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ÚVODNÍK 

 Klop, klop! Čo to klope na 

dvere? Predsa prázdniny :) 

Máme za sebou  úspešný  

školský rok 2017/ 2018.   

Chceme sa poďakovať         

všetkým žiakom za ich           

usilovnú prácu. Aj keď sa nám 

nie vždy chcelo, išli sme ďalej, 

učili sme sa, vyrábali projekty, 

ale na druhej strane sme sa aj 

zabávali. Poďakovanie patrí 

nášmu vedeniu školy, všetkým      

učiteľom i vychovávateľkám. 

Nezabúdame na naše pani 

upratovačky i kuchárky, pánovi 

školníkovi. 

 Prajeme zaslúžený odpo-

činok a hurá na prázdniny.    

Vo svojom voľnom čase si mô-

žete prečítať naše druhé číslo 

Angelinovín.  

 Ešte raz, želáme Vám 

krásne a teplé leto, plno zážit-

kov a nových priateľstiev.   

 

Vaša redakčná rada :) 
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Naša škola prešla celkovou rekonštrukciou pred pár rokmi. Viete nám povedať v čom spočívala?  

 Pozíciu riaditeľky som prebrala v júli 2011 počas rozbehnutej rozsiahlej rekonštrukcie školy. Oficiál-

ne bola ukončená v roku 2013. Znamenala kompletnú výmenu starých okien, výmenu starej elektroinšta-

lácie budovy, podláh v budove vrátane telocviční. Najviditeľnejšou zmenou prešla určite fasáda školy.  

Financovanie bolo zabezpečené z eurofondov a rozpočtu nášho mesta. Vďaka úsiliu mojej predchodkyne,  

pani riaditeľky Bodnárovej bola  v roku 2011 z prostriedkov mesta vyriešená aj rekonštrukcia našej jedál-

ne, ktorá bola v tom čase v nevyhovujúcom stave.  

 V rokoch 2012- 2017 sme z prostriedkov školy zmodernizovali chlapčenské toalety, zriadili prírodo-

vedné laboratórium, jazykové učebne, učiteľov určite potešili aj vynovené zborovne a viaceré kabinety.  

 Naša veľká vďaka patrí rodičom našich žiakov. Ich dobrovoľná finančná podpora vo forme 2%, zapo-

jenia do finančných zbierok, zberov papiera, či zakúpenie konkrétnych materiálov urýchlilo riešenie prob-

lémového stavu nášho školského dvora. Zriadili sme detské ihrisko s preliezačkami, rekultivovali zanedba-

nú školskú záhradu a altánky. 

 

 

  

 Naša škola sa obnovuje pomalými krokmi. Zmeny 

sú ale viditeľné a nikto nemôže povedať, že si ich nev-

šimol. Tak sme sa rozhodli, že trošku vyspovedáme našu 

pani riaditeľku. Že nebola skúpa na slovo, si môžete pre-

čítať v nasledujúcich riadkoch. 

 Iste to bude zaujímavé a pútavé čítanie pre všet-

kých, ktorí sa zaujímajú o našu školu.  
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Minuloročné letné prázdniny prebiehali značné rekonštrukcie  na školských ihriskách našej školy.  

Čo nám poviete o použitých materiáloch a cenových reláciách týchto športovísk?  

 Z rozpočtu školy a príspevkov nášho rodičovského združe-

nia sme mohli ukončiť prvú etapu dlho očakávaných zmien na-

šich športových plôch. Naše finančné možnosti boli veľmi ob-

medzené a preto sme hľadali, čo najefektívnejšie riešenie. 

Stredná plocha slúži ako multifunkčné ihrisko predovšetkým na 

volejbal a basketbal. Jej financovanie bolo najdrahšie. Povrch 

tvorí špeciálne upravená hmota Conipur, štandardne používaná 

pri všetkých takýchto ihriskách. Jej vlastnosti určite ocenia 

žiaci pri doskokoch, pretože je pružnejšia.  Najväčšie ihris-

ko bolo poškodené asi najviac. Preto bolo potrebné urobiť 

najprv jeho rekonštrukciu pomocou asfaltu a potom ho 

natrieť akrylátom, špeciálnou hmotou pripomínajúcou 

hustú gélovú farbu, ktorá má vyhovujúce vlastnosti pre 

rôzne športy. Najmenšie ihrisko má rovnaký povrch 

a farebne je určené predovšetkým na zábavné aktivity. Celkové náklady vo výške cca 50 000 €  boli uhra-

dené  ako som už spomínala z prostriedkov školy a RZ pri ZŠ Park Angelinum. 

