Stredná zdravotnícka škola Prešov

Časopis zo života našej školy ...

Ahojte, milí spolužiaci!
Chcela by som Vám predstaviť nové vydanie nášho školského časopisu. Na jeho
príprave sa podieľali študenti z redakčnej rady s pani učiteľkou Sabolovou.
Je v ňom veľa zaujímavých článkov, rád a mnoho ďalších zaujímavostí
na spestrenie voľného času. Sú v ňom uverejnené školské aktivity študentov,
ako aj ich úspechy. Sme radi, že sa s vami môžeme o tieto informácie podeliť.
Dúfam, že sa vám bude páčiť toto vydanie školského časopisu, ktoré sme
pre Vás usilovne pripravovali. Radi privítame vaše nápady a príspevky prípadne
aj spoluprácu s nami.

Judita Onofrejová
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Deň otvorených dverí
sa konal 28.10.2010 v našej škole. Dverami prešlo mnoho deviatakov
zo základných škôl, ktorí si prišli poobzerať možno aj svoju budúcu
školu. Niektoré štvrtáčky mali na starosti ich uvítavanie a kroniku
školy, do ktorej sa naši návštevníci mali podpisovať.
Mgr. Miroslava Lepáková

Mgr. Vladimíra Beľáková
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Prezentovali sme najmä naše odborné učebne a vedomosti,
fingované zlomeniny, popáleniny, o ktoré sa postarala Valika Wilgová
z Červeného kríža.

Návštevníkom sa najviac páčila učebňa:

 kde si mohli
vyskúšať
kúpanie
dieťaťa,
ktoré sme
im názorne
ukázali.
 kde mohli oživovať na vlastnej koži.
Naši žiaci im porozprávali v skratke
o prvej pomoci:
ako, kedy
a komu ju podávať.
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 Miestnosť s interaktívnou tabuľou, kde sme už mali pre nich
pripravenú
osemsmerovku,
alebo
zapisovanie
do zdravotníckej
dokumentácie.

 Anatomická učebňa

O prípravu učební sa postarali žiaci 3. a 4. ročníka a učitelia. Tešíme
sa aj na budúcoročné DOD-čko.

Simona Štofková
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A majú to za sebou ...

22.11.2010 sa naši prváci začlenili
medzi nás - zdravotníkov .
Imatrikulácia prebiehala v štýle
sedemdesiatych rokov . Vďaka
rozmanitým kostýmom sa
atmosféra uvoľnila, za čo
vďačíme nielen pestrému outfitu študentov, ale aj učiteľov.

Na úvod nám všetky prvácke triedy svojím predstavením dokázali,
ţe sa vedia začleniť do kolektívu
a pripraviť nám zaujímavý program.
1. A nám zaspievala, 1. B nás veľmi
príjemne prekvapila zaujímavým
vystúpením ľudových tancov a 1. C
nás pobavila spevom pod dirigovaním
ich triednej profesorky
p. Tverdíkovej.

Po tomto programe nasledovala vtipná prísaha, ktorej autormi sú naši
terajší tretiaci. Súťaţe, ktorých sa prváci toľko obávali, neboli
zosmiešňujúce, naopak, prebiehali vo veľmi uvoľnenej atmosfére.
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Pred diskotékou sme si odchytili profesorku Baranovú, (ktorá nám
ochotne odpovedala na zopár otázok) jednu z hlavných organizátoriek
tejto akcie a opýtali sme sa jej, či si spomína na svoju imatrikuláciu
zo strednej školy.
,,Na strednej nie, ale na vysokej sme mali
súťaţe spojené s plesom.“
Ďalšia otázka znela: ,, Ako sa Vám páči táto
imatrikulácia
v porovnaní
s minuloročnou ?“
,,Kaţdopádne
tohtoročná akcia je
oveľa uvoľnenejšia
ako minuloročná, tá
bola len provizórna.“
Večer bol zakončený diskotékou, kde nám
študenti vrátane učiteľov zase raz dokázali,
ţe sa vedia zabaviť a odviazať.

Nikola Andreanská, Patrícia Dadejová 2.C

Na strednej škole prváci píšu písomku. Učiteľ zbadá, že jeden žiak má ťahák.
Žiak ho inštinktívne rýchlo schoval a prišiel k nemu učiteľ. Hľadá ho a učiteľ ho po dôkladnej
prehliadke nevie nájsť:
"Kam si ho schoval?!"
"To by som aj ja rád vedel...."
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Našej škole sme dali zabrať pred jesennými prázdninami a to práve našou činorodosťou a kreativitou.
Na škole sa v jeden deň uskutočnili až tri školské akcie.

