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Vážení kolegovia, milí žiaci,

na dvere nám už klope Silvester, neklamná známka záveru

kalendárneho roka. Je to obdobie, kedy každý robí doma poriadok, upratuje a

snaží sa, aby odstránil všetko, čo je nepotrebné.

Niečo podobné sa deje aj v mysli človeka, snaží sa „poupratovať“,

vytriediť nepotrebné a zvážiť všetko dobré, čo mu odchádzajúci rok

zanecháva.

Ja tiež triedim, upratujem, hodnotím udalosti a činy tohto roka vo

vzťahu ku škole.

Čo sa nám podarilo? Nie je toho málo, zamerali sme sa najmä na

tvorbu projektov, ktoré sú určené hlavne pre vás, žiaci, aby ste do školy

chodili radi, a cítili sa tu čo najlepšie. Zriadili sme novú triedu s interaktívnou

tabuľou, postavili skleník v školskej záhrade, úspešne sme zavŕšili projekt

„Poviem ti to farbami“, otvorili sme v internáte nové ihrisko s húpačkami a

preliezačkami, vynovili sme školskú jedáleň a kuchyňu. V internáte

prebiehajú veľmi intenzívne práce na premene oddelení na moderné bývanie,

ktoré bude spĺňať všetky hygienické požiadavky.

Vy žiaci ste boli úspešní v športe i v dramatickej tvorbe. Ocenenia ste

dostali za krásne výtvarné práce. Školu ste reprezentovali v rôznych mestách

na Slovensku. Sme hrdí na organizáciu Zimného športového tábor a mnoho

ďalších úspešných akcií.

Čo sa nám nepodarilo? Práce v internáte prebiehajú pomaly, život v

prachu a stavebnom ruchu vôbec nie je jednoduchý. Máme obmedzený

priestor na športové aktivity a nacvičovanie divadla. Nepodarilo sa nám

zrekonštruovať ihrisko na loptové hry. Aj správanie niektorých žiakov
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nemôžeme považovať práve za vzorné. Niektoré projekty neboli úspešné.

Na miske pomyslených váh však prevažuje to dobé. Teda s

uspokojením konštatujem, že uplynulý rok nebol najhorší. Dokonca môžem

povedať, že bol k nám priaznivý a štedrý. Upratovanie dopadlo dobre a je to

najmä vďaka výdatnej pomoci a angažovanosti všetkých učiteľov,

vychovávateľov a ostatných zamestnancov, no a samozrejme významnú

úlohu ste zohrali i vy žiaci. A preto za všetko úspešné a milé sa vám chcem z

hĺbky srdca poďakovať a zaželať všetkým žiakom, pedagogickým aj

nepedagogickým zamestnancom: krásne vianočné sviatky, pohodu a lásku v

rodinnom kruhu, aby ste si každý našli pod stromčekom vytúžený darček. V

novom roku pevné zdravie a veľa osobných i pracovných úspechov.

A celkom na koniec si požičiam refrén zo záverečnej piesne z už XII.

Benefičného koncertu Deti deťom v Kremnici:

Na Vianoce za oknami svietia hviezdy stromčekov.

Na Vianoce vonia láska vytúženým darčekom.

Na Vianoce v detských očkách zvoní zvonček nádeje.

Na Vianoce každá vločka kým spadne sa usmeje.
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Jana Jánošková
riaditeľka školy



navštívili sme
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Euro je mena, s ktorou sa bude u nás platiť od 1. januára 2009. Žiaci
9. ročníka ZŠ okrem množstva informácií z propagačných
materiálov, z tlače a televízie mali možnosť navštíviť popoludní s

pani vychovávateľkou „Expozíciu Mincovňa“, kde sa oboznámil s celou
históriou a priamo videli postup výroby eura od razenia, balenia po odvoz
v pancierových strážených autách. Euro sa začalo raziť 19. augusta 2008.
Bol to pre žiakov nezabudnuteľný zážitok.

Ľudka Schmidtová

Aké boli dni „Dni otvorených dverí“ na SOŠ pre SPM v Bratislave
29. novembra zažili naši deviataci a jedna ôsmačka, ktorí tam
boli s výchovnou poradkyňou na návšteve. Milo ich privítali,

ukázali im triedy, odborné učebne a dielne. Dievčatám sa páčili
kaderníčky, ktorých vlasy hýrili všetkými farbami.

Majka Donovalová



navštívili sme
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Volám sa Marcela, som žiačkou 9. ročníka ZŠ a tento rok sa musíme

rozhodovať, kde budeme pokračovať v štúdiu. Naša trieda spolu s

pani učiteľkou Donovalovou a Krížovou navštívila učňovskú školu

v Kremnici, odbor kuchár, krajčír a maliar. Pozreli sme si TIS-károv,

návrhárov odevov, stolárov i gymnázium.

