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... na úvod. Vedeli ste, že...?
ü Naše kýchnutie dosahuje rýchlosť až 160 km/h!
ü Naše telo počas života vyprodukuje toľko slín, že
ü

ü
ü
ü
ü
ü

by naplnili dva plavecké bazény!
Kýchame rýchlosťou 160 km/h. Produkt
kýchnutia dokážeme vymrštiť až do vzdialenosti
6 metrov.
Na jediný krok musíme uviesť do pohybu cca 200
rôznych svalov.
Priemerný šesťdesiatnik stratí až polovicu
chuťových buniek.
Uši a nos rastú po celý náš život.
Srdce 70-ročného človeka zabúchalo 2,5 miliardy
krát.
85 percent mozgu tvorí voda.

ü V priebehu hodiny si neuvedomele siahneme na tvár v priemere

19-krát.
ü Naše telo obsahuje toľko síry, že by to stačilo na vyhubenie všetkých
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
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bĺch v psom kožuchu.
Zatiaľ čo čítate túto vetu, vo vašom vnútri umiera 50 000 buniek a rodí
sa rovnaký počet nových.
Odtlačok jazyka je unikátny presne tak isto ako odtlačok prsta.
Praváci žijú v priemere o 9 rokov dlhšie ako ľaváci.
Necht rastie najrýchlejšie na prostredníku.
Ľudský vlas je prakticky nezničiteľný. Mimo ohňa ho nezlikviduje
extrémny mráz, voda, kyseliny ani vysoko korozívne chemikálie.
Ľudská hlava ostáva pri vedomí ešte 20 sekúnd po tom, čo bola
oddelená od tela.
Ráno je človek približne o 1cm vyšší než večer. Je to v dôsledku
znižovania medzistavcových platničiek váhou tela v priebehu dňa.
Zdroj: časopis Rodina a škola, 2016

Vita

Editoriál

M

ilí spoluputujúci! (nič
kreatívnejšie mi
nenapadlo :-D )

Konečne je tu čas, na ktorý
čakáme dlhšie, než sám trvá! :-D
Nebudem vás trápiť nekonečnými
textami, ale patrí sa napísať
nejaké to slovko na úvod. Takže
prejdem rovno k veci, epické
posolstvo na prázdniny. Užívajte
si! Choďte všade, kam vás nohy
ponesú! Objavujte, lebo svet je
úžasné miesto, ako povedal
Hemingway. Bol to týpek, takže asi
vedel, čo vraví. Trávte čas
zbieraním spomienok, ktoré majú
skutočnú hodnotu, po ktorých
ráno nebude bolieť hlava a nebude
potrebné upratať strašidelný
neporiadok. Ic a rošni! (prepáčte
slovenčinárky, ale keby som
napísala „choď a rasti“,
pravdepodobne by moje slová
stratili výstižnosť). Prajem vám,
nech vyrastiete ako ľudia, ale
hlavne ako osobnosti. Majte na
seba vysoké nároky, lebo len
človek, ktorý od seba chce veľa,
mnoho aj dosiahne.

Buďte zapálení, lebo v krematóriu
už bude neskoro. :-D Možno
nejaký plán už máte. Ak áno, držte
sa ho. Ak nie, nachystali sme so
Zuzkou Summer challenge, takže
sa nemôžete vyhovárať!
Berte tento úvodník len ako
červený koberec, na konci ktorého
začína pointa! „Čekujte“ , čo sme
stvorili! :-D

Ivana Čolláková, III. D

,

„Čítanie knihy je neustály dialóg, pri ktorom nás kniha oslovuje a naša duša jej odpovedá.“ (André Maurois)

Vita

Školské kolo
„Trojakého musí rečník dbať: čo hovorí, kde hovorí a ako to hovorí.“ (Cicero)