Halloweenska noc v škole
Veľmi unáhlená, ale vydarená akcia z iniciatívy žiakov prebehla na prelome
noci 27.10 a 28.10.2010 v telocvični Strednej zdravotníckej školy v Prešove.
Prípravy sa konali dva dni pred akciou, kedy sme chystali výzdobu, spisovali zoznamy žiakov,
nakupovali suroviny na kapustnicu, ktorú sme aj v priestoroch školy za pomoci
p. u. Mgr. Miriam Böszörményiovej, Mgr. Ľudmily Andraščíkovej a Mgr. Miroslavy Lepákovej uvarili.
A ako šibnutím čarovného prútika bol Halloween. Tento americký sviatok sa k nám dostáva zo západu
podobne ako mnoho ďalších vecí odkopírovaných od našich susedov za veľkou mlákou. Korene tohto
sviatku siahajú až k starým Keltom, ktorí delili rok na dve časti –
obdobie hojnosti a obdobie zimy a hladu. Preto ľudia prvý novembrový
deň uctievali boha mŕtvych - Anwinna. Ľudia verili, že tejto noci sa
zjavujú duše mŕtvych, a tak im svietili na cestu svietnikmi
vyrobenými z dyní. Behom 500 rokov sa k moci dostala katolícka
cirkev. Pápež Bonifác IV. chcel zamedziť sláveniu pohanských sviatkov
a tak sa zriadil nový sviatok - Sviatok všetkých svätých (u nás
1. novembra). Avšak mnohí ľudia slávili oba sviatky spolu.
A tak sme to dotiahli až k Heloweenskej noci v škole. Žiaci prichádzali
do telocvične s dekoráciami ako vyrezaná tekvička alebo ježibabka
na baterky, niektorí sa tam znetvorili maskami. Začali sme
uvítaním troch strašidelných učiteľov, ktorí sa s nami tejto noci
zúčastnili a to: Mgr. Štefan Amrich, Mgr. Alexej Bayer a Mgr. Alena Baranová, za čo im patrí vďaka.
Pokračovali sme slovami našej riaditeľky PhDr. Gabriely Mihalčínovej, zatancovali sme si strašidelný
tanec waka-waka pod vedením p. u. Mgr. Aleny Baranovej. Neskôr sa začala podávať kapustnica pre
všetkých zúčastnených. Žiaci sa potom vyšantili na štvorhodinovej diskotéke. Na záver sme si
pripravili lôžka na spanie a odvážlivci si mohli pozrieť
horor ,,Unborned“
(Nenarodený)...

Búbúbúúú..!

Simona Štofková
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Už len pri tomto slove každému študentovi nabehne mráz po chrbte a hľadá
rôzne spôsoby ako sa vyhnúť tejto neobľúbenej činnosti. Veď komu by sa
chcelo namiesto vykonávania obľúbených záľub sedieť doma pri knihách???
Určite nikomu z nás..... No učenie, žiaľ , neodvratne patrí k štúdiu, a preto
ti prezradíme skvelé tipy, s ktorými si učivo vsúkaš do hlavy oveľa ľahšie.
V prvom rade skús zistiť akým spôsobom do teba učivo lepšie lezie.
Niektorí študenti sa učia ľahšie ,ak si látku nahrávajú a neskôr si ju cez slúchadlá
púšťajú dookola. Ak si vizuálny typ , pri učení ti pomôžu rôzne zvýrazňovače
a symboly, ktoré si na písomke dáš do súvislosti s naučeným textom. Ak si učivo
skôr zapamätáš, keď ti ho niekto povie, skús poprosiť spolužiaka, aby ti ho
vysvetlil. Nájdi svoj spôsob učenia a polovicu máš vyhratú. Ďalšia rada znieporiadok. Nik z nás sa nedokáže sústrediť na ústrojenstvá dýchacieho systému,
pokiaľ má na zemi porozhadzované oblečenie a na písacom stole sa mu
rozkladajú zvyšky po obede. Ak si si už s odhodlaním sadol ku knihám a okolo
seba máš poriadok, prečítaj si učivo a pokús sa ho vysvetliť vlastnými slovami.
To ti dopomôže k tomu, aby si sa učivo neučil naspamäť, pretože takýmto
spôsobom si látku dlho nezapamätáš. Po každej hodine študovania si sprav
desaťminútovú prestávku. Ak si sa už látku naučil, zopakuj si ju a dobrú známku
máš vo vrecku!
Pravdepodobne túto teóriu ovláda každý, škoda len, že v praxi je to oveľa
zložitejšie...
Nikola Andreanská 2.C

Jožko príde domov a ocino sa ho pýta : „Čo bolo v škole?“
„ Písali sme diktát.“
„ Koľko si mal správnych slov?“ „ Dve.“„ Aké?“ ....

„Meno a Priezvisko“
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Študentská rada
Mnohí študenti sa pýtajú, čo je úlohou študentskej rady. V tejto rade sa
stretávajú študenti pod vedením pani profesorky Baranovej, ktorá ju organizuje.
Študentskú radu tvoria predsedovia a podpredsedovia tried. Je to výhoda,
pretože na škole sú 4 ročníky a v každom z nich sú 3 triedy, takže čím viac ľudí,
tým viac nápadov . Tu sa dávajú návrhy ako napr. aké akcie a aktivity sa budú
robiť, v akých mesiacoch sa budú konať... Napríklad Mikuláš, Valentín
a mnohé iné... Privítali by sme každý nápad od študentov, niečo nové, s čím
sme sa na našej škole ešte nestretli. Tohtoročnou novinkou bola Halloweenska
noc, ktorú vymysleli naše študentky.

Syn sa pýta otca: Oci dáš mi päť korún- čo štyri - načo sú ti tri- za dve si nič nekúpiš- tu máš jednu
a rozdeľ sa s bratom. 

Štyria vysokoškoláci majú víkend pred skúškou, ale namiesto učenia idú na chatu piť. V pondelok nič
nevedia, tak zavolajú profesorovi, že dostali defekt a nemôžu prísť na skúšky. Profesor im skúšky
ochotne preloží na štvrtok. Dovtedy sa perfektne naučia a prídu. Profesor dá každého do inej triedy
a dá im dve otázky: prvá za 10 bodov je ľahká týka sa učiva. Druhá, za 90 bodov, znie: ktoré koleso?