 

 

 

 

V tomto školskom roku sa vybudovalo závetrie na prízemí školy.  

Prečo k takémuto kroku škola pristúpila? Budete pokračovať v ďalšej obnove školských priestorov?  

Ak áno, kedy a kde sa budú konať? 

 Škola sa nachádza v centre mesta a stavebne nebola upravená 

tak, aby zabránila pohybu cudzích osôb po škole, predovšetkým po 

skončení vyučovania, alebo pred jeho začiatkom. Dozor konajúci učite-

lia, či pani vychovávateľky stretávali po chodbách neznáme osoby, ktoré 

neraz používali aj žiacke toalety. Rovnako dochádzalo aj 

k únikom tepla v zimných mesiacoch v triedach na prí-

zemí. Celkové uzatvorenie vstupných priestorov ešte 

nie je celkom ukončené. Chýba nám výmena vstupných 

mreží v šatniach, ktoré budú tiež nahradené plastovými 

dverami. Pri nich je plánovaný elektronický systém otvárania pomocou čipov, ktoré sa po-

užívajú v školskej jedálni. 
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 V najbližšom období sú plánované ďalšie úpravy. V lete nás čaká kompletná obnova dievčenských 

toaliet na prvom a druhom poschodí. Pevne verím, že ich  nový vzhľad  a priestorové úpravy dievčatá po-

tešia. Zmenou prejde aj učebňa NBV, ktorá sa upraví a prispôsobí potrebám modernej učebne informati-

ky. Pôvodná veľká učebňa informatiky na 3.poschodí bude využívaná ako trieda.  

 V roku 2019 máme prisľúbené aj financie od mesta na rekonštrukciu bežeckej dráhy, ktorou by sme 

zavŕšili úpravy nášho školského dvora.  

 Na prvom poschodí by sme z 2% a zberov papiera chceli zriadiť čitáreň s letnou terasou, ktorá by 

potešila nielen žiakov počas teplých dní.  

 Prisľúbené máme aj financie z eurofondov na zriadenie školských dielní, tie však zatiaľ oficiálne  po-

tvrdené neboli.  

Niektoré školy v Košiciach nevyzerajú tak dobre ako naša.  

Odkiaľ škola získava finančné prostriedky na jej obnovu? 

 Naša škola patrí k vyhľadávaným základným školám v Košiciach. Na rozdiel od iných neriešime ne-

dostatok žiakov, ktorý hlavne na sídliskových školách pri súčasnom spôsobe financovania školstva zname-

ná aj nedostatok financií v rozpočte. Snažíme sa efektívne hospodáriť,  napríklad aj šetrením energiami, či 

spotrebnými materiálmi. Významnou mierou nám však určite pomáhajú aj rodičia žiakov či mesto Košice 

ako zriaďovateľ školy. 

 

V poslednom čase vzrastá záujem našich spolužiakov o dochádzanie do školy na bicykloch.  

Pred školou sa ale nachádza malý stojan na bicykle. Dalo by sa s tým niečo v budúcnosti urobiť? 

 Uvažujeme nad tým, ale znamenalo by to ďalšie priestorové obmedzenia pred školou. Chcela by 

som však opakovane upozorniť, že parkovanie bicyklov pred školou je na vlastnú zodpovednosť. Za prí-

padné straty, či poškodenia parkujúcich bicyklov škola nezodpovedá. Kamerový systém školy je využívaný 

predovšetkým na ochranu majetku školy a bezpečnosti našich žiakov. Všetky problémové situácie je preto 

potrebné ohlásiť čo najskôr  polícii, ktorá sa tým bude zaoberať. Rovnako odporúčam venovať pozornosť 

účinnejšiemu zabezpečeniu svojich bicyklov.  

Otázky z VIII.C 

Prajem krásne prázdniny plné super zážitkov a stretnutí s priateľmi.  