T

ýmito slovami sa nieslo popoludnie 01. 03. 2016, kedy sa 8 našich žiakov
zúčastnilo súťaže Za krásu slova. Každoročne ju vyhlasuje Krajská rada a Dom
Matice slovenskej v Prešove, Úrad Prešovského samosprávneho kraja
a Súkromná stredná odborná škola ELBA v Prešove. Súťažiaci sa potrápili
s testom zameraným nielen na jazykové, ale aj na literárne znalosti. Prostredníctvom
rečníckeho prejavu na ľubovoľnú tému nás presvedčili o svojich komunikačných
schopnostiach. Súťaže sa zúčastnili: Ivana Čolláková – Svetový mier; Eva Ľašová –
Zdravá výživa; Veronika Kazimírová – Aké postavenie má viera v živote; Viktória
Konturová – Postavenie ženy v spoločnosti ; Marianna Petrová – Metalová hudba; Sára
Sirotňáková – Týranie zvierat; Simona Srokovská – Moje prvé stretnutie s koňom;
Alexandra Urbanová – Ako žiť s rodičmi a nezblázniť sa.

Nádherné 1. miesto v krajskom kole

V

krajskom kole, ktoré sa uskutočnilo 23. 03. 2016 na Súkromnej strednej odbornej
škole ELBA, našu školu reprezentovali Ivana Čolláková a Veronika Kazimírová.
Týmto blahoželáme Ivane Čollákovej za nádherné 1. miesto.
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Mgr. Ďuďaková

Tour de literatura

Vita

1. miesto
v krajskom kole

I

uventa (Slovenský inštitút mládeže) aj tento rok vyhlásila medzinárodnú súťaž,
ktorej heslo bolo Žiť spoločne v mieri. Projekt je organizovaný v 36 krajinách
Európy pod záštitou medzinárodných organizácií, a to už od roku 1953. Motto 63.
ročníka medzinárodného projektu EURÓPA V ŠKOLE sa viaže k Európskemu roku boja
proti násiliu páchanému na ženách, ktorý vyhlásila pre rok 2016 Európska únia. O tom,
že ženy naozaj držia polovicu oblohy nás presvedčila žiačka našej školy Ivana Čolláková
(III. D), ktorá vo svojej úvahe obhájila súčasné postavenie ženy v spoločnosti a prinútila
tak porotu zamyslieť sa nad častokrát existenčnými problémami v rodinách. „Teraz sa na
to pozrime ľudsky. Ak by boli ženy Atlasom z gréckej mytológie, nerobili by presne to, čo
on? Celý čas by uvažovali, ako sa tej ťarchy zbaviť. Kto by doma varil? Kto by upratoval?
Mám troch bratov. Tipnite si, koľko z nich vie zapnúť pračku? Správne! Ani jeden. Takže,
ak ja a mamka pôjdeme držať oblohu, oni sa to buď naučia, alebo obrastú machom!
Počať, počkať, počkať! Práve mi to došlo! Ak polovicu oblohy držia ženy, kto drží tú
druhú? Muži? A kto potom žije normálne...?“
Mgr. Ďuďaková

T

akže Sofia alebo „som tu pre niečo viac, ako len jesť, piť a spať?“

Vždy som bola rada tá nenápadná rybka a do súťaží som sa viac-menej zapájala
len tak z pasie. Keď mi prišiel email, že moju esej vybrali, vrieskala som tak
veľmi, že mamka skoro zavolala záchranku. Zbalila a odišla som do krajov mnou
neprebádaných. Cieľ cesty: Donovaly, finále esejistickej súťaže Sofia. Uf, a teraz to
skúsim stručne. Bolo to celé veľmi priateľské (organizátori nám povedali , aby sme im
tykali). Sadli sme si do kruhu a len tak pokecali, čo robíme, keď poobede hodíme tašku do
kúta (prepáčte, pán učiteľ Kríž, aj ja to občas robím). Dominik, ktorý pôsobí v Kolégiu
Antona Neuwirtha, nás nadchol prednáškou ako efektívne využiť tínedžerske roky.
S ďalším filozofom sme riešili tému celej súťaže: Prinesie mi úspech skutočné šťastie?
Jedným slovom impozantné. Dostali sme sa od otázky či je 1+1 naozaj 2, cez to, že sa
muselo narodiť 1000 ľudí, aby som sa narodil, až po to, že ľudia nechcú žiť na morfiu, aj
keď sú šťastní, lebo chcú realitu. Mali sme možnosť úplne rozpitvať naše názory. So
študentom Samom z Cambridgu, sme skúmali, čo je vlastne sloboda. Možno nuda, ale
podal taký pohľad na túto problematiku, že ak moja sánka bola doteraz dole, po tom bloku
už odpadla! Nemám priestor napísať viac, aj tak to malo byť len do desať viet. :-D Na
záver – mučte sa v hlave otázkami, či je život viac ako len pobyt na tejto zemi. Chcite
veľa! Akváriová rybka je spokojná, lebo nevie, že existuje oceán. Vyskočila som
z akvárka vďaka Sofii a pozývam ťa k tomu tiež. Ak chceš, ale nevieš ako – odchyť ma na
chodbe, určite si rada pokecám. :-)
3

