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Editoriál
Dámy a páni,
úprimne povedané, neviem, o čom skôr napísať. Je jasné, žeby som dokázala
napísať akékoľvek klišé, úryvok o tom, že leto rýchlo zbehlo a že Tesco už má
Vianoce zhruba dva mesiace a bla-bla. Avšak potom by sa mojich 5 minút slávy
v podobe tohto úvodníka celkom minulo.
Chcem začať a zároveň skončiť fenoménom zvedavosti. Nie tej ľudskej, čo asi
dnes večer bude robiť ten fešák z vedľajšej triedy. Chcem písať o krásnej
zvedavosti, ktorá rodí. A znovu tým nemyslím udychčanú mamičku, ktorej na
ultrazvuku nepovedali pohlavie potomka. Chcem tvrdo a neodbojne pritlačiť
na vašu sivú mozgovú kôru. Viete, ako krásne sa pani učiteľka Geletičová
nadchýna, keď hovorí o priemyselnej revolúcii alebo všetkých tých slovenských
polyglotoch minulých čias... (ak nie, určite ju zastavte na chodbe ) Ak by sme
sa dnes chceli za jedného z nich prehlásiť, bolo by to nemožné, lebo veda
a technika pokročila tak, že proste stíhame. Takže sme skĺzli do ďalšieho
extrému. Nechceme poznať zázrak toho, ako sa zohreje jedlo v mikrovlnke,
lebo keď to napíšem do Googlu, tak to hneď viem. Keby tak Matej Bel poznal
Google! To, čo musel hľadať v knihách celé hodiny, by vedel za 5 sekúnd. Pri
rýchlejšom internete aj skôr. Môžeme toho toľko tak jednoducho vedieť. Prečo
vidíš ohňostroj, keď sa prudko postavíš? Ako len urobili tunely pod vodou? Ako
vznikne čierna diera? Prečo praskne balón, keď naň dáš šťavu z pomarančovej
šupky? Existujú mimozemšťania? Prečo ti zaľahne v ušiach, keď zívaš? Prečo
rak chodí dozadu? Nevŕta ti to hlavou? Môžeme žasnúť a môžeme mať
Kolumbov pocit objavenia Ameriky na počkanie! Je nám otvorený celý svet. Tak
neváhaj a ber! Čo keď budeš práve ty ten, kto vynájde niečo brilantné?
Ivana Čolláková, IV.D
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Kurz ochrany života a zdravia
V dňoch 12. – 14. 09.2016 sa uskutočnil Kurz ochrany života a zdravia (KOŽaZ)
pre žiakov 3. ročníka. Kurz sa konal v priestoroch letného kúpaliska Delňa
v Prešove. Kurzu sa zúčastnilo 141 žiakov 3. ročníka a 2 žiačky IV. B, ktoré sa
vlaňajšieho kurzu nezúčastnili zo zdravotných dôvodov. Program kurzu
prebiehal na desiatich stanovištiach, kde sa žiaci zabavili a naučili niečo nové.
Spoločnými silami sa s učiteľmi naučili pádlovať, zlaňovať a mnohé iné veci. Na
záver kurzu si otestovali svoje zručnosti v jednotlivých súťažiach. Stanovištia a
pretek pre našich žiakov zabezpečili učitelia SZŠ, problematiku CO
odprezentovali lektori z Okresného krízového centra v Prešove. Veríme, že si
žiaci, ale aj učitelia odniesli z kurzu nezabudnuteľný zážitok.
Mgr. Alexej Bayer
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Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu
a fyzickej aktivity v celej Európe. Hlavnou témou kampane bolo heslo
„#BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa
športu, ale po celý rok. V roku 2016 sme si pripomenuli už jeho druhý ročník.
Stredná zdravotnícka škola sa rozhodla podporiť túto iniciatívu Európskej
komisie svojou aktívnou účasťou. Podujatie Stredná zdravotnícka škola v
pohybe sa konalo 13. septembra 2016 so začiatkom o 7.00 hod. Pod vedením
učiteľa telesnej a športovej výchovy Mgr. Miloša Marinicu sa jednotlivé triedy
na hodinách telesnej a športovej výchovy zapájali do rôznych pohybových
aktivít. Zúčastnilo sa ich 77 žiakov. Zábavnou formou sme sa snažili naplniť cieľ
tohto podujatia, čiže byť v pohybe, byť aktívni. Žiaci sa učili pracovať v tíme aj
samostatne zdolávaním prekážkovej dráhy, loptovými hrami a rôznymi
pohybovými aktivitami a cvičeniami pre zlepšenie zdravia. Tieto aktivity spolu
s
pútavým
výkladom
učiteľa
mali
viesť
žiakov
k budovaniu kladného vzťahu k pohybovej aktivite, ktorý by pretrvával po celý
život. Veríme, že toto podujatie nebolo zbytočné a podarilo sa nám podnietiť
mladých ľudí k aktívnemu a zdravému životnému štýlu. Už teraz sa tešíme na
ďalší ročník, nakoľko ohlasy od žiakov boli viac než pozitívne.
Mgr. Miloš Marinica
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Biela pastelka je verejná akcia zameraná na podporu ľudí so zrakovým
postihnutím. Jej výnos slúži na dofinancovanie aktivít,
ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť
sa do bežného života. Dňa 19. 09. 2016 sa konala v našej
škole zbierka na pomoc a podporu nevidiacich a
slabozrakých – 2 dobrovoľníčky z II.C triedy - Bianka
Dadejová a Tímea Velebírová oboznamovali našich žiakov
a pedagógov s touto akciou a zároveň rozdávali propagačný materiál a symbol
- Bielu pastelku za dobrovoľný príspevok. V Prešovskom kraji sa podarilo
vyzbierať sumu 20 247,29 €. Na našej škole sa vyzbierala suma 73,59 €.
Všetkým, ktorí nezištne prispeli na dobrú vec, patrí veľké ĎAKUJEM.
Mgr. Erika Provázková

Deň srdca
Dňa 29.09. 2016 prebiehala 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. Naša škola sa už
niekoľko rokov aktívne zúčastňuje tejto kampane a ani v tomto školskom roku
tomu nebolo inak. 6 žiakov II.F triedy aktívne oslovovalo okoloidúcich
respondentov, ktorí si neskôr nechali vyšetriť hladinu cholesterolu v krvi a
zmerať hodnotu krvného tlaku a BMI. Podujatie prebehlo bez problémov a
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budeme veľmi radi, ak sa budeme môcť zapojiť do ďalších ročníkov.
Mgr. Erika Provázková

Viete, že...