Učiteľka hovorí Jožkovi: Jožko vyskloňuj mi slovo chlieb. Kto? čo? chlieb. S kým, s čím? So šunkou.
Komu, čomu? Mne 
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6. 12.- v tento deň si snáď každé dieťa kontroluje čižmu, či naňho Mikuláš nezabudol
a obdaril ho podľa celoročnej poslušnosti.
Samozrejme, čím je dieťa staršie, tým menej ho tento deň nadchýna, no aj napriek tomu sa
my- študenti potešíme, ak máme jeden deň voľnejší.
Ako každý rok, aj tento, nás- zdravotníkov v škole navštívil Mikuláš v sprievode čerta
a anjela, s vrecom plným prekvapení a každého študenta, ktorý ho obdaril milou básničkou,
či koledou, odmenil.
Dúfame, že aj na ďalší rok budeme počuť jeho zvučný hlas ozývať sa po chodbách našej
školy.
Nikola Andreanská

Na hodine telocviku hovorí učiteľ:
- Teraz si všetci ľahnite na chrbát a pohybujte nohami, ako keby ste krútili pedálmi na bicykli...
Tak, tak rýchlejšie, ešte rýchlejšie. Čo je, Ferko, prečo nekrútiš nohami?
- Prosím ja práve idem dolu z kopca 
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,,Hugo“
Hugo je maskotom celoročnej zbierky
,,Hodina deťom“ a táto zbierka sa uskutočňuje
už od roku 1999, kedy sa vyzbieralo cca 14 000 000 Sk.
Odvtedy celkový výnos nepresiahol
toto množstvo, čiže s istotou
môžem povedať,
že prvý rok
zbierky bol najúspešnejší. Hodinu
deťom poznáte aj z televíznych
reklám. Túto akciu zastrešuje
celovečerný program. Takto chcela
Emília Vašáryová - čestná predsedníčka, spolu s organizátormi
upriamiť našu pozornosť na hlavnú myšlienku tejto verejnej
zbierky. A kam to všetko napreduje? Hugo vedie k harmónii
medzi ľuďmi, úcte a tolerancii k životu, podporuje kultúrny
a sociálny život ľudí v Slovenskej republike i v zahraničí,
začleňuje do života všetkých ľudí a pozitívne formuje postoj
spoločnosti k ľuďom s postihnutím.
2

Aj naša škola mala možnosť pomôcť. Žiaci sa vybrali
do ulíc Prešova s odznakmi s logom Huga. Ľudia mohli
dobrovoľným príspevkom prispieť a pomôcť tak tým,
ktorí to potrebujú. Vyzbierali sme spolu 467,57 eur.
Avšak hospodárska kríza sa prejavuje a je to menej ako oproti
minulému roku, kedy sme vyzbierali až 527,4 eur.
Pevne veríme, že na budúci rok to bude väčšia čiastka,
pretože i keď nemôžeme pomôcť všetkým, vieme urobiť veľa.
Aj vy môžete z pohodlia domova pomôcť zaslaním SMS
na čísla 800, alebo zavolať na pevnú linku 18222, čím darujete

2 eurá na pomoc deťom. ĎAKUJEME 

Pani učiteľka hovorí v škole žiakom: Dnes každý urobíte 1 dobrý skutok. Janko ide domov a pred
dverami kričí mamičke:
-Už nikdy nebudeš musieť polievať kvety.
-Prečo?
-Všetky som ti ich vytrhal. 

-Aký je rozdiel medzi väzením a školou?
-???
-Vo väzení aspoň viete, za čo sedíte! 
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Malý Jožko dostal poznámku.
- Váš syn nevedel, kto rozbil atóm.
Otec rozčúlený dopísal:
- Kto ho rozbil, ten ho rozbil, ale ja to platiť nebudem! 

Milý Janko!
Dúfam, že mi dokážeš pomôcť! Jedného dňa som nechala manžela doma pozerať
televíziu a odišla som nakupovať. Asi tak dva kilometre od domu sa mi pokazilo auto,
prestalo ísť. Vrátila som sa domov po manžela, aby mi pomohol, no doteraz nemôžem uveriť
tomu, čo som po príchode uvidela. Bol v posteli so susedovou dcérou! Ja mám 32, manžel 34
a ona len 19!!! Manžel sa mi napokon priznal, že sa spolu stretávajú už pol roka. Vraj
do manželskej poradne nepôjde. Som úplne v koncoch, prosím, pomôž mi.
Magda
Milá Magda!
Že Ti prestalo ísť auto po takej krátkej ceste, môže byť spôsobené viacerými
príčinami. Najskôr skontroluj, či nie sú upchaté prívody vedúce k motoru. Taktiež skontroluj
káble, či nie sú poškodené. Ak nie je problém tu, je treba previesť kontrolu palivového
čerpadla, či nie je poškodené a dáva správne množstvo paliva.
Dúfam že som Ti pomohol.
Janko

