„Šťastie tvojho života záleží na druhu
tvojich myšlienok.“
Stefan Zweig
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Milí čitatelia
Naša redakcia sa Vám
prihovára
v prvom
čísle
internátneho
časopisu
„Werferka“,
v ktorom
nájdete všetko zaujímavé, čo
sa
odohrá
v školskom
internáte.
Prajeme Vám úspešný
aj tento školský rok 2017/2018,
dobré známky, spolunažívanie
v školskom internáte a aktívne
zapájanie do diania v ŠI.
Redakcia je otvorená
pre všetkých, ktorí chcú
spolupracovať, či majú niečo
zaujímavé na uverejnenie.
Príjemné
listovanie
v časopise „Werferka.“

Vo vnútri tohto čísla:
Predstavujeme pedagogický zbor

3

Predstavujeme Žiacku radu

4

Aktivity v školskom internáte

5-10

Vlastná tvorba K. Vitekovej

11

Svetový deň prevencie týrania a zneužívania
detí

12

Príspevok N. Bobkovej

13

Príspevok V.Kapsdorférovej

14

Režim dňa v ŠI

15

Čo sa dá vytvoriť zo šišiek

16

Čo je nové v ŠI

17

Jesenné recept

18

Na voľný čas

19

Redakčná rada Werferky

20

Redakcia

„I keď svet ide stále dopredu, mladí ľudia musia vždy začínať
od začiatku.“
- Johann Wolfgang Goethe
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Pedagogický zbor
Riaditeľka ŠI: Ing. Katarína Takácsová
Zástupkyňa pre úsek výchovy: Mgr. Evelyn Petková
Vedúca vychovávateľka: Mgr. Danka Balažková

Vychovávatelia:
Vlasta Flegnerová
Ing. Valéria Palmovská
Ing. Ladislav Leco
Ing. Irena Koščová
Ing. Gabriela Sleziaková
Ing. Mária Bujňáková
Mgr. Henrieta Láncošová
Bc. Jaroslav Čikoš
Mária Šutorová
Mgr. Mária Čupková
Mgr. art Zuzana Eőtvősová
Ing. Viliam Žiaran, PhD.
Pomocné vychovávateľky:
Eva Vranayová
Irena Nagyová
Mária Vašková
Mgr. Ingrid Kapitulová
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Žiacka rada

Predsedníčka
Podpredseda
Tajomníčka
Športová komisia

Zdravotná komisia

Kultúrna komisia

Enviromentálna
komisia

Adriána Ivančíková
Dominik Schmiedt
Diana Melničáková
Dominik Schmiedt,
Adela Paková,
Natália Dvoriaková
Vivien Káposztásová,
Eva Kupcová, Simona
Basariková
Matúš Prančík,
Jana Stolárová,
Klaudia Iškyová,
Viktória Ihnátová
Adriána Ivančíková
Bianka Zemančíková,
Veronika Chebenová

Pozeráš časť „Žiacka rada“
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Aktivity v školskom internáte

26. septembra 2017
zorganizovali p. vychovávateľky Ing. V. Palmovská a
Ing. I. Koščová celointernátnu akciu. Okrem prezentácie a videa si
žiaci vyplnili dotazník, jeho zábavná forma žiakov zaujala
a pobavila.

Foto: Koščová

Pozri časť „Aktivity v školskom internáte“ na strane 6
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Aktivity školského internátu

03. 10. 2017
pod záštitou našej p. riaditeľky
Ing. K. Takácsovej
zorganizovali
p. vychovávateľky Mgr. D. Balažková
a p. Mgr. M. Čupková
7. ročník medziinternátnej súťaže.

Náš školský internát
reprezentovalo 15 dievčat a 2
chlapci. Dokopy sa zúčastnilo 49
žiakov. Všetkým žiakom
blahoželáme.

Foto: Koščová, I. Eľková

Pozri časť „Báseň o jeseni“ na strane 11
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Aktivity v školskom internáte

04. 10. 2017
naša kuchyňa
s p. vychovávateľkou
V. Flegnerovou pripravila pre
našich žiakov v čase večere
mliečne produkty - jogurty,
mlieko, vanilkový puding
Foto: I. Koščová

17. 10. 2017
vychovávateľ
Ing. V. Žiaran zorganizoval turnaj
chlapcov.
Umiestnenie žiakov:
1. miesto: Dávid Kober
2. miesto: Peter Hrabčák
3. miesto: Jakub Pavlík
Blahoželáme víťazom!