1. Každý deň vyprodukuje srdce dostatok energie pre pohon kamiónu vo
vzdialenosti asi 32 kilometrov.
2. Srdce pumpuje krv do takmer všetkých 75.000.000.000.000 (75 biliónov)
buniek.
3. Jediná časť tela bez akéhokoľvek prekrvenia sú rohovky.
4. Srdce vykonáva najvyššiu fyzickú činnosť zo všetkých svalov v tele.
5. Počas priemerného života vypumpuje srdce 1.5 milióna barelov krvi. Toto
množstvo by naplnilo 200 cisternových železničných vagónov.
6. Prvá bunka srdca začne biť už 4 týždne od splodenia dieťaťa.
7. Najťažšie srdce má modrá veľryba. Jej srdce váži 680 kilogramov.
8. Podľa výskumov zvyšuje vyššie vzdelanie riziko srdcových ochorení.
9. Najväčšou hrozbou pre vaše zdravie je ochorenie srdca.
10. Srdce bolo nájdené aj v múmii starej 3 000 rokov.
12. Najpravdepodobnejší čas infarktu je v pondelok ráno.
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13. Prvý kardiostimulátor mal šnúru dlhú niekoľko metrov a pripájaný bol do
klasických zásuviek.
Zdroj: internet

Návšteva synagógy
V dňoch 21., 23. a 28. septembra 2016 žiaci I.A, I.B, I.C, I.D a I.E navštívili
Židovskú synagógu v Prešove. Exkurzie sa zúčastnili pri príležitosti Dňa obetí
holokaustu. Prednášku viedla PhDr. Mihoková, ktorá pútavo a zaujímavo
predstavila dejiny Židov, s dôrazom na udalosti spojené s mestom Prešov.
Počas prehliadky exponátov žiakom priblížila židovské zvyky, tradície
a činnosti spojené s každodenným životom.
PaedDr. Júlia Geletičová
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Európsky deň jazykov
26. september je od roku 2001 vyhlásený za Európsky deň jazykov s cieľom
pripomenúť si jazykovú rôznorodosť nášho kontinentu s 24 oficiálnymi jazykmi
a mnohými ďalšími menšinovými jazykmi a nárečiami.
Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, Prešov zorganizovala v tento deň
pútavú školskú akciu. Učitelia so žiakmi 3. ročníka denného štúdia pripravili
deň plný zábavy a poznávania kultúry jednotlivých krajín, ktorých jazyky sa
vyučujú na našej škole. Prváci mali možnosť spoznať ich tradície a obyčaje
hravou formou, prostredníctvom posterov, kvízov, prezentácií, ochutnávky
národných jedál. Dúfame, že týmito aktivitami sme vzbudili motiváciu
o štúdium jazykov.
Tento deň má byť zároveň výzvou pre ľudí každého veku k štúdiu cudzích
jazykov. Znalosť jazykov pomáha rozvíjať vzťahy medzi krajinami, medziľudské
vzťahy medzi rôznymi kultúrami a zároveň ponúka možnosť ľahšie sa uplatniť
na pracovnom trhu.
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Mgr. Zuzana Michalovová, Mgr. Peter Kilian
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CHARITATÍVNA
ZBIERKA –
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Dňa 06. 10. 2016 prebiehala
na Slovensku charitatívna akcia
,,Deň
nezábudiek“,
ktorá
sa uskutočnila pod záštitou Ligy
za duševné zdravie. Dlhodobými
cieľmi Ligy za duševné zdravie
je
zachovanie
dôstojnosti
pre ľudí s duševnou poruchou,
ich sociálna inklúzia a dobudovanie komunitnej siete denných
stacionárov a chránených dielní.
Do tejto zbierky sa zapojila
aj naša škola, dve žiačky II.C triedy Bianka Dadejová a Timea Velebírová
edukovali žiakov a zamestnancov našej školy o prebiehajúcej zbierke
a zároveň za dobrovoľný príspevok rozdávali symbol – modrú nezábudku.
Všetkým, ktorí nezištne prispeli, patrí veľké ĎAKUJEME.
Mgr. Erika Provázková

