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Milí čitatelia!

V rukách držíte druhé číslo nášho školského časopisu VITA. Toto číslo
sumarizuje top akcie, ktoré sa udiali v tomto školskom roku. Bolo ich veľmi
veľa, a preto vyberáme tie najlepšie. Tak zaspomínajte si s nami, možno aj
s takou jemnou štipkou nostalgie.
A čo dodať na záver?
Je tu koniec školského roka, dočkali sme sa. Čaká nás obdobie plné
horúčav, slnka, dovoleniek, táborov, brigád...(možno aj učenia sa).
V mene redakčnej rady Vám želáme krásne leto plné zaujímavých
a dobrodružných zážitkov.
Mgr. Zuzana Gomoľová
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Top akcie v školskom roku 2017/2018
Zážitkové vyučovanie v Krajskom múzeu Prešov
Dňa 28. mája
2018 sa žiaci prvých
ročníkov
zúčastnili
zážitkového vyučovania.
Pri príchode do budovy
múzea
si
nás
sprievodcovia rozdelili do
jednotlivých
skupín.
Postupne
sme
sa
premiestňovali k rôznym
stanovištiam. Mali sme možnosť všetko si vyskúšať. Dozvedeli sme sa
mnoho informácií o našich predkoch, ako žili, obliekali sa a podobne. A
zase sme o niečo múdrejší. Najviac nás však zaujala streľba z luku
a imitácie archeologických vykopávok.
Veľmi sa nám to páčilo. V tento deň sme sa naučili toho veľa, za
čo vďačíme pracovníkom múzea. Sme radi, že si na nás našli čas
a ukázali nám niečo nové.

Silvia Vasková, I.D
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Začiatkom decembra nás pani učiteľka Stachurová oslovila
s požiadavkou v rámci krúžku „Čas pre druhého“ prichystať a pomôcť
pri balení darčekov pre predčasne narodené deti. Oblečenie a hračky,
ktoré nám poskytla organizácia Malíček, boli
už vopred pripravené a upletené šikovnými
rukami. O niekoľko dní sme tieto darčeky
odniesli do Perinatologického centra FNsP
Prešov. O niekoľko mesiacov neskôr nás
požiadala pani učiteľka Modranská, aby sme
sa zúčastnili Festivalu komunitnej hudby
v Prešove. Túto požiadavku sme veľmi radi
prijali. Na tomto festivale sme prezentovali
výrobky
organizácie
Malíček.
Táto
spolupráca nás obohatila o nové skúsenosti
a zážitky. Dúfame, že táto spolupráca bude
pokračovať aj naďalej. Veľmi radi by sme sa
zúčastnili aj budúci rok na akciách
v spolupráci s touto organizáciou.