Pýtajú sa študenta:
- Ako bolo na skúške?
- Pobožne.
Nerozumejú.
- No, profesor v čiernom, ja v čiernom, profesor mi dáva otázku, ja sa prežehnávam, ja odpoviem,
profesor sa prežehnáva. 
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Svetový deň bez mäsa
25.11 Medzinárodný svetový deň bez mäsa a deň práv
zvierat. Narodil sa v Indii v roku 1986. Ľudia sa k tomuto dňu
stavajú rôzne – tradície, náboženstvo...
,,Slováci majú radi mäso“, takto znie verdikt Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici na základe
monitorovania stravovacích návykov. Máme radi hlavne
mastné mäso, ktoré obsahuje nasýtené mastné kyseliny tieto
okrem iného zvyšujú aj prívod cholesterolu do tela,
aterosklerózu, upchávanie ciev, nadváhu až obezitu.
Jedálny lístok by mal byť pestrý, odporúčame jesť viackrát
denne v menších dávkach
a hlavne mäso nie každý
deň. Nesmie v ňom
chýbať ovocie a zelenina
aspoň 500 gramov denne.
Je zaujímavé,
že
ich
konzumáciu je potrebné
dávať do povedomia viac
mužom ako ženám.
MUDr. Kontrošová nám radí: ,,Z vlastnej medicínskej
skúsenosti môžem povedať, že sa menia stravovacie návyky
Slovákov, aj keď nie v takej miere, ako by sme si priali.
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Na druhej strane neodporúčam ani vegetariánsky spôsob
stravovania.“
Veď naši predkovia jedli slaninu, aj mastné mäsá, ale ich
problémom nebola obezita, pretože sa veľa hýbali. Zároveň
však vedeli veľmi dobre, prečo boli potrebné aj pôstne dni
a pôstne obdobia. Preto trpeli podstatne menej
na srdcovocievne a onkologické ochorenia ako naša
generácia. Navyše v jedálničku by nemali chýbať vlašské
orechy, ľanové a horčičné semienka.
Simona Štofková
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Červená stužka
Ako každý rok, aj tento, sa na našej škole konal deň boja proti
HIV/AIDS. 1. december je svetový deň, ktorý sa vyznačuje červenou
stužkou. Študenti na našej škole vyrábali pod vedením pani profesorky
Timkovej a Provázkovej červené stužky, pohľadnice a plagáty
z motívom dňa boja proti HIV/AIDS. Tento vírus je nevyliečiteľný.
Vedci naň doposiaľ nenašli protilátky. Nielen na našej škole bol tento
deň uctený, hlavne kvôli tým ľuďom, ktorí týmto vírusom trpia,
a ktorí naňho bohužiaľ zomierajú. Aj mládežníci z Červeného kríža si
uctili týchto ľudí sviečkovým pochodom, ktorý sa konal na Pešej zóne
v Prešove. Tento pochod ukončili zapálením červených sviečok
v tvare stužky.
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Rok čo rok k nám prichádzajú pomaly a najskôr nenápadne. Je to tak, najkrajšie sviatky roka
sa opäť blížia, už môžeme počítať dni.
Radostné, čarovné, bohaté, pokojné, láskyplné ..... Iba jediné sviatky v roku majú toľko
prívlastkov – VIANOCE. Niet vari krajších sviatkov. Na Vianociach sú krásne už samotné
prípravy na ne. V rodinách, v ktorých je láska a porozumenie, sú aj deti šťastné a spokojné.
V týchto rodinách má celé vianočné obdobie, čiže aj čas na prípravu Vianoc, svojské čaro.
Všetci sa dokážu zapojiť do spoločných prác nevynímajúc ani deti.
KEDY UŽ BUDÚ VIANOCE ?...... Túto otázku vyslovujú všetky deti. Nekonečne dlhý čas
čakania na deň, keď sa ozve vianočný zvonček, sa im snažím spríjemniť adventným
kalendárom, ktorý deň za dňom odkrajuje predvianočný čas príprav.
Na Vianoce sa tešíme spolu s deťmi. Snažíme sa svojim blízkym pripraviť čo najviac radostí
a prekvapení. Tajomstvá pri chystaní darčekov vyvolávajú sladké napätie a netrpezlivé
očakávanie. So zvláštnou radosťou pripravujeme darčeky pre rodinu a milých priateľov,
zamýšľame sa nad tým, ako pekný darček zabalíme, s deťmi sa púšťame do výroby ozdôb
na stromček, plánujeme pečenie vianočného pečiva i prípravu vianočného menu.
A pretože nielen v duši, ale i všade okolo seba chceme mať „sviatočne“, zdobíme a krášlime
svoje byty. Sviatočná výzdoba v oknách oznamuje blížiaci sa príchod sviatkov. Príjemnú
pohodu nám vyčarujú spoločne zhotovené vianočné dekoratívne drobnosti ako girlandy,
vence nad vchodové dvere a svietniky, ktoré nám budú svietiť práve v deň, kedy.......
Kiežby to vianočné svetlo porozumenia a pokoja v nás zotrvalo čo najdlhšie. Bol by to
najkrajší vianočný dar. Pričiniť sa oň musíme predovšetkým sami, vo svojom vnútri.
Andrea Pištejová 1.C
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V posledný školský deň kalendárneho roka sme “okúsili“ predvianočnú atmosféru. Tradične
obľúbená Vianočná akadémia sa konala v spoločenskej miestnosti Psychiatrickej kliniky
pod vedením Mgr. Aleny Baranovej.
Svoje vystúpenia nám predviedli takmer všetky triedy.
Niektorí študenti nám zaspievali pesničky v duchu Vianoc, iní nám zas ukázali svoj talent
pri scénkach . Išlo o skvelé paródie na Mrázika, slangovo upravenú Šípkovú princeznú,
jednoduchú, ale vtipnú scénku Popolušky. Mohli sme zazrieť rozprávku Sedem trpaslíkov,
ale aj vystúpenie mažoretiek a mnohé iné.
Zaznel nám aj sľub od 3.A. pre ich triednu profesorku, a tak sme zvedaví, či ho splnia .
Po poslednom predstavení sa všetci študenti a profesori vybrali domov povzbudení vianočnou
náladou a s príjemným pocitom, že sa v škole ukážu až 10.januára.
Nikola Andreanská, 2.C.

9

Čo je to SOČ-ka ?
Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je súťaţ talentovaných stredoškolákov,
ţiakov denného štúdia gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií a stredných
odborných učilíšť. Bola zaloţená v roku 1978. Vyvrcholením stredoškolskej odbornej
činnosti sú súťaţné prehliadky, na ktorých ţiaci obhajujú výsledky svojej dlhodobej
práce. Práca SOČ by mala vţdy obsahovať vlastnú praktickú činnosť, nemal by to byť
len zozbieraný súhrn poznatkov z odbornej literatúry, internetu, časopisov. Súťaţ je
viackolová. Študenti prihlasujú svoje práce najprv do školského kola. Víťazné práce
postupujú do okresného kola, potom krajského a napokon súťaţia v celoštátnej
prehliadke. V kaţdom kole najprv študent prezentuje svoju prácu a následne odpovedá
na otázky poroty, tvorenej vyučujúcimi stredných a vysokých škôl a odborníkmi z praxe.
Táto porota v celoštátnom kole má vţdy najmenej 5 členov.