IMATRIKULÁCIA 2016
Mesiac september sa odjakživa spája s nástupom žiakov do škôl. Pre niekoho
sú to dvere stredných, pre iných dvere vysokých škôl. Jedno majú žiaci prvého
ročníka predsa len spoločné – IMATRIKULÁCIU. Jedno slovo, ktoré umocňuje
pocit jedinečnosti a dôležitosti v živote každého žiaka. Ani táto jeseň nebola
v našej škole iná. Po doznení prázdnin a sladkého ničnerobenia nastal pre
žiakov čas zodpovednosti. Tohtoročná imatrikulácia žiakov prvého ročníka sa
uskutočnila 23. septembra 2016 v zasadačke Krajského úradu v Prešove. Zistili
sme, že medzi prvákmi máme hudobné talenty. Žiaci nám v krátkom kultúrnom
programe zaspievali, zatancovali ľudové i moderné tance a zahrali na gitare.
Kultúrnym programom ich sprevádzali žiačky štvrtého ročníka Radka a Zuzana
a žiačka tretieho ročníka Veronika, ktorá je predsedníčkou žiackej školskej
rady. Súčasťou imatrikulácie bol aj imatrikulačný sľub, ktorý končil
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jednohlasným – SĽUBUJEME. Zložením sľubu sa žiaci zaviazali dodržiavať
„študentské zákony“.
Mgr. Slavomíra Mušinková
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Dňa 10. 10. 2016 naše pozvanie prijali lektori firmy Curaprox. Žiaci III.E triedy
študijného odboru zubný asistent si vypočuli odbornú prednášku
Mgr. Serafínovej, ktorá bola zameraná na dôležitosť odstraňovania
mikrobiálneho plaku a na dôsledky, ktoré vznikajú pri jeho nedostatočnom
a nepravidelnom odstraňovaní. Pod vedením lektorov žiaci absolvovali
praktický nácvik používania pomôcok k individuálnej ústnej hygiene. Žiaci si
rozšírili svoje vedomosti v danej oblasti, a tým prispeli k ich ďalšiemu
odbornému vzdelávaniu.
PhDr. Jitka Čipaková
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V rámci akcie Farebný október ŽŠR vyzvala žiakov, aby prišli v týždni od 10.10.
do 14.10. oblečení každý deň v inej farbe (pondelok – modrá, utorok – zelená,
streda – červená, štvrtok – biela, piatok – fialová). Cieľom tejto akcie bolo
spestriť si pochmúrne jesenné dni a vniesť do života trochu farby, čo sa,
myslíme si, aj podarilo.
Mgr. Repaská, Mgr. Steinerová
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Dňa 18. 10. 2016 navštívili našu školu žiaci 4.A triedy EZŠ v Prešove s triednou
učiteľkou PaedDr. Demčákovou v rámci jesenného projektového týždňa svojej
školy. Ich cieľom bolo zistiť počas dňa povolaní, čo všetko zahŕňa práca
zdravotníckeho asistenta, maséra a zubného asistenta a ako sa žiaci na tieto
svoje budúce profesie pripravujú v odborných učebniach na našej škole. Naši
mladší návštevníci si mohli vyskúšať modely, pomôcky a prístroje, ktoré naši
žiaci používajú pri vyučovaní prvej pomoci, ošetrovaní detí a dospelých,
aplikácii masáže lávovými kameňmi, bankovania, reflexnej masáže nôh. Žiaci
študijného odboru masér im ukázali, ako správne sedieť, vyskúšali si cviky pre
správne držanie tela a v odbornej učebni zubných asistentov sa dozvedeli, ako
správne čistiť zuby, ale aj ako ovládať zubárske kreslo. Veríme, že sa im
návšteva u nás páčila.
PhDr. Monika Gorecká
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Zážitkové vyučovanie
Dňa 19. 10. 2016 sa žiaci I.A a I.B zúčastnili alternatívnej výučby v Krajskom
múzeu v Prešove. Cieľom bolo zatraktívniť vyučovací proces prostredníctvom
zážitkového vyučovania. Prednášku viedol JUDr. Mgr. Jozef Kušnír, ktorý
pútavým a zaujímavým spôsobom odprezentoval „Stredoveké mesto Prešov.“
Počas výkladu bol žiakom sprístupnený a predstavený vlastný zbierkový fond.
Žiaci tak mali možnosť vidieť repliky, ako aj originály vystavených predmetov.
Najväčšiu pozornosť vzbudila replika stredovekého Prešova s hradbami
a opevnením, 3 rôzne erby, Caraffov meč, ako aj predmety dennej potreby.
Súčasťou tejto netradičnej hodiny bola aj podnetná diskusia a zaujímavý kvíz,
ktorý preveril nadobudnuté vedomosti.
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PaedDr. Júlia Geletičová
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FUTSAL
Dňa 20. 10. 2016 sa žiaci SZŠ zúčastnili na futsalovom turnaji, ktorý sa konal
v telocvični HA na Baštovej ulici. Turnaja sa zúčastnilo 6 škôl z Prešova. Hralo
sa v dvoch skupinách, hrací čas bol 20 minút. V skupine sme jeden zápas vyhrali
a jeden prehrali a postúpili sme do semifinále, kde sme nestačili na Hotelovú
akadémiu v Prešove, s ktorou sme prehrali. V konečnom dôsledku sme sa
umiestnili na štvrtom nepostupovom mieste. Chlapci bojovali zo všetkých síl,
škoda nepremenených šancí, no verím, že v ďalších pôsobeniach budeme
úspešnejší.
Mgr. Tomáš Fiamčik
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Október – mesiac úcty k starším
Dňa 26.10.2016 sa žiaci II.B – Petrová Mariana, Krajňáková Monika, Lukáčová
Simona, II.C – Šofranková Jana, II.E – Mičkanin Šimon a IV.D – Hakošová Zuzana
pod vedením Mgr. Provázkovej a Mgr. Mušinkovej zúčastnili školskej akcie v
DSS Volgogradská ul., Prešov pri príležitosti ,,Októbra – mesiaca úcty
k starším.“ Klientov zariadenia sme potešili príhovorom, peknou básňou,
ľudovými a modernými piesňami sprevádzanými hrou na akordeóne a gitare.
Na záver vystúpenia sme dali klientom a personálu zariadenia možnosť, aby si
zvolili pieseň podľa svojho výberu, ktorú sme si spoločne a s radosťou
zaspievali. Taktiež sme si pre klientov pripravili aj malý darček a obdarovali ich
čerstvými vitamínmi (ovocím). Vystúpenie sa klientom a personálu zariadenia
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veľmi páčilo, úsmev na ich tvárach a radosť v očiach svedčili o tom, že sme
obohatili ich srdcia a spríjemnili voľné chvíle. Taktiež nám bolo vyslovené
poďakovanie za to, že na nich nezabúdame a vyslovené želanie stretnutia v
budúcom roku.
Mgr. Erika Provázková , Mgr. Slavomíra
Mušinková

Logická súťaž o
najšikovnejšiu
školu v Košiciach...

Na základe elektronickej
ponuky sme si objednali
termín súťaže a prihlásili sa
títo žiaci: 1. Timea Artimová
I.D 2. Lea Čičilová II.E 3. Lýdia
Petrušková II.E 4. Michal Urda
II.E Súťažili v izbe faraóna
Tutanchamona. - /http://therooms.eu/izby/tutanchamon/. Cena vstupného
do
súťaže
bola
10 eur, po 5 eurovej zľave, keďže sme išli v rámci školy. Po príchode do Košíc
sme sa peši presunuli na Alžbetinu ulicu č. 41, kde sa konala súťaž. Žiaci dostali
biele oblečenie a mohli sa vyzdobiť starožitnými šperkami. Vstupom do hrobky
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sa im začal odpočítavať čas. Na súťaž mali k dispozícií 70 minút, ktorý si
kontrolovali cez presýpacie hodiny umiestnené v hrobke. V hrobke boli
kamerovým systémom sledovaní a inštrukcie k jednotlivým úlohám dostávali
cez digitálnu obrazovku. V závere hry sa im otvoril sarkofág a v ňom bol kľúčik
k otvoreniu hrobky, a teda k samotnému východu z nej. Počas hry si utužovali
vzájomné priateľské vzťahy, pomáhali si, boli v nepretržitom strese, ktorý
umocňoval ich emocionálne reakcie. Pracovali v tíme a každý prispel
k vyriešeniu úloh. Kulisy hrobky boli výborné, podlaha čiastočne z piesku,
čo umožňovalo bohatší zážitok z hry. Úlohy sa im podarilo splniť v časovom
intervale. Žiakom sa súťaž veľmi páčila a keďže sme dostali informáciu
od organizátorov, že v Košiciach bude do konca roka sprevádzkovaná aj izba
pirátov z Karibiku a Alice z ríše zázrakov, majú záujem o účasť v súťaži
aj v nasledujúcom polroku.
PaedDr. Jana Krakovská

