
   

  

Pozvánky  

Vianočné trhy 

Obec Sokoľ Vás pozýva na 2.ročník Sokoľských via-

nočných trhov 19. decembra 2015 v čase od 15.00 do 

20. 00 hod. v  Kultúrnom dome Sokoľ. 
 

Pripravili sme pre Vás:  

Vystúpenie detí z Materskej školy, Základnej školy  

Folklórny súbor SOKOLI a Superstar Martin 

Krausz 
 

V čase trvania vianočných trhov bude v kultúrnom 

dome prebiehať charitatívna zbierka  pre MŠ a ZŠ So-

koľ: hračky a pomôcky pre škôlkarov a pre ŠKD a                                        

pre sociálne slabšie rodiny zachovalé oblečenie  

 

Silvester  2015 

Obec Sokoľ  Vás pozýva 31. decembra 2015 

o 19.00 hodine na Silvestrovskú zábavu 

Vstupné : 15 EUR 

Celým večerom Vás bude sprevádzať  

skupina TRITON 

 

Stolnotenisový turnaj   

Dňa 9.1 2016 sa v Kultúrnom dome Sokoľ uskutoční 

Trojkráľový stolnotenisový turnaj so začiatkom o 

13.00 hod. Prezentácia pretekárov sa uskutoční od 

12.30 do 13.00 hod. Štartovné pre Sokoľčanov je bez-

platné, pre ostatných 1 €. 

Šachový turnaj 

Dňa 23.1.2016 sa v kultúrnom dome uskutoční šacho-

vý turnaj so začiatkom o 13.00 hod. Prezentácia prete-

károv sa uskutoční od 12.30 do 13.00 hod. Štartovné 

pre Sokoľčanov je bezplatné , pre ostatných 1€. 
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Vážení občania Sokoľa,  

 

v rýchlom behu dní nášho uponáhľaného sveta prišiel čas Vianoc. Čas svia-

točný, čas výnimočný, čas priam zázračný. Vchádza do našich príbytkov so všet-

kým, s čím si spájame najkrajšie sviatky roka. 

Cítime vzájomnú spolupatričnosť, náklonnosť svojich najbližších, no hlavne 

cítime vôňu domova. To nás v duchu tradícií zvoláva k mamám a otcom, jednodu-

cho tam, kde sme doma. Veď Vianoce sú predovšetkým sviatkami rodiny a domo-

va. Verím, že sa poschádzate všetci pri prestretom stole preplnenom sviatočnými a tradičnými jedlami a 

vyzdobenom stromčeku. No nielen to. Verím, že spoločné stretnutie v rodinnom kruhu sa ponesie v neopa-

kovateľnej atmosfére a pohode pri stromčeku, pod ktorým budú menšie či väčšie prekvapenia. 

K našim Vianociam patrí aj dodržiavanie zvykov našich predkov a všetci vieme, že bez tradícií nie sú 

Vianoce tými pravými. Preto v príjemnom teple domova iste budú znieť aj vianočné koledy a modlitby. 

Ako poďakovanie za míňajúci sa rok i ako prosba za zdravie a spokojnosť do budúcnosti. Niekde i ako 

spomienka na tých, po ktorých zostalo pri stole prázdne miesto. 

V domovoch rozvoniava vianočné pečivo, škorica a vanilka, ihličie a v týchto chvíľach máme jedi-

nečnú príležitosť všetko to krásne, čo sprevádza Vianoce, odovzdať svojim blízkym a často i ľuďom ne-

známym. Máme príležitosť zamyslieť sa, bilancovať končiaci sa rok, prehodnotiť skutky vykonané i nespl-

nené sľuby. Na to všetko sú Vianoce.  

Milí spoluobčania! 

           Želám Vám príjemné vianočné sviatky, plné porozumenia, lásky a spokojnosti. Prežite ich v 

zdraví a šťastí.                                                                                                                                                           
                                                      Ing. Martina Dutková, PhD.  

             starostka obce  
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pokrač. na str. 3 

 

 

 

Málotriedna škola patrí k historicky najstar-

ším útvarom základného školstva na Slovensku. 

Pracovnými, didaktickými a riadiacimi podmien-

kami predstavuje špecifickú oblasť školskej sústa-

vy. Za málotriednu školu považujeme školu, ktorá 

nemá na prvom stupni ZŠ samostatnú triedu 

a učiteľa pre každý ročník. Na vyučovací proces 

v málotriednej škole pôsobí niekoľko špecifických 

činiteľov: 

-          štruktúra oddelení v triede, 

-          počet a veková rozdielnosť žiakov, 

-          štruktúra rozvrhu hodín, 

-          pracovné prostredie, 

-          sociálne prostredie. 