Cieľom SOČ-ky je:
a) a)prispievať k vyhľadávaniu talentovaných ţiakov stredných škôl
b) podporovať odborný rast ţiakov vo vybranom odbore
c) rozvíjať tvorivé odborno-technické a odborno-praktické schopnosti ţiakov
d) viesť ţiakov k aktívnemu riešeniu problémov a problémových úloh
e) prispievať k schopnosti ţiakov reálneho seba posudzovania a priameho porovnávania
prezentáciou vlastnej práce a hodnotení prác iných ţiakov
f) prezentovať obhajobou kolektívnu prácu
g) prehlbovať a rozširovať u ţiakov všetkých typov stredných škôl ich odborné
vedomosti, ich individuálne schopnosti a zručnosti
h) podporovať študijnú aktivitu ţiakov
i) viesť ţiakov k schopnosti aplikovať získané vedomosti v praxi
j) všestranne rozvíjať a podporovať odborné záujmy ţiakov
k) prispievať k zmysluplnému a účelnému vyuţívaniu voľného času ţiakov
l) vytvárať podmienky pre prezentáciu úspešných prác v jednotlivých odboroch
v zahraničí
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Študenti, ktorí si našli čas a usilovne pracovali na tejto práci pod vedením učiteľky
PhDr. Evy Konečnej v rôznych odboroch minulého roku boli:


Ivana Semančíková – NOVORODENECKÉ OBDOBIE - č. odboru: 06-Zdravotníctvo



Peter Doležel – SEDEM DIVOV SVETA – č. odboru: 13-História, Politológia,
Filozofia a Právne vedy



Petra Stoláriková – ŢURNALISTIKA - č. odboru: 01-Problematika voľného času



Mária Tomašková, Helena Žihalová – HISTÓRIA A GEOGRAFIA OBCE NIŢNÝ
SLAVKOV - č.odboru:13-História, Politológia, Filozofia a Právne vedy.

Výherkyne, ktorým gratulujeme sú:
Simona Lichvárová a Monika Knutová – EDUKÁCIA PACIENTA S DM - číslo odboru:
06-Zdravotníctvo
Tohto roku bol záujem o vypracovanie SOČ-ky vyšší, za čo sme úprimne vďační.

V neposlednom

rade

naše

blahoţelania

a poďakovania

patria

aj

študentkám,

ktorých úspešnosť v tomto školskom roku bola dostačujúca na postup do regionálneho
kola uskutočneného v Lipanoch. Sú to:
Lenka Molnárová - DENTÁLNA HYGIENA, č. odboru 06-Zdravotníctvo
Nikola Andreánska – LITERATÚRA, č. odboru 01-Problematika voľného času
Valéria Platková - OCHORENIE ŠTÍTNEJ ŢĽAZY, č. odboru 06-Zdravotníctvo.
Táto študentka so svojimi získanými poznatkami bola natoľko úspešná a kvalitná, ţe sa
okrem regionálneho kola zúčastnila aj krajského kola v Starej Ľubovni!
Andrea Krafčíková - PEDAGOGIKA, PSYCHLÓGIA, SOCIOLÓGIA. Moţnosti zlepšenia
funkcie pamäti, č. odboru 17.
Práca tejto ţiačky sa dostala hneď do Starej Ľubovne, kde sa konalo krajské kolo.

Naše poďakovanie patrí študentom:
-Linde Tomečkovej –VÝVIN DIEŤAŤA- č. odboru: 06-Zdravotníctvo
-Anne Janičovej –DROGY A MLADÍ ĽUDIA- č. odboru: 06-Zdravotníctvo
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Na záver by som chcela dodať len pár inšpirujúcich slov. Aj keď všetci vieme, ţe dielo
ako je Stredoškolská odborná činnosť si mnohokrát vyţaduje veľkú dávku pevných
nervov, sily, energie, trpezlivosti, určitej odvahy a v neposlednom rade chcenia,
nám dokáţe priniesť ovocie v podobe dosiahnutých výsledkov úspešnosti, pomocou
ktorých sa nezviditeľní len naše meno v porote a škole, ale dokáţe nám to pomocou
získaných bodov a ocenení otvoriť aj dvere na rôzne univerzity a vysoké školy.
Preto Vám, všetkým študentom našej školy, ktorí sa tohto roku podujali zapojiť do tejto
činnosti prajem veľa šťastia a chuti k získavaniu nových informácii, ktoré určite budú
bohatým zdrojom nielen pre vás samých, ale aj pre vaše okolie.

Patrícia Dadejová 2.CZA

Príde matematik do fotolabu a hovorí: - Chcel by som si dať vyvolať fotky z dovolenky.
Predavač: 9 x 13? Matematik: 117, prečo ? 

Pýta sa Táňa Barbory na hodine angličtiny : Bára čo znamená where?
Barbora odpovedá : Kde.
Táňa : No šak tu! 

Na učenie vraj nie je nikdy neskoro, tak ja ešte počkám. 

