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Exkurzia „ Viedeň- Bratislava“
V dňoch 5. a 6. decembra sa uskutočnila exkurzia do Viedne
a Bratislavy. Tejto akcie sa zúčastnilo 42 ţiakov. Do Viedne sme
prišli v ranných hodinách. Navštívili sme zámok Schőnbrunn,
niekdajšie sídlo Habsburgovcov, kde sme absolvovali hodinovú
prehliadku. Vo Viedni sme si prezreli Katedrálu svätého Štefana,
Hofburg, parlament a navštívili sme vianočné trhy pred radnicou.
Vo večerných hodinách sme pricestovali do Bratislavy. V sobotu
sme navštívili krásy Starého mesta a o 20:30 hod sme sa vrátili
do Prešova.
Mgr. Alena Štieber, Mgr. Erika Višňovská

Imatrikulácia
Dňa 20.10.2014 pod záštitou ŢŠR sa v našej
škole uskutočnila tradičná Imatrikulácia prvákov.
Tejto významnej udalosti

sa zhostili tretiaci,

ktorí úspešne pasovali prvákov do cechu
zdravotníkov. Moderátorskú úlohu si zobrala na
starosť skvelá dvojica Stanislav Huňady a Majka Dvorščáková.
Predsedníčka ŢŠR Iveta Jachvanová privítala všetkých na slávnosti
a popriala prvákom veľa síl a úspechov. V úvode nás veľmi milo
prekvapili

prváci

svojím

originálnym

tanečno-zábavným

programom. Kaţdý si našiel to svoje, v čom vynikol a ukázal svoj
talent. Po odprezentovaní jednotlivých tried prebiehali humorné
disciplíny, ktoré si tretiaci vopred pripravili. Prvé miesta boli
ocenené chutnou sladkosťou.
Tak ako kaţdý rok prváci skladali sľub. Predsedovia jednotlivých
tried poslušne sľúbili, ţe budú tými najlepšími ţiakmi . V závere
boli ocenené najlepšie projekty

Európskeho dňa jazykov

a vyhodnotenie najkrajšej tekvice.
Veríme, ţe aj o rok bude mať imatrikulácia taký úspech a uţ teraz
sa tešíme, čo si na prvákov vymyslia terajší druháci!!!
Mgr. Mašlejová

Dňa 21.10.2014 sa uskutočnilo Účelové
cvičenie pre 1. a 2. ročník. Kurz sa
konal na peknom mieste, na Šarišskom
hrade. Počasie nám prialo, takţe sme si
mohli dopriať dostatok slniečka.
Stretnutie všetkých ţiakov bolo na
Sídlisku III. Turistická trasa bolo dlhšia,
ale o to krajšia. Náročnosť trasy
preverila zdatnosť našich študentov, ale aj pedagógov . Počas
výstupu na hrad sa študenti dozvedeli niečo o histórii, orientácii
v teréne a ochrane ţivotného prostredia. Po dlho očakávanom
výstupe sme sa dočkali krásneho výhľadu na okolie Šariša
a samozrejme nechýbalo občerstvenie a opekačka.
V popoludňajších hodinách nasledoval zostup z hradu a návrat
domov.
Veríme, ţe sa stretneme aj o rok v takom hojnom počte a počasie
nám bude priať. Športu zdar 
Mgr. Mašlejová

