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Rok 2020 sa blíži ku koncu a my môžeme začať opäť raz rekapitulovať to, čo sme počas neho zažili. Azda najnečakanejším okamihom roka bola pandémia koronavírusu, ktorá ovplyvnila naše životy. Do nového roka budeme preto
prichádzať plný očakávania, že nasledujúci rok bude lepší a opäť sa vrátia životy do starých koľají.
V mene celého obecného úradu by sme sa chceli na záver poďakovať za akúkoľvek spoluprácu a pomoc počas roka.
Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a do nového roka hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky, Božieho požehnania a spokojnosti.
OcÚ
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VÝPIS Z 15. ZASADNUTIA OZ V ŽITAVANOCH KONANÉHO
DŇA 22.10.2020 V OBECNEJ HALE
VÝSLEDKY VOLIEB STAROSTU OBCE ŽITAVANY A POSLANCOV
DO OZ ŽITAVANY ZO DŇA 3.10.2020:
Počet osôb zapísaných v zozname voličov

1604

Počet voličov zúčastnených na hlasovaní

866

Počet platných hlasovacích lístkov

766

Počet platných hlasovacích lístkov voľby starostu

852

Počet hlasov, ktoré získal zvolený starosta Štefan Borkovič

411

Počet hlasov kandidáta na starostu Juraja Oberta

378

Počet hlasov kandidáta na starostu Pavla Čepčeka

63

Predsedkyňa volebnej komisie pani Jana Chrenová oboznámila zúčastnených s výsledkami volieb starostu a poslancov OZ.
Novozvolený starosta obce Žitavany Štefan Borkovič zložil sľub a rovnako aj poslanci Štefan Prochovník s počtom hlasov
643 a Lukáš Podolský s počtom hlasov 35.
Novozvolený starosta Štefan Borkovič poďakoval pani Jane Chrenovej za oznámenie výsledkov volieb a predniesol svoj
príhovor. Poďakoval všetkým občanom aj poslancom OZ, ktorí mu prejavili dôveru vo voľbách. Všetkých poslancov OZ
požiadal, aby pokračovali vo svojej práci a novozvolených poslancov vyzval, aby priniesli nové nápady, postoje a pohľady.
Rovnako požiadal poslancov, aby pri rozhodovaní vždy povýšili záujmy obce nad svoje osobné záujmy, prípadne záujmy
iných subjektov. Povedal, že od samého začiatku sa bude snažiť vykonávať prácu svedomito, čestne, zodpovedne a bude
slúžiť obyvateľom bez rozdielu. Pracovať pre ľudí nie je vždy
najvďačnejšia úloha, vždy však treba nájsť to správne východisko smerujúce k zabezpečeniu požiadaviek občanov.
Nájsť správne východisko vo všetkých oblastiach. Novozvolený starosta obce Štefan Borkovič sa vyjadril, že prácu
starostu a poslancov OZ hodnotia ľudia žijúci v obci, podľa
toho čo sa dá v obci vidieť a čo občania cítia ako prínos pre
svoj osobný život. Každý musí teda vedieť posúdiť dopad
svojich rozhodnutí. Učme sa navzájom počúvať, inak sa
nepochopíme a nedohodneme. Každý občan by mal hľadať cestu, ktorá spája a zabudnúť na cesty, ktoré rozdeľujú.
Pán Štefan Borkovič praje všetkým pevné zdravie, aby sa raz
mohlo povedať, že sa splnilo to, čo sa sľubovalo. Za svojho
zástupcu starostu poveril pána Štefana Prochovníka.
OcÚ