Ivana Čolláková, III. D

Tour de literatura

Vita

T

ohtoročná celoslovenská literárna súťaž bola vyhlásená pri príležitosti 72.
výročia Slovenského národného povstania a 71. výročia ukončenia 2. svetovej
vojny. Žiaci A. Urbanová (II. A), D. Fatľa (III. D), I. Čolláková (III. D), E.
Kišeľová (III. D), Z. Hakošová (III. D), E. Ľašová (I. B) a S. Lukáčová (I. B) sa zapojili
do tejto súťaže svojimi úvahami na témy Niekedy musíme niečo stratiť, aby sme si to
mohli začať vážiť; Láska má mnoho podôb... Cieľom je podporiť u detí kreativitu, aby
pretransformovali svoje pocity, sny, túžby do literárnej podoby. Náhodnú úvahu si
môžete prečítať v rubrike Umelecký duch zdravoťákov.
Mgr. Ďuďaková

M

arec bol vyhlásený ako mesiac
knihy v roku 1955 na počesť
významného slovenského
buditeľa Mateja Hrebendu. Pri tejto
príležitosti sa žiaci 1. ročníka zúčastnili
exkurzie v prešovskej Knižnici P. O.
Hviezdoslava. Knihovníčka nás
oboznámila so službami, ktoré knižnica
poskytuje. Mali sme možnosť zistiť, ako
funguje výpožičný systém či evidencia
kníh. Niektorí sa zaregistrovali, a tak sa
stali aktívnymi čitateľmi. Návštevou
knižnice sme sa snažili vybudovať pozitívny vzťah ku knihám a zároveň rozšíriť
vedomosti v tejto oblasti.
PaedDr. Martina Dudaščíková

09. 06. 2016 sa v Trenčíne konal
už X. ročník celoslovenskej
súťaže školských časopisov
stredných zdravotníckych škôl
„Žurnálový stetoskop“. Zo
stretnutia sme si odniesli cenné
rady odbornej poroty
a inšpirácie pri tvorbe našej
VITY.
Ľ. Desiatniková, K. Lichvarová, II. B
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Vita

Valentínska
krvi

kvapka

N

árodná transfúzna služba
realizovala odbery krvi
v priestoroch strednej zdravotníckej
školy. Žiaci školy sa tak 3. marca zaslúžili
o 58 úspešných odberov krvi. Všetkým
srdečne ďakujeme, pretože život sa nahradiť
nedá....
PhDr. Eva Konečná

Svetový deň povedomia
o autizme

D

ruhý apríl je vyhlásený ako Svetový deň
povedomia o autizme. Cieľom tejto kampane
je zvýšiť povedomie o autizme, prijať
a začleniť takýchto ľudí do normálneho života.
Pripomenuli sme si to 4. 4. 2016 a rozdávali sme modré
stužky učiteľom a žiakom. Na spojovacej chodbe sme
vytvorili informačný panel k tejto problematike.
Tímea Tvardzíková, IV. C
Mgr. Monika Timková

Akcia mesta Prešov - zdravotnícka hliadka
Dňa 5. 5. 2016 sa 4 žiaci II. A triedy - Veronika Eštoková, Veronika Kazimírová, Sybila
Tóthová a Lukáš Vasiľko zúčastnili akcie mesta Prešov pri príležitosti Dňa víťazstva
boja proti fašizmu. Žiaci vykonávali funkciu zdravotníckej hliadky. Zúčastneným
žiakom ďakujeme za ochotu a zodpovedný prístup k akcii.