Riaditeľka školy Renáta Brédová 
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Už každoročne naši deviataci spolupracujú s  Kolektívom Ligy proti rako-

vine. Malé žlté kvietky symbolizujúce nádej sa rozdávajú v tento výnimočný 

deň. So žltou farbou sú spájané duševné vlastnosti ako odvaha, priateľstvo, srdečnosť,      

sebaobetovanie, úcta k ľuďom, spravodlivosť  alebo neutralita.  Naše deti naladené takýmto  

duchom strávili deň oslovovaním našich žiakov, ba aj ľudí v okolí  školy. Oblečené v modrých tričkách, v 

rukách zapečatené pokladničky a v srdciach veľa elánu a odhodlania. Podarilo sa im vyzbierať nádhernú 

sumu 999,74 EUR. ĎAKUJEME VŠETKÝM :)  

Šport udržiava naše telo v dobrej fyzickej kondícii, ale aj vytvára dobrú komunitu a súdržnosť medzi 

ľuďmi. Naša telocvikárka, p. uč. Majláthová, sa venuje športu s deťmi aj po vyučovaní. 42 -členné 

družstvo z našej školy podpor ilo zakúpením štar tovného Občianske združenie Usmej sa na mňa. 

Združenie sa zasadzuje o integrá-

ciu sluchovo, zrakovo, mentálne a 

telesne postihnutých detí a mláde-

že do spoločnosti.  ĎAKUJEME! 
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Ľudia vykonávajú dobré  

skutky každý deň,  

 

 

 

niekedy ich robíme vedome, inokedy pomôžeme člove-

ku len tak, nezištne. Podeliť sa o vykonaný dobrý skutok 

sa ale treba, a istotne s nami všetci súhlasíte.    

          Na 3. poschodí našej školskej chodby tento polrok 

pribudla mapa z geografického kabinetu. Na mape sa 

objavujú nové špagátiky s pohľadnicami. A viete čo je 

na nich popísané? DOBRÉ SKUTKY :) Naša pani uč. geo-

grafie, p. Semaničová, sa prostredníctvom portálu Lepšia geografia delí so žiakmi celého sveta o svoje 

každodenné slušné správanie či vykonaný alebo uskutočnený dobrý skutok. 
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 V tejto rubrike sme sa rozhodli vám predstaviť našich najúspešných žiakov z našej školy. Nemáme 

žiadne kategórie či nominácie. Po dôkladnom preskúmaní školského trhu žiakov sme zistili, že okrem sú-

ťažných krajských kôl sa naši žiaci zaujímajú, a to vo veľkej miere, aj o mimoškolskú aktivitu.                                                             

Pozývame vás preto do galérie našich reprezentantov.  

MAJSTERKY SLOVENSKA V ORIENTAČNOM BEHU 2018 

1. Petronela Filipová z VIII.B  

2. Zuzana Čižmáriková z IX.A  

3. Miroslava Velgosová z IX.A  

Spolu s Viktóriou Koščákovou z IX.A  vyhrali aj OB ZŠ družstiev. 

MAJSTERKA 

  

SLOVENSKA  

2018 

 

JUDO 

 

Katka 

OLENIČOVÁ 

Sestry Herditzké 

ZVOLENSKÝ 

POHÁR 

 

1.miesto VIVIEN 

2.miestoMURIEL 

CELOŠTÁTNE  

KOLO 

ANGLICKEJ  

OLYMPIÁDY 

3. MIESTO 

BARBORKA 

MADARASOVA 

KRAJSKÉ 

KOLO 

BIOLÓGIE 

 

KATKA 

URDZíKOVÁ 

2.miesto 
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Agrupamento de Escolas Freixo Espada à Cinta 

 V dňoch od 18. marca do 23. marca 2018 sa 

uskutočnilo projektové stretnutie v Portugalsku 

v partnerskej škole vo Freixo de Espada à Cinta. 

 Mobility sa zúčastnili Mgr. Eva Lázárová, Mgr. 

Zlata Koščová, 

 Petronela Filipová, Jakub Štieber a Dalibor Beler. 

 V sobotu 17.3.2017 ráno sme sa mikrobusom odviezli na budapeštianske letisko. Po prílete do prí-

stavného portugalského mesta Porto a po ubytovaní sme spoznávali malebné zákutia tohto prímorského 

mestečka. V nedeľu 18.3.2018 sme sa stretli s ostatnými partnermi a spoločne sme sa presunuli autobu-

som do malého mestečka Freixo de Espada à Cinta. Míňali sme rozsiahle polia s vinicami, olivovníkmi, po-

marančovníkmi a kvitnúcimi mandľovníkmi. 