PREČO SEPAROVAŤ
Separovaním jednotlivých zložiek odpadu znižujeme objem komunálneho odpadu, šetríme energie, prírodné zdroje, životné prostredie a svoje peňaženky. Cieľom je ekonomické zhodnotenie jednotlivých zložiek a zároveň zníženie množstva komunálneho
odpadu, ktorý sa ukladá na skládku a zaň platíme. U nás pripadá na jedného občana ročne 380 kg odpadu. Najlepšie podmienky
na triedenie sú na mieste, kde odpad vzniká teda v domácnostiach. Naša obec sa nachádza v položke od 10 do 20% vytriedeného
odpadu. Z tejto položky je vypočítaná sadzba pre príslušný rok. Za minulý rok bola separácia 15,72%.
2
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				Výpočet:
(vyseparovaný odpad)
x 100 = úroveň vytriedeného komunálneho odpadu
				 (celkový odpad)
Budúci rok sa počíta s podporou budovania malých kompostární do 100 t. Financie by malo poskytnúť Ministerstvo životného
prostredia z environmentálneho fondu, o ktoré sa budeme aj my uchádzať v projekte na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného
odpadu, to je separovanie zelene, trávy, listov a štiepky. Tráva, ktorú nemajú kde dávať občania z veľkých záhrad, končí po zhnití
v komunálnom odpade, za ktorý platíme. Našim cieľom pre budúci rok bude predchádzať vzniku komunálneho odpadu, zhodnocovanie odpadov a zníženie podielu biologicky rozložiteľného odpadu na skládku.
Vláda SR chce budúci rok pripraviť zákony a pravidlá, ktorými by chcela zvýšiť podiel recyklovaného odpadu na Slovensku,
a to vážením každej zbernej nádoby. Dokiaľ nebude toto váženie uskutočnené, žiadam všetkých občanov, aby separovali
odpad, lebo inak už v roku 2022 sa zvyšovaniu poplatkov nevyhneme. Je len na nás ako sa k tejto problematike postavíme.
Oproti minulému roku sa separovanie zlepšilo vo všetkých sledovaných ukazovateľoch približne o 15%. Nové nálepky pre
rok 2021 sa budú vydávať v priebehu mesiaca január a február. Od 1. marca 2021 musia byť nalepené na zberných nádobách. 
OcÚ

ČO SA EŠTE UROBILO V OBCI V ROKU 2020?

Úprava okolia kostola a vybudovanie parkovacích miest

Úprava cestných komunikácií
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Rekonštrukcia futbalovej tribúny

PLÁN INVESTIČNÝCH
ZÁMEROV OBCE ŽITAVANY
NA ROK 2021

Zorganizovanie Mikuláša pre deti MŠ a ZŠ (obecný úrad a členovia združenia MLADÁ SILA)
OcÚ

• Vybudovanie dlažobného chodníka na Kňažickej ulici
(približne 310 m)
• Pripraviť projektovú dokumentáciu pre vybudovanie dlažobného chodníka na Opatoveckej ulici na rok
2022 (približne 300 m)
• Výmena vedenia el. rozvodov nočného osvetlenia
v obci za izolované rozvody
• Oprava budovy MŠ a strechy štadióna kvôli zatekaniu
• Vytvorenie malej kompostárne do 100 ton pre zhodnocovanie biologického odpadu obce
• Úprava priestorov pred Kultúrno-spoločenským zariadením na parkovanie osobných automobilov
• Nový asfalt na parkovisku základnej školy a na Kňažickom cintoríne
• Spevnenie parkoviska pri Opatoveckom cintoríne
• Oprava ciest a chodníkov

PRIESKUM
Starosta obce chce poznať názor občanov našej obce o využití pozemku
po zbúraných domoch na „Vystrkove“.
Vaše návrhy a nápady môžete posielať na mail obec@zitavany.sk
alebo na tel. číslo 0903 459 375.
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ADVENTNÝ VENIEC
Dňa 29.11.2020, prvú adventnú nedeľu, správca farnosti Mgr.
Stanislav Caránek za prítomnosti veriacich farníkov, posvätil náš
adventný veniec, ktorý je symbolom adventného obdobia trvajúceho štyri týždne. Každú nedeľu počas adventu zapaľujeme
jednu sviečku.
„Advent“ znamená príchod adventným časom a v kresťanskom
svete sa chápe ako obdobie príprav na príchod Ježiša Krista na
tento svet. Adventný veniec predstavuje svetlo, ktoré prišlo na
svet s narodením Ježiša Krista. Celý náš život by mal byť pre nás
akýmsi adventom, očakávaním príchodu niečoho nového. Význam adventu vyjadrujú aj staré adventné piesne –roráty, ktoré sa začínajú spievať už pred svitaním a mali ľuďom pripomínať, že pred narodením Ježiša, kráčalo ľudstvo v temnotách. 
OcÚ

MILÉ JUBILANTKY
Človek putuje svojim životom,
vzácne výročia slávi popritom.
Ako vy teraz od jesene do zimy,
dožívate sa okrúhle a polookrúhle narodeniny.
Želáme Vám to, čo najviac treba a kúpiť sa nedá.
Lásku, zdravie, šťastie, dôchodok nech Vám rastie.
Radosť aj zo všedných vecí, pokoj, ktorý dušu lieči.