Úsmev ako dar

D

ňa 2. 6. 2016 sa 20 žiakov 2. ročníka zúčastnilo tejto charitatívnej zbierky, ktorá
prebiehala v centre mesta Prešov. Žiaci aktívne oslovovali okoloidúcich
a vysvetľovali význam a účel zbierky – vyzbieraná suma poputuje na pomoc
rodinám v núdzi a pre prešovské krízové centrum Dorka. Zúčastneným žiakom ďakujeme
3
za nezištnú pomoc pri zbierke.
Mgr. Erika Provázková

Pomáhame pomáhať
Vita

Deň narcisov

D

eň narcisov je jediná
verejno-prospešná zbierka
Ligy proti rakovine a tento
rok sa konala už po 20-ty krát. Ulice
miest a obcí v jediný deň v roku – 15.
apríla 2016 - zaplavili žlté narcisy
a každý, kto si ich pripol na svoj
odev, týmto gestom vyjadril podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou.
Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov sme
pomohli vyzbierať finančné prostriedky na pomoc onkologickým pacientom a ich
rodinám na celom Slovensku. Na tejto ušľachtilej akcii sa podieľala aj naša škola. 16
žiakov III. A triedy sa aktívne zapájalo do predaja narcisov a zároveň edukovali
okoloidúcich o význame a priebehu zbierky. Títo žiaci vyzbierali sumu 1 307,44 €
z celkovej vyzbieranej sumy 13 512,93 €.
Všetkým, ktorí prispeli na dobrú vec patrí veľké ĎAKUJEME !
Mgr. Erika Provázková

Svetový Deň Zeme
„Staraj sa o Zem ako najlepšie vieš. Nedostal si ju
od rodičov, ale požičal od svojich detí. Zem
nededíme po predkoch, ale požičiavame od našich
potomkov."

S

vetový Deň Zeme sme na našej škole
oslávili 21. 4. 2016. Tento deň sme
strávili aktívnym prístupom k nášmu
životnému prostrediu a k bezprostrednému
okoliu školy. Spolu so žiakmi I. C a II. D sme
upratali vonkajšie priestory školy a v jej areáli
vysadili okrasné dreviny. Starajme sa o svoje
životné prostredie! Deň Zeme by mal byť pre
nás každý deň....
RNDr. Adriana Sovičová, PhD.
„Horou… tep môjho srdca túži večne znieť
Horou… nesie sa hlas ozvenou
Horou… ňou vedia ľudské ústa onemieť
Horou, horou, horou...“
Z. Smatanová
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Pomáhame pomáhať
Vita

iaci našej školy sa zapojili do
projektu VSE City Run 2016,
ktorý motivuje ľudí k zmene
životného štýlu, k aktívnemu pohľadu
na svet okolo nás a zároveň pomáha
tým, ktorí to potrebujú. 50 žiakov 1. a 2.
ročníka absolvovalo 25. 5. 2016
pódiový program, ktorý sa začal
o 10.30 hod. a zapojilo sa do nonstop
benefičného behu na páse.
Pedagogický dozor vykonávali Mgr.
Katarína Steinerová a Mgr. Jaroslava
Fedorková. V kategórii Prechádzka
našu školu reprezentovalo 16 žiakov.
Trasa symbolickej prechádzky bola
dlhá 1000 m a bola určená pre menej
náročných bežcov, ktorí si netrúfali na
bežeckú trať, ale chceli sa zapojiť, a tak
prispieť na dobrú vec. Masového
charitatívneho behu ulicami mesta,
ktorého heslom bolo „Vyhráva jeden,
pomáha každý!“, sa zúčastnilo 16
žiakov našej školy z 1., 2. a 3. ročníka.
Registrácia sa začala pred PKO od
14.00 hod. , bežci štartovali o 17.30
hod. Trasa merala 4,5 km a viedla
centrom Prešova po Hlavnej ulici.
Bežcom hrala do rytmu hudobná
skupina FREQUENCY, ktorá ukončila
podujatie záverečným koncertom.
Keďže išlo o nesúťažný beh, každý, kto
sa zapojil, bol víťazom, pretože svojím
behom pomohol tým, ktorí to
potrebujú. Výťažok z behu na
bežeckom páse a zo štartovného
poputuje do krízového centra Dorka,
ktoré pomáha rodinám v ťažkých
životných situáciách. Všetkým
ďakujeme za aktívnu účasť a pomoc!