Prváčik bol prvý raz v škole.
Na druhý deň ráno ho mama budí:
"Janíčko, vstávaj! Treba ísť do školy."
"čože? Ešte raz?" 
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Taaaak sme sa na to všetci tešili a prišlo toto. Aj otázka padla , či to triedu nemalo združiť, posilniť,
ZJEDNOTIŤ? Miesto týchto krásnych slov bolo počuť len šepkanie, kde sa zhodou náhod vyskytlo
aj Tvoje meno. Miesto týchto krásnych slov bolo počuť len tlak v "najlepšom" kolektíve školy,
ktorý sa dal krájať. Existuje mnoho synoným, ktorými by sa dala trieda 4.A nazvať, no najlepším
kolektívom určite nie. Možno falošná trieda, možno zákerná trieda a možno ľudia, ktorí konečne
ukázali svoju tvár. Pravú tvár.
Aj takto by sa dala opísať atmosféra, ktorá nastala pred tým veľkým ZELENÝM dňom.
Zhon, stres, tie neustále odrhovačky, ktoré kričali, aby sa už konečne niečo robilo a následné "máme
časovanie". Aj to pohltilo triedu 4.A pár dní pred premiérou. Pred veľkou premiérou, ktorá mala
ukázať svetu, aká je 4.A DOKONALÁ trieda. Akí sú v nej študenti usilovní, spoľahliví a hlavne ukázať
to, že vedia držať spolu.
A prišiel ten veľký deň ... moment ... mal sa niekomu splniť sen!
Stoja tam roztrasení už bez masky hrdinu. Bez rečí. Mĺkvi.
Prestali spory, nadávky. Zmizla beznádej a hnev. Držia sa za ruky a ... a cítia prílev energie, ktorá sa
presúva ich schránkami. Cítia ju v každom svojom tkanive, bunke, molekule. Cítia ako ich to plní
radosťou, pokorou a láskou. Po rokoch strávených pod názvom trieda sa prvýkrát cítia skutočne
ako kolektív.
Čo im víri v hlave?
A čo je to hlavné?
Sme lační po tom, čo nemáme. Niektorí túžia celú túto dosť drahú frašku ukončiť, iní pre istotu ani
neprišli. Ktorá je najkrajšia? Ktorá je princezná ... Nie, princezná nie. Ktorá je kráľovná večera? Tá naj?
Najkrajšia, najúžasnejšia, najdokonalejšia? Veď aj to všetko stálo! Čo? Čo to tam je? Záblesk!
Paranoja? Nie, túžba po úteku. A až v závere zistíme, že šťastie je skutočné vtedy, keď je zdieľané.
Viktória Ligová

13

Tento zaujímavý šport sa vykonáva aj na našej škole ... Volá sa tak preto, lebo v preklade to znamená
súboj rúk. V tomto športe ide hlavne o silu a fakt veľkú guráž. Nie každý by si trúfol vykonávať takýto
šport , ktorý je náročný hlavne na posilňovanie rúk. Tohto roku si to mohla vyskúšať aj naša
spolužiačka Lenka Policianová (2.B), ktorá sa zúčastnila okresnej súťaže stredných škôl v Prešove.
A ako nováčik vyhrala 1.miesto začo jej dodatočne blahoželáme. Táto súťaž jej priniesla nielen
víťazstvo a blízkosť k športu, ale aj tvrdý tréning, neustále cvičenie v posilňovni a naberanie nových
vedomostí ohľadom tohto športu. Tento šport vykonávajú naši študenti na škole pod dozorom pána
učiteľa Bayera, ktorý sa im venuje a chodí s nimi na súťaže. Okrem okresnej súťaže v Prešove boli títo
študenti aj na súťaži v Bratislave.
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Aj tohto roku sa konal v našej škole Kurz ochrany človeka a zdravia v termíne od 8. 9. - 10. 9. 2010
v Mníchovskom potoku pri Bardejove. Aj keď sa na nás slniečko usmievalo iba občas spoza sivých
mrakov a dážď osviežoval pôdu, naši učitelia, Mgr. Alena Baranová, Mgr. Jarmila Jurašeková,
Mgr. Erika Provázková a Mgr. Alexej Bayer sa o nás veľmi dobre postarali. Z Prešova sme cestovali
vlakom do Bardejova. Z Bardejova sme sa mestskou hromadnou dopravou dostali do Bardejovských
kúpeľov. Nasledovne sme si urobili malú túru cez les k ubytovni KAMARÁT. Každý deň sme mali
zaujímavé besedy napr. o civilnej ochrane, ako sa správať, keď ovzdušie napadnú škodlivé chemikálie,
alebo ak nastane vojna. Mali sme aj veľmi poučnú besedu o drogách, ale najviac nás zaujali policajti,
ktorí nám poukazovali ochranné predmety, ktoré v praxi používajú, zbrane, putá, ochranné štíty
a nepriestrelné vesty, ktoré sme si mohli aj vyskúšať. Psovodi nám predviedli svoje psy, ako útočia
na páchateľov, ako sú správne vycvičené a aký krásny vzťah môže vzniknúť medzi človekom a psom.
Aj keď tety kuchárky veľmi dobre varili, jeden deň sme si chceli pripraviť večeru na ohni sami. Veľmi
tvrdí porotcovia – ochutnávači, naši učitelia, hodnotili naše kuchárske umenie. Asi z nás niečo bude,
keď ešte stále vyučujú na našej škole. :) Počas celého pobytu sme vonku udržiavali oheň a aj v noci
sme mali po izbách rozdelenú „nočnú stráž“ ohňa. Pán učiteľ Bayer si na pomoc prizval jednu
skupinku strážcov ohňa a s píšťalkami a baterkami zobudili celú ubytovňu. Kričali: „Horí, horí, treba sa
rýchlo ukryť do bezpečia!“ Ukrývali sme sa pred „bombardovaním a ohňom“. V jeden večer sme mali
diskotéku, hry, programy, ako napr. trieda baví triedu. 3. A si pripravila pre nás stoličkový tanec,
kŕmenie kamaráta so zaviazanými očami. 3. B si pripravila zábavnú scénku trpaslíci, nalievanie vody
do pohára chlapcovi, keď dievča drží fľašu medzi kolenami. 3. C je zástancom zdravého chrupu, a tak
sme si čistili zúbky navzájom a prenášali vodu lyžičkou z jednej nádoby do druhej. Ďalšie dni sme
súťažili v hre Vilomeniny, na chlapcoch sme sa dobre pobavili v hre Twister a večer vyvrcholil
karnevalom s nápaditými maskami študentov, ako aj učiteľov. Aj keď ako budúci zdravotníci sme
zabudli na pitný režim a nastali nepatrné zdravotné komplikácie, na tohtoročný Kurz ochrany človeka
a zdravia budeme spomínať s úsmevom na tvári a s peknými spomienkami.