V dňoch 10. 09. – 12. 09. 2014 sa uskutočnil Účelový kurz
ochrany ţivota a zdravia pre ţiakov 3. ročníka pod vedením
vedúceho kurzu Mgr. Alexejom Bayerom. Kurzu sa
zúčastnilo 97 ţiakov v dennej forme štúdia v študijnom
odbore zdravotnícky asistent a masér. Prvý a druhý deň ţiaci
absolvovali rôzne činnosti a cvičenia na jednotlivých
stanovištiach:
 Zlaňovanie
 Základy kanoistiky
 Poskytovanie prvej pomoci
 Orientácia v teréne, uzly
 Streľba zo vzduchovky
 Stavba, skladanie stanu, zaloţenie ohniska
 Loptové hry v prírode
Príslušníci Policajného zboru SR predviedli ukáţku zásahu na
motorové vozidlo s podozrivým páchateľom. Túto situáciu
si mohli vyskúšať aj ţiaci na vlastnej koţi. Veľmi zaujímavá
a poučná bola prezentácia a práca psovodov. Pracovníci
Hasičského zboru SR porozprávali o svojej náročnej práci
a oboznámili ţiakov s motorovým vozidlom a následne si
ţiaci mohli vyskúšať hasenie poţiaru. V závere kurzu
prebehla súťaţ druţstiev s vyuţitím získaných vedomostí
a zručností. Bolo to veľmi napínavé sledovať ţiakov na
jednotlivých stanoviskách.
Súťaţilo osem druţstiev. Kaţdý člen si vyskúšal to, v čom
bol najlepší. Celkovým víťazom súťaţe sa stalo šikovné
druţstvo z III.D.
Mgr. Mašlejová, Mgr. Štieber, Mgr. Fiamčik

Naša škola sa uţ od svojho zaloţenia pýši bohatou históriou,
skvelými ľuďmi a významnými udalosťami. To všetko si
pripomíname v krásnych výročiach. Aj naša škola oslávila tohto
roku krásne jubileum. Pri týchto príleţitostiach sa dňa 20.11.2014
v priestoroch prešovského divadla Jonáša Záborského uskutočnil
slávnostný galavečer. Všetka drina, pozvanie hostí a prípravy tejto
slávnosti sa v tento večer odzrkadlili a vyplatili. Divadlo
okúzľujúco pútalo všetkých ţiakov, učiteľov a hostí. Atmosféra
bola neopísateľná. Večer sa otvoril krásnym operným spevom
talentovanej speváčky Kataríny Juskovej. Nasledovne boli privítaní
všetci hostia, z ktorých niektorí si pripravili slávnostné prejavy
plné povzbudivých a úprimných slov. Potom nás privítala nová
pani riaditeľka Eva Novotná.
Nasledovalo slávnostné udeľovanie cien. Z našej školy boli pri
obrovských ováciách ocenení napríklad pán učiteľ Bayer a pani
učiteľka Mihalčínová, ktorí si to plným právom zaslúţili. Po
udelení cien boli po častiach premietané videá , ktoré opisovali
históriu školy od zaloţenia aţ po súčasnosť. Pomedzi časti sme
mali moţnosť sledovať talentovaných ţiakov našej školy.
Vystúpenia boli vynikajúce a spolu s prezentáciou školy to bola
skvelá časť večera.
Ako čerešničku na záver sme si mali moţnosť vypočuť
talentovanú skupinu Kandráčovci. Títo nadaní muzikanti krásne
uzavreli tento slávnostný večer. Po programe nasledovalo príjemné
posedenie v budove divadla.
M. Gogoľová, I. Midlárová
(členovia krúžku Mladý tvorca)

MIKULÁŠ
Na
svätého
Mikuláša,
keď
sa zvečerí, tichá radosť k oknu
kráča, vchádza do dverí. Oslovuje
všetky deti dobrotivým slovom: váži
skutky, predsavzatia po dobrom, či
po zlom - Že lepšieho viacej bolo? To
vás, deti, chváli - Mikuláš vám do
oblôčka kladie sladké dary. V tento
krásny deň 5.12.2014 našu školu navštívil sv. Mikuláš,
ktorý putoval po celom svete, no dopočul sa, ţe v našej škole
sú poslušné deti. Nezabudol ani na svojich anjelov a čertov,
ktorí v tento krásny čas obdarili všetkých ţiakov sladkosťami.
Aby si ţiaci na Deň svätého Mikuláša zaslúţili sladkosti,
zarecitovali básničku alebo zaspievali pesničku.
Dúfame, ţe si Mikuláš na nás všetkých spomenie aj o rok!
Mgr. Mašlejová

