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„12. Máj – Deň matiek“ 

ČÍSLO: 4, ROČNÍK 2018/2019 

 

Milí čitatelia 

 Čochvíľa bude 

koniec školského roka, čo 

hádam si uvedomuje každý 

z nás, ktorý už čaká na letné 

prázdniny.  Maturanti 

prekonávali úskalia 

zvládnuť skúšky dospelosti 

a vkročiť do novej etapy 

svojho života. Mnohí z vás 

absolvovali prax vo svojom 

odbore, či branné cvičenie. 

Ešte opraviť pár známok, 

vyčistiť lavice, odovzdať 

knihy, absolvovať školské 

výlety a letné prázdniny sú 

tu zas a znova. Ešte 

predtým si však, môžete 

prelistovať náš časopis, 

v ktorom nájdete 

uskutočnené akcie v ŠI, 

dozviete sa najčastejšie 

odpovede na anketové 

otázky, či  horoskopy 2019 

pre druhú polovicu 

znamenia.  

 Prajeme Vám príjemné 

jarno-letné listovanie.  

Redakcia 
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 „Jediný spôsob, ako získať to, čo chcete je, pomôcť dostatočnému množstvu 
ľudí získať to, čo chcú oni.“ 

Zig Ziglar 
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02. apríla 2019  

V multifunkčnej miestnosti 130  

Zorganizovali p. vych. Palmovská a p. vych. Koščová 

projektovým vyučovaním náučno-súťažný večer na tému: 
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9 . apríla 2019  

V čitateľskom klube 

 sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže, ktorú zorganizovali      

p. vych. Flegnerová a p. vych. Koščová. 

 



 

                        WERFERKA 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celointernátnu akciu 

zorganizovala 

enviromentálna 

komisia pod vedeím  

 p. vych. Žiarana.  

Exteriér zveľaďovali 

naši ubytovaní žiaci 

spolu 

s vychovávateľmi.    

10. 04. 2019 

Akciu zorganizovali p. 
vych. Palmovská a p. 
vych. Koščová v jedálni 
ŠI prezenčnou formou, 
pričom žiaci svoje 
názory na 
enviromentálnu 
budúcnosť  mohli  
vyjadriť v anketových 
otázkach.  



  „Prekážky sú to, čo vidíš, keď sa prestaneš pozerať na svoj cieľ.“ 
Brian Tracy 
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Ankety sa zúčastnili naši žiaci vo veku od 15-19 rokov 

 

1. Ako pomáhaš matke Zem 

2. Čo by si zmenil/a do budúcna vo vzťahu k prírode 

3. Vaše podnety na vylepšenie eko-okolia ŠI 

Viď. 1 

Odpovede: 

- Zbieram smetí, recyklujem, nechodím autom, ak nemusím, 

zúčastňujem sa čistenia nádrží, používam, čo najmenej 

plastu, nevyhadzujem smetí z balkóna, nefajčím v lese, šetrím 

pitnou vodou.... 

- Najčastejšou odpoveďou bola RECYKLÁCIA 
Viď. 2 

Odpovede: 

- Odstrániť jednorazové plasty, menej továrni a áut, 

recyklácia, organizácia viac brigád pre upratovanie, 

pestovať viac rastlín, viac odpadkových košov, viac lesov, 

nesplachovať pitnou vodou,... 

- Najčastejšou odpoveďou bolo odstrániť PLASTY 

Viď. 3 

Odpovede: 

- Viac košov v okolí ŠI, viac kvetov, stromčekov - viac zelene, 

častejšie brigády, lavičky, altánok, viac uvedomelých ľudí 

- Najčastejšou odpoveďou bolo zaobstarať viac LAVIČIEK, 

viac KOŠOV 

 



 

„Keď budeš robiť to, čo si vždy robil, tak dostaneš to, čo si vždy 

dostal.“ 

Jack Canfield 

 

                        WERFERKA 2018/2019 

 

11. 4. 2019 (štvrtok) zaplavili slovenské 

ulice už 23. krát žlté narcisy. Slovensko sa spojilo 

pre dobrú vec a inak tomu nebolo ani počas Dňa 

narcisov 2019, kedy sme všetci spoločne vyjadrili 

spolupatričnosť onkologickým pacientom 

pripnutím narcisu na odev a mnohí podporili 

tento výnimočný deň aj finančne. Celkový výnos 

zbierky predstavuje v Košiciach a okolí sumu 

66.023,90 Eur 

Naši žiaci boli p. vych. Bujňákovou 

zorganizovaní do viacerých skupín a aj napriek 

nepriaznivému počasiu absolvovali „púť“ ulicami 

Košíc.  
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Pri príležitosti blížiacich sa Veľkonočných sviatkov bola zorganizovaná  

p. vych. Šutorovou súťaž o „Najkrajšie Veľkonočné vajíčko“ 

Vyhodnotenie: 

