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Úvodník 
Ešte pred chvíľkou bol začiatok 

školského roka a teraz sa už 

pomaly končí. Čas rýchlo beží, 

hlavne vtedy, keď sa niečo  deje. 

A že sa toho na našej škole deje 

veľa, si môžete byť istý. 

V týchto už horúcich dňoch sa 

istotne schladíte článkom našich 

lyžiarov či tanečne naladíte 

letnou atmosférou karnevalu. 

O tom, že radi cestujeme 

a spoznávame nových ľudí 

a krajiny Vás presvedčia denníky 

z Holandska a Španielska. A kam 

to bude nabudúce? 

Mohla by som Vás upozorniť 

ešte na ďalšie články -  nápad 

s antistresovou stenou či 

predpoveďou počasia. 

Na záver ešte dovoľte poďakovať 

všetkým učiteľkám, učiteľom 

a zamestnancom školy, ktorí sa 

starali o svojich žiakov počas 

celého roka. Ďakujeme. 

-mt- 
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PANI ZIMA NÁS DRŽÍ V PARÚROCH 
 

 LYŽIARAK NA DRIENICI 
 

   Každoročne sa na 

našej škole koná 

lyžiarsky výcvik 

žiakov siedmeho 

ročníka. Ani tento 

rok nebol 

výnimkou a naši 

telocvikári vybehli 

s deťmi na svah 

v Drienici.  

   Nie tak ďaleko od domova, 

ale o to lepšie, že lyžiarom 

vyšlo perfektné počasie 

a skvelá snehová nádielka. 

Ani vynikajúca nálada 

nenechala na seba dlho 

čakať. Smiech striedala aj 

občasná bolesť, veď prvé 

lyžiarske pády vždy trošku 

bolia. A tí zdatnejší... cibrili svoj lyžiarsky um. A že im to išlo skvelo, to musíme potvrdiť.   

 

FAŠIANGY -  KARNEVAL  - ŠKD  V ZIME 
 

  Končiace zimné obdobie a karneval k sebe 

neodmysliteľne patria. Je to naša tradícia a my 

chceme zachovať dedičstvo našich predkov. Tak 

sa každoročne usporiada v ŠKD karneval. Ani 

chrípkové prázdniny a choroby našich detí, 

nezabránili vychovávateľkám uchovať túto školskú 

tradíciu. Hoci karneval sa konal v poobedňajších 

hodinách, po celý deň sa po škole pohybovali 

princezné, vojaci, superhrdinovia a aj rôzne 

strašidlá. Atmosféra bola vynikajúca a zo školskej 

telocvične bolo počuť okrem hudby veľa smiechu, výskotu a džavotu.  
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ÚNSS 
ÚNIA NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH SLOVENSKA 

 

   V školskom roku 2018/ 2019 Žiacka rada ZŠ Park 

Angelinum pod vedením pani učiteľky Zuzany Plachej 

spustila iniciatívu spolupracovať už so spomínaným 

občianskym združením. Členovia sú ľudia so zrakovým 

postihnutím, ich priaznivci, priatelia a rodičia nevidiacich 

a slabozrakých detí.  

   Zástupcovia OZ v Košiciach, pani Zuzana Mihályová 

a pani Erika Forgáčová navštívili žiakov prvého stupňa a porozprávali 

a vysvetlili im ich prácu. Porozprávali im, že ich poslaním je poskytovanie 

sociálnych služieb, obhajoba záujmov ľudí so zrakovým postihnutím, ktorá 

je zameraná na vytváranie rovnakých príležitostí.  Ich prácou, že poskytujú 

terénne služby. To znamená, že klient nemusí cestovať za potrebnou 

pomocou, aby sa naučil chodiť s bielou palicou, čítať a písať Braillovo písmo 

či uvariť si doma obed a upratať bez pomoci iných. Odborní pracovníci 

klienta navštívia doma, kde spolu preberú zvládanie základných 

každodenných činností. Naši žiaci sa na chvíľku ponorili do sveta tmy 

a vyskúšali si na chvíľku svet nevidiacich. Vyskúšali si písať či čítať bez očí.  