Júlia Bednariková, Dominika Bugošová, II.B
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Odborná exkurzia Sanatórium Tatranská Kotlina
Výlet do Sanatória
v Tatranskej Kotline počas
maturitných skúšok bol
z môjho uhla pohľadu veľmi
zaujímavý a poučný. Keďže
študujem
odbor
zubný
asistent, tak niektoré veci,
ktoré som sa počas tohto poučného výletu dozvedela, boli pre mňa
niečím novým. Sanatórium sa nachádza v srdci pútajúcej prírody, kde
sa liečia rôzne dýchacie problémy pacientov. Postupne sme si prezreli
každé poschodie budovy, ktorou nás sprevádzal veľmi milý personál
tohto zariadenia. Z ich prístupu k pacientom by si mohol brať každý
z nás príklad. Vyskúšali
sme si aj rôzne prístroje
na liečbu dýchacích ciest
a stretli sme aj našich
žiakov
počas
absolvovania mesačnej
praxe.
Ak
by
som si mala zopakovať taký výlet ešte raz, neváhala by som ani
sekundu. Okrem nových skúseností a poznatkov som totiž spoznala
nových ľudí z našej školy a vytvorila si tak ďalšie skvelé priateľstvá.
Nora Brindzková II.E
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Aj na našej SZŠ sa
„piknikovalo“. V jeden slnečný
septembrový deň sme zažili počas
hodiny SJL nové dobrodružstvo,
na ktoré sme sa museli vopred
poriadne pripraviť.
Vyzbrojení
piknikovým
košom, ktorého obsah tvorili: 1.
dobrá kniha, 2. sladká dobrota (vlastnoručne upečený koláčik) a 3.
ovocný čajík, sme sa vybrali na školský dvor. V príjemnej atmosfére
sme sedeli v kruhu, pochutnávali si na dobrotách a čítaním zisťovali
obsah strán našej knihy - Utrpenie mladého Werthera.
Na záver chceme napísať, že to bola naozajstná „škola hrou“.
Ďakujeme za super zážitok!
Tatiana Šarová, II.C
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Dňa 31.5.2018
sme sa zo školy
vybrali na exkurziu
do Vyšných Hágov
a Dolného
Smokovca.
Stretli
sme
sa
o 7.00
hod.na Dilongovej
ulici. S napätím sme
čakali
na
náš
autobus, v ktorom bola naša trieda 1.E zubní asistenti a 1.D maséri.
Mimo nás boli aj triedy 1.A,1.B,1.C zdravotnícki asistenti.
Cesta zbehla rýchlo. Jeden zo zážitkov bol, keď nás zastavili
dopravní policajti. Viacerým žiakom prekážalo rádio pána šoféra, no
vyhovel nám. Rádio stíšil a my sme si mohli pustiť svoje pesničky. Po
necelých dvoch hodinách cesty sme dorazili do jedného z cieľov Vyšné
Hágy. Boli sme prekvapení, ako to tam vyzerá. Príroda bola neskutočne
krásna a vzduch čerstvý. Sprevádzala nás pani učiteľka Kočišová a pán
učiteľ Pekár, ktorým Ďakujeme. Vnútri nás privítala pracovníčka, ktorá
nám hneď na začiatok pustila zaujímavý dokument o danom ústave,
kde sa liečia pľúcne ochorenia a tuberkulóza. Milo nás privítala
a rozdelila do dvoch skupín – maséri, zubní asistenti a zdravotnícki
asistenti. Videli sme mnoho miestností zo zaujímavými prístrojmi.
Napríklad prístroj na dezinfekciu rúk, čo bolo veľmi zaujímavé.
Nachádzalo sa tam aj biochemické laboratórium a krematórium. Videli
sme aj RTG miestnosť. Po skončení exkurzie nás pani vyviedla vonku
a rozlúčila sa s nami.
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Naša druhá zastávka bol Dolný Smokovec, kde boli detičky
s pľúcnymi ochoreniami, alergiou a tuberkulózou. Mňa osobne to
zaujalo viac. Videli sme tam niečo, čo mnohí z nás už vyskúšali, a to
napríklad inhaláciu – vyčistenie nosa, ktoré nám predviedla žiačka 1.E
triedy – Sabína Mikulová. Sadli sme si do veľkej miestnosti a s napätím
sme očakávali, čo nás čaká a čo sa dozvieme. Privítala nás pani
doktorka, ktorá nás oboznámila s týmto ústavom. Rozdelili sme sa na
tri skupiny - zubní asistenti, maséri a zdravotnícki asistenti. Budova
bola veľmi dobre zariadená a cítili sme sa tam príjemne. Navštívili sme
izby pre malých pacientov s rodičmi. Nachádzala sa tu aj škôlka so
školou, aby pacienti nemuseli školu zameškať. Bol tam aj bazén, do
ktorého by sme si boli radi skočili. Zaujímavá bola miestnosť, kde sa
robili pľúcne vyšetrenia - mnohí z nás sú astmatici a informácie, ktoré
nám
poskytli,
boli
užitočné. Po skončení
sme vyšli von s dobrým
pocitom, že sme niečo
nové videli a niečo sa aj
naučili. Síce sa to
netýkalo odboru zubný
asistent, ale informácie
nám
neuškodia!
S natešením a s dobrým
pocitom sme čakali na
náš autobus. V zhone sme doň nastúpili a tešili sa späť do Prešova.
Cesta zbehla rýchlo, bez problémov. Vystúpili sme o 13.45 hod. na
Dilongovej ulici. Náš výlet skončil! Máme peknú spomienku a množstvo
zážitkov, ale aj informácie naviac.
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Bolo by dobré, keby sme mali
nejaký rozchod.
Keď nám pani sprievodkyňa
oznámila, že v ústave sa nachádza
márnica,
ostali
sme
plní
očakávaní, že sa tam pôjdeme
pozrieť, no nešli sme.
Diana Uličná, I.E
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rozprávkový...
Oravský hrad
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„Priemerná rýchlosť
kýchnutia je okolo
161km/h?“
„Jediné stiahnutie
srdcového svalu dokáže vystrieknuť krv do výšky 9 metrov?!“
„Ľudské telo má 639 kostrových svalov a 6 miliárd svalových vláken?“
„Deti majú po narodení 300 kostí, dospelí jedinci majú 206
kostí?“
„V ľudskom tele je dohromady približne 100 000 km krvných ciest, čo
je 2-násobok obvodu Zeme?“
Naše postrehy z výstavy BODY THE EXHIBITION v Bratislave:
- fascinujúci svet ľudského tela 
- Výstava sa mi veľmi páčila. Bolo úžasné vidieť všetko tak, ako to
funguje. Teraz, keď si to už viem predstaviť, bude sa mi ľahšie učiť
anatómia.
- Bolo veľmi zaujímavé a poučné vidieť, ako vyzerajú časti ľudského
tela.
- Výstava bola super. Mala som možnosť zopakovať si niektoré veci
z anatómie a dozvedieť sa aj niečo nové.
- Celou výstavou nás previedli medici, ktorí nám odpovedali na všetko,
čo nás zaujímalo.
- Na tejto výstave som si uvedomila, aký veľký dar je byť zdravý .
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Po dnešnej exkurzii v
kúpeľoch Lučivná sme
mali možnosť vidieť
rôzne
procedúry.
Navštívili sme saunu,
bazén, inhalačnú liečbu a
masáže. Chodia tam deti
ktoré
majú
sinobronchitídy,
alergické nádchy, stavy
po opakovanom zápale
pľúc, stavy po pľúcnych operáciách a mnoho ďalších. Spolu s deťmi tam
chodia aj ich mamky, ktoré majú možnosť chodiť s deťmi na procedúry. Deti
navštevujú školu, môžu využívať rôzne spoločenské hry ako šach, stolný
tenis, v zimnom období môžu deti tráviť čas na lyžiarskom svahu. Voľné chvíle
si môžu spríjemniť aj divadelným predstavením a môžu sa zabaviť na
diskotéke.
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20.04.2018 sme sa zúčastnili na regionálnom kole súťaže prvej
pomoci. Spolu so Simonou Brozmanovou a Damiánou Katarínou Anderkovou
som absolvovala tri modelové situácie a jeden vedomostný test. V úvode
súťaže sme pri žrebovaní poradia vytiahli číslo jeden. V prvej modelovej
situácii sme ošetrovali bodnutie nožom do brucha od agresívnej kamarátky.
Druhá modelová situácia vyobrazovala haváriu autobusu so štyrmi
postihnutými. Pri poslednej modelovej situácii sme našli na zemi ležať slečnu
s káblom v spálenej ruke v bezvedomí a bez zachovaného dýchania. Po tomto
zistení nás rozhodcovia presunuli na figurínu, na ktorej sme vykonávali
resuscitáciu osem minút. Po obnovení krvného obehu sme sa presunuli
k slečne a zabezpečili sme priechodnosť dýchacích ciest. Vedomostný test bol
náročný, avšak podľa našich informácií sme ho zvládli najlepšie spomedzi
ďalších ôsmich tímov. Na prvom mieste sa umiestila Levoča, za Levočou
nasledovalo Humenné a len bod a pol pred nami sa na treťom mieste
umiestnili Michalovce. Počas súťaže sme nabrali mnoho nových informácií aj
vďaka dvom krátkym prednáškam, a to prednáška o operačnom stredisku
a prednáška od autorov knihy „Prvá pomoc v praxi“.
Katarína Anderková, II.A
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Exkurzia, ktorú sme
absolvovali na Prešovskej
univerzite, bola zaujímavá a
poučná. Bola to exkurzia o
biológii a čo sa vlastne v
tomto odbore učí a skúma.
Dozvedeli sme sa veľa
nových
informácií,
no
najzaujímavejšie podľa mňa
boli pikošky, ktoré nám prezradila naša sprievodkyňa, ktorá na tej škole
študovala a teraz tam učí. Na otázku, či by tam chcel niekto študovať,
však nikto neodpovedal. Obzreli sme si všetky laboratórne miestnosti a
videli sme aj veľa zaujímavých prístrojov, ktorých názov si, bohužiaľ,
nepamätám. Po prehliadke všetkých miestnosti sme sa poďakovali pani
sprievodkyni a rozhodli sa, no skôr by som povedala, že pani učiteľka
rozhodla, že si prezrieme ešte knižnicu, kde sa žiaci pripravujú a
požičiavajú materiál na učenie. Ku koncu exkurzie sme sa rozhodli
odfotiť, to predsa nesmie
chýbať. Dali sme si
menšiu pauzu a pomaly
sa vrátili do školy.
Karolína Gáborová, II.D
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Výlet do Bratislavy bol
veľmi zaujímavý, Každý
by si myslel, že to bol
úplne
normálny,
obyčajný, nudný výlet
ako každý iný, no pre
mňa
to
bolo
dobrodružstvo, na ktoré
budem
ešte
dlho
spomínať. Plán bol nasledovný - ubytovať sa, niečo pred divadlom
zahryznúť, obliecť si niečo elegantné, predsa len nešli sme do kina, ale
do SND a nakoniec sa stretnúť pred hotelom a hor sa na divadelné
predstavenie. Tu nastal bod zlomu, keď sme si už mysleli, že žiadne
divadlo nestihneme. Začalo dobrodružstvo, ktoré nikto nečakal.
Poviem vám, vidieť zúfalé a stratené žiačky na čele s pani učiteľkami,
ako behajú a hľadajú vchod do SND, muselo byť poriadne vtipné.
Samozrejme, nestihli sme to na čas, ale pustili nás aj napriek tomu, že
sme prišli neskoro. To bola úľava, keď nás pousádzali na naše miesta,
no najväčší kameň zo srdca mi spadol a som presvedčená, že nie iba
mne, ale celému ženskému obecenstvu, keď som zazrela Jeho v
krásnom elegantnom obleku, s hereckým výrazom na tvári a tá
postava.... verím, že každý si našiel to svoje, samozrejme hovorím
o Jánovi Koleníkovi. Po divadle som cítila niečo neopísateľné a
nezabudnuteľné. Všetci sme sa spokojne vrátili do hotela a ráno sme
navštívili kultúrne pamiatky a okolo siedmej večer sme sa vrátili šťastní
a dobytí z cesty domov.
Karolína Gáborová, II.D
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Bolo to ráno ako každé iné. Vstávala som s pocitom a výrazom tváre
"zabite ma". V polospánku si umývam zuby a rozmýšľam nad tým, čo
oblečiem, aby som nebola na instastory's celej školy �, v takom

