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„Informácia je najsilnejšou 

zbraňou sveta.“  

Jaroslav Melega 
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 „Problém s týmto svetom je ten, že inteligentní ľudia sú plní pochybností, 

zatiaľ čo tí hlúpi sú sebaistí.“  

Charles Bukowski americký spisovateľ 1920 - 1994 
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Milí čitatelia 

Koniec roka patrí 

dvom veľmi zaujímavým 

malebným mesiacom.        

November hrá všetkými 

možnými farbami – farbami 

prírody a do týchto farieb sa 

ošatil aj náš internát. 

December je mesiacom 

vianočných sviatkov 

i Silvestrovských osláv 

a odpočtov končiaceho roka. 

V našom internáte sme 

v novembri absolvovali 

Imatrikuláciu I.ročníkov, 

v diskusiách sme sa venovali 

aktuálnym témam ako 

kyberšikana, boj proti drogám, 

stretnutie s medikmi 

a informáciám o šírení AIDS. 

V decembri bol zorganizovaný 

Vianočný program i súťaž 

o najkrajšiu výzdobu izieb 

i chodieb a samozrejme všetci 

sa tešíme na blížiace sa 

vianočné prázdniny, ktoré 

strávime v kruhu našich 

najbližších. 

redakcia 

 



siagarbana.sk, werferkaag@gmail.com 

ČÍSLO: 2, ROČNÍK 2019/2020                       -3- strana z 16 

 

Jeseň 
 

Jeseň pani bohatá,  

farbi stromy do zlata. 

  

Lístok, lístku hovorí, 

prišla jeseň do hory.  

Pomaly sa leto míňa,  

fúka vietor a je zima. 

 

Keď sa všetko ligoce,  

hurá už sú Vianoce. 

 
Sára H. 

 
. 

 

Halloween 
 

Halloweensku párty 

máme, výborne sa 

zabávame.  

Každá maska smiešna 

je, zábava sa graduje.  

 

Raňajkujme mozgy 

s makom, večerajme 

špenát s drakom.  

Tekvica je vyrezaná, 

kuká na nás, 

usmievavá.  

A keď sviečku zažneme, 

halloweensku party 

začneme.  
Sára H. 

 

 

 



 „Svet je javisko a hra je zle obsadená.“  

Oscar Wilde írsky spisovateľ a básnik 1854 - 1900 

.“  
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05. novembra 2019 sa 

naši ubytovaní žiaci stretli 

s psychologičkou, 

ktorú podľa potreby môžu 

navštevovať v našom ŠI 

v utorky, v čase 16-20. 

hod.  

06. novembra 2019 sa v našich 

denných izbách stretli žiačky 

a žiaci s medikmi, študentami 

medicíny, s ktorými diskutovali 

o dievčenských a chlapčenských 

témach.  
Aktivitu zorganizovala:  

Ing. G. Sleziaková 

 

 

Halloweenske 

masky 

žiakov SOŠ 

Veterinárnej 
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Imatrikulácia 

I. ročníkov sa 

uskutočnila  

12. novembra 

2019 v jedálni ŠI.  

Žiaci 

jednotlivých VS si 

pripravili kultúrne 

čísla, ktoré 

prezentovali svojim 

rovesníkom a starším 

žiakom.  

Akcia bola 

spojená aj s diskotékou.  

Aktivitu 

zorganizovali:  

Mgr. E. Petková, 

Mgr. M. Čupková 

 



09. november  

Svetový deň slobody, Medzinárodný deň 

proti fašizmu a antisemitizmu  
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       Tretí novembrový týždeň bol venovaný Európskemu týždňu 

boja proti drogám. Cieľom bolo  zamerať sa na prevenciu 

zneužívania návykových látok u mladých.  

Aktivity (dotazníky. prezentácia, diskusia, tajnička, test...a pod. ) 

boli rozdelené na niekoľko dní, uskutočnené priamo v jedálni ŠI a MM 

130. 

Aktivity zorganizovali: Ing. V. Palmovská, Ing. I. Koščová 

https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2019-9-13/


 
20. november  
Medzinárodný deň bez fajčenia 
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Prvýkrát bol tento Európsky týždeň boja proti drogám 
vyhlásený v roku 1998. Začal sa konať v Grécku a pokračoval vo 
všetkých členských štátoch. Neskôr sa stalo nepísanou tradíciou, 
že v jesenných mesiacoch – osobitne v novembri sa viac ako 
inokedy organizujú alebo zviditeľňujú pre verejnosť aktivity, 
ktoré v konečnom dôsledku napomáhajú k znižovaniu dopytu po 
drogách. 

Svetová správa o drogách 2018 (World Drug Report 
2018) uvádza, že aspoň jedenkrát v roku 2016 užilo drogu 
približne 275 miliónov ľudí vo svete (asi 5,6 % celosvetovej 
populácie) vo veku 15 až 64 rokov. 

