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„Smiech lieči - ale len tých,
ktorí sa vedia smiať.“
( J. Žáček)
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Vita

M

ilý Ty!

Nebudem oslovovať každého z vás.
Celý učiteľský zbor, žiakov,
nepedagogických pracovníkov,
pavúky, čo sa skrývajú v rohoch
šatní, aby si ich pani upratovačky
nevšimli. Chcem osloviť teba! Nech
si ktokoľvek.
Na našej škole sa toho veľa udialo.
Mikuláš, Vianočná akadémia, ples,
SOČ... Všetko beží ako šialené.
Stíhaš sa vôbec nadýchnuť? To nič,
vlastne ani ja. Utekáš od prázdnin
k prázdninám.
Hej, ty! Je skoro koniec roka!
Tretiak, maturant - ty ešte o mesiac
kratšie! Prednedávnom si stál na
školskom dvore a robil si si srandu
z prvákov, ktorí boli roztrasení
z toho, kam majú ísť, čo robiť, a kto
asi bude tvoj spolužiak (ešte sa
nepoznali, lebo všetky husté reči
o tom, že sa stretnú cez prázdniny,
akosi stroskotali). Alebo si bol ty to
roztrasené motovidlo? Nerob si
vrásky, o pol roka prídu nové
motovidlá.
Bol si učiteľ a prvý deň si sa ešte tešil,
že vidíš nové i staré tváre.
Kazimírová ostrihaná, Huba nechal

bradu, vidíš prvé lásky, no
i rozchody... A napokon si
rozmýšľal, koho nového zase
dostaneš.
Možno si bol pani upratovačka,
školník a rezignoval si
s napomínaním typu: „Prečo nie si
prezutý?“ Lebo si sa na všetkých
vlastne tešil.
Bol si pani vrátnička a sledoval si,
kto bude tento rok chodiť dávať
kopírovať všelijaké, občas
pofidérne, papiere. Napokon si
mohol byť pavúk v kúte a celé ti to
bolo jedno.
Vtedy si možno hundral, zase ďalší
rok v škole, ale teraz si pomaly, ale
isto uvedomuješ, že spolužiaci,
kolegovia, studená chodba, úsmev
a občas pokarhanie z vrátnice ti
budú cez prázdniny chýbať. Všetko
rýchlo beží, človeče! Som príliš
nostalgická? No uvidíš. Zajtra
zazvoní školský zvonček a bude jún.
Navyše som idealista. Ak vôbec
niekto okrem pani učiteľky
Ďuďakovej prečíta tento úvodník,
skôr ako v júni to asi nebude.
Čas beží, na chvíľu si vylož nohy
a zaspomínaj, čo už rýchlo ubehlo!
S pozdravom Ivana Čolláková (III. D)

Vita

„Vianoce hrejú na duši i na tele, keď
všetci prajú si šťastné a veselé...“
(M. Čekovský)

S

vätý Mikuláš patrí medzi najobľúbenejších
svätých. Tento deň je spomienkou na jeho
dobrotivé činy, pomoc ľuďom v núdzi a na jeho
mimoriadnu zbožnosť. Už v mladosti bol povestný pre
svoju dobročinnosť a láskavosť. Vykonával dobré
skutky, pomáhal ľuďom, ale nik ho pritom nevidel,
nik nezbadal. Vždy nebadane zmizol a ľudia, ktorým pomohol, mu nemohli ani
poďakovať. V tento krásny deň 7. 12. 2015 našu školu navštívil dlho očakávaný
sv. Mikuláš spolu so svojimi pomocníkmi a obdaril všetkých žiakov sladkosťami.
Keďže sú naši žiaci kreatívni, mnohé triedy prekvapili Mikuláša krásnymi vinšmi,
spevom a aj hrou na gitare. Aspoň takýmto spôsobom sme si spríjemnili
predvianočné chvíle. Aj my sme tak boli v tento adventný čas takým malým
Mikuláškom. Obdarili sme ľudí vôkol seba láskou a dobrými skutkami, pretože
človek dostáva odmenu za dobrý skutok už v radosti, ktorú za to cíti.
Mgr. Mašlejová, RNDr. Sovičová, PhD.

Len čo večer slnko zájde, celú zem hmla zahalí, lebo deti na oblohe,
anjelov by zbadali. Na obláčkoch sem-tam chodia, držia v rukách
hviezdičky, tak si sedia, hľadajú si k detským srdciam cestičky. Svetielka si
povešajú nad oblaky vysoko, na krídelkách letia - zletia do hustých hôr
hlboko. Tam vyčkajú pokiaľ okná po chalúpkach vyhasnú, pokiaľ mesiac
premôže hmlu, osvieti noc nejasnú. Tu sa pustia po dedine, vráta plné
písma máš, rozdávajú vaše dary, ako kázal Mikuláš.
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„Mikuláš, Mikuláš, priateľ náš starý, každý rok nosievaš do okien dary...“

Vita
Aj učitelia mali
svojho Mikuláša :-)

Viete, že sv. Mikuláš je
patrónom detí, pekárov,
námorníkov, majiteľov
záložní, lekárnikov
a rybárov?

3

„Každý deň budú vraj Vianoce, ticho šepkajú, ľudia po vonku...“

Vita

D

ňa 22. 12. 2015 sa uskutočnila Vianočná
akadémia našej školy v priestoroch
Kina Scala. Je to každoročné slávnostné
ukončenie kalendárneho roka v podobe
vianočných vystúpení našich žiakov. Do
programu sa zapojili žiaci denného štúdia.
Programom nás sprevádzala moderátorská
mužská dvojica v zostave Matúš Berta a Tomáš
Bjalas - žiaci II. E triedy. Program bol v skutku
bohatý a rôznorodý. Žiaci prezentovali svoje
mimoriadne schopnosti v rôznych oblastiach, či
už v hudobnej alebo tanečnej. Naši žiaci sa ocitli
aj v úlohe hercov pri zaujímavých scénkach ako
Snehulienka, Harry Potter či Mrázik. Videli sme
aj scénku s vianočným ponaučením v podaní
žiakov I. B triedy. Počas programu pani
riaditeľka PhDr. Eva Novotná, PhD. ocenila
niektorých žiakov. Blažej Baláž, Bencsik Juraj
a Jakub Ján dostali ocenenie za poskytnutie
laickej prvej pomoci. Taktiež boli ocenené
žiačky za výborné výsledky v školskom kole
olympiády v anglickom jazyku a to nasledovne:
1. miesto Soňa Lehocká, 2. miesto Ivana
Hudáková a 3. miesto Terézia Semanová.
Dominik Havrila z II. A triedy bol ocenený za
najlepšie výsledky v informačnej súťaži iBobor
v kategórii junior. Ceny venovala Rada rodičov.
Príjemným obohatením programu bolo
vystúpenie Mgr. Kataríny Steinerovej, ktorá
spolu so žiačkami zaspievala pieseň v ruskom
jazyku. Program ukončila spoločná pieseň Tichá
noc, svätá noc v podaní učiteľov.
Mgr. Eva Popovičová
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„Šťastné a veselé, čo viac si želať, vyhriate postele a lásky veľa...“

