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Na úvod

Čo Ti, milá škola, na úvod priať? 

Každý jeden deň, 

otvorené brány len. 

V očiach detí iskričky, 

keď pustia ruku mamičky.

Smiechu plné triedy,

pri objavovaní vedy.

Pani učiteľky so srdcom anjela,

šťastných žiakov veľa preveľa.

A tí, čo opustia Tvoju bránu,

nech na Teba s láskou spomínajú.



Príhovor pani riaditeľky

„Aký väčší alebo lepší dar môžeme dať
svetu ako to, že vyučujeme a vzdelávame
mládež.“

J. A. Komenský 

Slová tohto velikána v plnej miere
vystihujú dôležitosť a vážnosť školy ako
inštitúcie pre vzdelávanie, ktoré je už od
pradávna súčasťou ľudstva. Tá naša
Základná škola Belehradská 21 slávi
15.apríla 2021 tridsať rokov od svojho
vzniku.

Každé jubileum je príležitosťou na
stretnutia, spomienky, či bilancovanie
dosiahnutých výsledkov. 30 rokov
v dejinách je iba zlomok času. 30 rokov
v spoločnosti môže byť významným
obdobím. V živote človeka je to stredný
vek, ktorý predstavuje obdobie istoty,
múdrosti a získaných skúseností.

Škola však vekom nestarne. Čerpá silu
z tradícií a poznatkov, ktoré tu zanechali
pedagógovia. Stále noví žiaci ju robia
mladou, pestrou a neustále sa
rozvíjajúcou.

Písal sa 15. apríl 1991, keď Základná
škola Belehradská 21 otvorila svoje
brány a privítala prvých žiakov a už 30
rokov stojí na pevných základoch. Počas
tridsiatich rokov v škole pôsobilo
množstvo pedagogických aj
nepedagogických zamestnancov, ktorí tu
zanechali kus svojho života. V laviciach
sedeli stovky žiakov, ktorí tu prežili
nezabudnuteľné chvíle svojho detstva.

Želám si, aby v duchu tradícií aj naďalej
kráčala k ďalším úspechom a výzvam.

S úctou a uznaním ďakujem všetkým
bývalým pedagogickým
a nepedagogickým zamestnancom
a žiakom, ktorí písali stránky histórie
našej školy. Moja úcta a poďakovanie
patrí aj všetkým mojim kolegom,
s ktorými sa v škole stretávame
v súčasnosti.

Ďakujem im za vynaložené úsilie, obzvlášť
v tomto mimoriadne ťažkom roku,
poznačenom pandémiou.

Ďakujem všetkým za podporu, spoluprácu
a šírenie dobrého mena našej školy. Za
vytváranie dobrých podmienok
a priaznivej klímy pre výchovu
a vzdelávanie našich žiakov.



Nuž a čo zaželať našej školičke na záver?
Predovšetkým aby bola:

• škola, ktorá poskytuje kvalitnú výchovu
a vzdelávanie,

• škola, ktorá realizuje a presadzuje
tvorivé, humánne formy a metódy
vyučovania a mimoškolskej činnosti,

• škola, ktorá poskytuje žiakom estetické
pracovné prostredie,

• škola, ktorá využíva prvky zážitkového
učenia,

• škola, ktorej absolventi sa dobre
umiestňujú vyšších stupňoch vzdelávania

• škola, ktorá spolupracuje so všetkými
svojimi partnermi,

• škola, ktorá pozitívne reprezentuje svoju
obec,

• škola, do ktorej žiaci chodia s RADOSŤOU
A ZÁUJMOM.

Mgr. Mária Horváthová
riaditeľka školy 



Naša hymna - Belehrad Friends

1. Každému v našej škole 
býva veľmi fajn. 

V tom hrade Belehrade 
máme malý raj. 

Tešíme sa na všetky hodiny,
na športy, výlety a priateľov,

tak poďme si spievať:

Ref: 
Milujem školúú

tu je veľká zábava
milujem školúú

môžem sa v nej vzdelávať 
milujem školúú

belehradskú rodinu. 

2. Šikovní sme a je to
predsa jasná vec. 
Každý je umelec

aj skvelý športovec. 
Náš učiteľ je pre nás dobrý vzor,

povzbudí, má úsmev na tvári
a s nami si spieva:

Ref: 
Milujem školúú

tu je veľká zábava
milujem školúú

môžem sa v nej vzdelávať 
milujem školúú

belehradskú rodinu. 

Ref 2 : 
A v júni na deň detí,

vystúpia na nej všetci-
akadémia rok zatvára,

sú to pekné chvíle!

Či si maličkým žiakom,
či veľkým deviatakom,
priateľom ti vždy bola,

tá tvoja veľká škola.
Úúúú YEAH

3. Tešíme sa na všetky hodiny,
na športy, výlety a priateľov,

tak poďme si spievať:

Ref: 
Milujem školúú

tu je veľká zábava
milujem školúú

môžem sa v nej vzdelávať 
milujem školúú

belehradskú rodinu. 

Mi – lu – jem školu.

Tú – na- šu školu

Mi- lu- jem školu.

belehraskú rodinu.



História školy

Symbolicky sa prvýkrát otvorili brány školy pre 494 žiakov a 32 pedagogických pracovníkov
v netradičnom dátume, 15. 4. 1991. Škola začínala písať svoju existenciu

v nedostavanej budove na rozostavanom sídlisku. Každý bol plný elánu a videl nádej v lepšie
začiatky.

Nová sídlisková škola sa rozbehla správnym smerom, a to dokazuje aj fakt, že jej žiaci
pravidelne reprezentovali školu na olympiádach, vedomostných, matematických,
prírodovedných, literárnych, hudobných, umeleckých a športových súťažiach. Výrazné
úspechy dosahuje škola v športovej oblasti i umeleckej oblasti, no nezaostáva ani na poli
prírodných vied. V súčasnosti sa škola profiluje ako škola so zameraním na vyučovanie
cudzích jazykov, informatiky a vybraných druhov športu. Dáva dôraz na kalokagatiu –
harmóniu tela a duše pri vzdelávaní i mimoškolských aktivitách.
Medzi známych absolventov školy patria Róbert Kapajčík, reprezentant SR v enduro, Jana
Minčíková, reprezentantka SR v basketbale, Ekaterina Lisina, reprezentantka Ruskej
federácie v basketbale či Zuzana Schwartzová, reprezentantka SR v karate. Adam Nemčík -
majster SR v rýchlopise na PC.

V umeleckej oblasti, napríklad Matúš Spišák - trúbkar v skupine Helenine oči. Barborka
Diňová - študuje v Prahe na VŠMU operný spev, súrodenci Miško a Erika Kentošovci -
obidvaja hrajú a spievajú v kapele.



A súčasnosť

Keď má človek 30 rokov, snaží sa stáť na vlastných nohách, opúšťa hniezdo, zakladá si
vlastnú rodinu a kráča do nového desaťročia života plný plánov a skúseností, ktoré
doposiaľ nadobudol. Rovnako skúsená a plná života je i naša tridsiatnička.

Školu momentálne navštevuje 679 žiakov v 30 triedach a o chod školy sa stará

64 kvalifikovaných pedagógov, 1 odborná zamestnankyňa a 21 nepedagogických
zamestnancov.

Sídlisková škola je rodinná komunita. Nemusí vo všetkom vynikať, ale má veľké srdce
otvorené pre všetkých, ktorí majú chuť sa niečo nové naučiť, ale aj sa tak trošku zabaviť.
Snaží sa vzdelávať i vychovávať, načúvať starostiam detských duší a posúvať ich po
krôčikoch vpred.

A preto nám robia radosť všetky naše deti, ktoré školu reprezentujú na rôznych súťažiach,
samozrejme aj tie, ktoré do nej s denne chodia a s úsmevom sa Vás len tak opýtajú, ako
sa máte, ale i tí nezbedníci, triedni komici, ktorí sa školou vznášajú ako čln na mori a i po
rokoch sa smejeme na ich šibalstvách.

Nie sme len škola. Sme jedna rodina, sme jeden tím.



Škola v novom šate

V novom tele, nový duch. Aj takto môžeme opísať zmeny, ktoré sa v poslednom
období udiali na našej škole. K svojim 30. narodeninám sa začína odievať do nového šatu,
aby bola pre svojich žiakov vždy zaujímavou a radi v nej trávili čas. Obrovskú zásluhu

na tejto premene má pani riaditeľka Mgr. Mária Horváthová, ktorá obetovala škole
nielen vzácny čas a prácu, ale i svoju dušu a naozaj robí i nemožné pre jej zveľadenie.
Netreba zabudnúť aj na šikovných žiakov, ochotných rodičov a samozrejme i učiteľov,
ktorí svojou prácou prispeli ku renovácii priestorov. No radšej raz vidieť, ako stokrát
počuť. Presvedčte sa sami.

Revitalizácia knižnice

• Senzorická miestnosť



Vynovenie chodieb – nové linoleum,  

maľovanie a výzdoba chodieb

Modernizácia kuchynky

Spestrenie a vynovenie školskej jedálne             



Za školu

Anjeličku, môj strážničku, 

opatruj moju školičku.

Je to škola veľmi milá, 

čo ma písať naučila.

Do nej som ako malý chodil,

prvé vety som tam zrodil.