Navštívili sme aj SOŠ pre žiakov SP v Bratislave. Zaujalo ma

nadstavbové štúdium vlasovej kozmetiky, umelecko-remeselné práce aj

propagačná grafika. Od 6 rokov som v pestúnskej starostlivosti. Vždy som sa

rada a dobre učila. Najradšej mám matematiku a chémiu, preto som sa

rozhodla pokračovať v štúdiu na gymnáziu pre SP v Kremnici. Náhradní

rodičia ma v mojom rozhodnutí podporujú. Potom by som chcela študovať na

vysokej škole.



pre žiakov
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Označ v rade iný obrázok
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Na hodine ILS pri precvičovaní hlásky C ma rozosmial svojimi odpoveďami
Maťko Baník.
Vetu: „ .“ zopakoval: „ .“
Vetu: „ .“ zopakoval: „

.“

Cila cmúľa palec Cila cmúľa pokec
Cyrilovi sa páčia cencúle Citrónovi sa páčia

cencúle

Mirka Daubnerová

od našich žiakov

Takto si Ferko zaspomínal na bývalú pani vychovávateľku.
Určite sa listu potešila. Na ľudí, ktorí pre nás niečo urobili, by
sme nemali zabúdať.
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od našich žiakov



od výchovnej poradkyne/zažili sme

„Čo je ešte hra a čo už je šikana?“
„Čo môžem robiť a čo je už trestné?“

Tieto a mnohé ďalšie otázky mohli naši starší žiaci
položiť kapitánke Šmondrkovej na besede v internáte 05.11.
Všetci si so záujmom pozreli aj 3 videopríbehy, ktoré sa naozaj
stali v iných mestách a iných školách. Ale podobné príbehy sa
stávajú aj v našej škole, v našich rodinách, v našom meste...

Takže, milí spolužiaci, kto ma to núti dať mu desiatu
alebo 20 korún? Na koho si musím dávať pozor?...
Nebojte sa hovoriť o svojom trápení so svojimi učiteľmi
vychovávateľmi a rodičmi.

Pani kapitánka sľúbila, že rada príde na besedu opäť.
Tešíme sa na ňu.

Majka Donovalová
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Takto sme privítali v piatok ráno Mikuláša
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zažili sme

Pred Vianocami sa konajú rôzne benefičné akcie. V Kremnici má najdlhšiu
tradíciu benefičný koncert Deti deťom. Dňa 11.12.2008 sa konal už po 12-ty krát.

Žiaci takmer všetkých kremnických škôl niekoľko týždňov usilovne pripravujú
zaujímavý program. Výsledok ich práce si môžu pozrieť Kremničania práve na
benefičnom koncerte, výťažok ktorého je venovaný žiakom ZŠI pre SP Viliama Gaňu.
Poďakovanie patrí aj mestu Kremnica, vďaka ktorému sa benefičný koncert Deti deťom
môže konať v príjemnom prostredí KinaAkropola.

Veľké ďakujem patrí aj dvom novým kamarátom Terézii Bernátovej a Jánovi
Marcinekovi, študentom gymnázia, ktorí sa zhostili úlohy moderátorov a vytvorili
príjemnú predvianočnú atmosféru.

Výťažok z benefičného koncertu bude použitý na dovybavenie ŠMŠI pre SP a
priestorov internátu ZŠI pre SP.

Myšlienka benefičného koncertu Deti deťom, kedy si žiaci všetkých škôl
pripravia zaujímavý program, ktorý venujú nepočujúcim kamarátom z Kremnice sa
zapáčila aj v Žiari nad Hronom. Vďaka Pohronskému osvetovému stredisku, mestu Žiar
nad Hronom a ZUŠ v Žiari nad Hronom sa benefičný koncert Deti deťom konal
10.12.2008 už po 9-ty krát aj v Žiari nad Hronom.

Všetkým deťom ďakujeme za krásne vianočné darčeky v podobe piesní,
básničiek či tanca, vďaka ktorým s pre nás už Vianoce začali.

Výťažok z benefičného koncertu v Žiari nad Hronom bol 10.105,- Sk, v
Kremnici 4.415,- Sk. Výrobky našich žiakov sa predávali na bazároch v Kremnici aj v
Žiari nad Hronom, výťažok z nich je 3.301,- Sk. Všetky vyzbierané peniaze budú - n a
dovybavenie voľnočasového priestoru pre materskú školu a deti obývajúce internát
našej školy.

Ďakujeme Vám a tešíme sa na stretnutie na benefičnom koncerte Deti deťom
opäť o rok.

Žiaci ZŠI pre SP V. Gaňu

12. ročník Benefičného koncertu Deti deťom
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Milí žiaci,

veľmi ma potešil váš ohlas na časopis. Dôkazom toho, že sa

vám páči, sú príspevky, ktoré som od vás dostala. Ďakujem

vám. Prajem pekné Vianoce a veľa tvorivých síl v novom roku.

Vika Hromádková