Európsky deň jazykov je jazykové podujatie, ktorým sa zapájame
do celoeurópskej siete aktivít organizovaných po celej Európe
počas septembra pri príleţitosti European Day of Languages. Tento
deň je oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín, ktoré
tvoria súčasť bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií. Ţiaci našej
školy sa aj tento rok aktívne zapojili do tohto jazykového podujatia
prostredníctvom tvorivej umeleckej aktivity, ktorú sme nazvali
„Navštív moju krajinu“. Bola to súťaţ o vytvorenie
najzaujímavejšieho plagátu, ktorým mali propagovať krajinu EU,
ktorú si predtým vylosovali.
Výsledky ich tvorivej činnosti boli vystavené v areáli školy, kde si
ich mohli pozrieť spoluţiaci i rodičia, ako aj členovia poroty, ktorí
určili poradie troch najlepších plagátov. Na 1.mieste sa umiestnila
trieda III.B, ktorá reprezentovala Holandsko. Na druhom mieste sa
umiestnila trieda II.B, ktorá propagovala Írsko a na treťom mieste
sa s rovnakým počtom bodov umiestnili dve triedy, a to II.D, ktorá
vytvorila plagát Španielska a II.C s plagátom propagujúcim
Cyprus. Ocenenie si však zaslúţia všetky plagáty. Boli nápadité,
plné farieb a informácií o členských krajinách EU. Všetkým
zúčastneným ďakujeme.
Mgr. Polohová

Deň srdca - Akcia kampaň MOST
Dňa 26.9.2014 prebiehala aj v prešovských uliciach akcia
zameraná na podporu zdravia Deň srdca – Kampaň MOST.
Podujatie sa konalo v priestoroch obchodného domu TESCO na
Volgogradskej ulici v Prešove. 12 ţiakov III.B triedy aktívne
oslovovalo okoloidúcich respondentov, ktorí si neskôr veľmi radi
nechali vyšetriť hladinu cholesterolu v krvi a namerať hodnotu
krvného tlaku a BMI.
Podujatie prebehlo bez problémov a budeme veľmi radi, ak sa
budeme môcť zapojiť do ďalších ročníkov.
Mgr. Provázková

Červené stužky
Pripomenúť si nebezpečenstvo tohto smrteľného ochorenia,
utrpenie postihnutých, ale najmä moţnosti predchádzania tejto
nákazy, bolo cieľom týţdňových aktivít Červené stuţky 2014.
„Problém AIDS/HIV sa týka nás všetkých, nielen ľudí, ktorí sú
pozitívni na vírus HIV. Chceli sme upozorniť na
nebezpečenstvo tohto ochorenia a priblíţiť študentom jeho
problematiku.
Pri príleţitosti dňa boja proti AIDS – 1. december v rámci
kampane „Červené stuţky“ sa stredná zdravotnícka škola
pripojila nasledovnými aktivitami:
- dňa 28. 11. 2014 sme pre ţiakov pripravili prednášku a besedu
na tému AIDS so zameraním na prevenciu. Ţiakom bol
premietnutý dokumentárny film Anjeli, ktorý prezentoval
autentické skúsenosti pracovníkov misijného strediska v Afrike
starajúcich sa o deti nakazené vírusom HIV. Po premietnutí
nasledovala ţivá diskusia o filme, ktorý zanechal v ţiakoch
hlboký dojem,
- ţiaci a zamestnanci školy sa zapojili i do propagácie boja proti
AIDS nosením červenej stuţky, ktorú vyrobili ţiaci prvých
ročníkov,
- ţiaci prispeli svojimi prácami do celoslovenskej výtvarnej
súťaţe vyrobením pohľadníc s danou problematikou,
- plagát kampane bol umiestnený vo vestibule školy,
- dňa 28.11. 2014 sme ţiakmi našej školy na školskom dvore
vytvorili „ŢIVÚ ČERVENÚ STUŢKU“.
Mgr. Timková