   DETSKÝ KLUB PRE ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH 
 

   Ani druhý stupeň nechcel prísť 

o skúsenosť spolupráce so zdravotne 

postihnutými ľuďmi. Znova pod záštitou 

žiackej rady, pani učiteľky Zuzany Plachej 

a sprievodu pani riaditeľky Renáty 

Bredovej vyšli v ústrety Ťahanovským 

riadkom. Tam sa nachádza celodenný 

detský klub, v ktorom sú deti, ktoré túžia 

byť aktívnymi občanmi, a sú si vedomí 

svojej spoluzodpovednosti za stav 

spoločnosti. Pre tento účel sme si pre 

návštevu pripravili dve aktivity. Prvá, 

poznávacia, bola zameraná na získanie 

poznania, že ľudia so zdravotným 

postihnutím žijú bežný život ako "zdraví" 

ľudia. Druhá aktivita bola športová a 

odohrávala sa v našej telocvični. 
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ZLATÝ AMOS 
NAŠA PANI UČITEĽKA NATÁLIA HAŠKOVÁ 
 

   Viete o čom je anketa Zlatý Amos SR? Je to anketa o najobľúbenejšom učiteľovi. Cieľom tejto 

akcie a iniciatívy ľudí, je spopularizovať povolanie, či lepšie povedané poslanie, učiteľa.  

 

   Do súťaže ma zapojila trieda VIII.B, ktorú učím anglický jazyk a spoločným úsilím sme sa 

prebojovali až do celoslovenského semifinálového kola. Semifinále sa konalo 4.5.2019 v Dome 

kultúry v Pezinku. Súťažilo sa v troch disciplínach. Prvou disciplínou bola videovizitka, v ktorej 

študenti vysvetľovali, prečo ma do tejto ankety nominovali. Priznám sa, že som sa nedokázala 

ubrániť slzám dojatia, keď som počula, ako krásne o mne rozprávajú.   

    

 

 

 

 

 

 

   Následne som odpovedala na otázky moderátora večera- veľmi milého a empatického Doda 

Kuriľaka. Najnáročnejšia bola  disciplína, ktorú sme spolu s deťmi z VIII. B pripravovali niekoľko 

týždňov. Témou tohtoročného Zlatého Amosa boli svetoví hudobní skladatelia v rôznych 

žánroch. Našou úlohou bolo pripraviť dvojminútovú historický denník o živote Ludwiga van 

Beethovena. Chlapci a dievčatá, ktorí boli ochotní ísť „s kožou na trh“ boli skvelí a aj keď daná 

úloha bola úplne mimo nášho odboru, mnoho divákov sa o našom programe vyjadrilo veľmi 
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pochvalne. Keďže som s deťmi nepostúpila do finálového kola, nedeľu 5.5.2019, zvyšok 

programu sme sledovali z hľadiska. Z jedenástich nominovaných tímov postúpilo len šesť. 

   Aj keď som nezvíťazila, získala som oveľa viac. Spoznali a zomkli sme sa ako tím, priepasť 

učiteľa a žiaka sa skoro úplne pretrhla. Stretli sme úžasných, zaujímavých a veľmi 

inšpiratívnych ľudí. Mali sme možnosť vidieť prácu zvukárov, osvetľovačov, pracovať pod 

vedením režisérov. 

   Ďakujem všetkým študentom, vďaka ktorým som bola nominovaná, vedeniu školy, ktoré mi 

poskytlo plnú podporu, Mgr. Zuzane Majláthovej, ktorá mne i študentom pomáhala počas 

štyroch fyzicky a hlavne psychicky náročných dní a všetkým, ktorí mi držali palce. 

Mgr. Natália Hašková 
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ERAZMUS NÁVŠTEVA V HOLANDSKU 
Childcentre De Bakelaar Holandsko 
 

   V dňoch od 25.2.2019 do 2.3.2019 sa uskutočnilo projektové stretnutie v Holandsku v 

partnerskej škole Childcentre De Bakelaar v Bakeli. 