Pomocnú ruku daj,

v tejto dobe covidovej pomáhaj.

Aby sme sa opäť stretli,

všetci radosť do nej vniesli.

Ochraňuj ju zvonku, zvnútra,

cestu do nej otváraj!

Juraj Boldocký 8.B

My sme žiaci, božie dietky,

my chceme sedieť v laviciach,

prosíme Ťa o požehnanie pre nás 
všetkých,

aby sme mohli opäť nosiť aktovky na 
pleciach.

Ella Bačenková 8.B



Modlitbu rád venujem našej škole,
keď smutná zíva prázdnotou.

Modlím sa, nech jej vnútro nie je holé,
nech opäť prekypuje životom.

Modlím sa za našu školu,
nech opäť z jej útrob detské hlasy 

znejú,
nech detské úsmevy jej prinesú

farebné rána...
Ja verím a modlím sa k Bohu...

Róbert Brinský 8.B

Pane bože, na nebi,

daj nám silu do školy.

Pomáhaj nám pri učení,

veď sme spolu spojení.

Patrik Vavrek 8.B

Škola naša, školička,

chcem ti poďakovať trošička.

Dlhé roky nás sprevádzaš,

každým dňom nám veľa prinášaš.

Skúsenosti, vedomosti a iné cnosti,

plný batoh nám denne dávaš.

Nájdu sa i naše nezbednosti,

až sa divím, že to s nami zvládaš.

Čo by ľudia bez teba boli?

Sotva by narátať do nuly mohli.

Veľmi si ťa vážim,

najlepší výkon podať sa snažím.

Bez teba by bol život nudný

ako studňa bez vody prázdny.

Patrí ti veľká vďaka 

a nemiznúca spomienka.

Sofia Rafaelisová 8.B



„Zábava i poučenie v školskom klube detí“ –
slogan, ktorý nás sprevádza rokmi našej 

činnosti

V týchto priestoroch sa uskutočnili
všetky naše tradičné akcie: veľkonočné
a vianočné výstavky prác, tvorivé dielne
pre deti a rodičov, Mini maratón ŠKD,
Magický večer, Skok do prvej triedy,
Šarkaniáda, Ovocný či zeleninový deň,
Mikulášske besiedky, Valentínska pošta,
Talent show, Deň Zeme – kresba na
asfalt, Letná olympiáda ŠKD, rôzne
športové, umelecké súťaže, besedy
a spoločné výpožičky v pobočke Knižnice
pre mládež mesta Košice a mnoho
ďalších. Vydali sme aj päť čísel časopisu
Vševedko.

Školský klub detí, alebo ak chcete
„družina“, je neoddeliteľnou súčasťou
našej školy už 30 rokov. Počas tohto
dlhého obdobia si tu našlo čas na
zábavu i poučenie veľké množstvo detí,
ktoré viedlo, usmerňovalo a inšpirovalo
viac ako dvadsať vychovávateliek.

V úplných začiatkoch sme svoju činnosť
realizovali v bytoch na sídlisku, počas
dvojzmennej prevádzky sme mali
oddelenia v herniach a neskôr
v jednotlivých triedach prvého stupňa.

Tak, ako je rôznorodá naša činnosť, aj
priestory na ňu boli a sú rôznorodé –
herne, triedy, chodby, školský dvor,
bežecký ovál, multifunkčné ihrisko,
telocvične, knižnica, kuchynka,

počítačové a multimediálne učebne.



Radi sme však chodili aj na výlety.
Nezabudnuteľný je ranč v Janovíku, Jasovská
jaskyňa, Spišský hrad so svojím
„Hradohraním“.

Každoročne nesmie chýbať návšteva
Bábkového divadla Košice. Dodnes radi
spolupracujeme s Miestnym úradom našej MČ
Sídlisko Ťahanovce a taktiež sa zúčastňujeme
na ich tvorivých dielňach a Ťahanovských
trhoch. Každoročne tiež kultúrnym programom
pozdravíme seniorov z miestneho klubu.

Dnes už pár rokov v stabilných deviatich
oddeleniach sa šikovné pani vychovávateľky
snažia nadviazať na tradičné akcie a tiež
pridať niečo nové, inšpiratívne a pútavé, aby
náš slogan bol naplnený a deti v našom
školskom klube zažívali kopec zábavy ale
i poučenia.

Mgr. Ľubica Ficzeriová
vedúca ŠKD



Škola pre každého

Žijeme v modernej a rýchlej dobe, ktorej
sa musí prispôsobiť i školský systém.
V súčasnosti sa vo vyučovaní
uprednostňuje najmä diferencovaný
a individuálny prístup, podľa reálnych
limitov daného žiaka. Školy postupne
otvárajú brány a srdcia pre rôzne deti
a vytvárajú im podmienky pre
zvládnuteľné fungovanie.

Inkluzívny tím

Od januára 2018 začal aj na našej škole
fungovať inkluzívny tím zložený
z asistentov učiteľa, špeciálnej
pedagogičky a školskej psychologičky
(inklúzia=začlenenie). Ujali sa svojej
úlohy pomáhať priamo v triedach žiakom
s rôznymi ťažkosťami v učení alebo
v správaní. Začali sa využívať špeciálne
a kompenzačné pomôcky k zvládnutiu
úloh pre každé dieťa.

Rovnováha pomoci

Práca inkluzívneho tímu je ťažko
merateľná, nakoľko niekedy naráža aj na
neochotu zo strany rodičov a nízku
motiváciu žiakov. Čas ukáže, kam sa
posunuli. Na prvom stupni sa podarilo
deťom pomôcť v čítaní a porozumení
textu, alebo v zvládnutí základných
matematických operácií, čo je kľúčové
pre ich ďalšie napredovanie. Je potrebné
stále nachádzať rovnováhu medzi
asistenciou a iniciatívou žiakov, aby bola
aktivita žiaka a asistenta vyvážená.

V niektorých prípadoch sa od asistencie
ustúpilo a pomoc sa presunula inde.
Pretože cieľom nie je neustále ponúkať
„barličku“, ale naučiť deti zodpovednosti
a samostatnosti. Pomáha tomu aj nácvik
vybraných zručností, ktorý cez rôzne
programy realizujú špeciálna
pedagogička a psychologička.



Vzdelávanie na diaľku

Dištančné vzdelávanie zasiahlo aj do práce
asistentov. V rámci prijatých a neustále sa
meniacich opatrení v súvislosti s pandémiou
Covid - 19, sme hľadali najlepšie možnosti,
ako udržať žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami (ŠVVP) a tých, ktorí
majú obmedzené možnosti pripojenia na
internet v kontakte so školou. Cez prípravu
pracovných listov a ich distribúciu,
komunikáciu cez internet, telefonické
poradenstvo až po prácu v malých
skupinkách v učebniach. Pod dozorom žiaci
pekne pracovali, išli sme takmer bez
prestávky, cez ktorú sme ochotne
pomáhali s domácimi úlohami či
poznámkami. Mohli sme sa im venovať len
niekoľko hodín v týždni, aj preto sme
neobsiahli všetko učivo. Niektorí sme mali
možnosť nahliadnuť cez tele-konferenciu do
domácností a mohli sme tak lepšie
porozumieť podmienkam, v akých sa deti
musia učiť.

Začlenenie všetkých žiakov je dlhodobý
proces. Na tomto cieli sa musí podieľať
celá škola, vrátane žiakov a ich rodičov.
Preto sa naša škola v školskom roku
2020/2021 zapojila do projektu Nadácie
pre deti Slovenska - Škola inkluzionistov

https://ktochyba.sk/.

Mgr. Tomáš Michalík

asistent učiteľa

https://ktochyba.sk/


Škola inkluzionistov
V školskom roku 2020/2021 sa naša
škola zapojila do celoslovenského
programu Nadácie pre deti Slovenska
pod názvom Škola inkluzionistov. Je
pre nás cťou, že patríme medzi
vybraných 20 škôl na Slovensku
v treťom kole tohto programu.

Cieľom projektu je šíriť myšlienku
inklúzie medzi žiakmi, pedagógmi
a rodičmi školy. Inkluzívne školy sú školy
pre všetky deti, sú to školy, ktoré
akceptujú jedinečnosť každého žiaka,
vyznávajú inkluzívne hodnoty.
Z inkluzívnych hodnôt spomeniem
múdrosť, empatiu, dôveru, odvahu,
nenásilie, rešpektovanie rozmanitostí,
rovnosť, participáciu. Hodnoty môžeme
uviesť do praxe ich uvedomením
a vzdelávaním.

V novembri 2020 prebehlo prvé kolo
vzdelávania v rámci realizácie projektu,
určeného pre pedagógov školy. Prvý
workshop viedla konzultantka programu
Mgr. Zuzana Réveszová pod názvom
Inklúzia nie je ilúzia.

Workshop sa pre prísne opatrenia
musel realizovať v on-line prostredí.
Cieľom workshopu bolo predstavenie
programu a uvedomenie si rozdielov
medzi segregáciou, integráciou
a inklúziou.

Pre pedagógov 2. stupňa sa uskutočnil
aj inšpirujúci workshop s Dávidom
Králikom, ktorý ukázal pedagógom
možnosti vyučovania v on-line
prostredí.