Ž

Mgr. Jaroslava Fedorková
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Vita

O

d 7. 3. 2015 do 11. 3. 2015 sa 54
žiakov prvého a druhého
ročníka našej školy zúčastnilo
lyžiarskeho kurzu v lyžiarskom
s t r e d i s k u Ta t r a n s k á L o m n i c a .
Ubytovaní sme boli hneď pod
lyžiarskym svahom v hoteli Sasanka.
Svoje lyžiarske zručnosti si
zdokonaľovali žiaci pod vedením
lyžiarskych inštruktorov v piatich
družstvách. Napriek tomu, že sneh bol
iba na zjazdovke a počasie dožičilo mrholenie, hmlu, ľadovec aj slniečko, bohatý program
kurzu zanechal vo všetkých nezabudnuteľné spomienky. Žiaci lyžovali dopoludnia aj
popoludní s výnimkou stredy, kedy sa všetci vyviezli lanovkou na Skalnaté pleso
a obdivovali nádherný výhľad z našich veľhôr. Večerný program tvorili prednášky na tému,
ako sa správať na svahu (biely kódex), zoznamovací večierok a karneval. Posledný večer
bol zameraný na vyhodnotenie lyžiarskeho kurzu jednotlivými inštruktormi a žiakmi
družstiev. Každý deň hodnotili žiaci službukonajúceho družstva so svojím inštruktorom
poriadok v izbách žiakov. Najúspešnejší v súťaži o "najkrajšu chyžu" získali milé odmeny.
l
Lyžiarski inštruktori

3

Športové všeličo

Vita

Krajské kolo sa konalo 29. 02.
2016 na SOŠ na Košickej ulici
v Prešove. Naše volejbalistky
obsadili pekné 4. miesto.

„Ten, kto dosiahne víťazstvo nad niekým
iným, je silný, no ten, kto dosiahne víťazstvo
sám nad sebou, je silnejší.“ LEE PRIEST
Dňa 4. 3. 2016 sa žiačky našej školy
zúčastnili obvodového kola vo florbale
žiačok SŠ. V skupine mali silnú konkurenciu,
no nezľakli sa a ukázali, že na to majú. Všetci
pristupovali k turnajom svedomito, bojovali
z plných síl a ukázali kolektívneho ducha.
V úvodnom zápase s domácimi žiačkami
SOŠ Košická bez väčších problémov
zvíťazili v pomere 8:1. Do ďalšieho zápasu
nastúpili hneď po krátkej prestávke a poradili
si aj so súperom z Pedagogickej akadémie
v pomere 5:122. 22. marec bol opäť
florbalový. Po úspešnom turnaji v skupine
„A“ sa naše dievčatá prebojovali do finále.
V obvodnom kole medzi sebou súťažili tie
najlepšie stredné školy z Prešova. Naše
dievčatá húževnato bojovali o každú loptičku
a súperovi nič nedarovali zadarmo. Treba
uznať, že kvalita hráčok bola na vysokej
úrovni. Ďakujeme za krásne 3. miesto.
Mgr. Lenka Mašlejová
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Športové všeličo

Vita

D

ňa 2. 3. 2016 sa žiaci SZŠ
zúčastnili na obvodnom
kole vo florbale. Turnaja sa
zúčastnili žiaci prvého až tretieho
ročníka. Turnaj sa konal na SŠ Ľ.
Podjavorinskej v Prešove. Celý
turnaj bol rozdelený do štyroch
skupín po päť škôl, kde zo skupiny
postupovala do finále iba jedna
škola. V našej skupine sme hrali
takto SOŠ Technická – SZŠ – 1:2,
Gymnázium sv. Moniky – SZŠ – 4:2,
SpŠ Strojnícka – SZŠ – 3:2, Gymnázium sv. Mikuláša – SZŠ – 2:3. Zápasy boli veľmi
vyrovnané a chlapci bojovali s veľkým odhodlaním vyhrať. V skupine sme skončili na
4. mieste a do finále postúpila SPŠ Strojnícka. Verím, že v ďalších súťažiach naši žiaci
viac zabojujú.
Mgr. Tomáš Fiamčik

D

ňa 20. 04. 2016 sa
naši chlapci
zúčastnili
oblastného kola vo
veľkom futbale v Haniske
pri Prešove.
Obsadili 3. miesto.
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Športové všeličo

Vita

D

ňa 14. 04. 2016 vo finále
oblastnej súťaže v basketbale
sa naši reprezentanti
umiestnili na 4. mieste.