Úprimné poďakovanie patrí na ulicu Príčina
za dlhoročnú pomoc vždy v správnu hodinu.
S Božou pomocou je všetko, ako má byť,
v porozumení a láske je krajšie žiť.
Zo srdca všetko najlepšie jubilantom
praje výbor MS ČK v Žitavanoch

Mária Chrenová 85 r.
Anna Ondriašová 80 r.
Mária Pániková 80 r.
Katarína Balážová 70 r.
Marta Šabová 70 r.

Anna Valková,
podpredsedníčka
MS SČK

AJ MY SA VZDELÁVAME
Mnohým sa zdá, že žiaci majú veľa učenia, že príprava na
vyučovanie je pre nich náročná a nároky privysoké. Či to
tak naozaj je, posúdi čas a ich uplatnenie na pracovnom
trhu. Ani učitelia si nevystačia len s tým, čo ich naučili
vysoké školy. Celý profesionálny život sa musia ďalej vzdelávať. Účasťou na rôznych kurzoch, seminároch i kvalifikačných vzdelávaniach si vytvorili možnosť profesionálneho rastu.
S hrdosťou Vám oznamujem, že naše kolegyne a kolega,
úspešne vykonali atestačné skúšky: Mgr. Mária Gajdošová
a Ing. Daniela Korimová II. atestačnú skúšku, Mgr. Boris
Horniak a Mgr. Gabriela Turčanová I. atestačnú skúšku.
Všetkým srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov
v ďalšej práci.
PaedDr. Gabriela Ďuriačová, riaditeľka školy
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MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
NA NAŠEJ ŠKOLE

Prečo sme sa rozhodli na našej škole hľadať spoluprácu za hranicami našej krajiny?
Odpoveď je jednoduchá; chceli sme si nájsť nových kamarátov, spoločne spoznávať a objavovať krásy rôznych kútov Európy, kreatívnym a zaujímavejším spôsobom sa učiť cudzie jazyky. Táto cesta sa časom ukázala ako naozaj tá správna. Vďaka
projektovej spolupráci, ktorá si vyžaduje dlhší časový horizont, mali žiaci priestor na to, aby neboli len prijímateľmi informácií a vedomostí počas klasickej vyučovacej hodiny, ale začali nadobúdať schopnosti a zručnosti potrebné v 21. storočí.
Žiaci sa pokúsili nájsť tému na spoluprácu, vyhľadať v databáze partnerskú školu, naplánovať činnosti, rozdeliť si úlohy ako
aj zrealizovať a v závere odprezentovať jednotlivé kroky spolupráce. Zároveň sa zdokonaľovala ich komunikácia v cudzom
jazyku a žiaci nadobúdali zručnosti v práci s digitálnymi technológiami.
NAŠA ZEM JE KRÁSNA

Pred tromi rokmi sme obnovili niekdajšie priateľstvo s dedinkou Morkovice-Slížany v Českej republike. Začali sme spoluprácu so základnou školou najprv prostredníctvom platformy eTwinning, ktorá ponúka priestor na medzinárodnú spoluprácu. Spoznali sme sa, uskutočnili sme výmennú návštevu učiteľov, dohodli sme si podmienky spolupráce, vypracovali
sme projekt, ktorý bol podporený finančným grantom z Európskej únie. Následne sme vytvorili plán výmenných pobytov
žiakov 5. a 6. ročníkov. Žiaci mali možnosť stráviť týždeň u svojich kamarátov v novej krajine. Vyskúšali si ako je to byť
týždeň bez svojich najbližších, či vedieť sa o seba postarať. Výmenné pobyty boli obohatené o návštevu partnerskej školy
s množstvom zaujímavých výletov a exkurzií. Žiaľ, nečakaná situácia s nepríjemným vírusom nám zabránila absolvovať
posledný ročník projektu Erasmus+.
Všetci veríme, že nič netrvá večne a náš život sa opäť vráti do „starých zabehnutých koľají“ a my budeme môcť pokračovať
v projektoch, ktoré obohacujú nielen ľudsky, ale aj vedomostne a prinášajú nezabudnuteľné zážitky.