Vita
„Keby som bol policajtom,
celý deň by znela táto
pesnička: Héééj, ty, zmizni
z mojej ulice...“ :-D
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„Najkrajšie Vianoce krištáli soli, sneží a svieti, zvoní v nás...“

Vita

V

ianoce sú časom pokoja, radosti
a pohody, preto sme dňa 14. 12.
2015 zorganizovali krásnu akciu
pod názvom Vianočná burza. Každá trieda
mala svojich zástupcov, ktorí predávali
ručne vyrobené produkty. Akciu podporili
nielen žiaci, ale aj učitelia tým, že si zakúpili
rôzne ozdôbky, medovníky, koláče, cukrovú
vatu, vianočný punč a iné drobnosti.
Nechýbalo ani masírovanie či skrášlenie
a úprava vlasov. Celá škola krásne
rozvoniavala pravou vianočnou atmosférou.
V očiach každého z nás bolo vidieť, že pravý
vianočný duch existuje. Pekný výťažok
z akcie v hodnote 311, 02 eur bol použitý pre
žiakov na Študentský večierok. Ďakujeme!
Mgr. Mašlejová, RNDr. Sovičová, PhD.
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„Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme vám...“

Vita

V

ianoce sú sviatky pokoja
a radosti, preto sme spríjemnili
tento čas aj klientom DSS
Volgogradská vystúpením našich
žiakov. Besiedka sa konala 16. 12. 2015
a ako prvých sme navštívili tých
najmladších klientov z denného
stacionára. Ďalej sme pokračovali na
oddeleniach pre starších. Neobišli sme
ani tých, ktorí sú pripútaní na lôžko.
Program, ktorý pripravili študenti IV. A
triedy pod vedením učiteľky Mgr.
Partilovej, klientov rozveselil scénkou
PIDILIDI. Zahrali anjelov, čertov aj
Mikuláša a na záver zaspievali koledy.
Študenti II. B triedy pod vedením
učiteľky Mgr. Giňovskej zahrali scénku
– NETRADIČNÁ SNEHULIENKA.
Hudobný doprovod robil študent I. D
triedy Šimon Marinčin, ktorý zahral
koledy na akordeóne. V závere
programu sme rozdali sladkosti
a popriali pekné a pokojné sviatky
a všetko dobré v novom roku. Úsmev na
tvárach a radosť v očiach svedčili o tom,
že sme sa dotkli ich sŕdc, navodili
vianočnú atmosféru a spríjemnili ich
voľné chvíle.

Mgr. Partilová, Mgr. Giňovská

Vita

Pomáhame pomáhať
Deň boja proti AIDS

P

ripomenúť si nebezpečenstvo tohto smrteľného ochorenia, utrpenie
postihnutých, ale najmä možnosti predchádzania tejto nákazy, bolo
cieľom týždňových aktivít Červené stužky 2015. Problém AIDS/HIV sa
týka nás všetkých, nielen ľudí, ktorí sú pozitívni na vírus HIV. Chceli sme
upozorniť na nebezpečenstvo tohto ochorenia a priblížiť študentom jeho
problematiku. Pri príležitosti Dňa boja proti AIDS (1. december) v rámci
kampane „Červené stužky“ sa Stredná zdravotnícka škola pripojila
nasledovnými aktivitami:
· Dňa 26. 11. 2015 sme pre žiakov pripravili prednášku a besedu na tému AIDS
so zameraním na prevenciu. Žiakom bol premietnutý dokumentárny film
Anjeli, ktorý prezentoval autentické skúsenosti pracovníkov misijného
strediska v Afrike starajúcich sa o deti nakazené vírusom HIV. Po premietnutí
nasledovala živá diskusia o filme, ktorý zanechal v žiakoch hlboký dojem.
· Žiaci a zamestnanci školy sa zapojili i do propagácie boja proti AIDS nosením
červenej stužky, ktorú vyrobili žiaci tretieho ročníka.
· Žiaci prispeli svojimi prácami do celoslovenskej výtvarnej súťaže vyrobením
pohľadníc s danou problematikou.
· Plagát kampane bol umiestnený vo vestibule školy.
· Dňa 1. 12. 2015 sme žiakmi našej školy na školskom dvore vytvorili „ŽIVÚ
ČERVENÚ STUŽKU“.
Mgr. Monika Timková
Viete, že podľa štatistík je
v súčasnosti vírusom HIV
infikovaných 35 miliónov
ľudí?
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Charitatívna zbierka HODINA DEŤOM

D

ňa 4. 12. 2015 sa uskutočnila v prešovských uliciach charitatívna zbierka pod
záštitou nadácie Hodina deťom. Realizovala sa v priestoroch Strednej
zdravotníckej školy a v uliciach nášho mesta. Do akcie bolo zapojených 12 žiakov
III. B triedy a celková suma, ktorú sa im podarilo vyzbierať bola v hodnote 220,57 eur, za
čo im patrí veľké poďakovanie. Podujatie prebehlo bez problémov a budeme veľmi radi,
ak sa budeme môcť zapojiť do ďalších ročníkov.
Mgr. Erika Provázková

Úsmev ako dar

D

ňa 15. 12. 2015 sa konala v prešovských uliciach akcia zameraná na podporu detí
bez rodín alebo detí v ohrození. Zbierka prebiehala v priestoroch našej školy
a v uliciach mesta Prešov. Do projektu bolo zapojených 19 žiakov III. ročníka z každej triedy boli vybraní 4 -5 žiaci, ktorí aktívne oslovovali okoloidúcich ľudí, aby sa
dobrovoľne zapojili do zbierky na pomoc rodinám v núdzi. Vyzbieraná suma bola
v hodnote 195,72 eur. Našim žiakom za ich ochotu a nezištnú pomoc patrí veľké
ĎAKUJEME. Budeme veľmi radi, ak sa budeme môcť zapojiť aj do ďalších ročníkov
tejto ušľachtilej akcie.
Mgr. Erika Provázková

Príprava vianočných
pohľadníc
iaci školy sa aktívne zapojili
do výzvy vytvoriť vianočné
pozdravy pre klientov
sociálnych ústavov. Pohľadnice
pripravili žiaci III. A, III. B a III. C
triedy (1. skupina) a žiaci II. A
a II. D triedy na hodinách
odborného predmetu Psychológia,
a profesijná komunikácia – cvičenia. Pozdravy žiaci venovali klientom Zariadenia pre
seniorov Náruč v Prešove a klientom Centra sociálnych služieb sv. Márie v Drienove,
ktorý je kombináciou domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov.