Školská psychologička a školská
špeciálna pedagogička sa v rámci grantu
NDS vyškolili v programoch „Zippyho
kamaráti“ a „Kamaráti Jabĺčka“ . Ide
o medzinárodné programy, ktoré učia
žiakov prosociálnemu správaniu,
rešpektovať inakosť, ukazujú im
efektívne stratégie riešenia konfliktov.
Žiaci sa prostredníctvom programov
učia rozumieť vlastným pocitom,
pocitom iných. Programy sa budú
uplatňovať v praxi v priebehu celého
roka podľa potrieb kolektívov.



Výsledkom nášho snaženia by malo byť
uvedomenie si ľudskej hodnoty každého
zdravotne alebo sociálne
znevýhodneného človeka, nájsť zdroje
pomoci týmto ľuďom, zmiernenie
prejavov odmietania, vysmievania sa
týmto žiakom a zbúranie predsudkov voči
týmto ľuďom.

Projekt má stavať mosty medzi ľuďmi,
jeho princípom je vzájomná participácia
pedagógov, rodičov a žiakov.

O aktivitách budú priebežne informovaní
rodičia našich žiakov aj prostredníctvom
výroby plánovanej brožúry, ktorá bude
propagovať inkluzívne myšlienky
a hodnoty.

Veríme, že škola sa aj vďaka tomuto
projektu postupne bude meniť
v priateľskú, spolupracujúcu komunitu,
v ktorej každý prirodzene rešpektuje
inkluzívne hodnoty.

Mgr. Zuzana Hronová,  

„Inkluzionistka“



Ako vidia inklúziu deti?

Jožko a problémy s matematikou

V škole bol žiak, ktorý sa volal Jožko Cukrík. Chodil už síce do piatej triedy, ale stále nevedel

násobiť. Bol z toho nešťastný, ale doučovanie nemal. A tak ho začal doučovať jeho najlepší

kamarát Karol Guma. Išlo to veľmi pomaly, nediali sa žiadne veľké pokroky, pretože zistili, že

Jožko nevie poriadne ani deliť. Jožko si o osebe myslel, že je z matematiky hlúpy ako taký

oslík, mal totiž samé päťky a štvorky. Akokoľvek sa snažil, nebolo to ono. Iné predmety mu

šli dobre, len tá nešťastná matika bola problémom. Aj keď sa Karol veľmi snažil, Jožko mal

pocit, že sa nič nenaučil, pretože sa stále mýlil. Na druhý deň písali písomku z matematiky.

Jožko sa s Karolom učil, ale aj tak si nebol istý, ako to zvládne.

„Dáš to!“ zašepkal Karol, keď pani učiteľka rozdala písomky.

Na konci hodiny pani učiteľka im povedala známky. Aké to bolo pre všetkých prekvapenie,

keď zistili, že Jožko dostal dvojku.

Jožko bol šťastný, že sa zlepšil a Karol mal dobrý pocit, že pomohol kamarátovi.

Preto by sme si mali v triede všetci pomáhať a neodsudzovať slabších.

Lia Tomášová, 4.A



Piliere školy
Viete, aký je to pocit stráviť na jednom
pracovisku takmer celú svoju kariéru?
Že sa Vám to zdá v dnešnej dobe
nereálne?

Tak pozor, Vážení! Predstavujeme Vám
naše kolegyne, ktoré na škole pracujú aj
viac ako 20 rokov. Tu sú ich spomienky a
želania škole.

Daniela Piaterová
vychovávateľka ŠKD – 30 rokov pôsobenia

Môj prvý zážitok:

V súvislosti so školou je množstvo
kľúčov v rukách školníka pri prvej
prehliadke školy, bolo ich naozaj takmer
toľko ako na hrade.

V súvislosti s mojou osobou sa mi
vynára určite údiv a reakcie známych
a rodiny pri odpovedi na otázku, kde
pracujem: „Na maďarskej škole? Ty vieš
po maďarsky?“

V súvislosti s ŠKD je to radosť v očiach
žiakov, keď si niesli z vychádzky bedle
z blízkeho lesa.

Môj najkrajší zážitok :

Krásnych zážitkov bolo za 30 rokov
mnoho, nedajú sa zhrnúť do jednej vety,
no napr. z akcií ŠKD na výletoch na ranč
v Janovíku, kde deti jazdili na koňoch,
do Jasovskej jaskyne, kde videli
netopiere, na Hradohraní na Spišskom
hrade, kde boli pasovaní za hradné
princezné a rytierov, ale najviac asi
z veľkolepých predajných výstav prác
detí ŠKD, keď sa napr. pýtali, kedy príde
ďalší tovar, či pri behu zrazili takmer
riaditeľa, aby nakupovali prví
a nezabudnuteľnými sú pre mňa aj
druhákov tie z „hradného“ Magického
večera, ktoré sú ako my im hovoríme,
raz za život.

Čo by som zapriala škole do ďalších

rokov?

Škole, zamestnancom, žiakom
a rodičom prajem neutíchajúci
optimizmus, nadšenie, entuziazmus,
pochopenie, priateľskú atmosféru,
popretkávanú humorom a ľudskosťou.



Katarína Cehuľová

učiteľka 1. stupeň - 30 rokov pôsobenia

Môj prvý zážitok:

Keď som prvýkrát prišla do budovy
a p. riaditeľ Brna nás povodil po škole, bolo
to pre mňa bludisko a možno by som aj
zablúdila nebyť pána riaditeľa a kolegýň .
V nasledujúce dni sme chodili do školy na
brigády – umývali sme okná, upratovali,
vešali záclony a pod..

Môj najkrajší zážitok :

Za tých 30 rokov bolo tých naj... zážitkov
veľmi veľa je ťažké vypichnúť len jeden, ale
asi to boli všetky akcie s deťmi, napr. všetky
akadémie, MDD, karneval, súťaže,...

Čo by som zapriala škole do ďalších

rokov?

Zapriala by som jej hlavne dobrých
a šikovných žiakov, veľa skvelých
a tvorivých vyučujúcich, rodičov, ktorí by
školu podporovali a pomáhali prispieť k jej
dobrému. A nakoniec skvelé, chápavé,
empatické, aktívne, tvorivé vedenie školy.

Dana Képesová

učiteľka 1. stupeň - 26 rokov pôsobenia

Môj prvý zážitok:

Bolo stretnutie s pánom riaditeľom
Grabanom. Prišla som ho požiadať
o možnosť vykonávania absolventskej
praxe. Keďže som bola s touto požiadavkou
prvá, najprv pre mňa miesto nemali, ale
neskôr mi bolo vyhovené a som tu dodnes.

Môj najkrajší zážitok :

Stretnutia s kolektívom, výlety so
žiakmi a kamarátsko-profesionálny prístup
vedenia.

Čo by som zapriala škole do ďalších

rokov?

Aby pod vedením terajšej pani riaditeľky
prekvitala - za posledné 2 roky sa urobilo
toho veľa. Žiakom a kolektívu
zamestnancov želám pevné zdravie,
energiu a veľa optimizmu.



Zuzana Hančikovská
učiteľka 1. stupeň - 25 rokov pôsobenia

Môj prvý zážitok:
Vybrala som sa cez prázdniny, obzrieť si
školu aspoň zvonku. Pri dverách ma
prekvapil (a zároveň sa opýtal, čo tam
hľadám) a potom ma aj privítal náš
bývalý kolega Jožko Mihok. A keďže som
sa chcela zoznámiť s mojím budúcim
pracoviskom, tak mi veľmi ochotne urobil
dvojhodinovú prehliadku celej školy ako
taký sprievodca a lektor z múzea. Bolo to
veľmi nečakané, ale príjemné. Keď som
prišla potom v septembri, vedela som už,
kde sa nachádzajú všetky kabinety,
sklady, WC, knižnica, telocvičňa, šatne,
kuchynka, dielne. Mala som menší stres
v tých prvých dňoch mojej praxe, keď
bolo toľko detí (10 prváckych tried, moja
1.G), že ani po týždni som ešte nevedela,
ktoré patria ku mne, ktoré ku kolegyni.
Aspoň do triedy som trafila. Potešila som
sa aj tomu, že už poznám môjho prvého
kolegu Jožka.

Môj najkrajší zážitok :
Všetky akadémie, keď vystupovali moje
deti, alebo aj iné triedy, keď mali
nádherné čísla, kostýmy, hudbu,
výzdobu, kulisy... To sú pre mňa
najkrajšie zážitky, každoročne.

Čo by som zapriala škole do ďalších
rokov?
Priala by som jej, aby to bolo úžasné
miesto, kde sa budú s radosťou stretávať
všetci žiaci, zanietení učitelia a ostatní
pracovníci. Aby si ju vážili rodičia, vnímali
našu školu ako oporu vo výchove aj
v nasmerovaní ich detí do úspešného
života. V okolí by mohla mať naďalej
také dobré meno ak doteraz

Tiež, aby sa sem žiaci tešili, aj keď sa treba
učiť, veľa snažiť, dosahovať vlastné ciele,
výzvy. Prajem jej veľa šikovných
a spokojných žiakov, ktorí sa vo svete
nestratia a svojimi úspechmi ukážu aj
ostatným ľuďom, že za snahou prichádza
úspech a spokojnosť. A nezabudnú na to,
že naša škola im v začiatkoch dala veľa. No
a tiež nadšených, spravodlivých a ľudských
učiteľov, ktorým táto práca bude poslaním
a vydržia čo najdlhšie to takto vnímať,
prežívať.