 Už na stanici nás netrpezlivo očakávali hosťovské rodiny s deťmi, u ktorých mali byť ubytovaní naši 

žiaci. Hneď od začiatku sme cítili úprimnú srdečnosť a spontánnu radosť portugalských ľudí, s ktorými sme 

sa denne stretávali. Pripravili pre nás pestrý a zaujímavý program počas celého pobytu. V škole nás priví-

tali oblečení do tradičných masiek a previedli nás celou školou. V Auditóriu žiaci z každej krajiny pracujú-

cej v projekte odprezentovali to najzaujímavejšie zo svojho života, zo školy, z krajiny. Po spoločnom chut-

nom obede v školskej jedálni sme mali prehliadku pamätihodností Freixo a absolvovali sme exkurziu 

v múzeu hodvábu, ktoré nám ukázalo život na portugalskom vidieku. Stretli sme sa s najdôležitejšími ľuď-

mi z mestečka na radnici a privítala nás aj pani starostka.  

 20.3.2018 dopoludnia sme absolvovali náčuvy a pozorovania na vyučovacích hodinách, navštívili 

sme aj žiakov na prvom stupni a v škôlke. Videli sme aj prácu špeciálneho pedagóga so žiakmi s výchovno-

vzdelávacími problémami. Diskutovali sme s pedagógmi a vymieňali sme si skúsenosti zo školských systé-

mov v jednotlivých krajinách. Popoludní nám ukázali nádhernú vyhliadku na široké okolie z Penedo Durão 

a Congida. Žiaci pokračovali plavbou s loďou po rieke  Douro spolu s hosťovskými rodinami. 

 21.3.2018  po pozorovaní na vyučovacej hodine každá krajina zasadila v školskej záhrade jeden pa-

mätný strom – jaseň, symbol mestečka Freixo. Potom sme sa autobusom presunuli do Vila Nova de Foz 

Côa a v múzeu Côa žiaci mohli nahliadnuť do života Portugalcov v minulosti, pozrieť si kresby pravekých 

ľudí v jaskyni a vyskúšať zakladanie ohňa pomocou primitívnych nástrojov. Večer pre nás portugalskí uči-

telia a žiaci pripravili v Auditóriu veľkolepé predstavenie Amores da História, ktoré znázornilo najznámej-

šie historické partnerské dvojice z celého sveta. Do predstavenia sme prispeli aj my našim známym príbe-

hom o trenčianskej studni s Omarom a Fatimou. Všetci aktéri predstavenia zožali obrovský potlesk publi-

ka zloženého z rodičov, žiakov, učiteľov z mestečka a partnerov projektu.  
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 22.3.2018 sme mali športový deň. Každá partnerská škola športovými aktivitami zabávala žiakov 

z ostatných krajín na hodine telesnej výchovy. Popoludní sme spoločne pripravovali dramatizáciu, z ktorej 

vytvoríme záverečné video.  

 23.3.2018 bol posledný deň nášho spoločného stretnutia. Autobus nás odviezol do mesta Porto 

a spoločne sme si prezreli historickú časť Porta. Navštívili sme Palácio da Bolsa a pre žiakov atraktívny 

World of Discovery, ktorý predstavoval históriu zaoceánskych plavieb známych portugalských moreplav-

cov, dobyvateľov a objaviteľov nových krajín. Po poďakovaní za pohostinnosť, za všetky aktivity, ktoré 

nám pripravili partneri z Portugalska sme sa rozlúčili so všetkými zapojenými učiteľmi a žiakmi. 

 24.3.2018 sme navštívili čarokrásne a magické kníhkupectvo Livraria Lello, ktoré inšpirovalo spisova-

teľku Joannie Rowlingovú k napísaniu knihy Harry Potter. Cestou mestom sme sa venovali geocachingu. 

Večer sme sa lietadlom vrátili do Budapešti a potom mikrobusom do Košíc. 

Počas celého pobytu sme mali každý deň popoludní stretnutia učiteľov partnerských škôl, na ktorých sme 

riešili úlohy vyplývajúce z projektu.  