Ž
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PhDr. Eva Konečná

Stužková slávnosť
Vita

S

tužková. Slovo, ktoré v každom vyvolá príjemné alebo menej príjemné spomienky,
emócie. Áno, aj my, žiaci 4. A, sme mali dňa 13. 11. 2016 stužkovú slávnosť a užili sme si
takpovediac, svoj vstup do sveta dospelákov. My, dievčatá, sme sa mohli na jeden večer
vyparádiť a zahrať sa na princezné v krásnych šatách. Chlapci v klasických oblekoch nás
samozrejme mohli obdivovať, nie vždy sa im naskytne taký pohľad na spolužiačky. Nezvyknem
si obliekať drahé šaty na prax alebo do školy. Ale to nie je všetko, týmto všetkým krásnym nás
sprevádzali aj bolesti brucha, možno sme boli bledí a spotili sme sa. Stres je teda veľmi
nepríjemný spoločník, ale rozhodol sa odísť hneď, keď nám s pogratulovaním naša pani triedna
učiteľka pripla stužku na hruď. Chlapci vyzerali, akoby im pripínali medailu za empatiu a mier.
Ja som sa skôr bála, aby ten špendlík neprešiel hlbšie, akoby mal. K uvoľneniu atmosféry
samozrejme nemálo prispel prípitok, veselý tanec a jedlo, ktoré bolo úžasné, ale nechcem, aby
ste mi oslintali článok.
S učiteľmi sme uzavreli na jeden večer mier, nehovorilo sa o známkach a maturách, len sme to
roztočili ako na karnevale v Rio de Jainero. Moja mamina dokonca na parkete aj spadla, ale nie je
to zaznamenané, takže sa pobavili iba tí, čo to videli. Program príjemne prekvapil a nie len nás,
čo sme ho pripravovali. Menšia komplikácia spôsobila, že spolužiak musel zaimprovizovať, ale
keďže spievať nevie, tak využil svoj prirodzený talent a všetkých nás presvedčil o tom, že to
takto má byť. Naša triedna učiteľka nám pripravila prekvapenie v podobe drobných, ale od srdca
daných darčekov. Ale ani my sme sa nenechali zahanbiť a obdarili sme ju. Nebudem prezrádzať
čím, aby ste nezávideli, keďže závisť je jedným zo siedmich hlavných hriechov. Nemusíme sa
všetci zase stretnúť v pekle.
Prišla som aj na to, že rozbiť keramický džbán nie je také ľahké, ako sa zdá. Ale čo sme si rozbili,
sme si museli aj pozbierať. Chcete vidieť skupinu ľudí, ako sa vrhá na črepiny od rozbitého
džbánu? Rozhodne si nenechajte ujsť svoju stužkovú a tí, čo ju už absolvovali, vedia, o čom
píšem. Švédske stoly boli vyrabované, ale chvalabohu, veď sme za nich aj vyhodili kopu peňazí.
Nie, neplačem, keď toto píšem, vážne nie. Rozišli sme sa všetci samozrejme v dobrom, ja
konkrétne asi pred treťou ráno. Pozdravujem spolužiakov a spolužiačky, ktoré sa ešte dokázali
odplaziť do Ponorky. Na
záver skladám poklonu
a v mene celej triedy ďakujem
pani riaditeľke, pani triednej
učiteľke, učiteľskému zboru
a všetkým ostatným, ktorí sa
rozhodli to riskovať a zavítali
na našu stužkovú.
Viktória Konturová, IV. A

4. A
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Večer, na ktorý sa nezabúda...
Vita

K

aždý z nás, čo to už
má za sebou, pozná
tie pocity...
vzrušenie, obavy, stres, radosť,
napätie... Na pódiu sme stáli
síce trošku nesmelo, ale krásni
a plní očakávania, ako to
všetko dopadne. Veru, dopadlo
to nad naše očakávania, úžasná
zábava, veselý program,
nejaké tie maličké a vtipné
trapasy, oslavovanie s rodinou,
priateľmi, učiteľmi, ale hlavne náš spoločný večer. Nezabudnuteľný príhovor našej
triednej učiteľky, ktorý nezanechal žiadne oko suché. Povzbudivé slová pani riaditeľky,
z ktorých sme si niečo vzali k srdcu. Krásny a zároveň nezabudnuteľný večer, ktorý sa
z našej pamäti snáď vôbec nevymaže. Dôležitý krok pre nás do nášho budúceho života.

4. B

Klaudia Majtnerová, IV. B

N

aša stužková sa
odohrala 4. 12. 2015
v reštaurácii
Soraya. Všetci sme sa na
tento večer tešili, no nikto
ani len netušil, že dopadne
tak skvele, ako dopadol. Pár
vecí možno nevyšlo podľa
našich plánov, ale základom
bolo, že sa každý bavil,
tancoval, spieval, každý mal
úsmev na tvári. V sále vládla

4. C

úžasná atmosféra vďaka všetkým zúčastneným, ktorá zapríčinila, že sme sa ani nenazdali
a bol koniec. Tento kúzelný večer, kedy sme mali možnosť my dievčatá vyzerať ako
princezné a naši chlapci ako elegantní gentlemani, sme zhodnotili ako vskutku vydarený
a určite by sme si ho minimálne raz opäť zopakovali.
Nikoleta Pribulová, IV. C
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Večer, na ktorý sa nezabúda...
Vita