Žiaci pracujú s interaktívnou tabuľou  

 

Východiskovým predpokladom na úspešný 

priebeh a výsledky vyučovacieho procesu je po-

znanie intenzity vplyvu medzi týmito špecifika-

mi navzájom. Vo výchovno-vzdelávacom proce-

se uplatňujeme— samostatnosť, skupinovú prá-

cu, prvky alternatívneho vyu- čovania žia-

kov. Vynasnažím sa, že málo-

triedna škola nebu-

de zaostávať 

za plnoorganizovanou školou a to aj v záujmovo

-umeleckej, športovej a krúžkovej činnosti. 

Z praxe a skúsenosti viem, že v procese riade-

nia takýchto škôl pôsobí veľa špecifických činite-

ľov, ktoré podmieňujú jeho mnohotvárnosť 

a zložitosť. 

Ako nový riaditeľ málotriednej školy pri plá-

novaní vychádzam z úvahy v akom stave bol pro-

ces výchovy a vzdelávanie v škole. Ak si škola 

chce udržať žiakov, musí zahŕňať aj ciele dlhodo-

bejšieho charakteru. Patria k tomu samozrejme iné 

plánovania v popoludňajších hodinách vo forme 

zaujmových krúžkov, hudobný odbor, výtvarný 

odbor, ktoré by sme chceli spustiť v budúcom 

školskom roku po rozhovore so žiakmi a rodičmi a 

obcou. 

Ďalšou osobitosťou je organizačná štruktúra 

málotriednej školy. Pre nízky počet zamestnancov 

veľa úloh a zodpovednosti na ich splnenie zostáva 

na samotnom riaditeľovi. Kladom malého počtu 

zamestnancov je detailné poznanie, každodenný 

kontakt, spoločné riešenie problémov nielen pra-

covných, ale aj súkromných. Nie nadarmo sa tvrdí: 

čím menší kolektív, tým menej konfliktov 

a problémov. 

Významnú pozornosť pripisujem spolupráci 

školy a rodiny, mnohým aktuálnym otázkam dneš-

nej doby (látkové a nelátkové závislosti, sociálna a 

prosociálna výchova ako aj dôležitou súčasťou je 

environmentálna výchova).  

Dovoľte, aby som Vám poprial aj v mene žia-

kov šťastné, veselé, požehnané sviatky a samozrej-

me šťastnejší Nový rok.  
                                Mgr. Ladislav Petras 

                                           riaditeľ školy 

Veľ-

kým prínosom 

pre rodičov v tomto 

školskom roku je 

otvorenie Školské-

ho klubu detí. V 

popoludňajších ho-

dinách si deti ok-

rem oddychu upev-

ňujú prebrate uči-

vo, píšu si domáce 

úlohy a v záujmo-

vej oblasti 

(prírodovednej, hudobnej, pracovnej, výtvarnej, 

etickej, environmentálnej) si doplňujú svoje vedo-

mosti a kreatívne sa podieľajú v konštruktívnych 

hrách v pracovno-technickej oblasti. V prírodoved-

nej oblasti deti využili krásne jesenné počasie zbie-

raním šípok, trniek, orechov, 

jabĺk a iných jesenných plo-

dov z čoho si vytvorili v škole 

peknú výzdobu dotvorenú vy-

rezávanými tekvicami.  

Zaujímavý bol aj výlet v Ko-

šiciach, kde žiaci navštívili 

Dóm Sv. Alžbety a pookriali 

pri hudobnej fontáne. Najväč-

šiu radosť mali zo zmrzliny a 

zákuskov v cukrárni. 

Akcia Noc v škole sa vydari-

la. Deti pomáhali variť veče-

ru, preto im viac chutila. Po sebe poupratovali a za 

odmenu mali diskotéku. Večer si mohli vybrať aký 

film budú pozerať. Zaspievali - pocvičili a po pol 

noci zaspali. Raňajky si spoločne pripravili, rodi-

čom urobili kávu. 

Základná škola v Sokoli  

Školský klub detí 
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Veľkým sviatkom pre všetkých občanov bola 

pamiatka zosnulých. Deti v rámci činností 

ŠKD navštívili cintorín a zapá-

lili sviečky pri zabudnutých 

hroboch. 