Emilia Halmiová
vychovávateľka ŠKD - 28 rokov pôsobenia

Môj prvý zážitok:
Keď som prvý krát vstúpila do budovy
školy premohli ma obavy a neistota. Cítila
som sa ako vo veľkom bludisku. Moje
budúce kolegyne ma však prijali veľmi
srdečne a ja som zrazu nadobudla pocit,
akoby som ich poznala roky a patrila do
ich kolektívu odjakživa.

Môj najkrajší zážitok :
Niekoľko rokov dozadu, na Deň Matiek,
som dostala najkrajšie vyznanie, aké som
vo svojej práci mohla dostať. Veta: Mám
vás veľmi rada, ste pre mňa moja druhá
mama bol pre mňa ten najkrajší zážitok.

Čo by som zapriala škole do ďalších
rokov?
Škole želám dobrých pedagógov s veľkým
srdcom, ochotných rozdávať ho detským
dušiam, ktoré si hľadajú svoje miesto
v živote. Triedy plné spokojných
a šťastných detí, túžiacich po nových
vedomostiach. Múdre a rozvážne vedenie
vďaka ktorému bude škola stále
napredovať.



Iveta Križanová 
učiteľka 2. stupeň - 30 rokov pôsobenia

Môj prvý zážitok:

Som učiteľka pre 2. stupeň ZŠ. No prvý rok
po otvorení brán školy na 2. stupni bolo
málo žiakov, preto som nastúpila na
1. stupeň. Stala som sa učiteľkou tretiakov.
Nebolo to pre mňa jednoduché, lebo som
nemala žiadnu prax s menšími žiakmi. Mala
som z toho zmiešané pocity, či ich
zvládnem. Podarilo sa. Táto skúsenosť ma
však utvrdila o mojom správnom
rozhodnutí môjho povolania, a to byť
učiteľkou starších žiakov.

Môj najkrajší zážitok :

Najkrajším zážitkom pre mňa bola návšteva
celej mojej siedmej triedy u mňa doma,
keď sa mi narodilo moje prvé dieťa. Po
odchode na materskú, moji žiaci na mňa
nezabudli.

Čo by som zapriala škole do ďalších rokov?

Škole prajem veľa priateľských,
usmievavých a zdravých žiakov, lebo bez
nich by škola nebola.

Edita Vidová

učiteľka 2. stupeň - 28 rokov pôsobenia

Môj prvý zážitok:

Ako novej učiteľke mi bolo hneď v prvý deň
pridelené miesto v zborovni. Na stole už
bola nalepená ceduľka s mojím menom,
každá učiteľka mala vtedy svoju menovku.
Sadla som si rozpačito v novom prostredí,
a tak sa mi v tejto škole zapáčilo, že na tom
mieste sedím dodnes.

Môj najkrajší zážitok :

Dlho som rozmýšľala a hľadala v pamäti,
ktorý zážitok bol najkrajší, ale zistila som,
že ich bolo za tie roky tak veľa, že neviem
vybrať len jeden. No viem celkom určite
o niečom, čo je vždy krásnym zážitkom. Je
to vtedy, keď vidím, že som žiakov niečo
naučila a oni to vedia použiť. Alebo raz mi
jeden žiak povedal automaticky „mami“,
keď sa chcel na písomke niečo opýtať.
Najkrajším zážitkom je aj to, keď mi žiak
poďakuje za to, že som ho učila, že mu
budem chýbať.

Čo by som zapriala škole do ďalších rokov?

Našej škole

V tridsiatke dostala nové šaty,

teraz sa do školy chodiť oplatí.

Všetko je krásne a nové,

len tých detí málo je v škole.

Do ďalších rokov jej želám,

aby tých žiakov bolo veľa,

aby všetci zdraví boli

a radi chodili do školy.



Viktória Kajlová

učiteľka 2. stupeň - 27 rokov pôsobenia

Môj prvý zážitok:

Posledný augustový týždeň (1994) som
sa prišla informovať na školu, či majú voľné
pracovné miesto. Potrebovali učiteľku do
4. ročníka.

Mám vyštudovanú kombináciu MAT – CHE
pre ročníky 5. – 12. Pán riaditeľ Graban mi
povedal, že on takúto posilu nepotrebuje.
Ale ja som si povedala, že dovtedy
neodídem, pokiaľ ma nevezme. Stála som
pred riaditeľňou a so slzami v očiach čakala,
čo sa bude diať. Išiel okolo pán zástupca
Kačír a ten sa nado mnou zľutoval. Nakoniec
ma prijali a odvtedy som na škole. Nikdy
som to neoľutovala a dúfam, že ani oni.

Môj najkrajší zážitok :

Žiaci 9.B triedy na rozlúčke so školou
napísali každému učiteľovi krátku básničku.
Ja si tú svoju dodnes pamätám a veľmi milo
ma prekvapila.

„Učiteľka matiky 

má veľmi dobré praktiky. 

Módne chodí oblečená, 

nikto sa jej nevyrovná.“

Čo by som zapriala škole do ďalších rokov?

...na našu školu prichádzajú
a odchádzajú žiaci. Na niektorých rýchlo
zabudneme a niektorí ostanú navždy
v našich srdciach. Želám našej škole, aby
sme mali čo najviac takých žiakov, na
ktorých budeme s láskou spomínať.

Viera Harmincová

učiteľka 2. stupeň - 27 rokov pôsobenia

Môj prvý zážitok:

Nastúpila som 17. apríla 1994 do triedy
6.A na miesto triednej pani učiteľky, ktorá
sa rozhodla ísť podnikať. Deti nevedeli, čo
sa deje a mysleli si, že ja som ich pripravila
o ich pani učiteľku. Erika, sediaca v prvej
lavici sa na mňa tak hnevala, že vystrčila
nohu a ja som sa skoro padla. Neskôr, aj
ako s mamičkou nášho žiaka, sme veľmi
dobre spolu vychádzali. A keď mi prišiel
dekrét a pán riaditeľ mi povedal :“ Ste naša
až do dôchodku,“ myslela som si svoje, no
určite nie, že má pravdu.

Môj najkrajší zážitok:

Krásnych zážitkov bolo veľmi veľa. V Deň
narcisov sme s rovesníckou skupinou robili
zbierku pre Ligu proti rakovine.
V popoludňajších hodinách pribehli ku mne
domov žiačky. Dievčence za vlastné peniaze
na trhu vykúpili všetky narcisy a potom ich
ponúkali okoloidúcim za dobrovoľný
príspevok. Vyzbierané peniažky pripojili ku
školskej zbierke. Na ten zápal a iskričky
v ich očiach nezabudnem možno aj preto,
že jedná z nich roku 2008 svoj sedemročný
boj s touto chorobou prehrala.

Čo by som zapriala škole do ďalších rokov?

Úžasných a pre prácu a deti zapálených
učiteľov, rozumných a spolupracujúcich
rodičov, šťastné deti a to všetko zaštítené
láskavým vedením.



Mária Horváthová - riaditeľka ZŠ

30 rokov pôsobenia

Môj prvý zážitok:

Môj prvý kontakt so školou bol v apríli
1992, keď som ako študentka nastúpila na
dvojmesačnú absolventskú prax. Mala
som 24 rokov, žiadne skúsenosti a bolo
potrebné postaviť sa pred žiakov a podať
výkon, ktorý by za niečo stál. Každý, kto
spomínanú prax absolvoval mi dá za
pravdu, že je to pre študenta pomerne
stresujúce obdobie. Ja som sa však od
prvého dňa nástupu do školy cítila
príjemne a uvoľnene. Vľúdnosť vedenia
školy, ochota, príjemné vystupovanie
a profesionalita pani učiteliek, ktoré ma
zaúčali do tajov učiteľovania bola nad moje
očakávanie.

Môj najkrajší zážitok :

Môj najkrajší zážitok opäť súvisí so
spomínanou absolventskou p raxou. Po
dvoch týždňoch náčuvov mi vtedajší pán
riaditeľ Mgr. Ladislav Graban ohlásil
hospitáciu na hodinu SJL v 4.B triede. Na
hodinu som sa dôkladne pripravila. Témou
hodiny bolo vyvodenie vzoru dlaň, kosť.
Učivo pre žiakov náročné, ale našťastie
hodina sa vydarila, čo pán riaditeľ pri
rozbore aj ocenil. Ocenil natoľko, že mi
v závere nášho rozhovoru ponúkol miesto
pani učiteľky. Tak sa aj stalo. V septembri
1992 som nastúpila a som tu dodnes. Bolo
to jedno z najlepších rozhodnutí v mojom
živote.

Zažiť takýto emotívny štart do prvého
zamestnania by som dopriala každému.
Čerpám z neho už takmer tri desaťročia.
Pán riaditeľ, veľmi pekne Ti za to ďakujem.

Čo by som zapriala škole do ďalších

rokov?