Mobility sa zúčastnili Mgr. Eva Lázárová, Mgr. Natália Hašková, Mgr. Zlata Koščová,  a žiaci 

Ema Zeleňáková, Tereza Papcunová, Jakub Petraška a Samuel Palušek. 

   25.2.2019 sme sa dopravili mikrobusom na budapeštianske letisko a odtiaľ sme pokračovali 

lietadlom do holandského Amsterdamu. Ďalej nás odviezol vlak do mestečka Deurne, kde nás 

na stanici čakali a srdečne privítali hosťovské rodiny a učitelia z partnerskej školy. Naši žiaci sa 

už prostredníctvom internetu trochu poznali s rodinami, u ktorých mali bývať, takže zvítanie 

bolo veľmi priateľské. 

   26.2.2019 sme sa stretli všetci patneri zo Španielska, Írska, Fínska a Holandska spoločne na 

ihrisku pri partnerskej škole Childcentre De Bakelaar a odtiaľ sme sa presunuli do kultúrneho 

domu, kde nás oficiálne privítali 

zástupcovia obce a školy. Pripravili 

pre nás pekný program a zároveň sme 

spoločne otvorili projektové 

stretnutie. Popoludní sme 

pokračovali v prehliadke školy a v 

prezentáciách jednotlivých partnerov 

o svojich krajinách, školách a o 

žiakoch participujúcich na projekte.  

   

 27.2.2019 sme sa zúčastnili 

vyučovacieho procesu v škole, 

potom holandskí partneri pre 

nás pripravili špeciálny tréning 

na podporu asertívneho 

správania. Popoludní sme 

navštívili Van Goghvillage 

Neunen. 

 

  28.2.2019 sa celá škola pripravovala na karneval. Na vyučovacích hodinách sa žiaci učili o 

národných tradíciách, pracovali na rôznych aktivitách. Večer sa uskutočnilo stretnutie s 

hosťovskými rodinami, žiakmi a učiteľmi, ktorí pracujú na projekte na spoločnej večeri s 

domácimi jedlami. 
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   Celý piatok 1.3.2019 už od rána sa 

niesol v karnevalovom duchu a v 

karnevalových maskách. Najprv to boli 

maličkí žiaci so svojím programom v 

priestoroch školy, potom  sme 

pokračovali na párty so žiakmi a 

učiteľmi, na ktorej jednotlivé triedy 

predstavovali svoje tanečné 

vystúpenia.  

   Školský program sme zavŕšili 

vytvorením sprievodu pozostávajúceho 

zo žiakov a učiteľov, samozrejme v  

 

karnevalových kostýmoch, cez 

obec Bakel. Zábava pokračovala vo 

všetkých holandských mestách aj 

večer – v uliciach sme stretávali 

rôzne veselé masky, celé 

Holandsko sa bavilo ešte celý 

víkend. 

   2.3.2019 sme sa pripravovali na návrat domov. Lúčenie bolo dlhé. Ďakovali sme za 

pohostinnosť a srdečnosť a za všetko, čo pre nás pripravili. Celý priebeh stretnutia bol 

perfektne pripravený a nevyskytli sa žiadne komplikácie. 

   Vlakom sme sa dopravili do Amsterdamu, odtiaľ lietadlom do Budapešti a mikrobusom vo 

večerných hodinách sme dorazili šťastlivo, plní dojmov a zážitkov 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 holandských partnerov. 

Preverili si a zdokonalili znalosti z angličtiny, spoznali kultúru a dobrosrdečnú povahu 

Holanďanov a vyskúšali si pocit byť zodpovednými a samostatnými. 

 

 

 

 

 

 

          Mgr.E. Lazárová 
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ERAZMUS NÁVŠTEVA V ŠPANIELSKU 
 

   Tentokrát sa projektové stretnutie žiakov a učiteľov uskutočnilo  v malom španielskom 

mestečku La Nou de Gaia, v termíne od 8.4.2019 do 13.4.2019. Výpravnú skupinu z našej školy 

tvorili učitelia : Mgr. E. Lazárová, Mgr. M. Králová a Mgr. M. Lukáč. Zo šiestych ročníkov to boli 

žiaci: Nela Farkašová, Miriam Zuberová, Alina Kolopovics a Oliver Komlos. 