„Deň otvorených dverí“
Dňa 27. 10. 2016 v čase
od 8.30 – 13.30 hod.
sa
uskutočnil
„Deň
otvorených dverí“ na našej
škole. Zúčastnilo sa ho
253
návštevníkov
zo
41
základných
škôl
prešovského kraja. Žiaci
študijného odboru zubný
asistent prezentovali správnu techniku čistenia zubov, prípravu pomôcok
na zhotovenie výplní, prípravu odtlačkových hmôt, manipuláciu
so stomatologickým kreslom. Návštevníci si prezreli praktické ukážky
mechanickej očisty, dezinfekcie a sterilizácie nástrojov v zubnej ambulancii,
praktické ukážky odborných výkonov v zubnej ambulancii. Žiaci študijného
odboru masér predviedli klasickú masáž, bankovanie, masáž lávovými
kameňmi, demonštráciu „školy chrbta“, taping, manuálnu lymfodrenáž
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a prezentáciu procedúr fyzikálnej terapie. Žiaci študijného odboru
zdravotnícky asistent prezentovali praktické ukážky - kúpeľ dojčaťa, podávanie
jedla chorým, obväzovú techniku, úpravu postele, aplikáciu injekcií, odber
biologického materiálu na vyšetrenie, poskytovanie prvej pomoci a prácu so
zdravotníckou dokumentáciou. Návštevníci mali možnosť nazrieť do učebne
psychológie a biológie, do chemického laboratória, počítačových miestností,
školskej knižnice a jazykových učební. Predstavila sa im žiacka školská rada so
svojimi akciami. Prítomní hodnotili akciu kladne, nakoľko si nielen prezreli
priestory školy, ale dozvedeli sa aj množstvo informácií o jednotlivých
študijných odboroch.
Mgr. Vladimíra Beľaková
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Účelové cvičenie
Dňa 27. 10. 2016 sa
uskutočnilo účelové cvičenie
pre
žiakov
prvého
a druhého ročníka SZŠ v
priestore Pod Bikošom Marakaňa. Prebehli besedy a
ukážky činností vojenského práporu
CSS.
Cvičenie bolo ukončené brannou
športovou súťažou medzi triedami.
Mgr. Alexej Bayer
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Prešovské
stomatologické
dni
Dňa 28. 10. 2016 sa konal XVIII. ročník Prešovských stomatologických dní
v priestoroch Obvodného úradu v Prešove. Na tejto akcii sa okrem lekárov
a sestier pracujúcich v zubnom lekárstve zúčastnili aj žiaci našej školy
študijného odboru zubný asistent, a to Ľubica Lichvárová a Kristína Phamová.
S vyučujúcou PhDr. Jitkou Čipakovou si mali možnosť vypočuť odborné
prednášky, čím si obohatili svoje vedomosti. Konferencia bola veľmi dobre
zorganizovaná a na vysokej odbornej úrovni. Pre zúčastnené žiačky bola
veľkým prínosom a novou skúsenosťou.
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PhDr. Jitka Čipaková
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„Škola chrbta“
Dňa 26. 10. 2016 skupinka žiakov 4.D triedy v zložení R. Adamečko,
M. Čekanová, D. Fatľa, K. Goliášová a E. Kišeľová v rámci klinických cvičení
a projektu „Aby chrbát nebolel“ navštívili Základnú školu na Mukačevskej ulici
v Prešove. Cieľom bolo prezentovať „Školu chrbta“ a edukovať štvrtákov
prvého stupňa o zásadách a pravidlách, ktoré je potrebné dodržiavať, aby nás
nebolel chrbát. Prostredníctvom prezentácie bolo žiakom vysvetlené, ako
správne a nesprávne vykonávať bežné denné činnosti. Naši žiaci si pripravili
jednoduché cviky na fitlopte i na nestabilnej plošine, cviky s overbalom
a therabandom (pomôcky na cvičenie). Deti sa naučili a vyskúšali základy
správneho držania tela, sedu, chôdze aj nosenia školskej tašky. Na záver si
všetci zatancovali krátky, ale zábavný tanec na jednoduchú detskú pesničku.
Žiaci základnej školy boli milí, aktívni a spolupracovali. Naša návšteva sa im
páčila. Pevne veríme, že sa takáto akcia bude opakovať. Všetkým zúčastneným
patrí moje veľké ĎAKUJEM.
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Mgr. Soňa Smiková