"nasadení" dobieham autobus a modlím sa, aby som sa v kolóne stihla
naučiť zoe.. Alee predsa... Bolo čosi inak... Po 7 hodinách počúvania
monológov učiteľov a odpočítavania času do konca vyučovania, nadišla
tá chvíľa. Makeupove tašky sa otvorili, odličovače sa hádzali po triede a
žehlička sa nahrievala. Myslím, že v ten deň stúpla spotreba elektriny
aspoň o 10%. Každá z nás sa snažila zakryť znaky puberty kilogramom
mejkapu a menila rovné vlasy na kučery a kučery na rovné. Potom
nasledovalo obliekanie. To bola najhoršia časť večera. Len si to
predstavte ... Obliekajú sa 3 baby, len aby si si nezotrela mejkap a
nerozstrapatila vlasy. A keď sa to konečne podarí, hrdo sa postavíme
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na opätky. Hrdo kráčaš po schodoch, priestory vysokoškolského areálu
ti dodávajú sebavedomie a 5 rokov naviac a sústredíš sa len na to, aby
si sa nepotkla, lebo pri dverách stoji chlapec, ktorý sa ti tak dlho páči.
Vstupuješ ako "kráľovná plesu" a hľadáš miesto čo najďalej od učiteľov.
Potom to začalo... Nádherný prihovor nášho slniečka Evky a slávnostný
prihovor pani riaditeľky, k tomu sa pridalo chutné menu.. Skoro ako na
svadbe, ba lepšie.. A s takým plným žalúdkom vybehneš na parket a
poriadne to premiešaš. Šaty farieb dúhy, kravaty či motýliky. Pár hodín
strávených spolu mimo areálu školy. Táto akcia bolo dlho potom