   Našu cestu sme začali v sobotu okolo 21:30 vlakom z Košíc do Prahy, odkiaľ sme sa ďalej 

presúvali lietadlom do Frankfurtu a nakoniec do Barcelóny. Následne sme taxíkom dorazili do 

kempu Torre de la Morra, kde nás už čakali hosťovské rodiny a učitelia z partnerskej školy. 

Navzájom sme sa zvítali a porozprávali si o tom, čo nás v najbližších dňoch čaká. Potom si 

hosťovské rodiny prevzali deti a odišli. 

   8.4.2019  sme sa všetci stretli v miestnom 

kultúrnom dome, kde si pre nás španielske 

deti pripravili krásny program plný 

pesničiek, tancov i divadelných hier v 

španielskom i anglickom jazyku. Potom 

nasledovala prezentácia žiackych prác, v ktorých každá projektová skupina dostala príležitosť 

povedať niečo o svojej krajine a hlavne o sviatku – Veľkej Noci. Popoludní sme pokračovali v 

prehliadke školy a oboznámení sa s jej fungovaním.  

   9.4.2019 dopoludnie bolo spojené s prácou v škole. Naši žiaci boli zaradení do vyučovacieho 

procesu, prostredníctvom ktorého si mohli vyskúšať reálne ako funguje školstvo v tejto krajine. 

Poobedia boli venované oboznámeniu sa s okolím, s tradíciami a zvykmi 

typickými pre Kataláncov. V rámci výletov sme navštívili mesto Tarragona, 

známe ešte z rímskych čias ako Tarrago, ktoré sa pýši krásnym historickým 

centrom a ešte krajším pobrežím. Turistickým vláčikom sme mali možnosť 

vzhliadnuť také pamiatky ako je 

rímsky amfiteáter z 2.stor. po Kristovi 

či známa katedrála „ de Tarragona“. 

Najväčším prekvapením, a aj 

zážitkom bola pre nás účasť na 

tréningu „ castellerov“. Ide o živú 

vežu vytvorenú z mužov a žien, i detí, 

ktorá môže byť rôznych veľkostí. Táto 

tradícia z 18.stor. je tu veľmi známa a 

obľúbená. Dokonca v mestách sú 

pamätníky, pripomínajúce „castellerov“ ako hrdinov. 

   10.4.2019 po absolvovaní vyučovacieho procesu sa  streda niesla návštevami pekárne a 

mäsiarstva s dlhoročnou generačnou tradíciou. Tu sme mali možnosť vidieť výrobu ich 

typického veľkonočného koláča „ La Mona“ a ochutnať ho. V rámci výletov sme navštívili i 

zaujímavé rekreačné mestečko Torredembarra s krásnym útesom a majákom. 
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   11.4.2019 i tento deň 

bol zameraný hlavne 

na prácu v škole. Žiaci 

spolu s učiteľmi z 

každej projektovej 

krajiny pracovali na 

projektoch, v ktorých 

mali vyzdvihnúť klady a zápory „tips and tops“ svojho pobytu. Taktiež bolo pre nás pripravené 

kineziológické cvičenie, zamerané na pohyb tela a správne dýchanie pri stresových situáciách. 

V podvečer sa konala certifikácia žiakov a učiteľov participujúcich na projekte, výmena 

maskotov medzi krajinami a odzneli aj hymny pripravené projektovými skupinami. 