D

ňa 12. 05. 2016 sa naši žiaci
zúčastnili ARMWRESTLING
CUPU, ktorý organizovalo
Gymnázium Lipany. 2. miesto- Blažej
Baláž (II. B) vo váhovej kategórii do 65 kg.
3. miesto- Slavomíra Palčáková (II. B) vo
váhovej kategórii do 60 kg; Jessica
Varcholová (I. B) nad 60 kg.

D

ňa 19. 05. 2016 sa naši žiaci zúčastnili
na oblastnom kole atletiky SŠ.

Kristína Goliašová ,III. D – 1. miesto 1500m
Jakub Gombik , III. D– 2. miesto 400m
Veronika Šejirmanová, I. B – 3. miesto 1500m
Jessica Varcholová, I. B – 2. miesto vrh guľou
3

Mgr. Alexej Bayer

Vita

D

ňa 30. mája 2016 žiaci 1. a 2. ročníka absolvovali účelové cvičenie. Turistickým
pochodom sme sa presunuli od mestskej haly popri Toryse a cez Willec hôrku
pod Furču v Haniske, kde boli predvedené ukážky práce a činnosti PZ SR.
Príslušníci predviedli cvičenia so služobnými psami a uskutočnila sa aj prednáška
spojená s besedou o kriminalite mládeže a prevencii drogových závislostí a kriminality.

Mgr. Alexej Bayer

Vita

P

ri príležitosti Medzinárodného
dňa planetárií (13. 3.) sa dňa
16. 03. 2016 žiaci 1. ročníka
zúčastnili exkurzie v planetáriu. Žiaci
boli rozdelení do troch skupín.
Exkurzia každej skupiny sa skladala
z dvoch častí: Najprv si v prednáškovej
sále pozreli film o slnečnej sústave,
prostredníctvom ktorého si nielen
zopakovali niektoré poznatky zo
základnej školy, ale dozvedeli sa aj pre
nich nové skutočnosti. V druhej časti sa
pod umelou hviezdnou oblohou
oboznámili s najznámejšími
súhvezdiami letnej oblohy.
Vzhľadom na to, že fyzika sa vyučuje len v prvom ročníku (v odbore masér aj v druhom
ročníku) a teda nie je priestor venovať sa astronómii a astrofyzike, bola táto exkurzia pre
žiakov zaujímavým spestrením.
RNDr. Ivana Petrisková

D

ňa 12. 05. 2016 navštívili žiaci
2. ročníka stanicu Hasičského
a záchranného zboru na
Požiarnickej ulici v Prešove. Nechýbal
skvelý výklad a ukážky hasičskej
techniky, pomocou ktorej hasiči
zachraňujú ľudské životy a bojujú proti
živelným pohromám. Každý si
uvedomil, aké krásne, no zároveň
náročné a zodpovedné je povolanie
hasiča. V závere žiaci mali možnosť
3 vežu,
vidieť cvičný výjazd. Po ukončení exkurzie HaZZ nasledoval výstup na Vodárenskú
kde sa žiaci mohli pokochať krásnym výhľadom na panorámu mesta Prešov.
Mgr. Lenka Mašlejová

Exkurzie
Vita

D

ňa 31. 05.2016 sa žiaci I. A, I. B, I. C, I. D, I. E a II.A zúčastnili 1-dňovej
exkurzie v Budapešti. Počas celodennej prehliadky žiaci navštívili Podzemnú
nemocnicu, Baziliku sv.Štefana, Matyášov chrám, Rybársku baštu a ďalšie
zaujímavé pamiatky. Po prehliadke mesta sa žiaci spolu s pedagógmi presunuli
k Tropicariu, kde absolvovali prehliadku podmorského sveta situovaného v modernom
obchodnom a zábavnom centre.
PaedDr. Júlia Geletičová