T

ri roky sme čakali a čakali! Konečne vo štvrtom ročníku prišla tak dlho
očakávaná chvíľa a dňa 16. 10. 2015 sa konala naša stužková slávnosť. Na tento
deň sme sa všetci poriadne pripravovali. Dievčatá si obliekli nádherné šaty
a naši chlapci s motýlikom na krku a v krásnom obleku vôbec nezaostávali. V piatok
o 16-tej hodine sme sa všetci stretli v DK ROH. Začali sme vyzdobovať sálu, skúšať
program, nacvičovať nástup a tak trochu chaosiť. Našťastie, náš triedny nám veľmi
pomohol a tak sme sa upokojili a vylepšili posledné detaily. Tak mohol začať
nezabudnuteľný večer. Do sály sme vchádzali postupne dve dievčatá a v strede
chlapec. Za krátku chvíľu mi na hrudi svietila zelená stužka - STUŽKA
DOSPELOSTI !
Stužková má svoj nepísaný protokol, ktorý sme aj my dodržali. Náš program bol
originálny a všetci sme sa zabávali. Najviac zo všetkého sa mi páčila zábava a tančeky
so všetkými spolužiakmi. Naši učitelia boli takí zlatí, že tancovali spolu s nami celý
večer. Nôžky nás poriadne boleli. Keď nastala polnoc a v miestnosti sa zhasli svetlá,
náš triedny stál uprostred sály so zapálenou sviecou a začala sa čítať čierna kronika.
Všetci prítomní sa na nej veľmi dobre zabávali. Dozvedeli sme sa aj to, čo sme o sebe
ani netušili.
Bol to pre nás krásny večer, ktorý ostane v našich srdciach a budeme naň len v dobrom
spomínať. Hlavne s úsmevom na tvári ako na spoločnej fotke .
Daniela Mazúrová, IV. D

4. D
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Vita

1. Ako sa učíte na maturitu, resp. kedy sa začnete učiť? :-)
- na písomnú časť sa pripravujem iba v škole, na ústnu časť raz za čas,
- učím sa od januára po škole, cez víkendy,
- každý deň 2-3 hodinky, aj keď mám pocit, že ani to niekedy nestačí,
- na maturitu sa budem učiť týždeň pred (dúfam :-) ),
- neučím sa, učím sa aktuálne na hodinu, na ktorú treba.
2. Prejavuje sa nejako váš stres, resp. obavy? Ako?
Najčastejšie odpovede: bolesti hlavy; nervozitou; ochorením; stres, že nezmaturujem;
nie, len mám stres z učiteľov, ktorí majú stres za nás;neprejavuje, pretože stres nie je;
nie tak stres ako vyčerpanosť, vypadnú mi z hlavy maličkosti a už sa strácam...
3. Spoliehate sa viac na šťastie, náhodu alebo na vlastný rozum?
- rozum samozrejme, ale aj šťastie a náhoda je faktor pre ukončenie môjho štúdia,
- nedá sa pripraviť na 100%, takže áno, je to aj o šťastí,
- viac na vlastný rozum,
- spolieham sa to, že dobre potipujem, ale aj na svoj rozum...
4. Predstavte si, že nezmaturujete. Čo ďalej?
- nerozmýšľam nad tým, pretože nič také sa nestane,
- zmaturujem v septembri (určite), neviem si to predstaviť,
- ja zmaturujem! Čo by malo byť ďalej? Raz zmaturujem.
- určite by som išla do zahraničia za prácou,
- nič, počkám do septembra a uvidím, čo ďalej,
-užijem si prázdniny a zmaturujem v septembri. Keď dokážu zmaturovať aj tí slabší,
ja to zvládnem tiež.
5. Ktorá časť maturitnej skúšky, a ktorý predmet je vašim strašiakom?
-myslím si, že skôr je strašiakom komisia ako skúšanie, skôr odborné predmety,
-v prevahe boli predmety: ZKC, ANJ, ústna časť.
6. Máte pocit, že učitelia sa boja viac než vy? Chcete im niečo odkázať?
- nie, nemám taký pocit,
- nie, je im to jedno,
- áno, hlavne niektorí konkrétni učitelia,
- buďte na nás dobrí.
7. Čo by ste chceli odkázať žiakom nižších ročníkov?
- že nikdy nie je skoro na to, zažať sa pravidelne učiť na maturitu,
- pravidelne sa učte, aspoň trošička :-),
- aby sa začali učiť čo najskôr, lebo v štvrtom ročníku nebudú mať čas,
- nespoliehajte sa na to, že budete mať šťastie,
- učte sa, neflákajte to ! Učiť sa! Učiť sa! Učiť sa!
- nech sa učia a nech nie sú drzí či už k starším žiakom alebo k učiteľom.

Exkurzie
Vita

D

ňa 10. – 11. decembra 2015 sa
zamestnanci školy zúčastnili
poznávacieho zájazdu do starobylej
Budapešti. Mesto s bohatou históriou
a s množstvom pamiatok patrí medzi najkrajšie
mestá na svete. Hovorí sa jej aj „Perla na Dunaji.“
Navštívili sme Námestie Hrdinov, najväčší kostol
v Budapešti- Baziliku sv. Štefana, nádvorie
Kráľovského paláca, Matyášov chrám a hneď za
ním sa nám poskytol nádherný výhľad na celú Budapešť z Rybárskej bašty. Súčasťou
exkurzie bola aj návšteva tajnej vojenskej podzemnej nemocnice, ktorú otvorili ako
múzeum. Dozvedeli sme, že tento 10 km podzemný lazaret slúžil nielen ako dobre
opevnená nemocnica, ale aj ako protiletecký a atómový kryt. Vianočné trhy, ktoré sa
každoročne konajú v historickom centre mesta na jednom z najkrajších námestí
Vorosmarty, nás očarili svojou rôznorodosťou a kulinárskymi špecialitami. Adventná
Budapešť ležiaca v srdci Európy v nás zanechala trvalý zážitok a môžeme povedať, že
sme si krásu tejto maďarskej metropoly naozaj vychutnali.
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Maséri vo fitnescentre
Dňa 15. 12. 2015 sme navštívili
fitnescentrum v Slyofite na Škultétyho
ulici v Prešove. Exkurzia sa konala počas
6. a 7. vyučovacej hodiny. Táto akcia bola
usporiadaná pedagógmi, ktorí vyučujú
odborný predmet „rekondičnorelaxačné
cvičenia“ za účelom skvalitnenia výučby
a rozšírenia obzorov v rámci tohto
predmetu u žiakov tretieho ročníka
odboru masér. Exkurzia mala netradičný
charakter a žiaci sa aktívne zúčastňovali na
cvičení. Pre žiakov sme si pripravili
„kruhový tréning“, ktorý bol zameraný na
posilnenie a precvičenie svalov celého tela.
Mgr. Steinerová Katarína
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Tajomstvo Titanicu
odhalené

Titanic stroskotal počas
svojej prvej plavby v noci
zo 14. na 15. apríla 1912.
Zahynulo okolo 1 500 ľudí.

