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Zahájenie školského roka 

2013/14 

Skončili sa sladké chvíle oddychu, slnka, vody, detských 

hier a radovánok. Zostali len spomienky a  zážitky             

z prázdnin. Začal sa nový školský rok 2013/2014.             

2. septembra 2013 sa na celom Slovensku otvorili brány 

škôl a privítali žiakov a pedagógov, ktorí sa venujú tomu 

najdôležitejšiemu, čo človek v živote potrebuje – výchove 

a vzdelávaniu. 

Aj v našej škole sa začiatok  školského roka niesol             

v slávnostnej atmosfére.  Všetkým žiakom, učiteľom          

a pracovníkom školy sa prihovorila riaditeľka Mgr. Beáta 

Figľárová. Jej príhovor bol povzbudením do usilovnej 

práce, ktorá nás všetkých, učiteľov aj žiakov čaká počas 

nasledujúcich desiatich mesiacov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekty do ktorých sme sa zapojili 

 

Škola priateľská k deťom - UNICEF 
 

V školskom roku 2013/2014 sa naša škola prihlásila         

do celoročného  programu  Škola priateľská k deťom, 

ktorý je postavený na myšlienke Dohovoru o právach 

dieťaťa. 

Cieľom programu je vytvoriť v školách také prostredie,    

v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto       

a  do ktorého chodí s radosťou. Je im poskytnutý priestor 

na vyjadrenie ich názorov. Navzájom sa učia tolerancii, 

svojim právam ako aj zodpovednosti voči druhým. 

Samotné deti zohrávajú aktívnu úlohu vo vytváraní 

prostredia priateľského k deťom. 

 
Školy pre Afriku 

My, žiaci 3. B sme sa zapojili do projektu a s veľkou 

radosťou a nadšením sme pomohli detičkám z Afriky. 

Naučili sme sa básničku, ktorú sme pri zbierke 

zarecitovali žiakom našej školy.  V predvianočnom období 

sme zorganizovali burzu s oblečením a predaj 

vlastnoručne vyrobených perníkov. Výťažok z tohto 

podujatia  sme venovali na projekt budovania škôl 

priateľských  k deťom v Afrike. 

       

 

 
 



Týždeň modrého gombíka 

  
Opäť sme zorganizovali finančnú zbierku na pomoc pre 

deti, aby sa mohli vzdelávať. 

 

 

 

 

 

 

SuperTrieda 

 
SuperTrieda – projekt, ktorý pomáha učiteľom a deťom. 

Motivuje žiakov do práce, udržiava prirodzenú autoritu 

učiteľa. SuperTrieda – je dramatická, hudobná a divadelná 

súťaž medzi triedami. Žiaci v triedach si navzájom 

pomáhajú. 

Téma roka - „ Musíme si pomáhať“ 

Dňa 28.5.2014 sa v Košiciach konala SuperTrieda, na 

ktorej sa zúčastnila aj naša škola. 

Vystúpili sme s divadelným predstavením „Domček, 

domček kto v tebe býva?“ Získali sme veľký úspech. Deti 

mali radosť a tešili sme sa z postupu na Celoslovenské 

kolo konané v Bratislave. 
Mgr. Darina Kandrová, Mgr. Sylvia Semanová 

 

 

 



  
 

Recyklohry 

 
"PRÍRODA JE OPROTI NÁM VO VÝHODE, MÔŽE 

EXISTOVAŤ BEZ NÁS, ALE MY BEZ NEJ NIE.“ 
Každý jedinec je zodpovedný za ochranu životného 

prostredia, preto sa všetci musíme snažiť o zachovanie 

kvality ovzdušia, vody, pôdy, fauny, flóry, nerastného 

bohatstva. Z tohto dôvodu sme sa zapojili do projektu 

Recyklohry. 

Cieľom projektu je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti 

triedenia a recyklácie odpadov. 

V tom školskom roku sme nazbierali 281 kg odpadov 

a získali sme 1 500 bodov. Za získané body sme nakúpili 

dve futbalové lopty, jednu volejbalovú loptu a jednu 

gymnastickú loptu. Verím, že tieto odmeny prispejú 

k tomu, že v budúcom školskom roku sa nám podarí 

nazbierať viac nefunkčných elektrozariadení. 

