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Kaţdoročne Matica slovenská organizuje súťaţ Za krásu slova.
V tomto roku si pripomíname 200. výročie narodenia Ľudovíta
Štúra,

a práve

v tomto

duchu

sa

niesol

tento

ročník.

Dňa 18. 2. 2015 sa uskutočnilo školské kolo tejto súťaţe. Svoje
vedomosti preukázali v teste zo slovenského jazyka. V druhej časti
ukázali, na akej úrovni sú ich rečnícke schopnosti. Milo nás
prekvapil záujem ţiakov. V príjemnej atmosfére si sily zmerali títo
ţiaci: Peter Pačan (I. B), Blaţej Baláţ (I. B), Lukáš Koscelník
(I. D), Sára Sirotňáková (I. D), Matúš Berta (I. E), Simona
Lechvárová (I. E),

Klaudia Jarzebovská (II. A), Zuzana

Verešpejová (II. A), Martina Gogoľová (II. B), Katarína Tuhrinská
(II. B), Františka Lonščáková (II. C), Ivana Čolláková (II. D),
Viktória Konturová (III. A), Soňa Lehocká (III. A). Na 1. mieste sa
umiestnila Františka Lonščáková, ktorá bude reprezentovať našu
školu v krajskom kole. Druhé miesto

obsadil Peter Pačan, na

3. mieste skončila Viktória Konturová.

Všetkým ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoţeláme.
Mgr. Višňovská, Mgr. Ďuďaková, PaeDr. Tverdiková, PhD.

Kaţdý z nás potrebuje k ţivotu prejavy lásky
a priateľstva v podobe bozkov, či objatí alebo
pohladení, ktoré v kaţdom z nás prebúdzajú tie
najkrajšie pocity. Prečo teda aspoň jeden deň
v roku nepreţívať lásku ešte intenzívnejšie? Dňa 13.02.2015 aj
naša škola oslávila sviatok zaľúbených. Ţiaci si v tento deň
spomenuli na ľudí a spoluţiakov, ktorých majú radi. Zaľúbené
a ďakovné odkazy roznášali Amorove pomocníčky. V školskom
rádiu, za pomoci šikovných moderátorov Filipa Straku a Stana
Huňadyho, zazneli oznamy od ţiakov a pedagógov. Bolo to
príjemné spestrenie tohto dňa. Pedagógovia a ţiaci boli obdarení
sladkosťou a mnohí aj valentínskou poštou. Deň zaľúbených
nadobudol aj iný rozmer prostredníctvom Valentínskej kvapky krvi.
Pod vedením PhDr. Evy Konečnej, v spolupráci s Národnou
transfúznou stanicou v Prešove, ţiaci mohli darovať krv ľuďom,
ktorí to potrebujú. Cieľom bolo motivovať mladých ľudí, aby
darovali krv a podporili tým dobrú vec.

Mgr. Mašlejová

Nikdy neopúšťaj niekoho, koho miluješ, pre niekoho kto sa Ti páči,
pretoţe ten kto sa Ti páči, Ťa opustí pre Toho, koho miluje !

V dňoch od 16.-20.februára 2015 sa uskutočnil dlho vytúţený
lyţiarsky výcvik . Tento výcvik sa organizoval pre ţiakov 1.-2.
ročníka, v krásnom prostredí Tatranskej Lomnice. Pod vedením
inštruktorov a vedúceho kurzu sa ţiaci naučili a zdokonalili
v lyţovaní- snowbordovaní. Prekrásne počasie sprevádzalo celý
kurz a dodávalo čaro na svahu. Športu zdar 
Telocvikári

Pri príleţitosti Dňa učiteľov, 25.03.2015, si naši ţiaci pripravili
prekvapenie. Keďţe sa celý rok učitelia trápili a odovzdávali
ţiakom tie najcennejšie vedomosti, zaslúţili si v tento jeden deň
oddýchnuť. Ţiaci si uctili povolanie tým, ţe vyučovali namiesto
pedagógov. Na kaţdý predmet sa pripravili ţiaci svedomito.
Vyučovanie prebiehalo podľa skrátených vyučovacích hodín.
Odváţlivci si mohli vyskúšať ten pocit pred katedrou. Sme radi,
ţe sa toho ţiaci skvelo zhostili a nedali sa zahanbiť. Moţno sa
niektorým aj zapáčilo toto povolanie a budú nad ním uvaţovať aj
v budúcnosti.
„Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, kto prebúdza
ducha slobodného myslenia a rozvíja pocit osobnej
zodpovednosti.“ KOMENSKÝ J.A.
Mgr. Mašlejová