D

ňa 14. 1. 2016 sa 74 žiakov
1. ročníka v sprievode štyroch
pedagógov zúčastnilo exkurzie do
Bratislavy. Ako prvú sme navštívili Inchebu,
v ktorej sme mali možnosť vidieť výstavu
venovanú Titanicu. Svetová výstava
poskytla žiakom bohaté informácie.
Celkový dojem bol umocnený množstvom
svetelných a zvukových efektov. Po
skončení prehliadky sme sa presunuli na
Bratislavský hrad. Prvá časť tamojšej
výstavy bola venovaná 200. výročiu
narodenia Ľudovíta Štúra. Žiaci sa tak mohli
podrobne oboznámiť so životom
a dielom nášho národného buditeľa. Druhá
časť výstavy veľmi podrobne mapovala
okolnosti a samotný priebeh 1. svetovej
vojny. Exkurziu sme ukončili prechádzkou
po nádvorí Bratislavského hradu, kde sme si
vychutnali výhľad na celú Bratislavu.
PaedDr. Júlia Geletičová

Súdne pojednávanie

D

ňa 21. 1. 2016 sa žiaci I. A a I. C spolu s pedagógmi zúčastnili súdneho
pojednávania. Cieľom exkurzie na Okresnom súde v Prešove bolo prehĺbenie
vedomostí z občianskej náuky, konkrétne z trestného práva. Odbornú prednášku
na spomínanú tému, ako aj samotné pojednávanie viedol predseda Okresného súdu.
Reálny súdny proces nám ukázal, ako sa teoretické poznatky aplikujú v praxi. Po vynesení
rozsudku a ukončení pojednávania nasledovala podnetná diskusia.
3
PaedDr. Júlia Geletičová
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V

rámci predmetu Základy ošetrovania a asistencie – cvičenia sme sa
zúčastnili exkurzie na pracovisku hyperbarickej komory na Moyzesovej
ulici 29 v Prešove, v blízkosti školy i FNsP J. A. Reimana v Prešove.
Dozvedeli sme sa o princípe terapie kyslíkom, ktorý je súčasťou komplexnej
liečby mnohých chorôb. Najčastejšie indikácie: otravy oxidom uhoľnatým,
popáleniny, infekcie a iné poškodenie mäkkých tkanív, chronické rany a defekty
u pacientov s diabetes mellitus, ischemizácia ciev dolných končatín, úrazy
mozgu, náhla hluchota, ale i niektoré poruchy psychických funkcií.
Komunikáciou s pacientmi sme sa dozvedeli o ich skúsenostiach s touto terapiou.
Takéto zážitkové učenie výklad učiteľa nenahradí.
Bez kyslíka by na Zemi nebol život,
neexistovali by rastliny, zvieratá, ani
ľudia. Pri každom nádychu dochádza k
výmene plynov, prijímame kyslík (O2) a
vylučujeme oxid uhličitý (Co2), ktorý je
odpadným produktom metabolizmu
organizmu.

Nikola Filičková, III. C

Vita

Konferencia „Mysli, tvor a prejav sa“

D

ňa 9. 12. 2015 sa v priestoroch SOŠ podnikania v Prešove uskutočnila
konferencia žiackych školských rád pod názvom „Mysli, tvor a prejav
sa“, ktorej cieľom bolo, aby mladí vedeli využívať svoj tvorivý
potenciál. Súčasťou konferencie boli voľby nového tímu do stredoškolského
parlamentu PSK. Hlavným cieľom SP PSK je reprezentovať žiakov stredných
škôl vo vzťahu k predsedovi PSK a Zastupiteľstvu PSK a prispieť
k upevňovaniu spolupráce medzi jednotlivými žiackymi školskými radami
stredných škôl v rámci celého kraja. Členstvo v Stredoškolskom parlamente
Prešovského samosprávneho kraja (SP PSK) trvá jeden školský rok a pravidelne
sa obnovuje. Po krátkej individuálnej prezentácii jednotlivých kandidátov do SP
PSK sa uskutočnili voľby. Naša žiačka a zároveň predsedníčka ŽŠR našej školy
Veronika Kazimírová (II. A) sa stala novou členkou 7 členného tímu
stredoškolského parlamentu PSK. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa
tvorivých nápadov, skúseností a správnych rozhodnutí.
RNDr. Adriana Sovičová, PhD.
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Posedenie pri
samovare
Самовар - символ России

D

ňa 8. 12. 2015 sa v našej škole uskutočnilo posedenie pri samovare. Na
začiatku sa žiaci dozvedeli niečo o histórii samovaru, vzniku a výrobe
tradičného ruského čierneho čaju. Formou súťaže si preverili svoje
zdatnosti v čítaní neznámeho textu. Zvládli to skvelo. Pozeraním ruskej
rozprávky si žiaci obohatili svoju slovnú zásobu. K samotnému samovaru patrí aj
ruské jedlo. Ochutnali klasické ruské palacinky či dobroty, ktoré si sami
pripravili. Veríme, že takých stretnutí bude viac.
Mgr. Lenka Mašlejová, PaedDr. Martina Dudaščíková
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D