Zároveň sa budeme zapájať do úloh, ktoré budú v rámci 

projektu vyhlásené. 

 

PhDr. Gondová, p.uč. Grinvalská 

 

 

 



...a ďalšie projekty  

 

Digipédia – získali sme digitálny set (interaktívnu 

tabuľu a notebook) 

Projekt Orange 

Európa v škole – získali sme 1. miesto v obvodnom 

kole a postúpili sme do celoslovenského kola 

Veselé zúbky – do projektu sme sa zapojili nahraním 

videa so žiakmi 

Enviróza 

Veľké knižné venovanie – získali sme knižné 

publikácie pre žiakov školy 

 

Úspechy našich žiakov 
 

Šprincove Krompachy 
 

Dňa 28.11.2013 sa konal desiaty jubilejný ročník pod 

názvom Šprincove Krompachy sa konal v ZUŠ 

v Krompachoch. Na úvod bola koncelebrovaná svätá omša 

v katolíckom kostole. Po omši sme sa všetci presunuli     

do súťažiacich tried. Našu školu reprezentovali štyri 

žiačky. Aj toho roku sme si odniesli dve prvé miesta.  

V prvej kategórii obsadila prvé miesto - Mária Miková. 

V druhej kategórii obsadila prvé miesto - Annamária 

Pokutová. 
Mgr. Darina Kandrová 

 



 

 
Slovo o slove 

 

Každoročne sa koná v ŠZŠ Gelnica okresná súťaž 

v prednese poézie a prózy. Zároveň prebieha aj výtvarná 

súťaž pre tieto postihnuté deti. 

Na začiatku súťaže je príhovor pani riaditeľky školy, ktorá 

všetkých privíta a deťom popraje  odvahu pri svojom 

recitovaní. Stále zdôrazňuje, že každý v tejto súťaži je už 

víťazom. 

Pred samotnou súťažou je krátky kultúrny program, ktorý 

predvedú žiaci školy. Vystupujúci sú ocenení silným 

potleskom. 

Našu školu v okresnej súťaži reprezentovali šiesti žiaci.  

Domov sme si odniesli tri miesta, ktoré boli odmenené 

vecnými cenami a diplomom. Jedno prvé miesto a dve 

tretie.  Pre našu školu je to pekný úspech. 
Mgr. Kandrová  

 

 



Gaňova Tarnava 
 

Súťažná prehliadka špeciálnych základných škôl 

v prednese poézie a prózy s názvom „Gaňova Tarnava“sa 

konala dňa 9.4.2014. Aj v tomto školskom roku sa žiaci 

Špeciálnej základnej školy  v Krompachoch a to v zložení  

Mária Mirgová, Eva Pokutová a Annamária Pokutová  

zúčastnili tejto súťažnej prehliadky v Spojenej škole 

v Spišskej novej Vsi. Na začiatku súťaže sa predstavili 

kategórie a členovia poroty, potom sa pristúpilo 

k samotnej súťaži, v ktorej si žiaci špeciálnych základných 

škôl mohli zmerať svoje sily v prednese poézie a prózy 

a nakoniec sa pristúpilo k vyhláseniu výsledkov. Našej 

žiačke Marienke Mirgovej sa podarilo obsadiť druhé 

miesto v prednese  poézie, v prvej skupine -   kategórii 

mladší žiaci. Pri tejto súťaži boli vyhlásené aj výsledky 

výtvarnej súťaže do ktorej sa zapojili špeciálne základné 

školy a tak naša škola získala aj prvé miesto vo výtvarnej 

súťaži a to vďaka Renému Holubovi, žiakovi piateho 

ročníka. 
Mgr. Alena Lešková, Jana Šumjaciová. 

 

 
 

 

 



Budúcnosť našich žiakov  
 

Exkurzia do Spojenej školy internátnej  

v Prakovciach 

 
Končiaci žiaci našej školy stoja pred vážnym rozhodnutím 

v svojom živote. Ťažko sa môžu správne rozhodnúť, ak 

nemajú informácie o škole študijnom odbore,                    

o podmienkach prípravy a možnostiach uplatnenia             

v povolaní na trhu práce. Musia poznať svoje šance            

i riziká, pravdepodobnosť prijatia do školy či                    

do zamestnania.    