I. Kategória –vajíčko zhotovené žiakmi ŠI 

1. miesto - 5. VS 

2. miesto – 1. VS 

3. miesto – 6. VS 

II. Kategória – vajíčko prinesené 

1. miesto - 12. VS a 3. VS 

2. miesto – 2. VS 
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VEĽKÝ HOROSKOP na rok 2019: 

Nevera, nová osudová láska či prírastok 

do rodiny 

 

VÁHY 

V novom roku stretnú Váhy zaujímavých ľudí a partnerov z minulosti. Budú 

hľadať cestu k svojim súrodencom. Kto ich nemá, bude po nich intenzívne 

túžiť. Začnú sa tiež vzdelávať, aby držali krok s dobou. Dariť sa bude Váham, 

ktoré pracujú v školstve alebo vo vzdelávacích agentúrach. V roku 2019 ich 

čaká náročný rok na vybavovanie na úradoch. Bude to ale tiež rok plodný v 

tom, čo vytvoria. Muži narodení v znamení Váh si budú musieť ujasniť 

vzťahy so ženami v okolí aj v rodine. Kto nemá rodinu, vstúpi mu do života 

nová.  

Láska 

V uplynulom roku sa mali Váhy zamerať viac na seba a zapracovať na 

svojom vzhľade. Tie, ktorým sa to podarilo, z toho budú ťažiť aj v roku 2019. 

Stretnú zaujímavých ľudí a tiež partnerov z minulosti. Budú hľadať cestu k 

svojim súrodencom. Pozor na možné komplikácie, kedy v rodine ženy rod 

stojí proti sebe. Na jeseň budú Váhy doslova žiariť, budú príťažlivé a bude sa 

im dariť. Možno niekoho nového stretnú. Dôležité je, aby sa vyhli pocitom, že 

sú na svete sami.  

Zdravie 

Váhy sú vzdušné znamenie, ktoré sa snaží navodiť harmóniu vo vzťahoch aj 

prostredí, v ktorom sa pohybujú. V roku 2018 sa im darilo vo všetkých 

smeroch, veľa investovali do seba a svojich záľub. Mali tiež zapracovať na 

svojom vzhľade. Vo februári bude ich kreativita podrobená skúške, takže 

môžu mať divné pocity a mali by meditovať. Najmä v tomto mesiaci by sa 

mali Váhy venovať svojmu zdraviu a hlavne psychike. Silná psychika je 

základom dobrého zdravia. V septembri je ideálny čas na zmenu vo všetkom, 

opäť sa teda zamyslite nad zdravím. Začnite viac vnímať, ako je dobrá 

psychika dôležitá.  

Zdroj: internet 



„Človek koná, hlupák reaguje.“ 
- Dan Millman 
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ŠKORPIÓN 
Škorpiónov čaká úrodný rok a bude sa im dariť najmä 

finančne. Dostanp nový nápad, čaká ich investícia alebo 

nákupy. Presvedčia sa ale tiež o tom, že peniaze nie sú 

všetko a že je potrebné hľadať aj iné hodnoty. V roku 2019 

budú Škorpióny svoju rodinu stmeľovať a pomáhať jej. Tí, 

ktorí túžia zmeniť prácu, to urobia. Budú tiež túžiť po 

dobrých vzťahoch so súrodencami. Pokračovať bude aj 

obdobie, ktoré bude po Škorpiónoch chcieť, aby sa 

vzdelávali. Podnikatelia by mali zapracovať na reklame a dať 

o sebe vedieť. Pozor na to, čo budú hovoriť, slová majú 

veľkú moc.  

Láska 

Škorpióni budú v roku 2019 hlavne stmeľovať rodinu a 

pomáhať. Budú túžiť po dobrých vzťahoch so súrodencami, 

ale aj ľuďmi v okolí. Pochopia, že dobre vychádzať so svojím 

okolím je veľmi dôležité. Pokiaľ ide o vzťahy, čaká ich 

plodný a úspešný rok. Keď sa nezablokujú, môže ich 

stretnúť šťastie. Budú tiež veľa cestovať, môžu dostať 

nových susedov alebo sa vymení okolie. Rodina sa môže 

rozrásť o nového člena. Škorpióni by si mali uvedomiť, že 

všetky kroky, ktoré počas roku 2019 urobia, sú pre nich 

osudové a že majú vplvy na budúcnosť. Myslite na to, že v 

živote nie je všetko len o peniazoch.  