Škola slávi 30 rokov svojej existencie. Je to
málo, alebo veľa? Určite dosť na to, aby
ukázala svoju kvalitu, pevné miesto
v konkurenčnom prostredí
a v neposlednom rade odhodlanie
naďalej na sebe pracovať. Je to „dáma“
v najlepších rokoch. Želám jej teda, čo
najviac svedomitých, vedomostichtivých
a kreatívnych žiakov, ktorí budú úspešní
na vyššom stupni vzdelávania a následne
žiaduci na trhu práce. Zapálených
a eutuziazmom naplnených pedagógov
a ostatných zamestnancov školy. Rovnako
spokojných a spolupracujúcich rodičov,
tešiacich sa z úspechov svojich detí.

Nech okrem získavania vedomostí sa jej
darí ponúkať žiakom i chvíle oddychu,
zábavy, či potešenia, ktoré sa v ich
spomienkach budú radiť medzi tie
najkrajšie.

Živio, školička naša!



Dear school, we, Your clever students, wish you :

Dear school,

30 years ago, a little school with a big heart
was born in the youngest housing estate in
Košice named Ťahanovce opened on 15 April
1991. You didn’t open just gate to you but
also many gates to our hearts, opportunities,
experiences, maybe even relationships but the
most important of all- friendships. You have
been giving many generations a place where
they acquired knowledge and necessary skills
for the next episode of our lives. You are the
place where our souls have been going
through their dynamic transformation for 9
years, where our upbringing has developed,
where our character has formed. You are not
just an institute but you are our second home.

Thank you for giving the time, dedication,
passion and hard work that it takes to assume
one of the most frustrating, challenging,
rewarding and important jobs in the world.

Vanessa Bolvanová, 8.B

I remember my first day at school. I was
really nervous, but it ended up very
interesting. I met my classmates and my
first headteacher, who I’ve had for the
first four years. I learned how to write
and read. I’ve learned important things
and love to my whole homeland with
beautiful castles, rivers and mountains.
I’ve met my new classmates and I hope,
that one day we will all meet again,
older and with more knowledge. Since
I am in the 9th grade and I am leaving
my school this year, I would like to thank
to every teacher, who has ever taught
me and I would like to thank to every
classmate, who I was friends with.
I wish this school to only have the best
students and great collective of creative
and smart people. I will always
remember this school as a place, where
I met amazing people.

Eva šimková, 9.B

I would like to thank

my Belehradská Elementary School

l for attending and learning. 

I wish my school all the best, may it be
visited

by many students for many years.

Viktória Fertáčová, 6.A



Дорогая школа, мы, Твои умные ученики, 
желаем Тебе:

 Будь всега красивой и уютной. Желаю тебе ещё 30 лет. Michaela

 Милая школа, тебе уже 30 лет. Ты нас многому научила, спасибо тебе за 

это. Желаю тебе много хороших учеников и ещё много хороших лет.  
Michaela

 Дорогая школа, поздравляю тебя с днём рождения. Желаю тебе ещё 

много лет, учеников, которые любят учиться и хороших учителей. Karolína

 Спасибо тебе за годы воспитания и образования. Alexandra

 Большое спасибо, что ты здесь всегда для нас. Matej

 Милая школа, поздравляю тебя с годовщиной. Желаю тебе много успехов 

и послушных учеников. Sára

 Дорогая наша, поздравляю тебя с тридцатилетием. Пусть у твоих 

ворот всегда много учеников. Ella

 Школа, желаю тебе умных и образованных учеников. Samo



Liebe Schule, wir, deine klugen Schüler, 
wünschen Dir:

Unsere Schule hat Geburtstag! Das ist ein ganz besonderes Ereignis. Wir sind froh, dass wir

unsere Schule haben und an diesem Tag ihr gratulieren konnen. Wir haben die Schuler gefragt,

was sie der Schule wunschen. Hier sind einige Antworten:

 Ich wünsche mir, dass die Schule hier noch lange steht. (Tobias Bekeč 7.A)                                                                                         

 Ich wünsche, dass die Schule jedes Jahr viele neue Schüler hat. (Michaela Zahoranská 7.A)

 Ich wünsche unserer Schule, dass die Schüler auf sie aufpassen. (Alexandra Belovičová 7.A)                                                                                  

 Ich wünsche unserer Schule, dass sie ein gutes Zeugnis vom Schulministerium bekommt. 

(Tomáš Kriška 7.A)

 Unsere Schule soll mindestens so viele Schüler wie bis heute haben. Dass sich ihr Aussehen

und Einrichtung weiterhin verbessern. Dass die Schulküche mehrere Gerichte kocht. (Alex

Sebastián Staňo 9.A)

 Ich wünsche unserer Schule, dass die Kinder sie gern besuchen. (Lenka Borovská 9.A)

 Ich wünsche meiner Schule viele erfolgreiche Jahre. (Martin Beliš 9.A)

 Alles Gute zum 30. Jahr der Existenz. Dass die Lehrer weiterhin nett und lustig bleiben.

Und viele erneute Sachen und es wird super!  (Matej Topoľovský 9.A)

 Ich wünsche alles Gute meiner Schule, dass es auch ihren Schülern gut geht. (Kristián    

Bačo 8.A)

 In dieser Schule habe ich schon acht Jahre verbracht und es ist noch ein Jahr vor mir. Ich 

hoffe, ich komme nach langer Zeit bald wieder zurück. Ich wünsche mir, dass die Schule

noch fünfmal so belebt bleibt. (Rainer Sekáč 8.A)

Liebe Schule, wir gratulieren dir ganz herzlich zu deinem Geburtstag und wünschen dir alles

Gute für die nächsten Jahre! 



Dear school,

my name is Lukáš Kotian and I would like to thank the school

from the bottom of my heart for all your work, knowledge and skills.

I am very glad that my parents chose this school for me and I like to go here.

All the teachers are very nice and it's fun with my classmates.

I wish you many more successes and satisfied students for the 30th anniversary.
Lukáš Kotian, 6.A

Warum mögen wir unsere Schule?

In unserer Schule haben wir sehr viel gelernt. Zum Beispiel:

Wie funktioniert die Welt? 

Wie genießt man das Leben? Wir haben die Grundlagen des Deutschen gelernt. 

Wir wissen jetzt, wie man ein Essen kocht, wie man ein Ticket kauft. 

Wir können uns auf Deutsch präsentieren und höflich um etwas bitten. 

Diese Schule ist ein gemütlicher und schöner Platz. 

Wir haben in unserer Schule treue Freunde gefunden. 

Unsere Schule haben wir gern.
Michaela Bodnárová/Eva Šimková, 9.B

Dear our schol,                                                                                           Дарогая  наша  школа

You gave us a lot. ты много нам  дала,

You taught us to read and write.                                          ты  научила нас читать и писать.

And you're already thirty.                                     Каждый год ученики с тобой прощаются

Students says goodbye to you every year,                                         и они все хорошо учатся.

but they are still learning well.                             Ты подарила нам отличное образование,

You passed on memories and education.                                          хорошие воспоминания.

And we thank you for that.                                                            Мы благодарим тебе за это.

Alexandra Kopiliaková - 9. A.



Trdielko v priebehu  rokov

Rovnako ako škola, tak i náš školský
časopis oslavuje v tomto školskom roku
30. výročie. Počas tohto obdobia časopis
uverejnil množstvo učiteľských a najmä
žiackych prác. Každý ročník bol nejako
špecifický a plný pozitívnych správ
o úspechoch a výsledkoch našich skvelých
žiakov.

Tí, ktorí sa objavili v prvom čísle, sú dnes
už často samí rodičmi a prizerajú sa na
úspechy svojich detí.

Taký je kolobeh života – života človeka,
života školy, života časopisu....



90. roky – dvojzmenné vyučovanie v triedach
vs.

2021 – on-line vyučovanie z domu
V prvých rokoch otvorenia na najnovšom

a najmladšom sídlisku sa škola zaplnila

deťmi možno i viac, ako čakala. Bolo pre

jej štart veľmi pozitívne, pretože škola

vzniká práve preto, aby jej vnútro napĺňala

detská zvedavosť. Avšak, kapacity školy

neboli dostačujúce a deti museli chodiť do

školy v dvojzmennej prevádzke – jedny

ráno, druhé od obeda a o týždeň naopak.

Dnes nepredstaviteľné, kedysi úplne

bežné. Takto to fungovalo nejaký ten čas,

kým sa počet detí s klesajúcou

pôrodnosťou nezačal znižovať. Škola

statočne prežila všetky časy a v súčasnosti

patrí medzi najväčšie základné školy

v Košiciach.

Dnes sa nám zdá dvojzmenná prevádzka
utópiou, avšak i situácia, v ktorej sme sa
ocitli v roku 2020 bola ešte rok predtým
absolútnym sci-fi. Ako by malo fungovať
on-line vyučovanie si v januári 2020
nevedel predstaviť takmer nikto, no o rok
neskôr dostávajú počítače, tablety
i notebooky poriadne zabrať. Situácia,
v ktorej sa ocitlo školstvo kvôli vírusu
Covid19 a následným opatreniam, nás
prinútila radikálne zmeniť zmýšľanie
i spôsob vyučovania. Mali sme jediný cieľ:
„Byť s deťmi a učiť.“ I keď sprostredkovane.
Samozrejme, s prezenčným vyučovaním sa
toto nové, moderné on-line vyučovanie
porovnať nedá, ale aj v ňom sa snažíme
hľadať pozitíva. V posledných týždňoch sa
škole podarilo spustiť prezenčnú výučbu
v kombinácii s on-line vyučovaním. Pani
učiteľka vedie hodinu pre žiakov v triede
a zároveň z hodiny prebieha on-line prenos
pre deti, ktoré sa z rôznych dôvodov
nemôžu vyučovania zúčastniť.