Jedným z ďalších zaujímavých projektov prostredníctvom platformy eTwinning bol projekt s názvom Traditional games:
a bridge between generations, cultures and a vehicle for outdoor learning (Tradičné hry: most medzi generáciami, kultúrami a prostriedok na učenie sa v prírode). Bola to úžasná skúsenosť a zaujímavá spolupráca, kedy žiaci mali možnosť spoločne
zdieľať tradičné hry z krajín našich partnerov. Medzi ne patrili Grécko, Taliansko, Česká republika, Maďarsko a Poľsko.
Žiaci vytvorili zbierku hier, riekaniek a piesní. Tento projekt dal príležitosť na vzdelávanie v prírode, na nadviazanie priateľstiev a budovanie pozitívnych vzťahov medzi deťmi. Ako súčasť nášho dedičstva a symbol kultúrnej rozmanitosti sme
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chceli ukázať, že tradičné hry by mohli byť prostriedkom na budovanie
hodnôt, tolerancie, inkluzívnosti a kultúrneho povedomia. Žijúc vo svete založenom na technológiách, sme chceli motivovať žiakov všetkých
zúčastnených partnerských škôl, aby využili benefity a krásu tradičných
hier. Bola to ďalšia veľká skúsenosť a množstvo nových zážitkov.
S našimi žiakmi sme sa v ďalších projektoch pokúsili vytvoriť cestovnú
kanceláriu alebo sme sa venovali záujmom mladých tínedžerov. Ďalej
sme predstavili krajinám ako je Španielsko, Nemecko, Anglicko, Belgicko naše zvyky a tradície počas vianočných a veľkonočných sviatkov.
Nedá sa spomenúť všetko. Najdôležitejšie je, že spolupráca so školami
v zahraničí je obohatením, spestrením a skvelou motiváciou pri učení sa
cudzích jazykov.
Mgr. Gabriela Turčanová

CHRISTMAS COOKERY BOOK
V novembri 2019 sme sa začlenili do eTwinning projektu pod názvom Christmas Cookery Book (Vianočná kuchárska kniha) so žiakmi 9. ročníka. Zozbierali sme tradičné recepty typické pre vianočné obdobie, ktoré sme dotvorili ilustráciami, a takto vytvorenú kuchársku knihu plnú chutných vianočných dobrôt sme zdieľali s rovesníkmi
z Poľska. Okrem tradičných a inšpiratívnych poľských receptov sme popracovali na svojich zručnostiach komunikovať ústne i písomne v anglickom jazyku a rozšírili sme si slovnú zásobu. Predvianočné obdobie patrí i výrobe
vianočných pohľadníc. Vlastnoručne zhotovené pozdravy žiaci obohatili vinšom v anglickom i slovenskom jazyku.
Naše priania sme zaslali deťom do Portugalska. Tesne pred odchodom na vianočné prázdniny sme sa potešili ich
výrobkami.
Ing. Daniela Korimová