Zdravie 

Škorpión je vodné znamenie a narodil sa preto, aby vnášal 

do života tajomstvo. Sú to ľudia, u ktorých často nevieme, čo 

si skutočne myslia. Majú silnú energiu, túžia po úspechu. V 

uplynulom roku mali väčšinou šťastie, mali si ujasniť silu 

svojej osobnosti. Zbaviť sa všetkého, čo nefunguje. Pokiaľ 

ide o zdravie v roku 2019, nečakajú na vás žiadne väčšie 

problémy, pozor si dajte na zuby a psychiku. Mali by ste sa 

pravidelne "dobíjať" a relaxovať. Celý rok totiž bude v 

znamení pohybu, takže oddychovať musíte. 



„Láska Zeleného štvrtku, viera Veľkého piatku, nádej Bielej 

soboty a víťazstvo Veľkonočnej nedele, nech Vás posilní a 

naplní pokojom a dôverou.“ 
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15. 04. 2019 p. vych. 

Flegnerová v spolupráci so školskou 

jedálňou pripravili pre našich 

ubytovaných žiakov veľkonočné 

jedlá.  
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Obdobie Veľkej noci je v kresťanstve 

najvýznamnejším a najdôležitejším sviatkom 

cirkevného roku. Pôvod sviatku pochádza zo 

starožidovského sviatku pésah (obchádzanie).  

Veľká noc sa slávi prvú nedeľu, po prvom splne 

mesiaca, po jarnej rovnodennosti. Veľkonočná nedeľa je 

pohyblivým sviatkom a môže pripadnúť na čas od 

druhej polovice marca do konca apríla. 

Kresťanstvo spojilo pôvodné pohanské znovuzrodenie 

jari a príchod hospodárskeho roka s oslavou 

zmŕtvychvstania Ježiša Krista. 

V tradičnej kultúre sa so sviatkami Veľkej noci spájali 

obyčaje spojené s príchodom jari, obrady vykonávané 

počas tohto obdobia patria k obradom 

prechodu. Prosperitné a magické úkony mali zabezpečiť 

dobrý začiatok hospodárskeho roka, hojnosť, prosperitu 

a zdravie ľudí a dobytka. Množstvo  prostriedkov 

využívaných v pohanských obradoch prevzalo 

kresťanstvo a používajú sa aj v súčasnosti: svätenie 

vody, zelene, potravín a zapaľovanie ohňa. 

Veľkonočná nedeľa ukončovala štyridsaťdňový 

pôst, na rannej omši sa posväcovali jedlá. 

Veľkonočný pondelok je posledným dňom 

sviatku Veľkej noci. Tento deň je spájaný s takzvanou 

kúpačkou (východné Slov.), šibačkou (západné Slov.). 

 

https://www.zones.sk/kalendar-udalosti/velka-noc/
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VEĽKÝ HOROSKOP na rok 2019: 

Nevera, nová osudová láska či prírastok 

do rodiny 

STRELEC 
Strelci budú v novom roku rásť a bude sa im dariť. Začnú viac zarábať a 

premýšľať viac obchodne. Budú hľadať nový a lepší spôsob, ako zarobiť. 

Bude ich zaujímať nová práca. Tí, ktorí sú spokojní so svojou prácou, zavedú 

množstvo noviniek, ktoré povedú k väčšiemu príjmu. Miera úspechu bude 

závisieť na ich akčnosti. Môžu však prísť aj smutnejšie okamihy, nejaké 

problémy alebo odchody ľudí z ich života. Strelci budú v novom roku 

premýšľať, prečo tu sú. Pozor na zradu, ktorá ich môže zaskočiť.  

Láska 

Strelci potrebujú cieľ a ísť za ním. To sa týka aj vzťahov. Najviac si budete 

rozumieť s ľuďmi, ktorí radi cestujú alebo majú moderné názory. Strelci sú 

maximalisti, väčšinou chcú všetko alebo nič. A väčšinou to aj dostanú. V 

minulom roku prešli veľmi osobnou premenou, začali sa inak pozerať na 

svoje vzťahy a ujasnili si veľa vecí. V roku 2019 budú musieť viac pracovať 

na láske a domove. Venovať viac pozornosti deťom, ktoré od nich budú 

potrebovať podporu. Pozor by si mali Strelci dávať na zradu a nerobiť si 

ilúzie o ľuďoch. V roku 2019 budú veľa riešiť, s kým sa priateliť a s kým nie. 