Za pomoci vychovávateľky vyhľadali hrob 

významného človeka - učiteľa, kultúrneho referenta 

pána Štefana Tutokyho. Žiaci pri hrobe zapálili 

sviečky a dozvedeli sa o jeho plnohodnotnom živote, 

ktorý bol obrovským prínosom pre 

našu obec. 

V súčasnej dobe pripravujeme vý-

zdobu a program k Vianočným sviatkom.  Pri 

tejto príležitosti Vám prajeme pokojné a radostné 

prežitie Vianočných sviatkov v kruhu Vašich naj-

bližších. 
 

      Mária Koleničová 

      Vychovávateľ ŠKD 

Máme za sebou prvé mesiace strávené v škôlke. 

Chvíľkové odlúčenie od mamy a domáceho prostredia 

prinieslo u niektorých našich najmenších aj slzičky, 

no po pár týždňoch zmizli aj tie. Do škôlky sa už deti 

tešia a chodia s úsmevom. Čo by nie, keď je tu tak 

dobre :-) Hráme sa, spievame, cvičíme, chodíme na 

prechádzky, teta ku-

chárka nám pripra-

vuje chutný obed.... 

Detičky svoje mam-

ky a ockov prekva-

pia vždy nejakým 

pekným obrázkom, 

ktorý si spolu na-

kreslíme, a lúčime sa 

slovami:        "Zajtra 

sa na Teba opäť teší-

me". 

Celý školský rok  sme tu  pre Vás a Vaše deti 

milí rodičia. Všetky podujatia a aktivity počas škol-

ského roka chceme realizovať s plným nasadením ce-

lého kolektívu  materskej školy. Kvalita nášho života 

a našej práce je vždy závislá na prostredí 

a ľuďoch, s ktorými žijeme a spolupracujeme. Praco-

vať a usilovať sa dosiahnuť jeden spoločný cieľ sa 

vždy oplatí. Čaro spoluprá-

ce spočíva v tom, že nám na 

pomoc pri organizovaní ak-

cií v MŠ prídu aj mamičky, 

či babičky, oteckovia aj 

dedkovia. Tak ako to bolo 

aj v októbri, kedy sme spo-

ločne s rodičmi a deťmi pri-

pravili “Zdravé 

dobroty.“        

 

Zo všetkých 

sviatkov v roku, ktoré oslavujeme, jeden z najkrajších, 

ktorý  prichádza a klope na dvere sú aj Vianoce. Teší-

me sa už na vyzdobenú MŠ, voňavé perníky a všet-

kým rodičom, ale aj obyvateľom obce Sokoľ prajeme: 

Veselé a krásne, radostné a šťastné, 

príjemné a milé, tie vianočné chvíle.... 

                                                                                                              

Kolektív MŠ Sokoľ 

 
 

Muži aj dorastenci prezi-

mujú na čele súťaže. 

 

ŠK Sokoľ prešiel pred jesennou súťažou 

zmenou a to , že sme rozviazali spoluprácu s 

Athleticom Košice a po futbalovej stránke sme sa 

zlúčili s Lokomotívou Košice, sme ich „B“. Spoluprá-

ca je na dobrej úrovni a začína prinášať aj prvé vý-

sledky, čoho dôkazom je, že muži aj dorastenci sú na 

prvých miestach vo svojich súťažiach. Trénerom Mu-

žov je Jozef Vargovčák a dorastencov Tomáš Palen-

čár. 

Tabuľky: 

Muži: 

 1.Lok.KE Sokoľ  8.8.0.0  51: 7  24 

 2.Slávia TUKE     8.5.1.1     57:13      19 

 3.Kavečany                8.5.1.2    25:20  15 

 4.Zlatá Idka               8.4.2.2     21:21  14 

 5.CF Athletico KE    8.3.1.4     13:17     10 

6.Košická Belá           8.2.2.4      16:17    8 

7.Poľov                8.1.3.4  12:24    6 

8.Gyňov                 8.1.1.6     13:42      4 

9.Roma Kecerovce     8.0.1.7      14:43       1 

 

Dorastenci: 