Pri porovnaní krajov malo najvyšší počet pacientov trvalý 
pobyt v Bratislavskom kraji. S odstupom nasledovali osoby z 
Trnavského a Trenčianskeho kraja. Najmenej liečených 
pochádzalo z Prešovského kraja. Okrem Bratislavského kraja, 
kde prevládali užívatelia heroínu, bolo v ostatných krajoch 
najviac pacientov podstupujúcich liečbu pre užívanie 
stimulačných látok. 

Sociálno-ekonomické ukazovatele naznačujú, že podľa 
pracovného stavu boli zo závislosti liečení predovšetkým 
nezamestnaní a závislí od inej osoby (46,2 %), podľa rodinného 
stavu slobodní užívatelia (83,1 %) a podľa spôsobu života žijúci 
s pôvodnou rodinou – rodičmi a pod. (36,6 %). Podľa vzdelania 
išlo hlavne o mužov so stredným vzdelaním bez maturity (35,0 
%) a o ženy so základným ukončeným vzdelaním (37,9 %). 

 
https://www.ruvzpd.sk/europsky-tyzden-boja-proti-drogam-2019/ 

 
 

https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2019-9-13/


 

                                      21. november 
Svetový deň pozdravov 
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                                      Svetový deň pozdravov 

       Autormi myšlienky Svetového dňa pozdravov boli bratia 
MacCormakoví, ktorí v roku 1973 počas arabsko izraelskej vojny hľadali 
spôsob ako zastaviť všetky vojny na svete.  
Vyslovili myšlienku, že v tento deň by každý mal pozdraviť aspoň 10 ľudí - 
pretože, keď ľudia budú spolu hovoriť, nebudú mať čas bojovať.  
      Každý, kto 21. novembra pôjde z domu, by mal pozdraviť akýmkoľvek 
spôsobom aspoň desať ľudí. Vhodné je aj poslať pozdravy poštou, 
napríklad aj predstaviteľom politického života či ďalším lídrom a podporiť 
v nich presvedčenie, aby využívali na riešenie konfliktných situácií radšej 
komunikáciu, nie silu. 

 

   

 

 

 

          

 

 

 
 

Svetový deň odstránenia násilia voči ženám 

       Týmto dňom sa začína aj 16-dňová medzinárodná kampaň 
aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu, ktorú iniciovala a 
koordinovala organizácia Centrum pre ženské globálne vedenie (Center for 
Women's  Global Leadership) už v roku 1991. Na kampani sa postupne 
zúčastnili tisíce medzinárodných organizácií, političiek a politikov, vlád, 
mimovládnch organizácií a jednotlivcov z viac ako 180 krajín sveta.  
       Cieľom kampane je ukončiť násilie páchané na ženách a dievčatách. 
História tohto dňa siaha do roku 1960, keď boli v Dominikánskej republike 
zavraždené sestry Patria Mercedes Mirabal, María Argentina Minerva 
Mirabal a Antonia María Teresa Mirabal na príkaz diktátora Rafaela 
Trujilleho. Spolu so štvrtou sestrou Bélgicou Adelou Mirabala Reyes (1925 - 
2014) vtedy založili skupinu proti režimu, známu ako Hnutie štrnásteho júna 
(Agrupación política 14 de Junio). V rámci tejto skupiny boli známe ako 
„Moriposas“, čo v preklade znamená motýle. María Argentina a Antonia 
María Terasa boli väznené, opakovane mučené, znásilňované a napokon 
popravené spolu so sestrou Patriou 25. novembra 1960 pre svoj nesúhlas s 
vtedajšou diktatúrou a vládou Trujilleho.  
        Ako pamiatku na ich smrť Valné zhromaždenie OSN určilo                    
25. november ako Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného 
na ženách.  

 

   

http://www.fenestra.sk/16-dni-aktivizmu/vypiskajme-nasilie
http://www.fenestra.sk/16-dni-aktivizmu/vypiskajme-nasilie
http://www.cwgl.rutgers.edu/
http://www.cwgl.rutgers.edu/


 
25. november 

Svetový deň odstránenia násilia voči ženám 
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Mladí ľudia sa naučili na sociálnych sieťach a na 

čete unikať pred realitou. Mnohé tomuto miestu 

a ľuďom, ktorých tu stretnú, bezvýhradne dôverujú. 

Príbehy vážneho ublíženia považujú na hony vzdialené od 

ich reálneho života. Život online sa však veľmi ľahko 

môže premeniť na reálny zážitok. 

Zdroje pomoci, nezisková organizácia 

Zodpovedne.sk (www.zodpovedne.sk), ktorá poskytuje 

bezplatné anonymné telefonické aj on-line poradenstvo. 

Linka detskej istoty na tel. čísle 116 111, k 

dispozícii je aj poradenský email 

potrebujem@pomoc.sk. 

Aktivitu zorganizovali: Ing. V. Palmovská, Ing. I. Koščová 

 

https://kalendar.aktuality.sk/medzinarodne/popis/2019-9-13/


 

                                      1. december 
Svetový deň boja proti AIDS 
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                               Prvý decembrový deň je už 

od roku 1988 na celom svete venovaný boju 

proti AIDS. Jeho cieľom je upozorňovať ľudí 

na problém AIDS, zlepšiť ich vedomosti o 

tejto chorobe, jej šírení a najmä prevencii. 