Dňa 14. 4. 2015 sa v priestoroch PKO Čierny orol konala školská
akcia pod názvom Kráľ Kráľovná SZŠ 2015. Ţiaci súťaţili o titul
Kráľa a Kráľovnej školy! Získanie tohto titulu nie je len
prejavom fyzickej krásy, ale je symbolom kalokagathie – harmónie
fyzickej krásy mladého človeka s jeho duševnou krásou,
kreativitou, šikovnosťou a pohotovosťou mladého zdravotníka.
Rozhodovanie bolo veľmi ťaţké, ale nakoniec porota rozhodla
takto: Kráľom školy 2015 sa stal: Michal Kaščák Kráľovnou
školy 2015 sa stala: Nikola Chromjaková. Ţiaci našej školy mali
moţnosť hlasovať aj o najsympatickejšiu uchádzačku, ktorou
sa stala: Nikola Chromjaková a o najsympatickejšieho uchádzača,
ktorým sa stal: Filip Straka.
(Organizačný tím)

Veľkonočné sviatky sú svojím pôvodom sviatkami
jari. Veľká noc je najstarším, najvýznamnejším
kresťanským sviatkom.
Dňa 1. 4. 2015 si ţiaci zdravotníckej školy pripomenuli naše
krásne zvyky a tradície. Veľkonočnú atmosféru nám spríjemnil spev
ľudových piesní v podaní Majtnerovej K. z III. B, Hakošovej Z.
z II. D s hudobným doprovodom Sotáka D. z I. C. Aby boli naše
dievčatá po celý rok zdravé, nechýbalo ani tradičné šibanie. Kniš
J., Huňady S., Straka F. z III. D nám takto zavinšovali: „Tým čo
nosia sukničky, veľa čerstvej vodičky, tým čo nosia nohavice, veľa
dobrej slivovice.“ Dúfame, ţe aj o rok si v našej škole spríjemníme
predveľkonočné sviatky!
členovia krúţku Mladý tvorca

DEŇ ZEME
Mnoho ľudí vidí svet taký , aký je a pýtajú sa : Prečo?
My snívajme o svete, ktorý tu ešte nikdy nebol a pýtajme sa :
Prečo nie? Starajme sa o Zem ako najlepšie vieme. Príroda
nepotrebuje nič, je sama o sebe krásna v kaţdom období. A človek
v jej objatí je krásny tieţ, keď ju miluje a chráni. 22.4.2015 si naša
škola pripomenula tento krásny deň a podporila túto myšlienku
tým, ţe si ţiaci zasadili rastlinku ako symbol ţivota na Zemi.
Do jednotlivých tried prinášali naši pomocníci kvety, ktoré ţiaci
zasadili. Veríme, ţe aspoň na malý moment ţiaci venovali svoju
myšlienku miestu, kde ţijú. Svojej ZEMI! Sme dielom prírody,
existujeme v prírode a len vďaka nej ţijeme. Buďme jej súčasťou!
RNDr. Sovičová, PhD., Mgr. Mašlejová

Dňa 12. júna 2015 sa konal uţ 8. ročník súťaţe Asistent v akcii –
súťaţe medzi strednými zdravotníckymi školami. Ţiaci druhého
a tretieho ročníka si vyskúšali poskytovanie prvej pomoci
v modelových situáciách. Mali poskytnúť prvú pomoc pri úrazoch,
realizovali KPR na figuríne a vedomostný test. V športových
disciplínach si zmerali sily v streľbe zo vzduchovky, skákaní vo
vreci a orientačnom behu. Bola to súťaţ o vedomostiach,
zručnostiach, športe a zábave. Súťaţe sa zúčastnili SZŠ z celého
Slovenska. Prvé miesto získal domáci tím zo SZŠ Sládkovičovej
v Prešove, druhé miesto získali ţiaci zo SZŠ v Nitre a na treťom
mieste sa umiestnili ţiaci zo SZŠ Poprad. Všetci zúčastnení boli
odmenení hodnotnými cenami. Na ďalšie stretnutie a výmenu
skúseností učiteľov a ţiakov stredných zdravotníckych škôl
v praktických činnostiach, teoretických vedomostiach a fyzických
zdatnostiach sa tešíme aj o rok.
PhDr. Dorinová

Dňa 30. mája 2015 sa v telocvični
našej
školy uskutočnilo krásne
podujatie pre tie najmenšie detičky
kolegov. Bola to vydarená akcia,
pretoţe sa tam stretli úţasné deti
a ich príbuzní. Slniečko príjemne
hrialo, preto sa jednotlivé súťaţe
mohli odohrávať vonku. Telocvikári si pripravili rôzne stanovištia
ako skákanie v mechoch, slalom na fúriku, strieľanie na presnosť,
animačné hry a puzzle. , kde sa mohli deti a ich rodičia poriadne
vyšantiť. Po absolvovaní disciplín a doplnení síl gulášikom,
nasledovalo vyhodnotenie. V závere nechýbala ani sladká odmena.