Podzemná nemocnica

3

Exkurzie
Vita

D

ňa 31. 05. 2016 sa žiaci II. B a II. E triedy zúčastnili odbornej exkurzie Sanatórium Tatranská Kotlina (Odborný liečebný ústav a prírodné liečebné
kúpele). Zariadenie poskytuje okrem komplexnej lekárskej diagnostiky aj
komplexné laboratórne vyšetrenia a súbor rehabilitačných procedúr. Žiakom boli
predstavené jednotlivé rehabilitačné procedúry - vodoliečba, masáže, termoterapia,
elektroliečba, dýchacie cvičenia, skupinový telocvik.
PhDr. Jitka Čipaková

D

ňa 31. mája 2016 sa žiaci II. A, II. C, II. D zúčastnili exkurzie v Bardejovských
Kúpeľoch. Privítala nás vedúca sestra Mgr. Švirková a vedúci pracovníci
z jednotlivých fyzioterapeutických pracovísk nám podali informácie
o rehabilitačných procedúrach
poskytovaných v kúpeľnom
dome Ozón. Vysvetlili rozsah
a špecifiká jednotlivých
procedúr a ich význam pre
zdravie pacientov v rámci
kúpeľnej liečby poskytovanej
na Slovensku. Súčasťou bola aj
prehliadka rehabilitačných
pracovísk.
Mgr. Alena Partilová

3

Vita

Šiby, ryby, mastné ryby,
kus koláča do korbáča...

Z

dravie, šťastie, úsmev v tvári,
želáme Vám k sviatku jari. V tomto
duchu sme si 23. marca 2016
pripomenuli tradície a zvyky Veľkej noci.
Veľkonočnú atmosféru nám spríjemnil spev
ľudových piesní v podaní Hakošovej Z.
a Čekanovej M. z III. D s hudobným
sprievodom Mičkanina Š. z I. E. Aby boli
naše dievčatá po celý rok zdravé, nechýbalo
ani tradičné šibanie a vinšovanie, o ktoré sa
postarali chlapci Pčolka M. a Mrusko K.
Týmto príjemným spôsobom sme chceli
zdôrazniť, ako je šťastie potrebné v živote
každého z nás. Šťastie je základom zdravia.
Dúfame, že aj o rok si v našej škole
spríjemníme predveľkonočné sviatky!
Mgr. Mašlejová, RNDr. Sovičová, PhD.
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Žijeme kultúrou
Vita

D

ňa 6. mája 2016 sa žiaci Jana Šofranková
z I. C a Ján Kanuščák z I. D triedy
zúčastnili dvanásteho ročníka krajského
matičného festivalu Ľudová pieseň košickej
mládeže, ktorý bol organizovaný Evanjelickým
gymnáziom J. A. Komenského v Košiciach. Na
festivale účinkovalo vo viacerých kategóriách
približne 90 žiakov z rôznych základných
a stredných škol východného Slovenska. Ján
Kanuščák obsadil v kategórii „žiaci stredných škôl
- chlapci“ druhé miesto. Jana Šofranková získala
v kategórii „žiaci stredných škôl - dievčatá“ cenu
firmy Lynx. Obom zúčastneným k ich úspechu
blahoželáme.
PhDr. Dana Stachurová, PhD

D

ňa 1. 6. 2016 sa žiaci 1. – 2.
ročníka zúčastnili
divadelného predstavenia
Kubo v kine Scala. Žiaci aj
pedagogický dozor sa zabavili na
vtipnom stvárnení známeho diela Kubo
od Jozefa Hollého, ktoré bolo navyše
obohatené o ľudové piesne
sprevádzané hrou na hudobných
nástrojoch. Hra mala u publika úspech a herci podali podľa reakcií divákov veľmi dobré
výkony. Študenti si odniesli zaujímavý kultúrny zážitok a toto predstavenie im určite
spestrilo oslavu Medzinárodného dňa detí.
3
Mgr. Z. Repaská

Žijeme kultúrou
Vita

kolská akcia SZŠ má
talent sa konala 19. 4.
2016 v priestoroch PKO
Čierny orol. Do súťaže sa
prihlásilo 15 súťažiacich, ktorí
sa predstavili v 13 číslach.
Finalisti predviedli svoj talent
v tanci, speve, hre na rôzne
hudobné nástroje a v bojových
umeniach. Žiaci súťažili o titul
„Talent SZŠ 2016“ a „Hlas
diváka – Talent SZŠ 2016“.
Rozhodovanie bolo veľmi
ťažké. Diváci svojím
hlasovaním rozhodli, že titul
„Hlas diváka – Talent SZŠ
2016“ získal Daniel Soták (II.
C), ktorý divákom predviedol
šikovnosť svojich prstov v hre
na husliach. Porota svojím
hlasovaním rozhodla, že titul
„Talent SZŠ 2016“ získala
Mária Lenhardtová z III. C.