Pravda o drogách
Dňa 24. 10. 2016 sa na našej
škole pre žiakov 2. ročníka
uskutočnila prednáška s názvom PRAVDA O DROGÁCH. Prednášku viedol pán
Peter Remper z Občianskeho združenia Slovensko bez drog so sídlom v
Bratislave. Hlavným cieľom prednášky bolo dosiahnuť u žiakov POROZUMENIE
toho, prečo DROGY pre nikoho nie sú skutočným riešením bežných problémov
(u žiakov sú často problémom škola, známky, rozchod s chalanom alebo
dievčaťom, nesmelosť, nuda, atď...). Naším prianím je, aby žiaci na konci každej
našej prednášky urobili vlastné rozhodnutie, že drogy brať nebudú.
Na prednáške so žiakmi boli rozobraté nasledujúce témy: ako drogy fungujú,
ako a prečo vzniká závislosť, čo sú najčastejšie príčiny toho, že niekto začne
brať drogy, aký je rozdiel medzi legálnymi a nelegálnymi drogami, ako drogy
vplývajú na myseľ. Žiaci sa aktívne zapájali a zaujímali sa o danú problematiku.
Mgr. Zuzana Giňovská
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„ NIE DROGÁM 2016“
11. 11. 2016 sa družstvo
našich žiakov: Veronika
Dujavová III.C, Veronika
Šejirmanová II.B, Simona
Stoláriková II.E, Adrián
Figura I.D, Dominik Leššo
II.C a Richard Pčolinský
II.B,
zúčastnilo
na
súťažno – zábavnom
podujatí pre študentov SŠ
v telocvični SOŠ technickej v Prešove, ktoré organizovalo ABC – Centrum
Prešov. Žiaci súťažili v rôznych disciplínach, ktorých cieľom bolo poukázať na
to, že voľný čas možno tráviť s humorom pri jednoduchých hrách alebo pri
športe. Nášmu družstvu sa najviac darilo v „hokejstojbale“, v ktorom žiaci stáli
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na stoličkách a hokejkou si v presnom poradí prihrávali loptu postupne až do
bránky. Najmenej úspešní sme boli v disciplíne „šikovná Číňanka,“ kde bolo
potrebné preniesť čínskymi paličkami 3 kusy cestovín z jednej misky do druhej,
pričom sa súťažiaca obutá v papučiach posúvala šmýkaním.
V celkovom hodnotení naše družstvo skončilo na 4. mieste.
PhDr. Monika Gorecká

Deň diabetu
Svetový deň diabetu (14.
11. 2016) je celosvetová kampaň,
ktorá
sa každoročne koná za účelom
zjednotenia
medzinárodnej
komunity chorých na cukrovku
a za účelom zvyšovania povedomia
o tomto ochorení, o jeho príčinách,
príznakoch, liečbe a komplikáciách.
Na našej škole sme si tento deň pripomenuli
súťažou vyhlásenou ŽŠR, ktorej cieľom bolo
pripraviť koláč alebo zákusok zo surovín
vhodných pre diabetikov. Do súťaže sa zapojilo
8 tried a výtvory žiakov boli naozaj nielen veľmi
chutné, ale aj zdravé, keďže boli pripravované
bez použitia klasických sladidiel. Odborná
porota rozhodla, že víťazom súťaže sa stáva
Matúš Vardzik z 1.D a jeho mrkvová torta, ktorá
bola naozaj výnimočná nielen po chuťovej, ale
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aj vizuálnej stránke. Matúš vyhral pomôcky na pečenie a sladkú odmenu pre
celú jeho triedu. Aj ostatní tvorcovia pochúťok boli odmenení malou odmenou.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili, a veríme, že sme aj takýmto
spôsobom pomohli zvýšiť povedomie našich žiakov o cukrovke.
Mgr. Repaská, Mgr. Steinerová

Dia recepty
Mrkvová torta s vanilkovým tvarohom a nízkym počtom kalórií
Potrebujeme:
1. Korpus:
 250g najemno nastrúhanej mrkvy
 50g jemných ovsených vločiek
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2 vajíčka
1 zrelý banán
1 ČL škorice
1 ČL kypriaceho
prášku
stévia (ľubovoľné
sladidlo podľa chuti)

2. Náplň:
 250g jemného
tvarohu
 ½ ČL vanilkového
extraktu
 ½ odmerky vanilkového proteínu (môžeme vynechať)
 stévia (ľubovoľné sladidlo podľa chuti)
 20g mletých orechov na posypanie

Postup: Oddelíme si žĺtky od bielkov. Vločky si zmiešame so žĺtkami,
rozpučeným banánom, škoricou, kypriacim práškom a stéviou. Mrkvu
nastrúhame najemno, pridáme ju k vločkovej zmesi a premiešame. Z bielkov si
vyšľaháme sneh, ktorý jemne vmiešame k ostatným surovinám. Cesto dáme
do tortovej formy a pečieme 35 minút na 180°C. Zatiaľ si tvaroh zmiešame
s vanilkovým extraktom, proteínom a osladíme podľa chuti. Tvaroh natrieme
na vychladnutý koláč a posypeme mletými orechmi.
Matúš Vardzik, I.D

Dia jablčník obrátený
Potrebujeme:
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ľubovoľné množstvo jabĺk postrúhaných na rezance (čím viac, tým je
zákusok chutnejší)
6 vajec
100g sorbitu
200g polohrubej múky
prášok do pečiva
kokosová múčka (len na posypanie
plechu)
DIA čokoláda

Postup: Na plech dáme papier, potrieme ho olejom, posypeme kokosovou
múčkou (lepšie sa potom oddeľuje papier od jabĺk) a rozložíme postrúhané
jablká. Celé vajcia vyšľaháme so sorbitom na penu, pridáme múku a prášok do
pečiva. Nalejeme na jablká a upečieme vo vyhriatej rúre. Po upečení
prevrátime na iný plech, dáme dolu papier a na jablká postrúhame DIA
čokoládu.
Dominika Bugošová, I.B

Vianočné sušienky
Potrebujeme:









400g hladkej múky
170g ovocného cukru
50g masla
2 vajíčka
1 lyžica rumu
3 lyžice medu
1 kávová lyžička sódy
bikarbóny
1 kávová lyžička medovníkového korenia

Postup: všetky tieto suroviny spolu zmiešame a dáme piecť na plech vystlaný
papierom.
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Petronela Balogová, I.D

Kokosové guličky
Guličky:




kokos
med
kokosový olej

Čokoládová poleva:


domáca čokoláda (kokosový
olej, kakao, med)

Postup: všetky tieto suroviny spolu zmiešame.
Vytvarujeme guľôčky, ktoré polejeme čokoládou.
Eva Ľašová, II.B