 Naši žiaci si odniesli nezabudnuteľné zážitky a hlavne nové priateľstvá a dojmy zo srdečnosti 

a pohostinnosti našich portugalských partnerov. Preverili si a zdokonalili znalosti z angličtiny, spoznali kul-

túru a dobrosrdečnú povahu Portugalcov a vyskúšali si pocit byť zodpovedným a samostatným.  
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T ápeš sa vo vlnách, ktoré prestať nechcú 

A ko to len povedať? 

J e to ťažké ukrývať 

O ni na povrch vyjsť nechcú 

M ôžeš klamať, je to zbytočné 

S tále si to môžeš rozmyslieť 

T ie tajomstvá nemusí nikto vedieť 

V ieš, že tebe budú vždy večné 

O tom rozhodneš ty a tvoje srdce 

Dada Geročová 

T aktiky je tvoja hlavná vlastnosť 

A hoj, ti povedať káže slušnosť 

J e to normálne, ale ty si zmätená 

O trokom buď, kľakni si na kolená 

M ne prezraď niečo neznáme 

S amozrejme, mňa len tak niekto neoklame 

T ik—tak, tik– tak, čas ti nezastaviteľne letí 

V er, že za klamstvá sa kruto platí 

O h, bolesť a trápenie práve začína 

Dávid Sekerák 

T á láska vo mne žije 

A ž keď nájdem ho tak zhynie 

J a vtedy začnem milovať 

O n mňa bude zbožňovať 

M ať tajomstvá budeme 

S ním v zime sa chvejeme 

T o pamätať si navždy budeme 

V o mne nebudú pre neho žiadne lži 

O n je to, čo dýchať chcem, dúfam, že to naozaj 

smiem. 

Lara Masaryková 

Ráno sa začína pekný deň, 

Ale až večer vieme jeho dej. 

Aj keď chaos všade prevláda, 

Kľud to nie je veru zábava. 

Pekné leto prišlo opäť k nám 

Na chladnú zimu už len spomínam. 

Čas prázdnin opäť prichádza, 

A veget sa sním prechádza. 

Spod lavice :) 

Temnou nocou kráča deň, 

Oberá ma o môj sen. 

Nepomáha medovka ani valeriána 

A ja sa neviem dočkať rána. 

Keď kohút zakikiríka a ohlási deň, 

Konečne mi z viečka zosadne sladký sen. 

Spod lavice :) 

Ty vravíš dobrú noc a ja dobré ráno, 

Že vraj toho bolo dosť a ja zase, že málo. 

Tebe spať chce sa a mne tiež 

Ja od zimy chvejem sa, tebe teplo je. 

Ty spíš sladko, mňa nočné mory budia. 

Mne sa ruka chveje, ty más istý stisk. 

Verím že, všetko sa pre niečo deje, a ty veríš v 

risk. 

Adam Barakat 
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 Počas Medzinárodného dňa detí 1.6.2018 sa na našej škole uskutočnila Školská atletická súťaž 

družstiev o putovný pohár ZŠ Park Angelinum. Podporiť mladých ľudí k športu– to bolo krédom tejto 

novej aktivity na našej škole. 

Triedy druhého stupňa sa pod vedením p. uč. Majlathovej rozdelili do 2 kategórii: 

1. kategória 5. a 6. ročník  6 tried 24 žiakov 

2. Kategória 7. a 8. ročník  6 tried 24 žiakov 

Súťažilo sa v 5 disciplínach:  skok z miesta Člnkový beh Hod plnou loptou  

     Prekážková dráha Kompasové cvičenie 

Putovný pohár na nasledujúci školský rok vyhrala za 1. kategóriu VI.B 

Za 2. kategóriu VII.C 

  

 

 

 

 

 

Výhercom srdečne gratulujem a tešíme sa na budúci školský rok! 

  

 Sprievodným programom bola aj Bežecká 3– hodinovka, počas 

ktorej 135 žiakov odbehlo 77km. 

 

 

 Športovú atmosféru navodila aj  beseda s atlétkami Alexandrou 

Bezekovou a Karolínou Kánássyovou, úspešnými slovenskými atlétkami. 
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Niečo vtipné a možno aj inšpiratívne 

na letné spolužitie                              

so súrodencami a rodičmi :))) 

PEKNÉ PRÁZDNINY –rr- 