Z tohto dôvodu sme pre žiakov 7., 8.a 9. ročníka dňa 

11.12.2013  zorganizovali exkurziu do Spojenej školy 

internátnej v Prakovciach. Zástupkyňa školy Ing. Mária 

Skupeková  informovala o možnostiach  štúdia v danej 

škole, oboznámila žiakov s priestormi a vybavením 

jednotlivých učební, dielne, kuchynky, krajčírskej dielne, 

PC učebne a priestoroch na kultúrne a športové vyžitie. 

Súčasťou exkurzie bola aj Vianočná výstavka ručných 

prác žiakov školy. Žiakom sa škola veľmi páčila                 

a vzbudila v nich záujem o ďalšie štúdium. 
Mgr. Marta Belejová, Bc. Jakub Kuna 

 

   



Pomoc žiakom pri výbere 

zamestnania 

Čo predstavuje povolanie v živote človeka? 

Stojíš pred dôležitým rozhodnutím – vybrať si povolanie 

pre svoj budúci život. 

Práca tvorí podstatnú časť života človeka. Preto je dôležité 

venovať jej výberu a voľbe povolania náležitú pozornosť    

a zodpovedne sa rozhodnúť. 

Pri výbere povolania je dôležité položiť si nasledujúce 

otázky:  Ako sa učím?  

  Čo ma baví a zaujíma? 

  Aký som typ osobnosti? 

  Aká je realita? 

Ak chceš nájsť odpoveď, pýtaj sa! 

 výchovného poradcu v škole 

 triedneho učiteľa 

 otca, mamy 

 skúmaj aj sám seba 

Tieto, ale aj ďalšie otázky sme zodpovedali na prednáške, 

ktorá sa uskutočnila 16.12.2013 medzi končiacimi žiakmi 

a výchovnou poradkyňou Mgr. Martou Belejovou. 

V tomto školskom roku končí povinnú školskú dochádzku 

26 žiakov našej školy. Sú pred vážnym rozhodnutím, ktoré 

ovplyvní  ich ďalší život.  Aby sa mohli uplatniť na trhu 

práce, je  pre nich nevyhnutné ukončiť  odborné učilište. 

Po prednáške bola beseda, kde žiaci , ktorí sa 11.12.2013 

zúčastnili exkurzie v OUI v Prakovciach povedali svoje 

postrehy a názory z tejto exkurzie.  

Beseda bola spojená s prezentáciou OU v Prakovciach       

a Levoči a možnosťami uplatnenia sa po ukončení 

odborného učilišťa.  Výchovná poradkyňa predstavila 

žiakom priestory  odborných učební, internátu, možnosti 

štúdia v  OU  a záujmovú činnosť školy. 
Mgr. Marta Belejová 



Vyberáme z aktivít školy 

   
       Svetový deň srdca      Svetový deň jablka 

   
      Svetový deň pošty            Pečenie pankušiek 

   
 Mikuláš   Karneval 

   
          Zem je naša     Svetový deň zdravia 



   
     Svetový deň rodiny    Trestná zodpovednosť 

   
     Cvičenie v prírode       Fašengy, fašengy 

   
     Dobrá novina   Deň matiek 

   
         Úcta k starším          Dentálna hygiena 

 



Akcie konané za účasti inštitúcií 

spolupracujúcich so ŠZŠ 

Krompachy 
 

Počas školského roka 2013/2014 sa na našej škole 

uskutočnili akcie s príslušníkmi Policajného zboru  

v Krompachoch. Zúčastnili sme sa návštevy Hasičskej 

zbrojnice v Krompachoch. 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 matiek, Deň Zeme. 

 

Prevencia kriminality, práca polície 

   
 
Deň Rómov 

   
 



   
 

Deň matiek                           Návšteva mestskej knižnice 

 

Deň Zeme 

  
 

 

Redakčná rada: 

Mgr. Beáta Figľárová, riaditeľka  

Mgr. Janka Čechová, učiteľka 

 

e-mail        krompachyszs@gmail.com 

web:           www.szskrompachy.sk 
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