Umelecký duch zdravoťákov
Esej
Prinesie mi úspech skutočné šťastie
Medzi davmi ľudí sa to mení ako na
húsenkovej dráhe. V bipolárnom svete sa
hemžia ulicami extrémisti – bieli a čierni.
Nebolo by správne chcieť ich zmiešať
a rozdeliť. Túžba po uznaní behala po sivej
kôre obom. Jeden to prišliapol a tvrdo
zahryzol. Áno, stratil všetky zuby, ale zvládol to. Veď ide cez mŕtvoly. Druhý si
povedal, že nebude riskovať zatiaľ zdravý chrup. Obaja zablúdili.
Dvadsaťosem, dvadsaťdeväť, tridsať, tridsaťjeden. Ja som vážny človek.
Ja som vážny človek. A teraz mám presne päťstojeden miliónov
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šesťstodvadsaťdva tisíc sedemstotridsať hviezd. Vezmem ich do banky
a budem sa tešiť, že ich mám. Skoro ako tie farebné kúsky papiera, ktoré
sa takmer v každom štáte pýšia iným menom. Nedajú sa zjesť, nedá sa
na nich voziť, nevydávajú žiadny zvuk. A toľkým ľuďom robia neopísateľný
pocit eufórie. Papieriky, ktorých výrobná hodnota sa pohybuje okolo
6 centov. Zmysel naberajú až vtedy, keď sa ich človek zbaví. Bezhlavo sa
ponáhľajú za niečím, čo je vlastne samo o sebe ničím. Naháňať ich preto, aby
som ich mohol za niečo vymeniť.
Za primárny cieľ si stanovili, aby sa im svet chcel podobať. Aby sám o sebe
nemal zmysel. Egoisticky sa nás snažia obalamutiť presvedčením,
že sú najdôležitejšie. To by zatiaľ nebol problém. Ten nastal vtedy, keď sme
sklopili zbrane. Ako uniformu zvolili elegantný manažérsky oblek a za metodiku
si vybrali články vplyvných ľudí. Boháči, ktorí v šiestich bodoch zhrnú, ako sa
nevzdávať a ísť tvrdošijne, za každú cenu, dosiahnuť čo najvyššie konto. Čím
väčšia sumu, ktorú nedokážeš minúť, tým lepšie.
Imelo je parazit. Samo žiť nedokáže. Jediná možnosť ako prežiť, je „pricviknúť
sa“ na nejaký šikovný strom a vysať z neho, čím viac to ide. A paradoxom
ostáva, že ľudia neuznávajú strom, ktorý mu dal život, ale samotné imelo.
Parazita. Imelo sa rozširuje na celý strom, kým ho úplne nezje. Potom samo
zomrie. Pôdne baktérie zvolili jemnejšiu cestu. Urobili si s koreňmi bôbových
rastlín neformálnu dohodu. Vzájomne spolupracujú a kým imelo myslí len na
seba, v prípade symbiózy prosperujú obe strany. Odbočila som bez smerovky?
Chvíľu počkajte.
Prispôsobujeme sa momentálnej móde. Vyberáme to, čo s čím máme šancu
byť uznávaní. Aklimatizujeme sa do podmienok podnebia, ktoré sa aktuálne
považuje za prestížne. Paraziticky sa priživuje na hostiteľovi, pokým nestratí
tvár. Móda sa snaží z jedinečnej bytosti spraviť akoby cez kopirák človeka
tuctového bez ohľadu na jeho výnimočnosť. No s úspechom sa dá žiť
v symbióze.
Samozrejme, vyhliadka na úspech sa dá úplne ignorovať. Prípad zarytých ľudí
odhodlaných vzdať sa skôr, než sa vôbec pokúsia. Žena, ktorá ma priviedla na
svet, označuje menovaný typ ľudí ako „postavím pec a spadnem z nej“.
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Nechajú sa absolútne znechutiť obavami, adekvátnymi ale nie. Ak niečo povieš,
riskuješ, že sa ti ostatní vysmejú. Ak sa ozveš, môžeš byť za blázna. Ak vykročíš,
riskuješ, že spadneš. No najviac riskuješ, keď neriskuješ nič. Vtedy len tápaš.
Prežívaš, nežiješ.
„Podstatou života je jeho zmysluplnosť.“ (Robert Byrne). Ak nevieš, kam ideš,
zablúdiš. To je jasné. Pretĺkať sa bezvýznamne sem a tam bez toho, aby som
vedel kam idem, je zbytočné ako schody vo výťahu. Človek, ktorý nemá cieľ,
nič nedosiahol, nikým nie je a nič nemá. Celý jeho život je len náhoda. Nemá
čo dosiahnuť, teda to ani nikdy nedosiahne.
Skryť sa a tváriť sa, že ja som len malý mravček, ktorý nikdy nič nedosiahne, ti
nepomôže. Taký mravček je drobný, no zdvihne 50-násobok svojej váhy a ťahať
dokáže 30-násobok. A ak je korisť priveľká, zavolá si kamošov a urobia to spolu.
Nie si v tom nikdy sám.
Správny človek na správnom mieste. 62% ľudí vo výskume Gallupovho
výskumu uviedlo, že by nezvolilo rovnaký typ práce, aký v súčasnosti
vykonávajú. Pomohla by zmena? Človek je tvor nespokojný. Dokáže tráviť celé
hodiny polemika typu, čo by bolo keby. Narodil si sa ako vrabec, a teda nikdy
nebudeš orol. Aj keby si sa snažil urobiť si hniezdo v skalnatých horách,
žmurkať po orliciach a loviť malé hlodavce, orla by to z teba neurobilo. Úspech
dosiahni tam, kde si. „Ak je človek povolaný k tomu, aby bol zametačom ulíc,
mal by ich zametať tak, ako Michelangelo maľoval alebo Beethoven
komponoval. Mal by ich zametať tak dobre, že všetci osadníci neba i zeme
povedia: Tu žil veľký zametač ulíc, ktorý robil dobre svoju prácu.“ (Martin
Luther King Jr.) A taký úspech nás urobí šťastnými.
Peniaze úspech neznamenajú. Samy o sebe nie sú ničím. Mať pred očami len
vlastný profit, bez ohľadu na vyššie priority ako rodina, pocit spolupatričnosti
a fakt, že niekomu dávam svojím bytím zmysel.
Zavrieť sa radšej do škatule a len nejako doklepať tento život, aby sa
nepovedalo? Buď ambiciózny. Bojuj! Úspech ma môže urobiť v živote
šťastným. Veď nato je, aby robil ľudí šťastnými. Úspech je keď vidíš výsledok
svojej práce. A každého robí šťastným iný úspech. U jedného je to nádherná
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Sixtínska kaplnka, u iného skladba, ktorá rozpustí ľady. A úspech je aj čistá
ulica. Úspech je to , keď veci plnia účel.
Ivana Čolláková,IV.D