Sme zvedaví, čo nám prinesie budúcnosť,
no všetci pevne veríme, že to bude čo
najviac času stráveného priamo v škole pri
bádaní, majstrovaní a vzdelávaní sa.



Dištančné vyučovanie a názory žiakov 6. A
 Čo sa mi páči na dištančnom vzdelávaní - že môžem viac pracovať s počítačom. Čo sa 

mi nepáči - že som sama zatvorená doma a nemôžem sa vidieť so spolužiakmi a 
učiteľmi.    Zuzka     

 Mne sa doma učí lepšie ako v škole. Nepáči sa mi, že nie som so svojimi kamošmi a 
doma sa nudím. Tobiáš

 Mne sa páči to, že učiteľky napriek tomu, aká je situácia, nás vedia naučiť nové 
vedomosti.
Nepáči sa mi, že nie som v kolektíve spolužiakov, je to také nudné.   Emma

 Mne sa páči, že nemusím tak skoro vstávať a nepáči sa mi to, že niektoré hodiny 
máme len raz do týždňa.  Natália

 Vyhovuje mi, že na niektoré domáce úlohy máme týždeň. Páči sa mi, že sa učím z 
pohodlia domova. Sofia 

 Na dištančnej výučbe sa mi páči, že máme menej hodín denne, ale ťažšie sa mi učí a 
často sa mi nechce. Neviem sa prinútiť sústrediť sa na vyučovaní, učiteľ je ďaleko...:-) 
Priznávam však, že už by som chcel ísť do školy, na krúžky. Som nejaký znudený.  Peter

 Výhody domáceho vyučovania: ranné vstavanie. Čas strávený pri učení si môžeme 
určiť, takisto čas, kedy sa budeme učiť. Nevýhody: chýbajúci kolektív, chýbajúci výklad 
učiva.   Michal 

 Páči sa mi, že si ráno môžem pospať. Nepáči sa mi, že ma bolí hlava z elektroniky.   
Daniel 

 Výhodou tohto dištančného vyučovania je, že nemusíme sedieť v škole, ale 
nevýhodou je, že neviem pochopiť učivo ako v škole. V škole je to oveľa lepšie.   Mia

 Mne sa na dištančnom vyučovaní páči, že sa my žiaci aspoň trochu stretávame 
(počujeme), ale nepáči sa mi to, že nechodíme do školy a nemáme kontakt s učiteľmi, 
ale chápem, že to nie je možné kvôli korone. Lukáš

 Najviac sa mi páči asi to, že môžem viac času tráviť s rodičmi a páčia sa mi zábavné 
úlohy, ktoré nám p. učiteľky dávajú. Trošku sa mi nepáči, že sa nemôžem stretávať 
s blízkymi a nemám so spolužiakmi a pani učiteľkami osobný kontakt.   Viki

 Lepšie je, keď sme doma, lebo máme menej hodín, ale chcela by som ísť do školy, 
lebo mi chýbajú spolužiačky.    Klaudia

 Mne sa na dištančnom vzdelávaní páči komunikácia žiakov s učiteľom. Zdá sa mi, že je 
to výraznejšie ako  v škole.   Filip



Pomoc je blízko
Škola je miesto, kde žiaci trávia významnú

časť svojho dňa. Získavajú tu nové

vedomosti a osvojujú si nové zručnosti,

vyvíja sa tu ich osobnosť, upevňuje sa ich

charakter, rozvíjajú sa talenty a budujú

sociálne väzby. Schopnosť prispôsobiť sa,

primerane zvládať fungovanie v skupine

a nároky štúdia, no súčasne si zachovať

jedinečnosť svojej osobnosti je veľakrát

úloha náročná, obzvlášť v citlivom veku

detstva a adolescencii. Obzvlášť náročné

situácie prichádzajú v čase, keď sa

vyučovanie presunulo do on-line priestoru.

Na našej škole máme školskú

psychologičku, ktorá sa zaujíma o problémy

žiakov, nazerá na dôsledky a riešenia

z rôznych uhlov pohľadu, pričom pracuje so

všetkými zúčastnenými stranami.

Zameriava sa aj na zlepšovanie sociálnej

klímy školy, s cieľom eliminovať výskyt

sociálno-patologických javov a zvyšovať

prežívanie subjektívnej pohody.

So žiakmi na prvom stupni realizuje programy

- Zippyho kamaráti a Kamaráti Jabĺčka. Ide

o medzinárodné programy, pomocou ktorých

sa deti učia, že je úplne v poriadku prežívať

smútok, hnevať sa, či báť sa. Pomocou

spomínaných programov sa deti ďalej učia

o týchto pocitoch hovoriť, rozlišovať ich,

rozpoznať, ako sa prejavujú v našom tele

a následne pomenovať, čo nám môže pomôcť

ich zvládnuť. Spoločne hovoria o tom, ako

priblížiť blízkym ľuďom svoje pocity,

prežívanie, ale tiež ako rozpoznať, čo

pravdepodobne prežíva druhý človek.

Na druhom stupni sa školská psychologička

venuje prevenčným aktivitám na rôzne témy,

napr. šikanovanie, kyberšikanovanie. Tieto

aktivity v jednotlivých triedach realizuje

v spolupráci s rovesníckou skupinou

a asistentmi učiteľa. Okrem prevenčných

aktivít pracuje aj s program WOWW, ktorý je

zameraný na to, aby sa v triede pracovalo

s tým, čo funguje.

Školská psychologička poskytuje na našej

škole psychologickú pomoc nielen deťom

a ich zákonným zástupcom, ale samozrejme aj

svojim kolegom – učiteľom, vychovávateľom,

asistentom učiteľa.

Mgr. Tünde Tizslaviczová

školská psychologička



Škola budúcnosti v mojom sne...

Cestovali sme školským autobusom. Bola som unavená a zaspala som, zdal sa mi
takýto sen. Kde bolo, tam bolo bola raz jedna škola. Bola to naša škola Belehradská 21.
Lenže v sne, v budúcnosti.

Píše sa rok 2051. Volám sa Ema a chodím do 5.A. Do školy chodíme na elektrických
kolobežkách alebo bicykloch, ktoré si vieme zaparkovať priamo pred školou. Na hodinách
používame grafické tablety a dotykové perá, napríklad iPad. Na obed sme si mohli dať, čo
sme chceme. Máme moderné lavice so zabudovanými tabletmi, kde máme aj zapísané
písomky z učív, takže si do školy nemusíme so sebou nosiť žiadne učebnice ako kedysi.

Dokonca si do školy môžeme zobrať aj domácich miláčikov! Je tam špeciálna priehradka
pre psy, mačky a ostatné zvieratká. Pelech, jedlo, voda, hračky a veľký priestor. Miesto
tabule máme v každej triede multimediálnu dotykovú stenu, ktorá slúži na premietanie
učiva a kde si cez prestávky môžeme kresliť všelijaké obrázky. Počas vyučovania taktiež
používame 3D okuliare. Veľmi sa teším, keď máme biológiu alebo geografiu a premietame
si mestá, prírodu. Vždy, keď si nasadíme 3D okuliare, cítime sa, ako keby sme tam priamo
boli. Išli sme do školy prírody a tam bola zábava, veľký bazén a dvojposchodové postele.

Keď som sa zobudila, tak som v tej škole prírode fakt bola, lebo som zaspala, keď sme
tam išli autobusom.

Ema Zavadilová, 5.A



Naša kronika – náš poklad





Žiak – rodič – učiteľ a ZŠ Belehradská

Naši rodičia a ich deti, držiac v 
rukách rok nástupu do prvého 

ročníka.

Asi najdôležitejší trojuholník, ktorý tvorí
základ každej školy je učiteľ – žiak –
rodič. Ak všetky tri zložky dokážu
spolupracovať a pozitívne fungovať, tak
je čas strávený v škole radostným
prínosom pre každého z nich.
ZŠ Belehradská sa môže pýšiť skvelými
žiakmi, ktorí majú vnímavých
a nápomocných rodičov, a následne
práca učiteľov prináša želané ovocie
v podobe šťastných a úspešných detí.
To, že naša škola ostáva pozitívne vrytá
v srdciach jej absolventov dokazuje aj
fakt, že mnohí z nich zapísali na svoju
bývalú školu aj ich deti. A tak si naše pani
učiteľky uvedomia, ako plynie čas práve
vtedy, keď im nastúpi do triedy dieťa ich
žiaka. To je kolobeh života, kolobeh našej
školy.





Keď sa zo žiaka stane učiteľ a rodič,
alebo môj život so ZŠ Belehradská.

Bol to zvláštny deň. Obloha bola sivá a nebo
strašne plakalo, akoby mi chcelo naznačiť,
že etapa môjho života, do ktorej sa chystám
vstúpiť, bude plná sĺz. A veruže bola! Ale
tých šťastia. Od momentu, ako ma mamina
voviedla do budovy ZŠ Belehradská, to bolo
v roku 1993, sa s touto školou prepojilo
množstvo mojich pekných spomienok. Prvá
pani učiteľka, prvé vedomosti, priateľstvá
trvajúce dodnes.