SPOLUPRÁCA ŠKOLY S OBECNÝM ÚRADOM
A VEREJNOSŤOU
Naša základná škola sa snaží každý rok modernizovať vybavenie tried i všetkých priestorov. V tomto roku sa nám podarilo ukončiť
výmenu všetkých interiérových dverí a zakúpiť pre žiakov 2. a 4. ročníka interaktívne tabule s príslušenstvom, a tak ich už máme
na škole osem. Ostatné sú v jazykových a odborných učebniach.
Poďakovanie za podporu a pomoc pri starostlivosti o rozvoj stravovacích návykov našich žiakov i detí MŠ, patrí Obecnému úradu
v Žitavanoch za to, že zabezpečil moderné vybavenie školskej jedálne v podobe umývačky a konvektomatu – prístroja na rýchlu
a zdravú prípravu jedla.
Obecný úrad a pán starosta Štefan Borkovič, je priaznivo naklonený aj k skvalitňovaniu výchovno-vzdelávacieho procesu na našej
škole. Aj tento rok zaplatil škole, žiakom i pedagógom, prístup k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu cez program ALF. Pán starosta oceňuje žiakov našej školy, ktorí dosiahli výborné výchovno-vzdelávacie výsledky a reprezentujú našu školu a obec v rôznych
súťažiach a olympiádach, knižnými odmenami. Najúspešnejší žiak alebo žiačka získa od pána starostu tablet.
Škola má výbornú spoluprácu aj so spoločenskými organizáciami v obci. Pre darcov krvi pripravujeme kultúrny program, pre našich seniorov pripravujeme každý rok v spolupráci s obcou kultúrny program a malý darček (ak nám to neprekazí Covid 19). Do
programu ,,Jánske hry“, ktorý organizuje OZ BENÁT, sa zapájajú nielen žiaci našej školy, ale aj pani učiteľky. Mimoriadne úspešnú
a dlhoročnú spoluprácu má naša škola so SZZ v Žitavanoch. Práce našich žiakov vytvárajú sprievodný program pri výstavách
ovocia a zeleniny a pre mňa je cťou byť v hodnotiacej komisii spolu s ostatnými odborníkmi - záhradkármi. Veľmi pekne ďakujem
pánovi Štefanovi Orolínovi a členom výboru SZZ za to, že každoročne obdarujú našich žiakov vystaveným ovocím, ktoré končí
na tanieroch našich žiakov ako chutná desiata.
Verím, že takéto dobré vzťahy budú medzi Základnou školou Jána Vojtecha Šimka, Obecným úradom Žitavany a ďalšími organizáciami obce trvať i naďalej, a že si budeme vedieť podať pomocnú ruku pri rôznych príležitostiach. Ďakujem.
PaedDr. Gabriela Ďuriačová, riaditeľka ZŠ
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SPOLUPRÁCA RODINY A ŠKOLY
Naša škola nie je len dielňou vzdelanosti, ale spolu s rodinami našich žiakov sa snažíme tvoriť jeden
nerozlučný celok, ktorý spolu úzko súvisí a vzájomne spolupracuje. V našich každoročných plánoch
myslíme na spoločné stretnutia, akcie, kedy k nám do školy pozývame nielen rodičov, ale i širšiu rodinu našich žiakov ako starkých, krstných rodičov, súrodencov a veľakrát nás svojou návštevou potešia
aj ich priatelia.
Medzi každoročnú veľmi obľúbenú akciu patrí JESENNÉ ŠANTENIE s TEKVIČKAMI. Pôvodne sme túto akciu organizovali počas posledných vyučovacích hodín iba so samotnými žiakmi, ale pred niekoľkými rokmi sme sa rozhodli trošku pozmeniť jej šat a výsledok je, že v popoludňajších hodinách sa vo vonkajších priestoroch našej školy stretnú žiaci, ich rodičia, ale i príbuzní
a svojimi šikovnými rukami vyrezávajú tekvičky do rôznych podôb. O zaujímavé nápady nebýva núdza. Sme vždy veľmi prekvapení, že je
ešte stále čo vymyslieť. V „priamom prenose“
vidieť ako sa deti učia od svojich rodičov a ako
im vedia pomáhať a spolupracovať s nimi. To je
aj cieľ tohto podujatia. Milým spestrením, ktoré deti už poznajú a netrpezlivo aj očakávajú je,
že si za usilovnosť a pracovitosť pochutnajú na
mastnom chlebíku s cibuľkou a teplom čajíku.
Je to naozaj skvelá a vždy vydarená akcia, ktorá
je už neodmysliteľnou súčasťou každého školského roka.
V novembrových dňoch organizujeme už našu
tradičnú JESENNÚ ŠARKANIÁDU, ktorá sa
z roka na rok teší väčšej obľube, čo vidíme i na
počte prítomných. Je krásne pozorovať ako deti
spolupracujú a tvoria so svojimi blízkymi spoločné dielo v podobe najzaujímavejšieho a najkrajšieho šarkana. Veľakrát sa stáva, že domáce
úlohy, či nejaký referát alebo prezentácia, ktorú
žiaci dostanú na úlohu je skôr z rúk starostlivých
rodičov. Keď však prídu do školy len s nápadom
a potrebným materiálom, je veľmi príjemné pozorovať vzájomnú rodinnú spoluprácu a tvoriace sa spoločné dielo.
MAMA je anjel na zemi. Je to pravda nemenná. Všetci vieme, čo všetko zvláda, čo všetko vie a koľko lásky a pomoci v nej
každý jeden z nás, kto ju ešte má, nachádza. My sme preto urobili jedno krásne rozhodnutie a zapojili sme sa do celoslovenskej akcie pod názvom MÍĽA PRE MAMU. Bohatý kultúrno – spoločensko – športový program, darčeky vytvorené
deťmi a tradičná spoločná míľová prechádzka – 1602m je v predvečer osláv všetkých mamičiek vzdaním tej najväčšej úcty
a vďaky, ktorú si zaslúži len MAMA.
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Spolupráca rodiny a školy je veľmi dôležitá a pre obe strany nevyhnutná. Výsledkom spoločnej komunikácie a poznania sa, veľmi
pozitívne vplýva na tých - pre nás najdôležitejších - a to našich
žiakov. Veríme, že mladá generácia má veľký potenciál a pod
správnym vedením, s optimálnou podporou a motiváciou dokáže
veľké veci.
Dúfajme, že toto prechodné, nikým nečakané obdobie, raz
pominie a budeme sa môcť opäť spolu stretávať a spolupracovať.