VIANOČNÁ BURZA
Dňa 18.12.2014 bolo v našej škole rušno. Uskutočnila sa totiţ
krásna akcia pod názvom „Vianočná burza“. Cieľom bolo potešiť
tých, ktorí to potrebujú a vykúzliť im úsmev na tváričke. Kaţdá
trieda mala svojich zástupcov, ktorí predávali ručne vyrobené
produkty. Akciu podporili nielen ţiaci, ale aj učitelia tým, ţe si
mohli za symbolickú sumu kúpiť ozdôbky, medovníčky, koláčiky,
vianočný punč a iné rôzne drobnosti pre radosť. Nechýbalo ani
masírovanie, skrášlenie a úprava vlasov. Celá škola krásne
rozvoniavala a počas prestávok hrali vianočné koledy. Pravá
vianočná atmosféra. Potvrdilo sa nám, ţe máme na škole šikovných
a kreatívnych ţiakov. Výťaţok z akcie poputuje deťom z detského
domova.
Mgr. Mašlejová

Darovať úsmev a dostať ho tieţ,
darovať radosť a vidieť ju smieť.
Darovať srdce, nechcieť ho späť,
darovať lásku a násobiť ju hneď!

Návšteva detského domova
Lásku, porozumenie , pomoc a nádej to je to najkrajšie ,
čo môžeme deťom dať...
Naša

„

Vianočná

burza

“

sa stretla s veľkou odozvou
žiakov a zamestnancov školy.
Spoločnými silami sme v jeden
príjemný

predvianočný deň

vyzbierali

262,44

Hlavnou
pomôcť
domove.

Zástupcovia

žiakov

myšlienkou
deťom

eur.
bolo

v detskom

a členovia

krúžku

„Ergoterapia“ sa piatok 23.1.2015 spojili a priniesli
deťom do Detského domova na Požiarnickej ulici
v Prešove, okrem úsmevu a pozitívnej energie aj
množstvo darčekov v podobe zakúpených hračiek,
ktoré

deťom

osobne

odovzdali

na

jednotlivých

oddeleniach. Symbolom tohto popoludnia bol úsmev,
dotyk ruky a nádej. Ďakujeme za príležitosť pomôcť
a dúfame, že ich bude v budúcnosti ešte veľa.
RNDr. A. Sovičová, PhD.

Dňa 19. decembra 2014 v sále ČIERNEHO ORLA
v Prešove sa konala Vianočná akadémia SZŠ.
Ţiaci predviedli svoj talent v speve, tanci, v
dramatickej tvorbe, hre na hudobný nástroj. Mnohí
ţiaci nás príjemne prekvapili a pobavili. Srdečne
sme privítali pozvaných hostí a to tanečnú skupinu GRIMMY
Dance a Folklórny súbor Sabinovčan. Bola to príjemná udalosť, pri
ktorej sme sa všetci spolu rozlúčili s rokom 2014 a zároveň si
zaţelali len to najlepšie do nového roku 2015.
Mgr. Giňovská

Mesiace utekali a polrok zbehol ako voda. „Vyspovedali“
sme zopár prvákov, aké boli ich začiatky a ako sa im darí.
1. Čím ťa zaujali prvé hodiny odborných predmetov?
-A- obväzová technika
-B- to, ţe to bolo dosť odlišné od základnej
školy
-C- pekné miestnosti, ţe chodíme v plášťoch
-D- odborné termíny
-E- ambulancie
2. Čo hovoríš na imatrikuláciu? Aký program ste mali?
-A- bola to sranda, páčilo sa mi, ţe som bola celá špinavá –
scénka (smiech)
-B- v pohode, bola sranda, - spievali sme pesničku od Elánu
-C- super, tancovali sme, hral na husliach, predstavovali karate
-D- zábavná, spievali sme pesničku od gumkáčov
-E- oničom, spievali, tancovali sme
3. Prečo si sa rozhodol/la ísť na túto školu?
-A- chcela som ísť za zubárku
-B- škola je vo veľkom meste, vţdy som chcela byť zdravoťačka
-C- odporúčanie rodiny
-D- odbor masér – pomáhať ľuďom