ňa 28. 01. 2016 pod záštitou ŽŠR v priestoroch reštaurácie Mladosť sa
uskutočnil 1. ročník Študentského večierku. Tento večer sa niesol
v príjemnej a zároveň noblesnej atmosfére vďaka 127 žiakov našej
školy. Večierok slávnostne otvorila pani riaditeľka a predsedníčka ŽŠR
popriala spolužiakom a kamarátom príjemnú zábavu. Celý večer do tanca hral
skvelý DJ a večierkom nás sprevádzali šikovní moderátori z II. E triedy. Všetci
si mohli pochutnať na výbornej večeri a zákusku. Nesmela chýbať ani tombola,
ktorá sa konala vďaka štedrým sponzorom. Veríme, že sa v takom hojnom počte
stretneme aj o rok. Tešíme sa !
„Tanec je spôsob, ako sa stretávať s ľuďmi, a to nemusíte povedať ani jediné
slovo v ich jazyku. Telo rozpráva za vás.“
( Pimpa Mingkwan)
Mgr. Mašlejová, RNDr. Sovičová, PhD.
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Páčilo sa ti na študentskom večierku?
Jednalo sa o môj prvý ples vôbec. Myslím, že organizátori nasadili latku
poriadne vysoko. Tento večierok patril k najkrajším okamihom môjho
života a navždy ostane v mojich spomienkach.
Aké pocity si mal z DJ?
Hral výborne. Striedal rôzne hity, ľudovky aj diskotékové pecky. Vedel,
kedy má čo zahrať.
Chutilo ti jedlo?
Veľmi. Bolo chutné a pestré, konkurovania hodné jedlám mojej babky.
Hlavné je, že ho bolo veľa. Koláč bol takisto delikátny.
Plánuješ sa zúčastniť aj nasledujúci rok?
Aj o 2 roky. Už teraz sa tešíme. Spolužiaci, ktorí neboli, ľutujú, že sa plesu
nezúčastnili.
A čo tombola?
Cien bolo veľa, šťastie prialo predovšetkým III. D. V budúcnosti by bolo
zaujímavejšie zaviesť možnosť zakúpenia tombolových lístkov, nech nám
stúpne adrenalín.
Otázky pre koordinátorov
(RNDr. A. Sovičová, PhD., Mgr. L. Mašlejová)
Plánujete plesy aj v nasledujúcich rokoch?
Samozrejme, ak bude záujem zo strany žiakov, budeme sa tešiť.
Do budúcnosti budeme pravdepodobne potrebovať väčšie priestory.:-)
A čo tak vyhlásiť kráľa a kráľovnú večierka?
Necháme to na zváženie členom ŽŠR.
Splnil ples Vaše očakávania?
Áno, všetko dopadlo tak, ako malo. Týmto by sme sa chceli poďakovať
sponzorom za hodnotnú tombolu, všetkým kolegom, ktorí sa večierka
zúčastnili a vedeniu za ústretovosť.

Ing. Marcel Brož- BOSS
STOLÁRSTVO - Peter Marciňák
RADA ŠKOLY PRI SZŠ
F. Lonščáková, III. C
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A

merický sen

8. decembra 2015 sa žiaci našej školy zúčastnili predstavenia
v anglickom jazyku pod názvom Americký sen. Herci divadelného
centra v Martine chceli atraktívnou a hravou formou umožniť žiakom
zdokonaľovať si vedomosti z cudzieho jazyka a nadobudnúť
schopnosť bezprostrednej interakcie. Divadelná hra v anglickom jazyku je forma
komunikácie, podobná metóde cvičenia vo dvojici alebo skupinách, ktorá má
žiakov zabaviť a umožniť im zdravé sebahodnotenie. Myslím, že sa im to
podarilo. Žiaci si pri sledovaní predstavenia overili svoje znalosti z anglického
jazyka. Predstavenie American dream maximálne využíva slovnú zásobu
a frázy, s ktorými sa študenti môžu stretnúť v reálnom živote.
Mgr. Erika Polohová

H

rdinka Jana z
Arku

Viete, že Johanka zomrela v roku 1431 ako
devätnáťročná? Svedkovia popravy tvrdili,
že jej srdce nikdy nezhorelo.

Ak by sme na túto parádu pozerali
ako skúsení kritici, určite by sme
nejakú tú chybičku krásy našli.
Ale pre naše a moje neskúsené oko
to bol v každom prípade umelecký
zážitok. Sledovať partiu ľudí,
ktorí nám predvádzajú svoje
nielen tanečné, spevácke, ale aj
herecké skúsenosti
.a ešte, keď to robia s takým elánom a nasadením ako oni, je viac ako fascinujúce.
Pútavý dej, ktorý diváka zdvihne zo stoličky, nápadité kostýmy, nádherné sýte
hlasy, vtipné prevedenie a trefné kulisy. Myslím, že niet čo ďalej 3 dodať.
Z. Hakošová, III. D
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D

ňa 9. 2. 2016 sa konalo školské kolo súťaže SOČ. V tomto školskom roku bolo
do súťaže zapojených 12 žiakov s celkovým počtom prác 7:

1. Edukácia pacientky so stresovou inkontinenciou (Michaela Troščáková IV. A,
Martina Gogoľová III. B)
2. Poruchy príjmu potravy v období adolescencie (Veronika Eštoková II. A a Sofia
Čisáriková II. A )
3. Rehabilitácia v domácom prostredí u pacienta s bolesťami v oblasti L chrbtice
( Ivana Čolláková III. D )
4. Predčasniatka (Nikoleta Pribulová IV. C a Michaela Mičáňová IV. C )
5. Problematika vnímania prvej pomoci laickou verejnosťou (Aneta Bednárová
II. C a Veronika Dujavová II. C)
6. Hudba Hany Zagorovej a jej vplyv na mladú generáciu ( Lucia Motýľová III. A )
7. 3D model skleníkového efektu ( Alexandra Urbanová II. A a Kamila Čechová
II. A )

Do krajského kola postúpili tri práce – Predčasniatka, Rehabilitácia v domácom
prostredí u pacienta s bolesťami v oblasti L chrbtice a 3D model skleníkového efektu.
Postupujúcim žiakom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom
pôsobení. Všetkým, ktorí sa akokoľvek zapojili do tvorby SOČ, ďakujeme a veríme, že
aj v budúcom školskom roku sa stretneme pri takejto krásnej akcii a v minimálne takom
počte, ako to bolo v tomto školskom roku.
Mgr. Erika Provázková
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Prezentujeme...

V

dňoch 8. -12. februára 2016 sa v čase
od 12.00 – 17.30 hod. v ZOC MAX
Prešov konala prezentácia študijných
odborov SZŠ. Pre verejnosť boli pripravené
letáky s informáciami o našej škole. Okrem
toho žiaci študijného odboru zdravotnícky
asistent merali záujemcom krvný tlak
a pomocou prístroja vypočítali hodnoty indexu
telesnej hmotnosti (BMI). Odbor masér
prezentovali žiaci tak, že predvádzali techniky
jemnej masáže tváre, ramien a rúk. Žiaci
študijného odboru zubný asistent informovali
o prevencii zubného kazu a správnej
starostlivosti o ústnu dutinu. Akcia mala
pozitívny ohlas a prispela k väčšej
informovanosti o študijných odboroch, ktoré sa
vyučujú na našej škole.
Mgr. Mária Kaliňaková
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V

známom prešovskom večerníku bol uverejnený článok, v ktorom naša
pani riaditeľka PhDr. Eva Novotná, PhD. poskytla informácie
ohľadom štúdia na našej škole. Preto vám ponúkame zopár odpovedí,
ktoré vás isto ubezpečia, že škola, ktorú ste si zvolili, je tou správnou.