Ako plynul čas a školské roky sa minuli,
zistila som, že nie je pre mňa nič krajšie ako
odovzdávať vedomosti a pozitívnu energiu
ďalej. Osud to opäť zariadil po svojom.
Kráčajúc na pohovor na ZŠ Belehradskú
strašne snežilo. Spomienky sa vrátili
a s pocitom malej žiačky, spred viac ako
dvadsiatich rokov, som vošla dnu. Obavy sa
stratili v momente, keď som pocítila
atmosféru školy. Vedela som, že som doma
a že ma škola opäť mnoho naučí.

Začala som pracovať ako asistent učiteľa
a pomáhať deťom so ŠVVP začleniť sa do
kolobehu školského života. Bola to obrovská
skúsenosť, vďaka ktorej som sa stala
vnímavejším učiteľom, ktorý sa snaží
načúvať detskému srdiečku. Neuveriteľne
dobrosrdečný a nápomocný kolektív ma
posúval vpred a dnes som, i vďaka nim,
súčasťou učiteľského kolektívu s vlastnou
triedou plnou výnimočných mladých ľudí.

Preto, keď nastal čas, aby som odviedla
prvorodenú dcéru prvýkrát do školy, veruže
to nebolo nikam inam ako na
ZŠ Belehradská. A viete čo? Nepršalo, ani
nesnežilo. Iba príjemne svietilo slnko,
rovnako ako úsmev na jej tvári.

Ďakujem Ti ZŠ Belehradská, že si obohatila 
môj život a teším sa ďalšie roky v Tvojej 

spoločnosti.

Mgr. Erika Vasilenko



DOD 2021– netradične on-line

Deň otvorených dverí bol na našej škole
vždy významnou udalosťou. Každý rok sa
otváralo okno do duše školy pre rodičov
a najmä ich ratolesti, budúcich prváčikov.
Škola sa mohla popýšiť svojimi veľkorysými
priestormi, milými pani učiteľkami a pani
vychovávateľkami a pre deti bolo
pripravené popoludnie plné zábavy
a nových zážitkov. Spoločne si mohli
prezrieť triedy, telocvičňu, jedáleň,
knižnicu, počítačové miestnosti a všade
vyskúšať aj nejakú tú činnosť. Ak
absolvovali všetky stanovištia, tak ich na
konci čakala príjemná odmena. Aj vďaka
tomuto dňu sa naše prváčence tešili
do školy už od marca.

Doba sa však mení a ak chceme byť šťastní,
musíme z nej získať maximum. Preto
ZŠ belehradská nezaháľala ani v tomto
smere a v roku 2021 pripravila pre svojich
budúcich prvákov DOD v on-line priestore.
Pani riaditeľka spolu so svojím tímom
pripravila krásnu prezentáciu školy a rodičia
dostali odpovede na množstvo otázok, ktoré
sa im pred zápisom vynárali. Bolo to
zaujímavé popoludnie, no všetci veríme, že
o rok to bude opäť naživo.



O akej škole snívajú naši žiaci?

Ako škola Rokfortom bola...

Kde bolo, tam bolo, v malej dedinke na úpätí hôr bývalo dievčatko menom Izabela.

Bolo to smelé skromné dievčatko, ktoré sa tešilo z maličkostí a ktoré milovalo rozprávky.
Jeden večer Izabela zaplesala. Tešila sa, lebo v televízií vysielali ďalšiu časť jej

obľúbeného filmu Harry Potter. Pripravila si posteľ, otvorila balík chipsov a pozerala... až
pomaly zaspala. „ Izabela vstávaj, je veľa hodín!“ zobudila sa na mamkino naliehanie,
aby nezaspala do školy. Vyskočila z postele, umyla sa a vybrala sa na cestu do školy. Už
samotná cesta sa jej zdala akási iná. Keď prišla ku škole neverila vlastným očiam.
Namiesto všednej budovy tam stál hrad. Nebol to obyčajný hrad, ale čarodejnícky hrad
Rokfort. Zvedavosť jej nedala a aj napriek tomu, že sa jej triasli nohy vošla dnu. Išla do
triedy kde už prebiehala hodina matematiky. Počítali tam, koľko prísad sa pridáva do
čarovného nápoja. Na ďalšej hodine slovenčiny sa učili čarodejnícke zaklínadlá. Telesná
výchova ich naučila lietať na metle a namiesto futbalu si zahrali metlobal. Zrazu však
všetko stíchlo. Na chodbe sa namiesto milej pani riaditeľky zjavil hrozivý čarodejník
Voldemort. Mal na sebe dlhý čierny čarodejnícky plášť. Mieril na Izabelu svojím
čarodejníckym prútikom a vyslovil zaklínadlo, ktorému vôbec nerozumela. Zľakla sa...
otvorila oči a zistila že leží vo svojej posteli.

„Bol to iba sen,“ vydýchla si. V hlave jej vírili myšlienky. Rozmýšľala, čo by sa s ňou stalo.
Ako by sen pokračoval? Premenila by sa na myš? Alebo na iné zviera? Bola by ešte vôbec
nažive? Jedno však vedela naisto. Jej škola bude taká, aká bola doteraz s normálnymi
predmetmi a milou pani riaditeľkou.

Jej myšlienky prerušilo zvonenie budíka a všetkému bolo KONIEC. Utekala sa chystať
do školy.

Barbora Vojceková, 5.A



Hlavná škola

Bola raz jedna stará krajina, v ktorej boli samé čary, čarovné veci, čarodejníci, strigy... no
bola tam však aj jedna škola. Nebola to hocijaká škola. Bola to škola škôl. Bola to mamka škôl.
V našej Škole sa učili všetky školy aby mohli učiť nás – ľudí. Škola bola skrytá hlboko v lese, aby
ju nikto nenašiel, aby bola v bezpečí. Raz tá Škola učila svoju dcéru a tá dcéra teraz učí ľudí.

V tej dcére – škole je jedna trieda. V tej triede – vnučke je jedna lavica. Za tou lavicou –
pravnučkou sedí žiak. Volá sa Emil Omyl. Emil je bystrý, statočný a aj veľmi neposlušný. Emil
má rád dobrodružstvá. Kto nemá? Jedného dňa sa Emil vyberie a prechádzku do lesa. Ide
hlbšie, hlbšie, hlbšie, ešte hlbšie, hlbšie, až príde do samého stredu.

„Rozprávky hovoria, že tu má sídliť Hlavná škola,“ pomyslel si Emil.

Začalo sa stmievať a Emil mal zvláštny pocit. Akoby ho niekto pichal do brucha.

Bál sa, čo sa nestávalo často. Emil počul rôzne zvuky: šum stromov, bzukot hmyzu... No počul
ešte niečo iné. Hlas. Strašidelný tichý hlas.

„No kto by bol v strašidelnom lese v takomto čase?!“ pomyslel si Emil. Zrazu sa niečo za
Emilovým chrbtom pohlo. Bleskurýchle sa otočil, no nič nezbadal. Začal cúvať, no nemal to
robiť.

Klop, klop, klop, klop. Klopkali Emilove topánky, akoby šiel po asfaltovej ceste.

No, počkať! Veď on je v lese, nie na ceste! Opatrne sa otočil a dokorán otvoril ústa. Pred
Emilom stála Hlavná Škola. Mal čo robiť, aby nevzal nohy na plecia a nezdrhol. Zrazu sa
začala triasť zem. „No super!“ pomyslel si.

„Teraz na mňa privolá zemetrasenie, aby som nikomu neprezradil, kde sídli Hlavná Škola...“

Zemetrasenie ustalo. Na budove sa pomaly vyhrnuli rolety a 3 okná sa otvorili rovnako ako
vchod. „Kto si?“ opýtal sa ma hlas.



„M-m-moje m-m-meno j-j-je E-e-emil,“ povedal vystrašene.

„Prečo si tu?“ vyšetroval neznámy hlas.

„Som na prieskume,“ odpovedal Emil.

„V takomto čase?“ opýtala sa ma Škola neveriacky.

„Áno. Chcel som zistiť, či rozprávky neklamú...“

„Ale, kdeby klamali!? Rozprávky sú pravdivé. Tu máš dôkaz.“

Postavila sa Škola a znova privolala mini zemetrasenie.

„Prosím pekne, nič mi neurob!“ prosíkal Emil.

Ale, prečo by som ti mala ublížiť?“ opýtala sa Škola prekvapene.

„Nooooo, aby som nikomu neprezradil, kde sídliš.“

„Nikto nezistí, kde sídlim, pretože sa niekedy presúvam, a hľadám si nové miesto,“ vysvetlila
Škola.

„Čiže... už môžem odísť?“ opýtal sa opatrne Emil.

„A nechcel si vedieť, kde sídlim?“ spýtala sa Emila Škola.

„Ak by som mohol...“

„Tak poď na strechu!“ povedala Škola s úsmevom v hlase.

A po lese zrazu bolo počuť hlasné dupanie, hlasný smiech a láskavý hlas. O chvíľu sa Emil
naozaj dozvedel, kde Škola býva, ale nechal si to len pre seba.