V pondelok 1.júna 2015 sa nezabudlo ani na väčšie deti a to na
ţiakov našej školy. Po zaţelaní krásneho sviatku do školského
rádia boli obdarení mrazenou dobrotou aj ţiaci a učitelia. Veď
v kaţdom z nás niekde vo vnútri drieme dieťa.
Mgr. Mašlejová

V marci a apríli sa naši ţiaci zúčastnili športových podujatí
v atletike, volejbale a futbale. Boli úspešní a právom je na nich
naša škola hrdá. Chlapci vo futbale získali v obvodnom kole
3. miesto. Naše volejbalistky sa popasovali s ťaţkými súpermi
a vybojovali si 4.miesto. V atletike nás reprezentovali šikovní
ţiaci s tých najúspešnejších bol Gombík J. 3. miesto 400m
a Goliášová K. 2. miesto na 1500m. Všetci pristupovali k turnajom
svedomito, bojovali z plných síl a ukázali kolektívneho ducha. Aj
napriek prehrám s kvalitnými súpermi naši ţiaci bojovali zo
všetkých síl a za to si zaslúţia pochvalu a uznanie.
Telocvikári

Atletika

Volejbal

V dňoch 28.-29. mája 2015 naši ţiaci prvého a druhého ročníka
študijných odborov masér a zdravotnícky asistent spolu
s vyučujúcimi strávili májové dni na odborných exkurziách
v Bardejovských Kúpeľoch v Sanatóriu Tatranská Kotlina
a v Hospici Matky Terezy Bardejov. Prezreli si jednotlivé
pracoviská, kde sa aplikujú liečebné procedúry vodoliečby,
elektroliečby a liečebnej telesnej výchovy. Oddýchli si
v upravenom areály Bardejovských Kúpeľoch. Vyskúšali si aj
jednotlivé procedúry. Vedúca fyzioterapeutka porozprávala zase
ţiakom o jednotlivých minerálnych prameňoch, ich vyuţití v rámci
pitných kúr ako aj ostatných liečebných procedúrach. V ich
sprievode si ţiaci prezreli jednotlivé pracoviská, kde mohli vidieť v
praxi mnohé z toho, čo sa počas ročníka učili na predmete základy
ošetrovania a asistencie /aplikácia tepla, chladu, liečebný kúpeľ,
inhalácie, soľnú jaskyňu.../ ako aj masáţe, hydroterapeutické,
balneoterapeutické a ďalšie procedúry.

Veľmi pekná a poučná bola exkurzia do Oswienčimu v dňoch 26.27. mája 2015 ţiaci sa prostredníctvom sprievodkyne dozvedeli
viac o vtedajšej situácii a utrpení ľudí ţijúcich v pracovných
táboroch. Mali moţnosť si prezrieť aj miesta, kde pracovali, ţili,
ale aj zomierali ľudia. Ţiaci mali moţnosť si poprezerať aj krásne
mesto Krakow, jeho kultúrne a historické pamiatky.
(členovia krúţku Mladý tvorca)

Dňa 24.6.2015 sme sa spolu so ţiakmi druhých ročníkov zúčastnili
biologicko-chemickej exkurzie vo firme Agrokarpaty Plavnica, kde
sa venujú bio pestovaniu liečivých rastlín a následne výrobe čajov.
Oboznámili sme sa so špecifikami pestovania a boli pozrieť na
jednotlivých plantáţach, kde sme sa vyskúšali z poznávania
konkrétnych liečivých rastlín. Naša cesta ďalej pokračovala do
Nestville parku v Hniezdnom. Začala prehliadkou tradičných
remesiel regiónu, nasledovala odborná časť- zopakovali sme si
teoreticky a videli reálne

proces výroby alkoholu jednou

z najmodernejších technológií v Európe. Návštevu sme ukončili
spoločnou fotografiou.

RNDr. Sovičová, PhD.