V čom spočíva jedinečnosť vašej školy?
Jedinečnosť našej školy spočíva v príprave žiakov na budúce povolanie, ktoré
sa stáva ich aj celoživotným poslaním – pomáhať chorým, slabým, opusteným,
podať pomocnú ruku a držať pevne v zovretí dlane pacienta vo chvíľach
samoty, choroby a beznádeje.
Aké študijné odbory by mali zaujať deviataka?
Naša škola v súčasnosti ponúka 4 - ročné štúdium v dennej forme pre
absolventov základných škôl v študijných odboroch: zdravotnícky asistent,
masér a zubný asistent. Pre absolventov stredných škôl s maturitnou skúškou
ponúkame 2 - ročné štúdium v dennej a externej forme v pomaturitnom
klasifikačnom štúdiu v študijnom odbore zdravotnícky asistent. Pre
absolventov stredných škôl bez maturitnej skúšky je určené 1 - ročné štúdium
v externej forme v učebnom odbore sanitár.
Prax je základ. V čom je zaujímavá pre žiakov?
Koncom tretieho ročníka žiaci absolvujú štvortýždňovú odbornú klinickú prax
v nemocničných, sociálnych, rehabilitačných zariadeniach
a stomatologických ambulanciách – tým získavajú bohaté pracovné
a komunikačné zručnosti. Žiaci, ktorí vykazujú výborné študijné výsledky, sa
môžu zapojiť do projektov Erasmus plus. Mnohí absolvovali prax v Anglicku,
Česku, Nemecku a Rakúsku. V tomto šk. roku sa žiaci študijného odboru
zdravotnícky asistent a masér zúčastnili zahraničnej stáže v Karlových Varoch.
Pre žiakov v študijnom odbore zubný asistent pripravujeme pracovné zmluvy
so stomatologickými ambulanciami.
Naozaj úrad práce nehrozí?
Absolventi našej školy si nájdu pracovné uplatnenie v ktoromkoľvek
nemocničnom zariadení aj vzhľadom na súčasnú situáciu poukazujúcu na
nedostatok zdravotníckeho personálu v celoslovenskom meradle.

Vita

A

j tohto školského roku sme sa zapojili do národného projektu
realizovaného globálnou neziskovou organizáciou AIESEC, projekt
Educate Slovakia „Vzdelávajme Slovensko“.
V dňoch 8. 2. - 12. 2 a 22. 2 – 26. 2 sme v rámci projektu "Educate Slovakia"
privítali na našej škole 4 zahraničných lektorov z Indonézie, Afganistanu
a Egypta. Prostredníctvom pútavých prezentácií sa žiaci dozvedeli veľa
zaujímavých informácií o krajinách, z ktorých pochádzajú, o kultúrnych
zvyklostiach, náboženstvách, o školskom systéme, o potrebe učiť sa cudzie
jazyky, aby sa vedeli dohovoriť, mohli cestovať... Prácou v skupinách a formou
rôznych hier ich nenásilne “nútili“ komunikovať, vyjadriť svoj názor
a rešpektovať názor iných. Žiaci tiež zistili, aká dôležitá je tímová práca. Zlepšili
si komunikačné a jazykové schopnosti, rozšírili si interkulturálne vedomosti.
Poslaním projektu je vytvorenie medzinárodného vzdelávacieho prostredia
a novej interaktívnej formy vzdelávania, ktorá zvýši záujem študentov o globálne
problémy a ich povedomie o iných svetových kultúrach. Tento cieľ sa im podarilo
dosiahnuť.
Mgr. Erika Polohová a vyučujúci anglického jazyka
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ňa 11. 2. 2016 sa pri
p r í l e ž i t o s t i s v.
Valentína v našej škole
uskutočnila akcia
organizovaná ŽŠR
„Valentínska pošta“. Pri tejto
príležitosti si žiaci mohli
napísať odkaz, ktorý vložili do
krabičiek, poprípade napísať
odkaz do zošita. V čase veľkej
prestávky sa čítali pozdravy
v školskom rozhlase
a v priebehu dňa sa roznášala
pošta. Zároveň s touto akciou sme si pripomenuli aj „Deň manželstva“, ktorý
pripadá na druhú februárovú nedeľu. Myšlienka oslavovať tento deň sa zrodila
v meste Baton Rouge, Louisiana v roku 1981. Pripomíname si tak krásu, vernosť,
obeť a radosť v manželskom živote. Manžel a manželka sú symbolicky videní
ako dve sviečky, ktoré dávajú životu svetlo. Pár je spojený srdcom a ich láska je
sila, vďaka ktorej sú úspešní, životodarní a inšpiráciou pre ostatných.
koordinátori ŽŠR

HVIEZDY
Teraz! A teraz zasa,
už znova je vidieť tá krása,
už znova sa smiem zahľadieť hore,
už znova je jasné to hviezdne more.
Ten zvláštny pocit napĺňa ma,
keď stojím na oblohu hľadiac sama,
všetko dobré premieta sa mi,
ten príjemný pocit pri prechádzke hviezdami.
To svetlo žiari zhora k nám,
všetko na svete za toto dám,
aby každá noc bola tak jasná,
a ja by som bola na chvíľu šťastná.

Vtedy prídeš ty a za ruku ma chytíš,
príjemný vánok nás objal, cítiš?
Hneď je to krajšie zdieľať spolu šťastie,
na perách úsmev, ktorý len tebe patrí, mi
rastie.
Teraz! To bola tá naša,
ona tento moment so sebou odnáša,
uchová ho do srdca tebe, mne, teda Nám,
by sme mohli spoločne spomínať 3naň.

(V. Kazimírová, II. A)
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Pokus o dadaistickú báseň
Dadaizmus je
avantgardný umel.smer,
autori odmietali tradičnú
poéziu, uprednostňovali
spontánnosť, náhodu,
spochybnili jazyk a
logickosť...