Mgr. Gabriela Turčanová

ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV
Úspechy žiakov – to sú aj úspechy učiteľov, ktorí žiakov pripravovali do jednotlivých súťaží. Každý rok sa naša škola zúčastňuje veľkého množstva súťaží a projektov. Máme veľmi veľa šikovných žiakov a sme na nich pyšní. Víťazia nie len v predmetových olympiádach, výtvarných súťažiach, ale aj v hudobných a športových súťažiach. Pod vedením vyučujúcich sa
zodpovedne pripravovali a dosiahli za minulý školský rok 2019/20 nasledovné úspechy:
Vedomostné súťaže:
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – pripravovala Mgr. D. Csákayová, 4. miesto v okresnom kole – Sára Solčianska
Geografická olympiáda – pripravovala Mgr. B. Balková, 2. miesto v okresnom kole – Ivana Cibirová, celoštátne kolo prebehlo dištančnou formou
Dejepisná olympiáda – pripravovala Mgr. E. Hangaiová, v okresnom kole sa umiestnili Sára Solčianska – 6. m., Liana Mašírová – 9. m., Nina Ondriašová – 5. m.
Technická olympiáda – pripravoval Mgr. B. Horniak, 7. m. - Patrik Koprda, Sebastián Herda
Biblická olympiáda – pripravovali Mgr. S. Caránek, Mgr. P. Ondriaš, Mgr. M. Švecová – úspešní žiaci v školskom kole: Ivana
Cibirová, Hana Baťová, Sára Solčianska
Expert geniality show – pripravovala Mgr. B. Balková, kat. Svetobežník – Nikolas Ondrejka -37.m., Marek Barát - 42.m.,
Adam Štuller – 43. m. zo 670 súťažiacich
Sebastián Herda – 80. m, Patrik Koprda – 99. m. z 396 súťažiacich
Kvôli pandemickej situácii boli žiaci minulý šk. rok doma od 16. marca 2020, a preto sa mnohé postupové súťaže nemohli
uskutočniť a prebehli len školské kolá: Fyzikálna olympiáda, Archimediáda, Biologická olympiáda, Chemická olympiáda, Matematická olympiáda, Hviezdoslavov Kubín, Slávik Slovenska.
Literárne súťaže:
Šaliansky Maťko – pripravovali vyučujúce SJL: Mgr. J. Kožiaková, Mgr. M. Soboňová, Mgr. D. Csákayová, 3. miesto v okresnom kole získal Andrej Chren - pripravovala Mgr. A. Absolonová
Súťaže v cudzích jazykoch:
Brána jazykov otvorená – 1. miesto – Ivana Cibirová, Žofia Melišková, Sára Solčianska
Jazykový kvíz OA v Zl. Moravciach – 1. miesto: Viktória Hudecová, Andrej Mikuš, Erik Kozolka
Olympiáda v Anj – okresné kolo - 7. miesto: Sebastián Herda, Marek Kováč
Žiakov pripravovali Mgr. G. Turčanová, Ing. D. Korimová.
Na škole organizujeme každý rok súťaž v cudzích jazykoch – Európsky deň jazykov, pripravujú ho vyučujúce cudzích jazykov.
Športové súťaže:
Žiakov pripravovali Mgr. B. Horniak a vyučujúce 1. stupňa.
V stolnom tenise pripravoval našich žiakov RNDr. Albín Kramár.
Z mnohých súťaží v športe sa uskutočnili len nasledovné:
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Cezpoľný beh – 7. m. Kristína Ondrejková – Čulíková, MO vo florbale - 4. m., MO v bedmintone – 2. m. družstvo chlapcov,
MO v stolnom tenise žiačok ZŠ – 2. miesto, MO v stolnom tenise žiakov ZŠ – 1. miesto a v krajskom kole – 7. miesto
Slovenský pohár - lezenie na rýchlosť kat.U12 – 1. miesto, 2. miesto – Timotej Ondrejka
Majstrovstvá Slovenska v športovom lezení - kategória U12 – 3. miesto
Výtvarné a umelecké súťaže:
Školské kolá – jesenné aranžovanie, pripravovali vyučujúce 1.stupňa a Mgr. D. Csákayová
Vesmír očami detí – pripravovala Mgr. D. Csákayová, ocenené práce – II. kateg.- Paulína Kováčová, III. kateg. - Eliáš Fábry
Naša škola je hrdá na všetkých žiakov, ktorí získali ocenenie v súťažiach a úspešne reprezentovali našu školu. Prajeme všetkým ešte veľa úspechov a elánu v učení.
Za dosiahnuté výsledky srdečne ĎAKUJEME! 
Mgr. Janette Kožiaková