   12.4.2019 sme sa opäť všetci stretli v škole, kde sme si navzájom prezentovali už pripravené 

projekty na tému „ tips and tops“. Potom sme sa presunuli do kultúrneho domu na vystúpenie 

pod názvom „ Legenda o Sant Jordim“.  Táto legenda 

zachytáva príbeh o zlom drakovi, ktorý pojedol všetky 

zvieratá v dedine, a aby sa dedinčania zachránili pred 

záhubou, rozhodli sa, že mu obetujú vždy jedného z 

pomedzi nich. Došlo i na princeznú. Keď sa ju už chystal 

drak zjesť, objavil sa tam odvážny princ, ktorý 

princeznú zachránil a draka zabil. Z dračej krvi potom 

vyrástli krásne ruže, a preto v tento deň v Španielsku 

muži zvyknú obdarúvať svoje manželky, priateľky, matky atď., ružou. Zvyšok dňa už bol 

voľnejší. Deti sa venovali spoločným hrám a neskôr sa išli pripraviť na návrat domov. 

13.4.2019 sme sa všetci stretli v kempe Torre de La Mora, kde prebehlo lúčenie, fotenie a 

vzájomné ďakovanie.

 

 Neopísateľné emócie a ešte nezabudnuteľnejšie zážitky  s nami po zdĺhavej ceste dorazili v 

nedeľu skoro ráno do Košíc, kde na nás už čakali naši príbuzní. Ďalšia z výprav tohto projektu 

splnila svoje poslanie. Preverila anglické zručnosti našich žiakov, ich schopnosť adaptovať sa 

na novú rodinu, novú krajinu a fungovať v nej. A taktiež všetkých zúčastnených obohatila o 

nové poznatky a skúsenosti s touto krajinou.                                

                                                                                           „ Adiós Espaňa “             Mgr. M. Králová 
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Projekt ,,Skúsme to spolu " 
   Naša škola sa pod vedením pána učiteľa Lukáča zapojila v tomto školskom roku do grantovej 

výzvy Športujem rád a bezpečne.  Vyhlasovateľ, 

Nadácia pre deti Slovenska, v spolupráci so 

spoločnosťou  KOOPERATÍVA poisťovňa a.s. 

Vienna Insurance Group podporuje bezpečné 

športovanie nielen na školách od roku 2015. 

   Vďaka finančnej podpore 2 100 € si vybraná 

skupina našich žiakov od decembra 2018 do 

júna 2019 nesúťažne precvičovala nové 

športové hry a voľno časové aktivity Kinball, 

Indiaca, Bumball, Discgolf a ďalšie  netradičné 

športové aktivity. 

   Prostredníctvom rovesníckeho učenia sa zvyšovala motivácia žiakov pre šport. Najprv sa 

skupina starších žiakov pod vedením pána učiteľa Lukáča naučila v športových krúžkoch 

základné pravidlá nových netradičných športov. Po ich zvládnutí ich predstavili a spoločne 

precvičovali so skupinou žiakov 1. stupňa v rámci ďalších športových krúžkov v spolupráci s  pani 

učiteľkami  Urbanovou a Gajdošovou. 

   Od decembra 2018 do januára 2019 prebiehali teambuldingové športové aktivity a rôzne 

prípravné  aktivity. Od februára do mája 2019  sa zoznámili a zdokonaľovali v  netradičných 

športových hrách a aktivitách ako Kinball, indiaca, Bumball, Discgolf. 

   V mesiaci jún 2019 projekt vyvrcholil zábavným športovým popoludním pre rodičov, žiakov a 

verejnosť pod názvom ,, Športovanie nás baví“. Zábavného popoludnia na školskom dvore sa 

zúčastnilo 200 žiakov 1. stupňa, 50 žiakov 2. stupňa, 11 vychovávateliek ŠKD a 9 učiteľov. 

Pripojilo sa aj  50 rodičov, ktorí neodolali pokušeniu a vyskúšali si jednotlivé netradičné športové 

aktivity. 