III. C
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Ženy držia polovicu oblohy
(Úvaha)
Ako sa vraví v starom čínskom prísloví- ženy držia polovicu oblohy, je to
pravda? Keby nebolo žien, spadne celá obloha?
Pre niektorých mužov je to absurdné, pretože existujú muži s egom leva.
Veria, že bez žien by sa zaobišli v úplnej harmónii a pokoji. Nie je to vždy tak.
Myslím si, a tým nechcem obhajovať nás mužov, že väčšina ľudí mužského
pokolenia si váži ženy. Sú pre nich darom, šťastím, láskou...Vedia v nich
vyvolať totálny súlad v živote, pokoj a porozumenie. Ktosi raz povedal: „Ak
chceš niekoho milovať, miluj ho aj s chybami, ktoré má.“ V dnešnej uponáhľanej
dobe s rôznymi technickými vynálezmi a vynaliezavosťami je ťažké si nájsť
a zaľúbiť sa do ženy, ktorá má o pár kíl viac, nemá štíhle nohy a nemá tvár ako
z rozprávky. V mnohých prípadoch práve tie ženy držia tú spomínanú polovicu
oblohy. Genetika im nenadelila krásu, chudé nohy, pekne vytvarované boky.
Nadelila im však vnútornú pôvabnosť, dopĺňajú muža. Naopak sú ženy, ktoré sú
krásne aj z vnútra aj zvonku. Táto kombinácia je veľmi potešujúca pre muža,
ktorý ju drží na ulici za ruku. Uvažujem, že táto žena dokáže niesť aj celé nebo,
ale muž jej to nemôže predsa dovoliť! Muž - hrdina i zbabelec! Nechá sa
využívať, ženy s ním manipulujú. Sú jeho kráľovnou. Až pokým s ňou nie je
v pôrodnici a čaká na ich spoločné bábätko. Práve dovtedy by si mal niesť každý
svoju časť neba sám. Je veľa mužov, aj tí, ktorých som spomínal na začiatku,
muži s egom leva, ktorí po narodení spoločného potomka nechajú svoju polku
neba na ženu. Žena po pôrode naberie zopár kíl, všetok svoj čas venuje svojmu
dieťaťu, vyzerá zanedbane, má mastné vlasy a strie na bruchu. Vtedy muži
s egom leva sa vydajú na lov do divočiny, ich žena už pre nich nie je zaujímavá.
Hľadajú nové obete, ktoré budú niesť celé nebo aj za neho. V tejto chvíli ostáva
na jeho minulej láske celé nebo, ale aj tá štvrťka, malý uzlíček ich lásky.
Takže.... Ženy dokážu niesť nielen polku neba, ale aj celú oblohu, ktorá
nad nami niekedy visí ako Damoklov meč. Myslím si, že táto úloha je o človeku
a o jeho vnútri, o výchove a vzoroch v detstve, v puberte...Rodičia by mali dbať
na výchovu dievčaťa, aby z nej vyrástla plnohodnotná žena. A obzvlášť na
chlapca, aby z neho vyrástol muž a nie zviera s egom leva!
(Anonym, III.
3 D)
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Perličky zo
školských lavíc
·
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Učiteľ: „Prečo tak sedíte?“ Žiak: „Tam máte na katedrále zasadací
poriadok.“ (katedre)
Žiačka: „Môže sa zaočkovať proti titanu.“ (tetanu)
Učiteľ: „Kde je obrázok v referáte?“ Žiak: „Tu je prázdne miesto
a môžete si ho predstaviť.“
Čo napísala Božena Nemcová? Perinbabu? (Babičku)
Literárny smer futurokubizmus (Kubofuturizmus)
Skelná vata (sklená vata)
Nemám rada šutre (horniny)
Na dejepise: Kto bol Štefan I. ? Zaviedol Štefanskú zábavu.
Ospravedlnenie: „Pani učiteľka, ospravedlňujem sa, že som sa
nepripravila na hodinu, ale musela som si umyť vlasy.“
Učiteľ: „To vidno, keď opisujete.“ Žiak: „Ta zatvorte oči.“
Žiak: „Zubárka mi povedala, že mám v ústach mŕtvy zub. Čo to znamená?
Učiteľ: „Že máš v ústach nebožtíka.“
Žiak: „Žeň muže.“ (muž žene)
Ž1: „Mi ukáž, ako počítaš toto z chémie.“ Ž2: „Takže veľké M je
mólová hmotnosť.“ Ž1: „Kašli na to, ukáž mi fyziku.“
Učiteľ: „Máte tvár od tváre 30 cm a vrieskate po sebe ako
hluchonemé.“
RUJ: žiaci mali napísať po rusky číslovku 200, žiak napísal: dvasto
(dvesti)
Kto bojoval v storočnej vojne? Mojmír a Pribina. (Francúzsko
a Anglicko)
Informačné zdroje sa delia na: primárne, sekundárne a termálne (terciárne)
Učiteľ: „Krištof Kolumbus sa nikdy nedozvedel, že vlastne objavil
Ameriku...“ Žiak: „A to ani po smrti?“
Učiteľ: „Kde máte zošit?“ Žiak: „Nezmestil sa mi do tašky.“
Žiaci stoja pri škole, kde bolo veľa červených áut. Žiak začal počítať 1, 2,
3, 4....a ďalší spolužiak sa ho pýta: „Ty poznáš farby?“ Žiak odpovedal:
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Žiačka písala písomku sama a pýta sa: „Aká som skupina?“
Učiteľ: „Kto môže byť u katolíkov kňazom?“ Žiak: „Farár, ktorý nie je
vydatý.“
Učiteľ: Ako sa po rusky povie muž?“ Žiak: „Mužnica.“(mužčina)
Učiteľ: Ako sa po rusky povie vydatá?“ Žiak: „Zamužnaja“ (víjti zámuž)
Učiteľ: „Ako zomiera Paul z románu na Západe nič nové?“ Žiak: „Nestihla
som dočítať.“
Rudolf Jašík napísal dielo Dóm svätej Alžbety. (Námestie svätej Alžbety)
Teplote potenia ľadu pri normálnom tlaku zodpovedá v Celziovej teplotnej
stupnici hodnota 0 stupňov Celzia. (topenia)
Učiteľka: „Čo treba urobiť, keď nastúpite do autobusu?“ Žiak: „Nastúpiť.“
(kúpiť lístok)
Ž1: „Išiel mi bus o 7:05 a som vstala o 7:18“. Ž2: „A stihla si ho?“
Prvé ošetrenie novorodenca - dieťaťu sa prestrihne pupočná šnúra
a tľapnutím po zadočku naštartujeme dýchanie.
Štúr, Hurban a Hodža uzákonili slovenčinu na Hurbanovej chate v Hlbokom.
(fare)
Vytvorte N pl: takýto sprievodca: takíti sprievodci (takíto sprievodcovia)
Gramatické kategórie slovies: Prítomný čas- čítam, Minulý čas- čítal som,
Budúci čas- nebudem čítať
Čo napísal J. C. Hronský? Bojazlivý zajko v Afrike. (Smelý zajko v Afrike)
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