-E- lebo som chcela odísť z domu (smiech), zaujímal ma
odborných
4. Si spokojný/á so svojou triedou?
-A-Veľmi, lepší kolektív ako na základnej
-B- mohlo byť aj lepšie, ale je to zatiaľ OK
-C-Áno, máme dobrý kolektív, málokedy sa nezhodneme
-D-Áno, drţíme spolu
-E-Áno, sme dobrý kolektív
5. Podporuje ťa rodina, ţe si sa rozhodol/la ísť na zdravotnícku
školu?
-A-Áno, netlačia ma- robím to pre seba
-B-Podporuje, chcem ísť aj na výšku
-C-Podporujú, ale skôr sama som chcela ísť
-D-Áno, tlačia ma na výšku
-E-Áno, „robia mi ambulanciu“
6. Čo by si na tejto škole zmenil/a?
-A- telocvičňu, chceme wi-fi, niţšie ceny v bufete
-B- Wi-fi!, lepšie šatne, zadarmo skrinky, vymaľovať triedu
-C- nechceme komisionálky, šatne

-D- stupnicu na slovenčine
-E- dochádzka, telocvičňa
7. Čo máš na tejto škole najradšej?
-A- prestávky, koniec hodiny, suplované hodiny
-B-Je to škola, takţe NIČ!
-C- automat, upratovačku- Reginku
-D- bufet, odborné učebne, kostru
-E- ambulancia, triedna
8. Prečo si si vybral/a tento odbor?
-A- Najprv som chcela ísť na zubného asistenta, ale som rada ţe
som Z.A.
-B- Myslím, ţe bude zaujímavá prax
-C- Nič iné ma nebaví
-D- Bavia ma svaly a kostra
-E- Najviac ma zaujal, veľa zarobím

Ďakujeme spoluţiakom za chvíľku, ktorú nám venovali a sme radi,
ţe aspoň takýmto spôsobom vyjadrili svoje pocity a dojmy. Tešíme
sa na ďalšiu spoluprácu a zaujímavé postrehy.
Semanová T.,Vargová V.
(členovia krúžku Mladý tvorca)

Vlastná tvorba
Vnímame všetkými zmyslami 
Vidím radosť a krásu.
Cítim hnev z bolesti.
Počujem čistú pravdu.
Dotýkam sa hĺbky duše?
Chápem podstatu?
Skúšam ţiť a milovať.
3.B
Cítim sa ako nepochopený človek.
Vidím zmätok a chaos.
Cítim zmes napätia.
Počujem ako letí vzduchom.
Dotýkam sa tej húšťaviny pocitov, cítite to tieţ?
Chápem však význam?
Skúšam to pochopiť.
Cítim sa ako cudzinec hľadiaci do neznáma.
3.C

Náhla zmena
Aţ dôjde naň,
ona si vyţiada svoju daň.
Celý čas nemyslíš,
no vo chvíli si všetko premyslíš.
Rozmýšľaš, čo a ako,
aj tak je všetko rovnako.

Čo bolo, bolo,
čo bude, ešte nebolo.
Aţ skríkneš : „Nie!“
Všade to doznie.
Kričíš: „Čakaj!“
Ona na to : „Makaj!“
Všade okolo teba paľba z diel,
Rozmýšľaš, prečo si toľko bdel.
Voda sa mení v ľad, ty cítiš chlad.
A ty stále myslíš na vzhľad.
Na čo sa tu hráme,
keď sa v zuboch máme?
Pomaly dávaš zbohom,
ale bojíš sa bohov.
Oheň začína hasnúť,
uţ je čas pokľaknúť.
Opäť kričíš: „Čakaj!“
Ona na to : „Makaj!“
Pýtaš sa: „Čo robiť?“
Nemôţeš ísť nikam,
lebo nohy máš pripálené k zemi.
Plačeš so slovami: „Zle mi.“
Havran uţ priletel
a tvoj malý ţivot odletel.
A ona sa ti predstavuje
so slovami: „Ja som smrť.“
B.Blažej, I.B