JE TU ČAS VIANOC
Vážení občania, rodičia, starí rodičia a žiaci !
Blíži sa koniec kalendárneho roka a s ním aj prípravy na najkrajšie sviatky v roku – Vianoce.
Obzrime sa a pospomínajme, čo rok 2020 priniesol pre našu školu.
Každý očakáva, že bude nasledovať výpočet našich aktivít a úspechov našich žiakov, no ja sa musím pristaviť pri najčastejšie spomínaných slovách tohto roka : Corona, pandémia, vírus, opatrenia... Tak, ako táto pandémia vírusu COVID – 19
ovplyvnila život spoločnosti, tak sa podpísala na živote a pracovnom zaťažení učiteľov, žiakov a ich rodičov. Ďakujem
všetkým trpezlivým a chápajúcim rodičom, usilovným žiakom a obetavým učiteľom za ich sprostredkovávanie vzdelávania
dištančnou formou, žiakom druhého stupňa za účasť na online forme učenia a žiakom prvého stupňa za pravidelnú a aktívnu účasť na prezenčnom vzdelávaní v škole. Je nám veľmi ľúto, že sa nemôžme stretávať v škole a priamou výučbou vám
odovzdávať potrebné vedomosti a vytvárať priestor pre rozvíjanie vášho talentu, pripravovať vás na všetky vedomostné,
umelecké a športové súťaže. Verte, že nám naozaj chýbate , ale vaše zdravie a zdravie vašich rodín je vzácnejšie ako všetky
vedomosti sveta. Verím, že do konca školského roka ešte budete mať možnosť doučiť sa potrebné učivo, ale poškodenie
zdravia býva často nezvratné.
Mám pre vás všetkých aj jednu mimoriadnu správu.
K 1.2.2021 sa rozhodla pani Mgr. Darina Csákayová ukončiť pôsobenie na našej
škole a začať si užívať zaslúžený dôchodok. Pani učiteľka Csákayová prišla do
našej školy 1.9.1995 a začala vyučovať slovenský jazyk a literatúru a výtvarnú
výchovu. Pripravovala žiakov na olympiády zo slovenského jazyka, recitačné súťaže: Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín. Jej srdcovou záležitosťou je žiacka
knižnica pre žiakov 2. stupňa, ktorú pravidelne dopĺňa novými titulmi. Pripravovala svojich žiakov na testovanie Monitor T5 a Monitor T9 a stále jej záležalo
na tom, aby žiaci dosiahli čo najlepšie výsledky. Svojich žiakov viedla k vnímaniu
krásna v písanej forme, vo výtvarných, sochárskych i architektonických dielach.
Pani učiteľke patrí veľká vďaka aj za výzdobu školy, ktorú aktualizovala podľa
ročných období a rôznych sviatkov , či aktuálnych projektov, do ktorých sa škola zapojila. Mgr. Darina Csákayová je od
roku 2016 predsedníčkou Rady školy. Pod jej vedením Rada školy pomohla vedeniu školy vyriešiť rôzne problémy týkajúce sa technických nedostatkov na zariadení školy ako aj materiálneho vybavenia školy.
Touto cestou chcem pani učiteľke Mgr. Darine Csákayovej poďakovať za jej takmer 26-ročné pôsobenie na našej škole
a zaželať jej do ďalších dní pevné zdravie, pokoj v rodinnom kruhu a veľa radosti z detí a vnúčat. ĎAKUJEM!
Škola je živý organizmus, v ktorom všetko navzájom súvisí. Ak sú aktívni žiaci, núti to aj učiteľov vyrovnať sa im a ak sú
tvoriví učitelia, žiaci sú inšpirovaní k vlastnej tvorivosti a záujmu o nové vedomosti a zručnosti. Učiteľ môže žiakovi otvoriť
dvere k vzdelaniu, ale vstúpiť do nich a neustála sa vzdelávať, musí žiak sám.
10