Pozri časť „19. 11. Svetový deň prevencie...“ na strane 12
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23. 10. 2017
Vo vestibule ŠI zorganizovali p. vychovávateľky
V. Palmovská a I. Koščová workshop, na ktorom sme si urobili
pekné tekvičky, dostali sme za to cukríčky. Pozreli sme si peknú
rozprávočku „Hotel Transylvánia“. Bola to super akcia.
Dúfame, že to bude aj na budúci rok. Ďakujeme našim
vychovávateľkám.
Viťa, Timka, Aďka, Laura

Foto: Koščová

Pozeráš časť „Halloween“
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Imatrikulácie s novými prváčikmi.

veľmi páčil, sme radi, že aj my sme to zvládli. Tešíme sa na budúce

„Najviac sa nám páčila 10. VS od p. vychovávateľky

Mgr. Čupkovej. Darčeky boli veľmi milým prekvapením, program sa nám

Postrehy žiačok I. ročníka

24. 10. 2017
Ako tradične aj v tomto
školskom roku si žiaci 1. ročníkov
pripravili kultúrny program, na
ktorom ukázali svoj talent, či už
v speve, v scénke, v tanci, hrou na
hudobnom nástroji alebo v kynológii.
Kultúrny program nekončil,
ale pokračoval diskotékou, na ktorej
p. vychovávateľka Palmovská so
4. VS. pripravili súťažné hry
zamerané na tanečné kroky.

Pozri časť „Aktivity v ŠI“ aj na strane 10
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Celointernátna akcia, ktorú zorganizovali
p. vychovávateľky Ing. Koščová a Ing. Palmovská
sa konala od 17 hod. vo vestibule ŠI. Na danú
problematiku bol premietnutý film a žiaci
prostredníctvom dotazníkov vyjadrovali svoje
názory na kyberšikanu.
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Báseň o jeseni

Prešlo leto, nadišla jeseň, farebný dar.
Zo stromov listy padajú pomaly.
Na tvári to každému úsmev vyčarí.
Pokoj v duši aj tam hore.
Čas spomínania a bolesti, každému je všade dobre.
Čas pokoja a radosti, začína od kosti.
Koniec jesene, začiatok zimy,
spravme si strašidelné kostýmy.
Jeseň nie je len o zosnulých a halloweene,
je o farbách a o zime.
Potôčiky začínajú zamŕzať.
Počasie sa začína zhoršovať.
Listy zo stromov začínajú opadať.
Slnko sa s nami lúči, stačí mu už len zamávať.
Tešme sa spoločne na sviatky.
Na mrázika a iné rozprávky.
Pomaly si vianočný čas do nálady dajme a
každému zo srdca len to najlepšie prajme.
Kristínka Viteková
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19. 11.
Svetový deň prevencie týrania
a zneužívania detí

Týraných detí stále pribúda.
Kľúčovú úlohu v takýchto
prípadoch
zohráva
predovšetkým nevšímavosť
ľudí. Detí sú voči týraniu
bezmocné, nedokážu sa
proti tyranom postaviť.
Nejde ani tak o fyzickú silu,
ale
najmä
o psychiku
dieťaťa, ktoré sa nedokáže
vzbúriť
proti
vlastným
rodičom,
súrodencom,
svojim najbližším. Dieťa si
jednoducho samo nepomôže,
ak mu nepomôže dospelý.
Záchranou
môžu
byť
pedagógovia
v škole,
príbuzní alebo susedia.
Podľa štatistík sa dievčatá
stávajú 2,5-krát častejšie
obeťami týrania ako chlapci.

2017/2018

Vlády jednotlivých štátov,
občianske
združenia
a mimovládne organizácie
majú zohrávať aktívnejšiu
úlohu
pri
podporovaní
a rešpektovaní práv detí,
aby prispeli k ich ochrane. Aj
preto v roku 2000 Nadácia
ženského
summitu
(Women´s World Summit
Foundation, WWSF) prišla
s myšlienkou založiť Svetový
deň prevencie týrania a
zneužívania detí, ktorý
pripadol na 19. novembra.
V ŠI si tento deň
pripomenieme
20. 11. 2017 v MM 130,
kde Vás pozývajú p.
vychov. Ing. Palmovská a
Ing. Koščová.
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„Bola polnoc – čas zlý, krutý – a ja slabý pochudnutý študoval som staré
spisy v hrubých zväzkoch zviazané. Sadal na mňa opar driemot, odo dvier
však zaznel klepot, tichý klepot z nočných temnôt, tajuplné ťukanie...“

Báseň
Havran
od
Edgara Allana Poa patrí medzi
skvosty romantickej poézie.
Hororová, dramatická, tajomná
a zúfalá. Večný oriešok pre
slovenských autorov a poetov,
ktorý sa dočkal už takmer
štrnástich
slovenských
prekladov a stále sa nepriblížil k
originálu.

Edgar
Allan
Poe
pomerne na krátkom úseku (108
veršov) vytvoril geniálnu báseň,
z ktorej mrazí. Hlavná postava,
učenec alebo spisovateľ, drieme
a číta pri krbe uprostred
decembrovej noci. Nevedno, či
sní, alebo je pri vedomí, no
začuje
klopkanie.
Jemné
klopkanie, ktoré ruší ticho a jeho
myšlienky. Myslí na Lenoru,
svoju jedinú lásku, ktorá ho
opustila a odišla do krajiny, z
ktorej niet návratu. Teplo mu
stisne srdce, keď sa zahráva s
myšlienkou, že to ona ho prišla v
tú chladnú noc navštíviť. Báseň
vás vtiahne do deja, je vám ľúto
muža, ktorý stratil zmysel
života, cítite lásku, bolí vás
srdce zo straty a bojíte sa, keď
havran
nadobúda
obludné
rozmery.