Závisť človeka
Hnusná a hnilobná je závisť človeka
k akémukoľvek tvorovi. Myslíme si,
ţe nám v ţivote veľa chýba.
Myslíš si, ţe je to tak?
Naivita a hlúposť rozumu je to,
čo nás vedie k závisti.
Ak má človek samého seba,
je úprimný sám pred sebou a neklame.
Má to, čo potrebuje. Ak klameš seba, klameš iných.
Masku si pred tvár dávaš. Skrývaš sa za ilúziou.
Harmónia, nie ilúzia. Len to hľadaj!
Oblakov krásu si všímaj, slnko, mesiac nádherný.
Vzývaj! Nie je to halucinácia.
Je to svet reálny, ktorý sa v tebe skrýva.
Túţi na povrch svetu sa ukázať , vykričať.
Všetko, čo cíti, čo od seba ţiada. Len nechceš
svetu dovoliť, aby uvidel krásu tvoju.

So sebou bojuješ, no vieš,
ţe raz prehráš a ukáţeš vesmíru
svoju tvár doteraz skrývanú za maskou
klamstva, zlosti, hnusu a závisti.
Neboj! Veľa je takých ako ty.
Necíť sa ty sám ako zlý človek.
Vnímaj radosť, slasť z dotykov.
Túţbu si neodopieraj.
Kaţdého raz láska chytí za ruku.
Ty budeš v eufórii. Spolu budete kráčať ďalej.
Pred osobou ľúbou ukáţeš aká láska v tebe je.

K. Majtnerová, III.B

Jazykové okienko
Ak si zdatný v cudzích jazykoch, tak by pre Teba nemal byť
problém poradiť si s týmito úlohami z NEJ, RUJ, ANJ.

Tak čo? Zvládol si to?

Unconditionally
Oh no, did I get too close?
Oh, did I almost see
What's really on the inside?
All your insecurities
All the dirty laundry
Never made me blink one time
Unconditional,
Unconditionally
I will love you unconditionally
There is no fear now
Let go and just be free
I will love you unconditionally
Come just as you are to me
Don't need apologies
Know that you are a worthy
I take your bad days with your good
Walk through this storm I would
I'd do it all because I love you, I love you
Unconditional…

Вне всяких сомнений
О, нет, неужели я подошла слишком близко
И почти увидела,
Что на самом деле происходит с тобой?
Вся твоя неуверенность,
Все твои слабости
Не заставят меня изменить своего мнения.
Безусловно,
Вне всяких сомнений,
Я буду любить тебя несмотря ни на что.
Нам нечего бояться,
Давай оставим всѐ в прошлом и станем свободными,
Я буду любить тебя несмотря ни на что.
Будь со мной таким, какой ты есть,
Не нужно извинений,
Знай, что ты дорог мне,
Я приму тебя со всеми твоими бедами и радостями,
Пройду сквозь бурю лишь потому,
Что люблю тебя.
Безусловно….

Bezpodmienečne
Oh nie, prišla som tak blízko
Oh, skoro som videla
Čo je skutočne vo vnútri
Všetky tvoje neistoty
Všetka špinavá bielizeň
Ma nikdy ani raz neprinútila mrknúť
Bezpodmienečný
Bezpodmienečne
Budem ťa milovať
Bezpodmienečne
Nie je sa tu čoho báť
Pusti a buď iba voľný
Budem ťa milovať
Bezpodmienečne
Príď ku mne taký aký si
Nepotrebujem ospravedlnenia
Viem, ţe zato stojíš
Vezmem tvoje zlé dni s tvojimi dobrými
Prešla by som aj skrz búrku
Robím to všetko, pretoţe ťa milujem
Milujem ťa
Bezpodmienečný...
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