December 2020

www.zitavany.sk | e-mail: podatelna@zitavany.sk
NAŠE ŽITAVANY č. 3/2020

Hovorí sa, že za všetkým treba hľadať ženu. Ja som presvedčená, že za všetkými našimi úspechmi a vzťahmi v kolektíve treba
hľadať LÁSKU. Lásku k povolaniu, ktoré sme si zvolili a ktoré sa premenilo na naše celoživotné poslanie.
Je mi nesmierne ľúto, že momentálna situácie nám nedovoľuje stráviť posledný deň v škole pri našom nádherne vyzdobenom stromčeku a zvukoch najkrajšej vianočnej piesne ,,Tichá noc, svätá noc“, ktorú sme si spoločne zvykli zaspievať pri
ukončení vianočného programu.

Dovoľte mi, milí priatelia, aby som Vám v mene svojom i celého kolektívu zamestnancov základnej školy zaželala pokojné
a milostiplné Vianoce a do roku 2021 pevné zdravie, osobné i pracovné úspechy a pohodu v rodinách.
PaedDr. Gabriela Ďuriačová – riaditeľka školy

FS POŽITAVAN
Folklórny súbor nezabudol ani v tomto roku na svoje korene a tradície.
Napriek situácii spríjemnil popoludnie pri guláši, poďakoval za úrodu našich záhrad a zúčastnil sa ďalších akcií.

Do Nového roku 2021
Vám praje FS Požitavan
veľa zdravia, šťastia
a pohody v rodinách.
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POHYBLIVÝ BETLEHEM PÁNA ĽUBOMÍRA KORDOŠA

Pohyblivý betlehem- Život na dedine

Život Ježiša Krista
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Už minulý rok sme vám pred
Vianocami predstavili prácu
pána Ľubomíra Kordoša. Počas roka nezaháľal a rozšíril
pohyblivý betlehem o nové postavičky a zákutia. Okrem toho,
vytvoril aj niečo nové. Vytvoreným dielom zobrazil život Ježiša Krista.
Diela sú naozaj obdivuhodné,
je vidieť, koľko je za tým práce a úsilia. Keďže momentálna
situácia kvôli koronavírusu neumožňuje uskutočniť prehliadku v Kultúrno-spoločenskom
zariadení, rozhodli sme sa Vám
to ukázať aspoň takouto formou.
Ak máte záujem vidieť túto
prácu aj naživo, pán Kordoš
Vás rád privíta u ňho doma
(Opatovecká ulica č. domu
368).
OcÚ