Ilustrovala: Nikolka Bobková
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Veverica líščia, psík medvedíkovitý,
či rak červený. Sú pre nás hrozbou ako nepôvodné druhy?

Invázne druhy zvierat boli

Stávajú sa z nich silnejšie

najčastejšie dovezené za účelom

predátory, ktoré sa budú kŕmiť

chovu

čímkoľvek

ako

napríklad
čistotný

kožušinová

šakal,
alebo

či
na

zver,

medvedík
teraristický

a ohrozia

tak

slabšie

jedince. Niektoré zvieratá môžu
zničiť

majetok,

polia

a obydlia,

a akvaristický chov, z ktorého sa

takže, ak je to možné, mali by byť

potom

držané úplne mimo, a pod kontrolou,

rozšírili

aj

do

nášho

prirodzeného

prostredia.

druhy

šírili

sa

Iné

migráciou

druhy

sú

pôvodné,

z okolitých štátov.
Sú

ak to možné nie je.

konkurenčne

silnejšie

a nemajú prirodzených nepriateľov,
čo im umožňuje šírenie na úkor
našich pôvodných druhov živočíchov.

Nepôvodné

nebezpečné
ktorým

berú

pre

tie

priestor

a často aj potravu. Práve preto
zvážte, či nabudúce vypustíte do
voľnej

prírody

svoje

nechcené

zviera.

Medzi ne patrí napríklad veverica
sivá,

ondatra

volský,
rozšírená

či

pyžmová,
medzi

a mnohokrát

skokan

chovateľmi

Viktória Kapsdorférová

vypúšťaná

korytnačka písmenková.
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REŽIM DŇA V ŠKOLSKOM INTERNÁTE

600 Budíček
600 – 730 Osobná hygiena, raňajky, odchod do školy
1200 – 1500 Výdaj obeda
1500 – 1700 Osobné voľno žiaka
1700 – 1800 Príprava na vyučovanie, voľné
štúdium, záujmová činnosť
1745-1845 Výdaj večere
1900 – 2100 Doba študijného pokoja
2100 – 2200 Rozhovory s vychovávateľom, osobná
hygiena, príprava na nočný kľud
2200 Večierka
2200 – 600 Nočný kľud

Schránku dôvery môžete nájsť na
1 poschodí.
Do schránky vkladáte Vaše námety,
pripomienky, pochvaly.
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Predvianočné tvorenie zo šišiek
Šišky z lesa
Namočíme do vody
s chlórovým
bielidlom na 24 hod.
Zaťažíme, aby šišky
nevyplávali. Usušíme
a môžeme dekórovať.

Zdroj: Internet
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Čo je nové v ŠI
V školskom internáte v letných mesiacoch
prebiehala renovácia hygienických zariadení na
dlhých chodbách. Dokončovacie práce prebiehajú aj
v týchto dňoch. Úpravami prešiel aj vestibul.
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TEKVICOVÉ LIEVANCE













pre 4 osoby
250 ml mlieka
3 vajcia
1 šálka pyré z tekvice (kúsky
tekvice zvarte v pare a
roztlačte)
6 PL špaldovej hladkej múky
(vhodnej na koláče)
štipka soli
½ čL sódy bikarbóny
mletá škorica
1 PL lyžica vanilkového cukru
rastlinný olej
marhuľový džem alebo med

2017/2018

Postup
1. Mlieko, vanilkový cukor
a vajcia rozmiešajte. Po
častiach pridávajte múku,
ktorú dobre vmiešajte do
cesta. Pridajte štipku soli,
sódu bikarbónu, mletú
škoricu a primiešajte pyré
z tekvice (musí byť
vychladnuté).
Cesto
nechajte postáť cca 30
minút.
2. Na panvici zahrejte
rastlinný olej. Z cesta
nalejte na panvicu lievance
a opečte ich z obidvoch
strán dozlatista.

Zdroj: Internet
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Tajnička ukrýva meno
Vylúštenú tajničku posielajte na werferkaag@gmail.com

1

Muž Evy

2

Nie sladký...

3

Náplň do pera

4

Primát

5

Malý kôň

6

Zmenšenina zeme

7

Plynná fáza vody

8

Noemova...

9

Stará mama

10

Prejav smútku

11

11. mesiac v roku
Tajničku zostavila: Vika Madárová

"Ktorý cicavec nemá zuby?"
"Náš dedko."
Čo sa stane zo Snehulienky, keď strčí ruku do zásuvky?
Popoluška.
Čo ide dovnútra suché, von vlhké a dáva hrejivé uspokojenie?
Sáčok čaju.

2017/2018
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Koordinátorka:
Ing. Irena Koščová
Prispievateľky=
redaktorky
Viki Kapsdorferová
Kristínka Viteková
Miška Nemogová
Nikolka Bobková
Janka Stolárová
Natálka Rusnáková
Foto:
Simonka Krajčová
Ivanka Eľková
Ing. Irena Koščová

Nájdete nás na: siagarbana.sk
Píšte nám: werferkaag@gmail.com
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