Naša generácia
Sme generácia, ktorej je dovolené takmer všetko. Máme právo vyjadriť sa,
argumentovať, cestovať a v neposlednom rade študovať. Môžeme všetko, ale
nemusíme nič. Je len na nás, ako si s tým poradíme. Buď začneme využívať možnosť,
že sa môžeme svojvoľne rozvíjať a plniť si svoje sny alebo len mávneš rukou a ideš si
ten stereotyp ako ostatní, ktorým je jedno, čo s nimi bude. A presne v tom je naša
chyba, len málo z nás využije prvú možnosť a prečo? Lebo sa bojí reakcie druhých, bojí
sa toho, že bude odsudzovaný za to, že chce byť sám sebou. Áno, práve presne toto je
na nás zle. Preto sme častokrát nazývaní ako ja „deti stratenej generácie“
a zasa tá otázka prečo? Lebo sme sebeckí, arogantní, city sme začali premieňať na
zvyky, komunikáciu sme vymenili za písmenkovanie na smartfónoch, náš život závisí
od filtrov a likov na sociálnych sieťach, nedokážeme rozoznať pravdu od klamstva,
pravého kamaráta a „kamarátov“. Sme pohltení virtuálnym svetom natoľko, že sme
prestali vyjadrovať svoje pocity, myšlienky a názory. Vytratila sa z nás ľudskosť, láska,
dobrosrdečnosť, úprimnosť..., vymenili sme to za nenávisť, klamstvá, sebeckosť,
tvrdohlavosť. A prečo? Pretože je lepšie hovoriť to, čo chcú iní, ako to, čo chceme my,
je ľahšie sa skryť za masku a pretvarovať sa pred ľuďmi, ktorým je v skutočnosti jedno,
ako sa mám, čo cítim ... Kamarátstva, ktoré mali trvať donekonečna, sa behom jednej
hodiny vytratili, pre niekoho, kto to chcel zničiť a závidel. Myslíme si, že
nepotrebujeme nikoho, že sme tak dokonalí, že všetko zvládneme sami
a nepotrebujeme pomoc. Ale kto tu bude vtedy, keď budeš na tom najhoršie, budeš
potrebovať útechu? Nikto. Pretože si každého od seba odohnal. Príde deň, keď zistíš,
že láska a to všetko dobré je na svete potrebné dokonca aj v našej skazenej generácii.
Chceš, aby naďalej pretrvávalo toto všetko zlé, čo som vymenovala? Verím, že nie. Tak
zahoď masku a ukáž to, aký si, vyjadri to, čo chceš. Máš niekoho rád? Choď
a dokáž mu to. Chýba ti niekto? Povedz mu to. Neboj sa vyjadriť to, čo cítiš. Len na
krátku chvíľu sa staň niekým, kým naozaj chceš byť a uvidíš, že nie je to také zlé, ako
to vidíš a ako sa zdá, a naša generácia môže byť príkladom pre tú mladšiu.
Anonym
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Neviem čo si myslieť mám.
Nechcem, aby si bol sám.
Aby si stál tam
a nad minulosťou rozmýšľal
a vždy dával nádej nám,
keď vieš že je to len klam.
Či sa báť mám,
že sa ten príbeh skončí nám
a zabudnutý vo vetre bude viesť tam,

kde stojí samotár sám.
Simona Čechná, III.A

Mama
Poznám ženu menom mama,

aj keď sa občas rozčuľuje.

je to ale veľká dáma.
V kuchyni ona exceluje

Upratovanie to je jej rutina,

a dobroty pripravuje.

no bordel je vždy naša vina.
Výchova ta jej ide

Veľké srdce ona má,

aj keď hlas jej niekedy odíde.

všetkým vôkol lásku rozdáva.
Úsmev ten jej pasuje,

Pomocnú ruku nám vždy dá
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a riešenie vyhľadá.

nočnú moru vypočuje.

Kamarátka veľká je
vždy pri tebe stáť ostane.

Anjelovi sa ona podobá,
krídla nie sú len jej ozdoba.

Spánok ona nepozná,

Nimi ona lietať vie,

napriek tomu nie je nervózna.

všade s nami putuje.

V strachu so mnou hore je
Timea Feledíková, II.E

Keď prišla som na tento svet
sestra ma ľúbila hneď
pre niekoho dievča malé
pre sestričku všetko drahé.
Na svete nič také niet,
aby mi s tým nepomohla hneď.
Viem, že sa s ňou môžem o všetko podeliť,
nikdy nás nič nedokáže rozdeliť.
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Sestra, ktorej nadovšetko verím,
jej aj svoj život do rúk zverím.
Nikdy mi nepovie „nie“,
lebo ma veľmi miluje.
Aj ja ťa ľúbim z celého srdca tiež,
a to ty veľmi dobre vieš,
aj keď som ešte maličká,
navždy budeš moja drahá sestrička.
Jana Kalistová, II.E

Deň úsmevu
Svetový deň úsmevu sa oslavuje od roku 1999.
Iniciátorom bol Harvey Richard Ball, ktorý
v roku 1963 vytvoril „smajlíka“, symbol šťastia a
dobrej vôle. Tento deň je určený na dobré
skutky, dobrú náladu a na pochopenie sily
úsmevu, ktorý robí naše dni krajšími. Aj žiaci
našej školy mohli prispieť svojou tvorbou k tomu,
aby vyčarili úsmev na tvárach svojich spolužiakov a učiteľov.

Výhody smiechu:

2. Posilňuje imunitný systém.

1. Uvoľňuje celé telo.

3. Uvoľňuje endorfíny.
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4. Chráni srdce.

9. Zlepšuje náladu.

5. Znižuje stresové hormóny.

10. Posilňuje svaly.

6. Uvoľňuje svaly.

11. Zlepšuje tímovú prácu.

7. Zvyšuje odolnosť.

12. Pomáha zmierniť konflikty.

8. Dodáva radosť zo života.

13. Zmierňuje úzkosť a strach.

14. Znižuje krvný tlak.

18. Podporuje lepší spánok.

15. Zlepšuje pamäť.

19. Je nákazlivý.

16. Pomáha prietoku kyslíka do
mozgu.

20. Zlepšuje bdelosť.

17. Udržuje zdravú hladinu cukru
v krvi.

21. Podporuje kreativitu.
22. Dodáva telu energiu.

Tvorba žiakov
Horoskop
Pred kaviarňou postávajú dve dievčatá - Nela a Kika. Kika drží vodítko s malým
psíkom Maxíkom. Dievčatá veselo štebocú. „Dnes mám prekvapko,“ zahlási
Kika a tvári sa tajomne. „Už zas?“ premeriava si ju pobavene Nela. To už ju Kika
ťahala do kaviarne a Maxíka priviazala o stĺp. Vošli hlavným vchodom a vybehli
hore schodmi. Pohodlne sa usadili v kreslách. Objednali si to, čo vždy. Džús
s ľadom. Najlepší nápoj na horúce počasie. „No, tak to už vyklop!“ dvíha kútiky
úst Nela. Kika sa škerí, lebo dnes jej to prekvapenie vyjde. Nela má len jednu
slabinu, a to sú horoskopy. Verí na ne. „Pripravená prekonať strach?“ spýta sa
celkom vážne Kika. „A čo, ideme robiť skúšku odvahy?“ zasmeje sa Nela. „No
niečo také,“ a vyhodí na stôl horoskop. Nela sa zatvári hrôzostrašne, až sa musí
Kika zasmiať. „Ale Nela, nebuď ťava a prečítajme to!“ Nela tuho premýšľa
a nakoniec súhlasí. Kika sa víťazoslávne usmeje a začne čítať. „Dnes nás čaká
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deň plný nemilých prekvapení, preto dávajte pozor kam šliapete a nedovoľte
zraku prekabátiť vás. Zastihne vás nemilá spŕška.“ „Ale to bude len deň!“
vyhlási Nela. „No tak, Nela! Čo máš na hlave črepník s bazalkou, že na to
neveríš?“ spustí Kika hurónsky smiech. Nela prevráti oči. Dievčatá sa zbierajú
na odchod a smerujú ku schodom. Jeden chybný krôčik a Kika sa zrúbala na
schodoch. Teraz sa pre zmenu začne rehotať Nela. „Ja mám na hlave
rozkvitnutú bazalku, ale ty budeš mať väčší púčik.“ Pritom ako sa rehoce,
zdvíha sa Kika zo zeme. Ubolená Kika najprv šomre, no keď si spomenú
dievčatá na horoskop, začnú sa smiať aj nadávať na horoskop. „Dúfajme, že
budeš mať jazvu ako Harry Potter,“ smeje sa Nela ďalej. „Nestraš!“ už iba to by
mi chýbalo, aby bol zo mňa kúzelník.“ „Do kelu!“ skríkne Kika a začne bežať.
Nela beží s ňou a až neskôr si všimne, že naháňajú po sídlisku Maxíka. Po
beznádejnom naháňaní im Maxík zmizne z dohľadu. „Prečo práve dnes sa
rozhodol ísť na výlet?“ povzdychne si Kika. Dievčatá sa s divnou náladou vrátili
späť ku kaviarni a tam Maxík pripútaný, presne tam, kde ho nechali. Kika
zničene klesla na zem. Nela sa neovládla smiechom. Znovu ten horoskop splnil
to, čo napísal. Nela bola zvedavá, čo sa ešte stane. Nakoniec sa s kamarátkou
vybrali do Kikinej záhrady, kde sa opaľovali. Zrazu Nela započula krik. To jej
kamarátka, vrešťala ako trafená. Na hlavu sa jej vyšpinil vtáčik. Nela už mala
dosť a strčila Kike do rúk horoskop. Obe dievčatá sa bláznivo zasmiali. Takto im
horoskop predpovedal budúcnosť.
M. Preveňaková, 1.C
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Vtipy
Chlap u lekára:
- Pán doktor, ja som stolár a nemôžem pracovať.
- A čo vám chýba?
- Dosky.
Hovorí lekár v ordinácii pacientovi:
- Na vašu nespavosť vám dám také lieky, že po nich zaspíte, ako keď vás do
vody hodia.
- To nerobte, pán doktor.
- A prečo nie?
- Preboha, veď ja vôbec neviem plávať!

V ordinácii:
„Pane, vy budete potrebovať veľmi silné okuliare."
„Ako ste to tak rýchlo spoznali bez vyšetrenia?"
„To viete, profesionalita. A to som len gynekológ."
U zubára:
- Ľúbi ma, neľúbi ma, ľúbi ma, neľúbi ma...
- Doktor! Čo mi to robíte so zubami???
Lekár hľadí do chorobopisu a mrmle:
- To je dobre, to je dobre...
Pacient sa pýta:
„A čo je dobré?“
- Že tú chorobu nemám ja.
- Veľmi prísne vám zakazujem alkohol, fajčenie a karty, - vraví lekár
pacientovi.
- Už tu bola, pán doktor, moja stará?
Zdroj: internet
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Nezabudnite, že zdravoťák musí mať:










pamäť ako slon,
anjelskú trpezlivosť,
veľké srdce,
oči i vzadu,
rýchle nohy,
silu ako Rambo,
veľkú kapacitu močového mechúra,
odolný imunitný systém,
trojfarebnú prepisku.

Zodpovedný redaktor: Mgr. Zuzana Michalovová.
Jazyková úprava: Mgr. Erika Višňovská, PaedDr. Martina
Dudaščíková, Mgr. Zuzana Michalovová.
Redakčná rada: členovia krúžku Mladý tvorca.
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Náš vianočný stromček
Ligoce sa kdesi vzadu
a vytŕča z toho radu.
Stromček zatiaľ maličký,
láka k sebe detičky.
Láka ich tá skromnosť jeho
vôňa smreka strieborného.
Sneh mu prikryl celé telo,
obohatil krásu jeho.
Prikrývka tá bielučičká,
potešila deťom líčka.
Na noštekoch vločky snehu,
už je každé dieťa v strehu.
Otec ani neváha,
pílkou si už pomáha.
Mama pozrie na otecka,
leukoplast už ťahá z vrecka.
Otec celý bez seba
a v pozadí koleda,
ozýva sa z auta,
kde veliká plachta
prikryla náš smrek.
Už sa nesie domov stromček,
rozvoniava celý domček.
V strede izby verne stojí,
rana z píly sa mu hojí.
Mama nesie krabice
veľké ako družice.
Gule, svetlá, kópia,
dedko z punču popíja.
Zdobí celá rodina,
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otec, mama, babina.
Lukáčová Simona, II.B