 1.Lok.KE Sokoľ      13.11.1.1  71:11  34 

 2.Kysak                13.10.0.3  59:14  30 

3.Veľká Ida            13. 9.1.3    47:14        28 

4.Haniska       13. 9.0.4  71:14    27 

5.Ruskov               13. 8.0.5   62:29   24 

6.Turňa nad B.          13. 8.0.5    34:17    24 

7.Kokšov Bakša        13.8.0.5     42:35   24 

8.Svinica                   13. 6.3.4    33:26     21 

9.Blažice                13. 4.1.8    19:47    13 

10.Budimír            12.4.0.8    27:29       12 

11.Nižná Myšľa       13.2.0.11   13:68          6 

12.Kalša           13.1.0.12     6:71          3 

13.Rozhanovce         13.1.0.12   15:90          3 

                                                                                                                        

Lastovecký Viliam 

Rodičia zabezpečili chutné pohos-
tenie a my s deťmi výbornú náladu 

Zo šp
ortu

 

pokrač. zo str. 2 

Školský klub detí 
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Poďakovanie dobrovoľníkom  

Týmto spôsobom chcem poďakovať všetkým dobro-

voľníkom, ktorí obetovali svoj voľný čas a   pomohli 

obci podporiť naše aktivity  a kultúrne podujatia:  

 Národna dialničná spoločnosť – frézový asfalt 

 Lukáš Lastovecký  – práce s UNC na Balku 

 Ing. Róbert Toth – údržba výpočtovej techniky  

 Ing. Martina Dutková – koberce  pre Školský klub 

detí 

 Stanislav Slovák – emulzia 20l 

 Jozef Amrich – emulzia 60l 

 Gabriel Čorba – emulzia 400l 

 G.Slovák, T.Bednár, Borovský, Oravec – dovoz 

dreva na altánok 

 Bednár Tomáš – dovoz materiálu na altánok 

 Ing. Anna Špičková a Andrea Kocúrová – výsadba 

kvetov pred Kultúrnym domom  

 Zuzana Gajdošová – darovanie mikrovlnnej rúry 

pre obec 

 Milan Koša – darovanie koberca a obrusov pre 

obecný úrad 

 Jozef Bednár – kolovrátok 

 Ján Vajda, Mária Koleničová – materiál pre jesen-

nú výzdobu  

 Ondrej Gereč – oprava elektriny a vianočných žia-

roviek ZŠ. 

 

Pomoc pri obecných akciách: Michal Badida, Miro-

slav Gábor, Stanislav Slovák, Viliam Lastovecký, 

Adriana Lengeňová, Jaroslav Lengeň , Radoslav 

Medvecký,  Viktor Slovák, Martin Varga, Martin 

Vajda, Jozef Oravec,  Erik Hreščák, Tomáš Bed-

nár,  Jaroslav Štefanovič, Juraj Onderko, Pavel Troj-

čák, Miroslav Bednár, Ing. Ivana Mlynáriková, Pavol 

Šefčík, Jozef Amrich, Monika Kišidaiová, Alica An-

talíková. 
     Ing. Martina Dutková, PhD.  

 Hrozienkovo - orieškové placky 
 

Ingrediencie 
150 g hladkej múky, 150 g práškového cukru, 150 g 

Hery, 1 vajce, 150 g hrozienok, hrsť nasekaných 

orieškov, škorica, citrónová kôra, štipka kypriaceho 

prášku, 1 vajíčko na potretie, mandle na ozdobu 

 

Postup 
Všetky suroviny spolu zmiešame, vypracujeme ces-

to, ktoré necháme v chlade odležať. Z cesta tvoríme 

malé gulôčky, ktoré preložíme na plech vystlaný pa-

pierom na pečenie a rukou ich zľahka pritlačíme. 

Potrieme vyšľahaným vajíčkom, na vrch položíme 

mandľu a pečieme pri teplote 180 stupňov.  

VANILKOVÉ ROŽKY 

30 dkg hladká múka 

1 celá HERA 

10 dkg orechy 

12 dkg práškový cukor 

½ bal. vanilkový cukor 

1 vajce + štipka soli  

NA OBAĽOVANIE: 

15 dkg práškový cukor 

1 bal. vanilkový cukor 

  

Postup: Všetky ingrediencie spolu zmiešame a uro-

bíme cesto. Cesto necháme hodinu v chlade. Z ces-

ta vytvárame malé rožky, ktoré dáme upiecť. Upe-

čené rožky za horúca obaľujeme 

 

http://www.oblubenerecepty.sk/drobne-kolae/1772-hrozienkovo-oriekove-placky.html