   Projekt Skúsme to spolu nám ukázal nové možnosti pre rozvoj telesnej a športovej prípravy 

žiakov 1. a 2. stupňa. Zapojení žiaci a pedagógovia získali nové možnosti  nesúťažného 

športovania. Zakúpené športové pomôcky a precvičované životné zručnosti zapojených žiakov 

a učiteľov určite spestria 

pohybové aktivity aj v 

ďalších rokoch. 
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ANTISTRESOVÁ STENA PARK ANGELINUM 
AKO ZVLÁDAŤ STRES 
 

   To je ale stres! Môžeme počuť z každej strany, nevynímajúc našich žiakov. Tí sa rozhodli, že 

skúsia vyrobiť, navrhnúť antistresovú stenu. A to nielen tak. Na začiatku školského roka sa pani 

učiteľka Dadka Kánassy spolu so žiačkami zo 6.A pustili do práce. S týmto nápadom sa zapojili 

do projektu iKid Slovakia. A neboli samy. Spolu s nimi sa zapojilo aj ďalších 250 škôl. Ale my 

sme uspeli. Postúpili sme medzi 13 najlepších nápadov z celého Slovenska.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tento nápad prezentovali na celoslovenskom finále v Bratislave 31.5.2019. Dievčatá s pani 

učiteľkou sa počas celého roka zúčastňovali exkurzií, workshopov a strávili neskutočne veľa 

hodín tvrdou pracou. Finálny výsledok ich snaženia bola prezentácia pred porotou a publikom. 

Hlavnú cenu síce nezískali, ale obohatili si svoje nové životné skúsenosti, radosť z vykonanej 

práce a krásne zážitky z projektu. 

Mgr. D. Kánassy 
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PRACOVISKO SHMÚ V KOŠICIACH 
VII.C VYRAZILA NA PRIESKUM NA ĎUMBIERSKU ULICU 
 

   Naša triedna učiteľka, Zuzana Plachá,  nás vzala na 

prieskum miest, ktorých výsledok práce máme možnosť 

vidieť alebo počuť v médiách. Videli sme ukážky technických 

meracích zariadení, ktoré sa používajú na meranie napríklad 

hĺbky vodných tokov, ich rýchlosti a zloženia, dostali sme 

informácie o podzemných a povrchových vodách, radaroch, 

ktoré sledujú výboje v ovzduší, o stacionárnych a polárnych 

satelitoch. Videli sme rozloženie meteorologických staníc na 

území Slovenska a ich prepojenosť. 

   Odborný výklad nám robil meteorológ 

Pavol Beránek, známy z predpovedí počasia 

v RTVS. Jeho prezentácia nám podala rôzne 

zaujímavé informácie, napr. vplyv 

globálneho otepľovania - extrémne letné a 

zimné teploty na Slovensku aj vo svete, pád 

ľadovca, rýchlu povodeň. Možno sme si 

viacej uvedomili súvislosti s meniacou sa 

klímou, hrozbu nedostatku vody a aj to, že 

o pár rokov môže byť veľký problém 

zabezpečiť ju pre nás všetkých.  

   V meteorologickej záhradke sme videli, ako sa získavajú 

údaje o teplote vzduchu, pôdy, zrážkach - dažďových, 

snehových, smere a intenzite vetra. Silu slnečných lúčov 

sme videli na prepálenej páske za sklenenou guľou. 

Pozorovania a merania sa zlepšujú v presnosti aj vďaka 

zberu údajov cez čipy a spracovaniu dát cez počítače. Viacej 

rozumieme pojmom meteorológia, hydrológia, klimatológia 

a monitorovanie kvality ovzdušia a vody. 

 

VII.C 
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HVIEZDY PARK ANGELINUM 
CHCEME SA POCHVÁLIŤ 

 

Petra Filipová, postup do národného tímu orientačného behu, Estónsko, 3.miesto 

 

 

 

 

Barbora Madarasová, 

celoštátne kolo z anglického jazyka, 

1. miesto 

 

 

 

 

 

 

Samuel Palúšek 

medzinárodná súťaž v stolnom tenise, 

2. miesto 
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súrodenci Richard a Alex Matyšákovci 

Košická žiacka liga, 

1. a 2. miesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuzka Paňková 

Slovenský vodný pohár,  

Memoriál Miroslava Stanovského,  

1. miesto 

 

 

 

 

 

 

 

Izabela Klára Grinčová 

Košická korčuľka – Veľká cena Košíc  

1. miesto 