Samuel Macko, 5.A



Misia: Bayleyšpek

Nech ma porazí! Zase ten otrasný zvuk, viete, taký ten, čo je v tých akčných filmoch,
keď idú niekoho zavraždiť. A čo ten najstrašnejší zvuk vydáva? No predsa môj budík. A ja by
som ho v tom momente vyšmarila z okna, ale nejde to, lebo je to zároveň aj môj mobil, ktorý
je ako svetielko na konci toho strašného zvuku. Dnes som sa vyčaptala z postele skutočne
rýchlo. Na moje udivenie som sa ani nerozpľasla na podlahe a ani v kuchyni, kde som si
naliala pomarančový džús. Bailey, moja sučka 3 ročného kanadského retrívera, alias Nova
Scotia Duck Tolling Retriever (cermónie neskôr), už čakala nastúpená pred dverami. Rýchlo
som si natiahla oblečenie a s ľahkosťou slona som vhupla do svojich tenisiek. A už sme sa
valili dolu schodmi samozrejme, že každý musel vedieť, že ideme na prechádzku, keby nie,
nebolo by to ono. Skoro som zrazila starenku Kapustkovú, ktorá si len zamrmlala popod nos
niečo v zmysle ,,Mladí sa len ponáhľajú.“ Spoločne s Bailey sme pomaly vbehli do lesa
a o pätnásť minút sme vošli do starej opustenej chalupy. Tam už čakala Joy spoločne
s Henrym.

,,Čaute!“ pozdravila som ich až prehnane tenkým hlasom. Joy sa rozrehotala a Henny, ako ho
s obľubou prezývame, sa len uškrnul. Keď už bola Joy dostatočne kľudná ozvala som sa.
,,Takže k veci, momentálne je 6:30 máme polhodinu na to, aby sme zohnali dostatočne veľký
ruksak, do ktorého sa tá obluda zmestí,“ prstom som ukázala na Bailey. Mimochodom misia
Bayleyšpek spočíva v tom, že Bayley prepašujem do školy.

,,Ja som zobral sestre toto vrece. Dala sa na dobrovoľnícke práce, asi si myslí, že spasí svet či
čo.“ Z tašky vytiahol vrece na zemiaky.

,,Šibe ti?! Je to nenápadné ako slon v pokosenej tráve. Keď ju s tým Diskoguľa uvidí, pošle ju,
veď vieš kam,“ ohradila sa Joy.

,,Skús toto,“ podala mi čierny ruksak s dvomi priehradkami.

,, Super to by mohlo byť.“ Potom sme sa rozlúčili a ja som si z police zobrala knižku z mojej
obľúbenej série Gerryho Rottra. Táto konkrétne bola Gerry Rotter a šuter hlupákov. Cestou
naspäť sa Bailey ešte trochu prebehla a zamierili sme domov. Tam som Bailey nakŕmila. A ja
som si dala praženicu s mozzarelou. Keď sme sa najedli, šla som zbaliť veci, ale keďže Bailey
nie je malý pes, na učebnice miesto neostalo. To bude Diskoguľa zúriť, pomyslela som si.
Diskoguľa je naša učiteľka, našťastie nie triedna, ale učí nás iné predmety a nie je ich málo.
Jej meno je Sadisková a Diskoguľa jej prischlo preto, lebo nosí topánky oblepené farebnými
trblietkami a podobne je na tom aj jej klobúk, pričom ešte má aj tvar diskogule. Ten klobúk,
nie učiteľka. No čo už, bude sa s tým musieť zmieriť. Opäť raz si obúvam topánky, ale keďže
Bailey je v ruksaku, nič mi nebráni šmyknúť sa po zábradlí. Je to celkom sranda, spúšťať sa
7 poschodí ako na šmýkačke. Jednoducho sadnúť zakloniť a ideš. Cesta do školy je dlhá, ale
ono to nie je nič nové. Namierila som si to rovno do triedy, kde ma už čakala Diskoguľa.



Vošla som do triedy a ani som nestihla nič povedať.

,,Takže slečna Freemenová, hodina začala pred 15 minútami,“ začala Diskoguľa.

Prešla som od dverí a sadla som si vedľa Joy. Pustili sme sa do debaty spoločne s Henrym,
ktorý sedel pred nami.

,,Čo Bayley?“ vyzvedal Henry.

„Dobre. Mňa by skôr zajímalo, že koľko máme hodín s Diskoguľou?“

,,Tri!“ povedali to naraz a tak sme vyprskli do smiechu. Úsmev na tvári sme nemali dlho,
lebo sa ozvala Sadisková a riadne nás zjazdila, zvyšok hodiny prebehol v pohode. Po hodine
sme s Joy šli na WC-ka a rozbalili sme Bailey. Tá nám nadšene olízala tvár.

,,Úprimne sa bojím či sme jej nespôsobili traumu tým, že sme ju zobrali na hodinu
s Diskoguľou,“ povedala som. Joy zvraštila tvár a nápadne mi pripomenula artičoku. Potom
začala hodina s učiteľom Korvíkom. Všetkým sa nám sklápali viečka, pretože má
neuveriteľne dlhé prednášky o Vikingoch. Občas ho obdivujem, ako dokáže nezáživne
rozprávať dookola o tom istom. Ja byť na jeho mieste, už frčím na Maledivy, aj keď som tam
nikdy nebola. Korvík, alebo aj Červík, tak ho volám, však po inom ako pradlhom prednášaní
na dejepise netúži. Šifrovanými správami sme sa trochu dohadovali, lebo Henry nesúhlasil
s mojím plánom. Keď sa hodina skončila, už sme mali pripravený plán. Henry sa musel
poddať. Pre začiatok Henry musel spadnúť zo schodov, z čoho práve nadšený nebol, ale
uznávam, išlo mu to. Ako sme očakávali pribehol školník, ktorý Henryho odniesol na
ošetrovňu. Zabudol však zamknúť dielňu, v ktorej mal kľúče od starého kabinetu, kde už
roky nikto nechodil. Vbehli sme do dielne, Joy schmatla kľúče a už sme bežali cez dlhú
chodbu po schodisku, zabočili sme doľava, potom sme vkĺzli do učebne chémie a cez kumbál
sme prešli k zamknutým dverám. Joy vytiahla z vrecka kľúčik a odomkla. Vošli sme dnu do
izby plnej pavučín. Z učebne chémie som zobrala misku a do tej som napúšťala vodu
z umývadla. Zvyšok školy Bailey prečkala v kabinete na starom uteráku, čo sme našli. Keď sa
Henry vrátil do triedy, odprisahal mi, že sa od nás už v živote nenechá nahovoriť. A ja som
mu na oplátku sľúbila, že ho pozývam na malinovku. Deň nakoniec dopadol dobre a všetci
sme si ho užili.

Daniela Hviščová, 5.C



Zabavme sa!

Odhaľ skryté príslovia a porekadlá:



SCHOOL

VODOROVNE
1   pero
3   pastelka
5   trieda
6   ceruzka
8   tabuľa
9   stolička
11  guma

ZVISLE
1   peračník
2   lavica
4   pravítko
7   učiteľka
8   Taška
10   žiak
12   kniha

A H B S S E B U N T

G E L B M P F J Ä Z

S F A I D Ä D M E F

C Ä U R O T Y P I E

H X Ä W R M F Z R M

W F B R A U N H O J

A G R Ü N F D Ä S D

R Ä Y Ä G P G R A U

Z M F W E I S S I V

Ö G A S O T S I S E

Suche 11 versteckte Farben und kreuze sie an!



V znamení hviezd

Škola začala svoje fungovanie 15. apríla 1991. Ak by sme sa na to pozreli z pohľadu hviezd, tak
sa narodila v znamení barana a v čínskom zverokruhu v znamení kozy. Čo pre ňu títo rohatí
patróni znamenajú?

Baran má v sebe pod vplyvom planéty Mars značnú silu, životnosť, túžbu byť prvý, presadiť sa
za každú cenu. Rozhodnosť, bojovnosť, vodcovstvo sú silné vlastnosti, ktoré dostal do vienka.
Do každej činnosti spontánne vnáša veľkú dynamiku, dravú odvahu, impulzívnu vášnivosť
a optimizmus. Otvorene a priamo uplatňuje túžbu po uplatnení. Vždy jedná úprimne
a veľkoryso.

Kozy sú rojkovia, tvorivé duše, ktoré neustále potrebujú viac času na prebádanie svojho
vnútra. Najlepšie im je vtedy, keď sú zahĺbené do seba. Aby bola Koza šťastná, jej myseľ musí
byť voľná, aby sa mohla túlať všade tam, kde sa jej to páči.

Kozy sú prirodzene umelecky nadané a vynaliezavé. Nesledujú materiálny blahobyt, aby
obohatili svoj život, spoliehajú sa na svoju nápaditosť. Avšak k tým, ktorých majú rady, vedia
byť veľmi štedré. Tvorivá, umelecká, ohľaduplná, štedrá, bezstarostná, citlivá.

Ak ste sa dobre začítali, tak ste zistili, že naša škola dostala do vienka tie najlepšie vlastnosti,
a preto je plná ľudí, ktorí zosobňujú rozhodnosť, bojovnosť, vodcovstvo, dynamiku, odvahu,
odhodlanosť, no na druhej strane sú aj tvoriví, umelecky založení, štedrí, citliví, svojím
spôsobom rojkovia plní optimizmu.

Takí sú žiaci i zamestnanci našej školy – každý svojím kúsočkom tvorí dokonalosť celku.