ospevovaná žiakmi i učiteľmi. Všetci sme radi, že sa vedenie i naši
zástupcovia snažia spestriť všedné dni v škole, a tým nám dávajú
možnosť lepšie sa spoznať.. Ďakujeme.
Simona Lukáčová, III.B
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Divadelné predstavenie Ťapákovci
Dňa 28.5. 2018 sa triedy druhého ročníka zúčastnili divadelného
predstavenia Ťapákovci. V skratke o divadle. Divadlo Alexandra
Duchnoviča je divadlo, ktoré sa nachádza v Prešove a je jediným
slovenským divadlom hrajúcim v rusínskom jazyku. Jeho činnosť je
zameraná na rozvoj a šírenie kultúry Rusínov a Ukrajincov.
V tomto interview sme sa zamerali na názory a pocity triedy 2.A.
Ako sa ti páčilo na predstavení Ťapákovci?
Divadlo sa mi páčilo hlavne preto, že tam boli herci z rôznych
televíznych relácií a reklám, ako napríklad Jozef Pantlikáš z Rodinných
prípadov alebo Jevgenij Libezňuk z reklamy na Coop Jednotu.
Simona Brozmanová
Bolo niečo, čo sa ti na predstavení nepáčilo?
Predovšetkým odlišný vývoj príbehu ako v knihe. Kvôli rusnáckemu
nárečiu som si musela domýšľať niektoré slová, čo mi kazilo celkový
dojem.
Michaela Imrichová
Ktorá postava ťa najviac zaujala?
Najviac ma zaujala postava Anče, ktorá bola pekne zahraná. Jej dobový
kostým, ktorý bol celý čierny len zvýrazňoval jej osobnosť a smútok.
Mariana Pončáková
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Prekážalo ti, že tam naozaj fajčil jeden z hercov?
Mne osobne to neprekážalo, ale bola som udivená, že mu tam dovolili
naozaj fajčiť. Bolo veľmi zaujímavé, ako robil krúžky z dymu.
Nikola Fecková