Zdravie 

Strelci sú ohnivé znamenie, ktoré rado objavuje svet. Búra hranice, často 

riskuje a hľadá dobrodružstvo. Strelci sú maximalisti, väčšinou chcú všetko 

alebo nič. Vo februári budú riešiť zdravie, a to nielen fyzické, ale tiež zdravé 

bývanie, zdravú stravu a zdravý spôsob života. Okolo marca a apríla sa 

budete cítiť unavení a pomôže vám oddych a hlavne dostatok spánku. 

Venujte viac času ľuďom, ktorí vyžarujú pozitívne vibrácie a dištancujte sa 

od negatívnej energie.  

Zdroj: internet 



„Umenie napredovania spočíva v tom, že začneme.“ —  Mark Twain 
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KOZOROŽEC  

Už v minulom roku prichádzali do života Kozorožcom nové 

príležitosti. Tento trend bude pokračovať. Postupne sa okolo 

nich bude všetko meniť. V roku 2019 nezostane kameň na 

kameni a všetko bude inak. Budú musieť pochopiť, že každá 

zmena bude pre ich prospech. Zmena životného štýlu a 

zmena pohľadu na životné situácie sa prejavia výraznejšie. 

Neurobte chybné rozhodnutie, ktoré by sa ťažko naprávalo. 

Mali by ste si vytýčiť cieľ a ísť za ním. Budete musieť ale 

obetovať niečo zo svojho osobného života.  

Láska 

Kozorožcov čaká v roku 2019 veľa zmien. Budú na sebe 

musieť viac pracovať a mali by sa naučiť šíriť okolo seba 

atmosféru vážnosti a solídnosti. Dodržovať sľuby a chcieť to 

isté od druhých. Do života im už v uplynulom roku prišli 

noví ľudia, niektorí priatelia odšili a niekto ich mohol 

sklamať. Veľa ste sa pohybovali v spoločnosti, ale v roku 

2019 budú okamihy, kedy by ste sa jej mali vyhnúť. Prekvapí 

vás nejaké tajomstvo a nedoriešené veci z minulosti. 

Akonáhle sa vyriešia, všetko bude fungovať tak, ako má. 

Čaká vás rušný rok, ale pretože ste silní, zvládnete to. 

Zdravie 

Kozorožci sú zemské znamenie a títo ľudia sa narodili preto, 

aby dokázali, čo všetko je možno zvládnuť a čo je možné 

dosiahnuť. V roku 2019 budú musieť viac zapracovať na 

zmene životného štýlu. V júni by mali viac zapracovať na to, 

aby boli silní aj fyzicky a mali by začať pravidelne športovať. 

Pohyb je pre Kozorožcov denná potreba. Zaujímať by sa mali 

najmä o chrbticu, pohybový systém a jesť stravu bohatú na 

vápnik. Nezabudnite na preventívne prehliadky. V roku 

2019 budú musieť Kozorožci riešiť veľa nepríjemných 

situácií, čo môže viesť k oslabeniu a virózam. Pokiaľ vás 

bude bolieť chrbát, nepodceňujte to. 
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Po Veľkej noci bola 
naplánovaná, ale aj 
zrealizovaná 
celointernátna akcia 
 

„Rozlúčka 
s maturantami.“ 

 
Program  

zabezpečovala kultúrna 
komisia pod vedením p. 
vych. Láncošovej. 

Príhovor pre 
našich maturantov za p. 
riaditeľku ŠI Ing. K. 
Takácsovú predniesla 
naša p. zástupkyňa pre 
úsek výchovy Mgr. E. 
Petková. 

Po odovzdaní 
prepúšťacích dekrétov, 
odmien za aktivity v ŠI 
a darovanie krvi 
nasledoval krátky 
kultúrny program. Po 
ktorom nasledovala 
slávnostná večera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Mladosť by bola krásna doba, keby prišla až neskôr v živote.“ 
—  Charlie Chaplin  
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VEĽKÝ HOROSKOP na rok 2019: 

Nevera, nová osudová láska či prírastok 

do rodiny 

VODNÁR 
V roku 2019 si Vodnári užijú veľa nových situácií, pretože stretnú mnoho 

zaujímavých nových ľudí. Tí ich budú ovplyvňovať tým, ako myslia a čo 

robia. Mnohí Vodnári budú túžiť po zmene prostredia, pretože v tom 

bývalom sa nudili. V novom roku sa Vodnári budú chcieť hlavne baviť a 

užívať si. Pôjde to ale len u tých, ktorí sa naučili pracovať s financiami. Aj v 

roku 2019 budú riešiť úrady a autority. Nový rok im ukáže, aké je dôležité 

vážiť si ľudí vo svojom okolí. V roku 2019 sa budú od svojho okolia veľa učiť. 