Každý rok sa tento deň oslavuje pod novým 

heslom, ktoré poukazuje na rôzne aspekty 

problematiky AIDS vo svete ( v roku 2009 to 

bol problém univerzálneho prístupu k liečbe 

a prevencii). AIDS sa na svete objavilo v roku 

1981, na Slovensku bol prvý prípad 

zaznamenaný v roku 1985. V súčasnosti je 

najviac HIV pozitívnych v Afrike, 

juhovýchodnej a východnej Ázii a v Latinskej 

Amerike. Slovensko patrí medzi krajiny s 

nízkym počtom HIV pozitívnych, v roku 2009 

ich bolo registrovaných 309. Symbolom 

svetového dňa proti AIDS je červená stužka.
 

Aktivitu zorganizovala: V. Flegnerová 

Aktivitu zorganizovali: 

Ing. V. Palmovská, Ing. I. Koščová 
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V zábavnej hre 

žiaci I. a II. ročníkov 

súťažili  v družstvách 

v troch kolách. Ich 

vedomosti, zmysel pre 

humor, kolektívnosť, 

súťaživosť, sa spojili 

a vznikla vzájomná 

súdržnosť a bojovnosť 

dosiahnuť, čo najlepší 

výsledok pre svoju 

výchovnú skupinu. 

Aktivitu zorganizovali: Mgr. D. Balažková, Mgr. M. Čupková, 

Mgr. I. Kapitulová, Mgr. J. Kerestiová 



 

                                      06. december 
Sviatok sv. Mikuláša, patróna detí 
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Sv. Mikuláš patrí medzi najobľúbenejších svätých. 
Žil v 4. storočí v Myre, kde pôsobil ako biskup. 
Tento deň je spomienkou na jeho dobrotivé činy, 
pomoc ľuďom v núdzi a na jeho mimoriadnu 
zbožnosť. Je považovaný za patróna detí. 
 

ZIMA 

 Zima je krásne ročné obdobie, ktoré k nám 

prichádza vždy v rovnakom čase. ako mávnutím 

čarovného prútika. Začiatok zimy nám signalizujú 

zvieratá, ktoré si robia zásoby alebo vtáctvo, ktoré odlieta 

do teplých krajín. Taktiež sa mení aj príroda.  

Zimná príroda má svoje čaro, polia a lúky sa zmenia 

na bielo. K zime patria aj snehuliaci, pripomínajúcich 

bielych človiečikov. Prvé ranné hmly sú ako mliečne 

závoje.  

Takisto aj zima sa raz začne a potom jej vládnutie 

končí. Objavia sa snežienky, roztopí sa ľad 

i sneh....prichádza jar. 

Anonym 4. VS 
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ŽIACKA RADA 

 

Žiacka rada pre školský rok 2019/2020 zasadla 

v novom zložení a vedení.  

Koordinátorom ŽR sa stal Ing. Jaroslav Čikoš.  

ŽR sa skladá z 14 žiakov zvolených v rámci svojej 

výchovnej skupiny.  

 



 

                                     

 13. december 
Keď prší na Luciu, bude celú zimu. 

Aké sú od Lucie do Vianoc dni, také budú aj 

mesiace. 
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Vianočný večierok, 

ktorý sa uskutočnil                            

18. decembra 2019 v priestoroch 

školskej jedálne bol 

predzvesťou už blížiacich sa 

vianočných prázdnin.  

Kultúrny program sa aj 
v tomto roku niesol v tanečnej 
atmosfére, ktorú spríjemňovali 
deti z tanečného štúdia 
Hviezdička a naši žiaci so svojimi 
hudobnými nástrojmi.  

Pre jednotlivé výchovné 
skupiny boli pripravené 
Mikulášske balíčky, ktoré sa 
v závere kultúrneho programu 
rozdali zástupcom z výchovných 
skupín. 

Nech stromček zapáli svetlo v nás. 

Nech sviečka vyčarí úsmev zas.  

Hviezdička rozsvieti plamienok 

lásky v nás,  

želám Vám Vianoc šťastný čas. 

 

 

Organizátorky: Mgr. H. Láncošová, Mgr. E. Petková 



 
24. december 

Biele Vianoce, zelená Veľká noc. 
Jak medzi Kračúnami, tak medzi Jánami /24.6/. 
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- Súťaž 

- 12. 12. 2019 

https://www.zones.sk/kalendar-udalosti/pranostiky/1070-biele-vianoce-zelena-velka-noc/
https://www.zones.sk/kalendar-udalosti/pranostiky/1074-jak-medzi-kracunami-tak-medzi-janami-24-6/
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Kontakt: werferkaag@gmail.com                          

 

 

 

Rebeka B., Merci K., Slávka K., Klaudia L.,  

Aďka M., Sára H., Janka S., Veronika M. 

Zodpovedné:  

Ing.  I. Koščová a Ing. V. Palmovská  
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