Celkový dojem žiakov bol veľmi pozitívny. Žiaci si veľmi užili vizualizáciu
diela, ktoré je na povinné čítanie na hodine literatúry. Zhodli sa na
tom, že by si radi pozreli ďalšie predstavenie z povinného čítania.

Andrea Tóthová, Martina Chomincová, Juliana Kazimírová, II.A

Vita
Edukácia detí v škôlke

2/2018

Dňa 26. 4. 2018 zubní asistenti z 3. E navštívili Súkromnú škôlku
ELBA v Prešove pod dozorom pani učiteľky Mgr. Terézie Kočišovej.
Deti nám ukazovali ako si čistia zúbky a aké pomôcky používajú.
Následne sme im my ukázali, ako si správne čistiť zúbky a aké pomôcky
by boli pre nich najlepšie. Boli sme perfektne vybavení, začo ďakujeme
pani učiteľke – Mgr. Terézii Kočišovej. Po ukončení prednášky a
názorných ukážok, nám deti zopakovali, čo sa naučili a každý bol
odmenený darčekom. Už pri vstupe sme mali príjemný pocit z pani
učiteliek,
ktoré
učia v materskej
škole, pretože nás
privítali
s
úsmevom na tvári.
Na počudovanie aj
ich chrup vyzeral
ukážkovo.
Pre
všetkých , čo sme
sa zúčastnili tejto
edukácie, to bola
veľmi
dobrá
praktická skúsenosť a veľmi radi by sme vymenili aspoň ešte 1 hodinu z
cvičení za hodinu edukácie s deťmi.

Šimon Mičkanin, Martin Škvarko, III.E
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Umelecký duch zdravoťákov
S agóniou v duši
kričí, udiera, kope.
Do neba volajúce...do neba plynúce...

Zmätok vpustený do éteru.
Svoje pozlátko v hrudi
vypustila z reťazí
čakajúc, kto uderí.

A keď sa nik nenašiel,
darovala si pokoj.

Mala svoje nočné mory.
Pestovala si ich ako sukulenty,
na sterilnej poličke z Ikey.

Keď sukulenty vyhodila,
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zo svojej duše kráter urobila,
nastala katarzia.

Paranoidná už dávno nie je.
Hlúpučká slečinka už nebýva,
Veď predsa si sľúbila, že už nikdy viac paranoje.
Odvtedy ich viac nenosila.

Krásne bojuje.
Už neuteká od seba,
cigu už z krabičky vyťahuje.
Dym z pier uniká...dym uniká.

Naposledy jed vydýchla.

Pod kožou vryté jazvy,
vryté meno tvoje,
v hlave farebné archívy,
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vedie krásne boje.

Už ňou nie je.
Už ju v strate nenájdeš.
Vyhľadaj ju v hľadaní.
Maj ochotné srdce,
možno aj ona sa ti raz otvorí...

Jana Leščinská, III.E
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Poďakovanie učiteľom
Úspechov i tvorivej práce bolo tento školský rok naozaj veľa.
Práve preto pochváliť treba tých,
ktorí za týmito úspechmi i tento rok stoja.
Im rovnako za ich celoročnú prácu naša vďaka patrí,
za to, s akou vervou a úsilím každoročne zdolávajú Tatry.

Často možno v tieni zabudnutia stoja,
no hlavne vďaka nim je predsa úspechov, akcií i dobrých
výchovno-vzdelávacích výsledkov tak nespočetne veľa.
Na ich pleciach však bremä leží najťažšie,
keďže formujú to,
čo je pre nás všetkých najdrahšie.

Učiteľ je ten, ktorý v sebe tú zázračnú silu má,
pretvárať detskú dušu,
otvárať jej brány poznania dokorán.

V tejto chvíli preto treba našim učiteľom úctu vzdať,
za ich obetavosť, lásku a drahocenný čas,
ktorý žiakom počas celého roka venovali
a na ďalšiu cestu životom ich obetavo pripravovali.