Michaela Širotová 3. B
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Návšteva troch metropol
Všetko sa to začalo na parkovisku pri známom obchodnom dome, kde sme sa zavčas rána ešte
s rozospatými očami dívali na prichádzajúci autobus, ktorý nás mal celé tri dni sprevádzať
prehliadkou troch metropol - Budapešti, Viedne a Bratislavy.
Autobusom zo začiatku zaznieval zvučný smiech, ktorý neskôr utíchol a vystriedal ho ešte
unavený spánok v ranných hodinách. Cesta trvala niekoľko hodín, no my sme si ju
spríjemňovali rôznymi príhodami, či zoznamovaním sa so školou, ktorá s nami absolvovala
tento výlet- Súkromnou obchodnou akadémiou.
Prvým mestom, ktoré sme navštívili bola Budapešť.
Naše profesorky - pani Baranová, Gorecká a Böszörmenyiová odvážne zobrali roly
sprievodkýň a príkladne nám rozpovedali históriu pamiatok. Prešli sme s nimi Vörösmartyho
námestím, pokochali sme sa krásou maďarského parlamentu, navštívili sme Baziliku
sv. Štefana a nakoniec sme skončili na Andrássyho ulici.
Síce obohatení o zážitky, no vyhladovaní a unavení na smrť, sme si sadli do nášho autobusu,
ktorý nás po nie dlhej ceste priviezol do nášho hlavného mesta- Bratislavy. Noc sme strávili
v hoteli Avion, kde ubytovanie prebehlo rýchle a plynule, keďže každý by bol ochotný spať
aj vo výťahu.
Ráno sme nastúpili do nášho už udomácneného autobusu, v ktorom sme si buď užívali výhľad
cez zahmlené okná na zimnú Bratislavu a hranice Rakúska z teplého autobusu, alebo sme
raňajkovali. Dokonca sa našli aj niektorí exoti, ktorí dokončovali svoju úpravu, pretože ju
ráno nestihli 100 % - ne absolvovať, no všetci mali v očiach to známe očakávanie, ako sa nám
zapáči jedno z najkrajších miest sveta - Viedeň.
Na námestí Schwedenplatz sme zazreli koče s koňmi, ktoré sme si samozrejme museli odfotiť.
Do prehliadky mesta patrila aj Radnica, Hofburg, kde kedysi žili Habsburgovci a Kalskirche.
Z námestia Stephansplatz sme mali krásny výhľad na Haas Haus- veľkú sklenenú budovu
oproti Stephansdomu. Nakoniec sme si prezreli rakúsky parlament. Vo Viedni sme zažili
rôzne vtipné situácie, kde sme zistili, že k plynulej nemčine máme dosť ďaleko. To sa
odrazilo aj v našom dorozumievaní, keď istá študentka otázkou ,,Wie spät ist es?“ (Koľko je
hodín?) chcela zistiť cenu tovaru.
Večer sme zakončili návštevou Pandorfu, kde sme zašli do známych butikov. Pri nastupovaní
do autobusu si určite väčšina z nás pomyslela, aké by to bolo žiť v tomto nádhernom
romantickom meste.
Večer sa v hoteli všetci príjemne bavili, no zábavu mali pre istotu pod kontrolou naše
profesorky.
Ráno, zbalení a pripravení na dlhú cestu, ktorá nás čakala, sme opustili hotel a obzreli si
pamiatky Bratislavy, ktoré niektorí poznali iba z televízie. Stáli sme na Hlavnom námestí
pri klzisku, kde sa deti zabávali korčuľovaním, o kúsok ďalej sme mali možnosť odfotiť sa
so sochou Čumila, prechádzali sme Hviezdoslavovým námestím, kde sa vynímala
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budova SND. Videli sme Primaciálny palác, prechádzali sme okolo Michalskej veže, či Starej
bratislavskej radnice. Nakoniec sme prešli mostom nad Dunajom a celý výlet sme zakončili
návštevou Incheby Expo Arény, kde bola výstava ITF SLOVAKTOUR, Danubius, Gastro,
Wellnes, Fitness a rôzne iné. Podvečer sme plní zážitkov nasadli do autobusu, s príjemným
pocitom, že už o pár hodín budeme doma.
Za celý výlet sa chceme poďakovať našim profesorkám, ktoré nás sprevádzali, ale hlavne
profesorke Baranovej a jej známostiam, bez ktorých by sa táto exkurzia nekonala .
Nikola Andreanská, 2.C.
Patrícia Dadejová, 2.C.
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Tento projekt vytvorila študentka Mária Tomašková z 2.BZA triedy. Vytvorila ho na hodine
informatiky, preto lebo každý študent dostal za úlohu urobiť projekt s danou témou.

