 

našej školy dostali možnosť 

vyjadriť sa, ktorý Retro hit sa 

im najviac páčil 

prostredníctvom hlasovacích 

lístkov za jednotlivé triedy. 

 

 

 

Vyhodnotenie hitparády: 

1. Backstreet boys 6 hlasov 

2. ABBA 5 hlasov 

3. Michal David 4 hlasy 



   V dňoch 26. – 27. mája študenti v priestoroch malej školskej telocvične 

pracovali na výstave s názvom Návraty. Žiaci pomocou pani učiteliek vyzdobili 

telocvičňu rôznymi predmetmi či obrázkami danej doby, zverejnili poznatky, 

ktoré získali svojim skúmaním. Umožnili nám uzrieť životný štýl, ktorým ľudia 

žili, techniku, ktorou boli obkolesení, významnými udalosťami, ktoré ich 

sprevádzali. Ďalšími oblasťami života, ktoré sa dotýkali života ľudí bol vesmír, 

rozvoj mesta Košice a v neposlednom rade aj život na ZŠPA. 

 

Fotografie z tvorby výstavy 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   V dňoch 28. – 29. mája 2015 dostali ostatní žiaci aj učitelia našej školy možnosť 

si prezrieť práce a ohodnotiť úsilie našich bádateľov minulosti.  

Fotografie z rôznych oblasti života našej minulosti. 

 

 



 