Od 9. -13. februára 2015 v popoludňajších hodinách ţiaci našej
školy v obchodnom centre MAX v Prešove prezentovali
nasledovné študijné odbory:- zdravotnícky asistent, -zubný asistent
a masér. Za jednotlivé odbory mali ţiaci pripravené prezentácie
a letáky. Ţiaci z odboru zdravotnícky asistent merali krvný tlak
a vypočítali BMI, ktoré patrí medzi najviac pouţívané metódy
merania obezity. Z odboru masér predvádzali jemné masáţne
techniky rúk, tváre a krku. Ţiaci z krúţku Zdravé zúbky
prezentovali novootvorený študijný odbor zubný asistent. Kládli
dôraz na prevenciu a správnu starostlivosť o ústnu dutinu. Táto
akcia mala uţ v minulosti pozitívny ohlas zo strany verejnosti
a súčasne prispela k zviditeľneniu humánneho a zároveň tak
povolania.
Mgr. Slavmíra Mušinková

Rozlúčka zo štvrtákmi
Dňa 8.5.2015 sa uskutočnila rozlúčka so štvrtákmi. V úvode im
srdečne poďakovala predsedkyňa ŢŠR a zaţelala veľa síl a šťastia
pri maturitnej skúške. Triedny učitelia odovzdali ocenenia ţiakom
a pani riaditeľka udelila absolutórium a popriala šťastnú ruku pri
maturitnej skúšku a veľa úspechov v ţivote. (krúţok Mladý tvorca)

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

Tak čo? Zvládol si to?

Lana Del Rey - Summertime Sadness

Kiss me hard before you go
Summertime sadness
I just wanted you to know
That baby, you're the best
I got my red dress on tonight
Dancin' in the dark in the pale moonlight
Done my hair up real big beauty queen style
High heels off, I'm feelin' alive
Oh my God, I feel it in the air
Telephone wires above
Are sizzlin' like a snare
Honey I'm on fire, I feel it everywhere
Nothin' scares me anymore
(1, 2, 3, 4)
Kiss me hard before you go
Summertime sadness
I just wanted you to know
That baby, you're the best
I got that summertime, summertime sadness
Su-su-summertime, summertime sadness
Got that summertime, summertime sadness
Oh, ooh, oh oh

Letný smútok
Poriadne ma pobozkaj, kým odídeš
Letný smútok
Len som chcela aby si vedel
Ţe zlatko, ty si ten najlepší
Mám svoje večerné červené šaty
Tancujem v tme za bledého mesačného svitu
Vlasy vyčesané vysoko, ako naozajstná kráľovná krásy
Vyzujem si vysoké podpätky, cítim sa ţivá
O môj Boţe ,cítim to vo vzduchu
Telefónne drôty nad nami
Syčia ako nástraha
Zlatko som v plameňoch
Uţ ma nič nevydesí
(1,2,3,4)
Pobozkaj ma, kým odídeš
Letný smútok
Len som chcela aby si vedel
Ţe baby,ty si ten najlepší
Mám letný,letný smútok
Le-le-letný, smútok
Mám letný, letný smútok
Oh, ooh, oh ooh

Летняя грусть
Крепко поцелуй меня, перед тем как уйти.
Летняя грусть...
Детка, я лишь только хотела,
Чтобы ты знала, что ты лучшая.

Сегодня вечером на мне красное платье,
И я танцую в темноте в этом бледном лунном свете.
Прическа в духе настоящей королевы красоты,
Сняла каблуки - и чувствую себя живой!

О, Господи, я чувствую это в воздухе!
Телефонные провода гудят, как натянутые струны.
Милый, я вся горю и чувствую это повсюду,
Ничто больше не пугает меня.

Летняя грусть...
Детка, я лишь только хотела,
Чтобы ты знала, что ты лучшая.

Чувствую это летнюю, летнюю грусть,
Эту летнюю, летнюю грусть,
Это летнюю, летнюю грусть. О, о, о.

Inšpiruj sa
Desmond Mpilo Tutu
„Svoju rodinu si nevyberáte. Tá je Božím darom pre vás,
rovnako tak ako ste vy pre ňu.“
Matka Tereza
„Z počiatku som si myslela, že je potrebné obracať ľudí
na vieru. Dnes viem, že mojou úlohou je milovať.“
„Človek nežije iba z lásky, ktorú prijíma, ale hlavne z tej,
ktorú daruje.“
Ján Pavol II.
„Rodina je miestom lásky a života. Miestom, kde láska
rodí život.“
Jan Amos Komenský
„S pomocou kníh sa mnohí stávajú učenými i mimo školy.
Bez kníh ale nebýva učený nikto ani v škole.“
Bob Marley
„Každý človek je vlastne jedinečný.“
François de La Rochefoucauld
„Telesná práca oslobodzuje od duševných bolestí.“

Redakčná rada:

Mgr. Lenka Mašlejová, textová a pravopisná
korektúra Mgr. Ďuďaková, PaeDr. Tverdiková,
technická pomoc RNDr. Sovičová, PhD. a členovia
krúţku Mladý tvorca.

