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Významné udalosti na Špeciálnej základnej škole 
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Medzinárodný deň detí 

Prehľad akcií uskutočnených v šk. roku 2012/2013 
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Významné udalosti  

na Špeciálnej základnej škole 
 

 

 
 

       
 

Vďaka projektu “ Nadácia Orange“, do ktorého sme sa 

zapojili, prežili žiaci ŠZŠ Krompachy krásny rozprávkový 

týždeň. 

Každý deň bol výnimočný. Celá budova školy bola 

rozprávkovo vyzdobená. 

Pondelok:  maľovanie – kreslenie rozprávkových bytostí - 

maľovanky 

Utorok:  modelovanie zvieratiek s krásnou novou 

modelovacou hmotou , ktorú sme si vďaka projektu 

zakúpili 

 Streda:  navštívili nás pozvaní rodičia žiakov, ktorí čítali 

svojim deťom krátke rozprávky z kníh, ktoré sme získali 

cez projekt. 

Štvrtok:  návšteva Mestskej knižnice – žiaci si pred 

malým publikom vyskúšali zahrať divadelné predstavenie, 

ktoré si pripravili 

Piatok:  vyvrcholenie projektu – vystúpenie pre verejnosť 

– žiaci predviedli divadelné predstavenie pod názvom 

Domček, domček,  kto v tebe býva? v Mestskom klube 



Krompachy pre pozvaných hostí z materských, 

základných, ale aj špeciálnej školy 

Domček,  domček , kto v tebe býva? 
Zvieratká v domčeku mali krásny kostým. Celé divadielko 

bolo ozvučené. Pripravené sme mali krásne kulisy. 

Vďaka „nadácii Orange„ naši žiaci prežili krásny 

rozprávkový týždeň.  Ďakujeme 

 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Dňa 27.3.2013 sa v Krompachoch „Hotel Plejsy“ 

uskutočnil Deň učiteľov organizovaný Obvodným úradom 

odborom školstva v spolupráci so ŠZŠ Krompachy. 

Pozvanie prijali prednosta OÚ Košice JUDr. Martin 

Petruško, vedúca oddelenia školstva PhDr. Anna Racková 

a pani primátorka mesta Krompachy Ing. Iveta Rušinová. 

V tento  slávnostný  deň bolo ocenených 14  pedagógov  

v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ Košice. Podujatie 

spestrili pekným programom pedagógovia a žiaci ZUŠ 

Krompachy, žiak ŠZŠ Richnava a žiaci ŠZŠ Krompachy. 

   

„Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať.“   

Ján Amos Komenský 

 

 
 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Medzinárodný deň detí  
Je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách 

sveta. Medzinárodný deň detí  sa zvyčajne oslavuje 

každoročne 1. júna. Na Slovensku  sa slávi od roku 1952. 

Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej 

konferencii pre blaho detí  (World Conference for the 

Wellbeing of Children) vo Švajčiarsku v roku 1925.  Na 

tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili 

deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, 

vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom 

svete.  Po konferencii viacero vlád zaviedlo v svojich 

krajinách takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a 

zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete. 

Nie je úplne jasné, prečo práve 1. jún bol vybraný ako 

MDD. Avšak tento dátum je na svete najobľúbenejší, 

oslavuje   sa vo viac ako 21 krajinách. 

Aj na  našej škole sme si tento deň pripomenuli a nazvali 

sme ho dňom zábavy.  Aby sme vyčarili úsmev na tvárach 

všetkých detí, namaľovali sme žiakom na tvár krásny 

farebný obrázok – šaša, motýľa a i. Potom nasledovali 

rôzne športové disciplíny. Žiaci si zahrali volejbal, futbal, 

skákali na gume, kreslili farebné obrázky kriedou na 

chodník. Neskôr si žiaci mohli zahrať rôzne spoločenské 

hry – domino, mikádo, prší, pexeso. Domov odchádzali 

šťastné a veselé. 