Láska 

Vodnári musia v roku 2019 viac zapracovať na svojej tvrdohlavosti. Usadiť 

sa a udržať dôveryhodný emocionálny vzťah je pre nich zo všetkých 

znamení najťažšie. Ich potreba nezávislosti spôsobuje, že je veľmi neľahké 

sa otvoriť druhému a dovoliť mu, aby vstúpil do jeho života. Vodnári bývajú 

radi slobodní alebo vo vzťahu vyžadujú slobodu. Aj v novom roku sa budú 

musieť naučiť dodržiavať disciplínu a pevnosť vo vzťahoch. Budete riešiť 

prehrešky, ktorých ste sa dopustili v minulých rokoch. Stretnete tiež 

dôležitého človeka, ktoré pre vás bude veľa znamenať. Rok 2019 vám ukáže, 

aké dôležité je vážiť si ľudí vo svojom okolí. A ešte jedna rada, nevrhajte sa 

do novej situácie a nepáľte mosty z minulosti.  

Zdravie 

Vodnári sú vzdušné znamenie. Sú to ľudia, ktoré sa pokúšajú vniesť zmenu 

tam, kde sa objavia. Väčšina z nich má silné sociálne cítenie. Vodnára 

charakterizuje potreba nezávislosti a je pre nich veľmi dôležité dodržiavať 

správny životný štýl. V roku 2019 si budú musieť postrážiť zdravotný aj 

psychický stav. Nemusia sa ničoho obávať, všetko dobre dopadne. 

Všeobecne by sa mali po zdravotnej stránke cítiť lepšie ako v minulom roku. 

Uprostred roka sa môžu objaviť problémy so spánkom, ale pokiaľ nájdete 

príčinu, zlepší sa to. Buďte opatrní a snažte sa vždy nájsť čas sami pre seba. 

Investujte do nového koníčka, oddychujte.  
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RYBY 
V uplynulom roku Ryby museli neustále vybavovať nejaké 

dokumenty. Podľa toho, ako na sebe zapracovali, sa dočkajú 

v roku 2019 zhodnotenia. Je to pre nich obdobie, ktoré 

zhodnotí ešte viac snahy z minulosti. Ryby čaká povýšenie, 

postup v práci alebo začnú podnikať. Ryby, ktoré už 

podnikajú, zažijú veľký boom. Tie Ryby, ktoré sa ale 

nepripravili na život tak, ako sa od nich žiadalo, dostanú 

naopak od svojho okolia lekciu. Niektoré Ryby budú musieť 

zmeniť prostredie, v ktorom sa pohybujú.  

Láska 

Ryby sú veľmi emocionálne. Keď milujú, milujú silno, keď 

nenávidia, dokážu byť veľmi tvrdé. Musia si dávať pozor na 

to, aby partnera nezranili na citlivom mieste. Niekedy majú 

totiž tendenciu zraňovať. Ryby potrebujú veľa lásky, aby sa 

naučili milovať. V roku 2019 si budú musieť presne 

definovať, čo pre nich znamená priateľstvo a čo partnerstvo. 

Poznajú, že medzi slovom priateľ a kamarát je veľký rozdiel. 

Veľa Rýb nájde v novom roku vzťah k svojim rodičom a 

najmä k otcovi. Na jeseň budú riešiť vzťahy a budú si musieť 

odpovedať na otázku, v akom vzťahu žili ich predkovia. 

Zdravie 

Ryby sú obdarené schopnosťou vnímať duchodné 

záležitosti, sú súcitné a nezištné. Väčšinou sú to obetavé 

idealistky. Pozor by si mali Ryby dávať na závislosti, ktorým 

môžu podľahnúť. Najmú v januári si musia chrániť svoje 

zdravie, posilňovať imunitný systém a keď príde nejaká 

viróza, rozhodne ju vyležať. Ryby musia v roku 2019 viac 

oddychovať, hýčkať svoje telo, chodiť na masáže. Najmä v 

letných mesiacoch by sa mali Ryby hýbať a dať sa do 

poriadku zdravotne. Pozor si dávajte na chodidlá a 

končatiny. Bohužiaľ Ryby majú tendenciu svoj zdravotný 

stav podceňovať, pri tom sú náchylné k problémom s 

bedrovými kĺbmi, astmou a alergiami. Vyhnite sa 

nestriedmemu spôsobu života a všetkým extrémom. 



 

                        WERFERKA 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Školský internát Antona Garbana,  
Werferova 10, 041 15  Košice 
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Život ŠI v časopise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Píšte nám: werferkaag@gmail.com 

 

Vidíme sa:  www.siagarbana.sk 
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