Cieľom môjho projektu je podeliť sa s Vami o človeka, ktorý je pre Vás neznámy, ale pre mňa,
resp. moje okolie, je významnou osobnosťou veľkého formátu. Jednoducho povedané – je to človek
s veľkým Č.

Predstavenie môjho vzoru
Mojím veľkým vzorom je môj bratranec Mgr. Ľubomír Grega, rodák z Nižného Slavkova, ktorý pôsobí
ako špirituál v Kňazskom seminári Františka Xaverského v Badíne pri Banskej Bystrici. Jeho úloha
spočíva v tom, že sa podieľa na duchovnej príprave bohoslovcov – kandidátov kňazstva.

... nielen slovom, ale aj obrazom...
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Základné fakty
•

narodil sa 20.4.1970 v Lipanoch,

•

je najstarším z troch súrodencov,

•

navštevoval Základnú školu v Nižnom Slavkove,

•

je absolventom Gymnázia v Lipanoch,

•

vyštudoval za kňaza na Rímskokatolíckej Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave,

•

ako kaplán pôsobil v Martine a Selciach,

•

dva roky bol biskupským vikárom v Banskej Bystrici,

•

v súčasnosti pôsobí ako špirituál v Kňazskom seminári v Badíne.

Duchovný život
Aj napriek mnohým povinnostiam učiteľa a vychovávateľa kladie veľký dôraz na duchovnú podstatu
nielen svojho života, ale predovšetkým upriamuje svoju pozornosť na jemu zverený ľud.
Duchovný život je tým najdôležitejším aspektom jeho poslania na tejto Zemi, pretože zastupuje
samotného Krista,
•

svojím slovom a príkladom ukazuje a zároveň povzbudzuje k svätému a čistému životu,

•

vo svojej pastoračnej činnosti sprostredkúva Ježiša Krista skrze slávenie svätej omše,
vysluhovania sviatostí, požehnávania, misijnej práce, práce s deťmi a mládežou, návštevou
chorých, ...

Spoločenský rozmer
•

za jeho osobnosťou kňaza je ukrytý aj vzácny diamant jednoduchého človeka,

•

počas prázdnin a sviatkov sa stále rád a hrdo vracia do svojho rodného hniezda – Nižného
Slavkova,

•

venuje sa aj fyzickej práci, napr. úprava cintorínu, veľkú pozornosť venuje zanedbaným
hrobom, úprave okolia kostola a kaplnkám v našej obci,

•

organizuje zájazdy pre seniorov na pútnické miesta nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí,

•

je stále pripravený kedykoľvek pomôcť nielen duchovne, ale aj materiálne.
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Odkaz pre mňa
•

Chcela by som sa mu aspoň z veľkej diaľky pripodobniť a priblížiť v niektorých jeho veľkých
životných krokoch.

Tak mi Pán Boh pomáhaj!
V tejto chvíli mi neostáva nič iné iba sebe a Vám všetkým tu prítomným popriať, aby ste stretali
takých ľudí, z ktorých očí vyžaruje dobro, láska a veľké srdce.
Takým človekom je aj táto veľká osobnosť, ktorú som Vám len v krátkosti dokázala predstaviť.
„Všetko, čo vidíme srdcom, je očiam neviditeľné.“

„Robme malé veci, ale s veľkou láskou.“
Matka Tereza
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Učiteľka vraví žiakom : ,, každý pondelok vám dám jednu otázku . Kto na ňu bude vedieť odpovedať ,
nemusí chodiť 1 týždeň do školy. Tak prvá otázka koľko kg piesku je na Sahare? .... nikto. O. k.."
Na ďalší týždeň dá Šimon na stoličku učiteľky špendlík ta príde sadne si a bolestivo zaufká ...
Postaví sa a opýta sa : ,, Kto sem dal ten špendlík ? " Šimon vykríkne: ,, Ja!!! ... tak dovi o týždeň ..."

Učiteľka povie v škole žiakom, že si môžu doniesť do školy hocijaké zvieratko a nech ho naučia dáke
triky. Prišiel Michal, doniesol psíka, psík zahavkal, dal labku a sadol. Jednotka. Prišla Anička, doniesla
mačku , mačka zamňaukala, urobila kotrmelec. Jednotka. A prišiel Fero, doniesol trojmetrovú
anakondu a flesk o tabuľu... Poznámka: ,, Fero, veď ty tú anakondu trýzniš!“ Nie, nie, pani učiteľka ,
len sa rozcvičuje. Flesk o tabuľu a had o chvíľu: s- pie- van- ky s- pie- van- ky. 

Od učenia ešte nikto nezomrel, ale načo riskovať.

Všetci dostanete poznámku, za vyrušovanie, okrem Kopáčka, ktorý ako vidím práve spí...

Žiak píše na tabuľu a škrípe. Učiteľka sa ho pýta: ,,Robíš to náročky?" Žiak: ,,Nie, ide to zľahka!"

,,Mami, dnes sme robili v škole pokus s plastickou trhavinou..." ,,No, a čo budete v škole robiť
zajtra?" ,,V akej škole?"

Na hodine náboženstva katechét sa pýta, či žiaci majú nejaké nejasnosti. Móricko sa prihlási a pýta
sa:
- Pán katechét čert je párnokopytník alebo nepárnokopytník ? 
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Na výrobe školského časopisu sa podieľali:

Mgr. Lenka Sabolová
PaedDr. Jana Tverdíková
RNDr. Katarína Valková
Mgr. Alena Baranová
Simona Štofková
Judita Onofrejová
Patrícia Dadejová
Nikola Andreánska
Lenka Policianová
Michaela Širotová
Viktória Ligová
Andrea Pištejová
Mária Tomašková
a ostatní členovia žurnalistického krúžku ...
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