 

 

 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/1._j%C3%BAn
http://sk.wikipedia.org/wiki/1952
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0vaj%C4%8Diarsko
http://sk.wikipedia.org/wiki/1925


Počas školského roka 2012/2013 boli na ŠZŠ 

uskutočnené aj ďalšie aktivity: 

 

Medzinárodný deň detí  

Svetový deň mlieka 

Medzinárodný deň 

Červeného kríža 

Európsky deň obezity 

Medzinárodný deň 

hasičov 

Medzinárodný deň 

rodiny 

Celoštátna súťaž 

v prednese poézie a 

prózy 

Deň matiek 

Gaňova Tarnava 

Deň Zeme 

Po stopách sv. Cyrila a 

Metoda 

Svetový deň zdravia 

Deň stromov 

Medzinárodný deň lesov 

Bezpečnosť a zdravie pri 

práci 

Deň Rómov 

Školské kolo v speve 

Prednes poézie a prózy 

Deň narcisov  

Ochrana životného 

prostredia 

Deň učiteľov 

Rozprávkový týždeň 

Veľká noc 

Bezpečnosť na cestách 

Medzinárodný deň žien 

Bezpečné používanie 

internetu 

Rizikové správanie, 

delikvencia, záškoláctvo 

Fašiangové pečenie 

pankušiek 

Znovuzrodenie lesa 

Hry na snehu 

Výtvarná súťaž na tému - 

požiar 

Predsudky a intolerancia 

medzi ľuďmi 

Karneval 

Medzinárodný deň 

pamiatky obetí 

holokaustu  

Čím budem 

Účelové cvičenie 

a didaktické hry 

Šťastie zdravie pokoj 

svätý vinšujeme Vám! 

Pečenie cukroviniek na 

vianočné sviatky 

Vianočné tradície a 

zvyky 

Výstava Betlehemov 

Vianočná kapustnica 

Medzinárodný deň 

zdravotne postihnutých 

Návšteva Mikuláša 

Šprincove Kromachy 
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http://szskrompachy.sk/site/?page_id=1323


Adventné obdobie 

Rozprávková krajina 

Deň počítačovej 

bezpečnosti 

Medzinárodný deň bez 

fajčenia 

Svetový deň boja proti 

AIDS – 1. december 

Svetový deň prevencie 

týrania a zneužívania detí 

Rozprávková krajina 

Medzinárodný deň bez 

fajčenia 

Pečenie zemiakových 

placiek 

Šarkaniáda 

Halloween 

Halloweenska párty 

Európsky deň aktívneho 

starnutia a solidarity 

medzi generáciami 

Svetový deň umývania 

rúk 

Svetový deň výživy 

Svetový deň jablka 

Október mesiac úcty 

k starším – vystúpenie 

v Klube dôchodcov 

Svetový deň bez násilia 

Svetový deň pošty 

Svetový deň prvej 

pomoci 

Svetový deň mlieka 

Hravé popoludnie 

Medzinárodný deň mieru 

Svetový deň ústneho 

zdravia 

Zahájenie školského roka 

2012/2013 
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Akcie konané za účasti 
inštitúcií 

spolupracujúcich so ŠZŠ 
Krompachy 

 
Počas školského roka 2012/2013 sa na našej škole 

uskutočnili akcie s príslušníkmi Hasičského zboru 

v Krompachoch, kde naši žiaci mohli navštíviť Hasičskú 

zbrojnicu.  

Zúčastnili sme sa preventívnej prehliadky u zubára. 

Pravidelne sa zúčastňujeme návštevy v Mestskej knižnici 

– besedy so spisovateľmi, prednášky, čítanie rozprávok. 

Spolupracujeme s Rímsko-katolíckou farnosťou 

v Krompachoch a Základnou umeleckou školou, kde sme 

sa zúčastnili súťaže Šprincove Krompachy. 

Spolupracujeme aj s Mestským úradom v Krompachoch – 

Deň Rómov. 

 

 

       Deň Rómov            Šprincove Krompachy             

 

 

 

 



Garanti školy 

Garant školy 

 

Prof. Doc. PhDr. Milan Portik, PhD    dekan PF PU  

v Prešove 

 

Garant pre vzdelávanie 

 

Doc. ThDr. PaedDr. Andrej Slodička, PhD  

PaedDr. Ladislav Alberty, PhD 

Mgr. Vladimír Chripko  Sv. Michal Trenton, New Jersey, 

USA 

 

Garant pre výchovu 

 

Oľga Barbušová – účastníčka Paralympijských hier v 

Pekingu 2008  

Soňa Maculová - reprezentantka Slovenska na ZO hrách 

v roku 2006 v Turíne 

Ľubomír Mick - reprezentant Slovenska na ZO hrách 

v Turíne v roku 2006 

 

 

 

 
Redakčná rada: 

Mgr. Beáta Figľárová, riaditeľka školy 

Mgr. Janka Čechová, učiteľka 

 

 

e-mail         szskrompachy@szm.sk 

                   www.szskrompachy.sk 
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