Š

Mgr. Katarína Steinerová

3

Vita

D

ňa 2. 5. 2016 sa žiačky II. A triedy –
K. Čechová, S. Čisáriková a V. Maslišová
zúčastnili vedomostnej súťaže s názvom
„GTF kvíz“, ktorý sa konal v priestoroch
Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej
univerzity v Prešove. Celý kvíz bol rozdelený do
štyroch súťažných kôl. Prvé kolo preverilo
vedomosti a rýchlosť odpovede žiakov - za
2 minúty museli odpovedať na 10 otázok z rôznych
oblasti. Druhé a tretie kolo bolo realizované formou
prezentácie, v ktorej sa nachádzalo množstvo
obrázkov z rozličných odvetví a bolo potrebné
vybrať správnu odpoveď k danej otázke. Záverečné
štvrté kolo pozostávalo z vedomostného „mix“
testu, na ktorý mali súťažiaci 15 minút. Po ukončení
súťažnej časti žiaci absolvovali exkurziu po
priestoroch Gréckokatolíckej teologickej fakulty.
Po exkurzii nasledovalo vyhlásenie výsledkov
vedomostnej súťaže. Naše dievčatá sa síce
neumiestnili na stupňoch víťazov, ale pevne verím,
že sa zdokonalili a obohatili vo svojich
vedomostiach.
Mgr. Soňa Smiková
38. ročník celoštátnej prehliadky
Stredoškolskej odbornej činnosti sa
v školskom roku 2015/2016 konal v dňoch
27. – 29. apríla 2016 pod záštitou
Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky a Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania
v Bratislave, v priestoroch Strednej
priemyselnej škole elektrotechnickej
K. Adlera. Súťažilo sa v 17 odboroch.
Prehliadky prezentácie prác sa zúčastnila
Nikoleta Pribulová zo IV. C triedy, ktorá
postúpila z krajského kola s prácou
„Predčastniatka – predčasne narodené
deti“ v súťažnom odbore „zdravotníctvo
a farmakológia“. Spoluautorkou bola
Michaela Mičaňová.
PhDr. Eva Konečná

3

Vita

Súťaž v prvej pomoci stredných zdravotníckych škôl

D

ňa 22. apríla 2016 sa žiačky II.A triedy:
Veronika Kazimírová, Veronika Eštoková
a Sibyla Thótová zúčastnili regionálneho
kola súťaže v prvej pomoci stredných zdravotníckych
škôl, ktorú organizovala Stredná zdravotnícka škola,
Kukučínova 40, Košice a Asociácia stredných
zdravotníckych škôl SR v zastúpení RNDr. Heleny
Turisovej riaditeľky školy a Mgr. Miroslava Sekulu
prezidenta Asociácie SZŠ SR v priestoroch Strednej
zdravotníckej školy na Kukučínovej 40 v Košiciach
a Školského klubu Strednej odbornej školy
technickej na Kukučínovej 23 v Košiciach.
Súťaže sa zúčastnilo 8 súťažných družstiev
a 2 nesúťažné družstvá hosťujúcej školy. Súťažiaci
preukázali svoje zručnosti a vedomosti
z poskytovania prvej pomoci na piatich stanovištiach:
1. dopravná nehoda
2. telocvičňa
3. priestor pohostinstva
4. KPR
5. test
Okrem toho si všetci mohli prezrieť
sanitné vozidlo RZP a vyskúšať
jednotlivé pomôcky a prístroje
a záchranári Falcu pre nich pripravili
zaujímavé nesúťažné stanovište
zamerané na riešenie hromadných
nešťastí. Gratulujeme nášmu družstvu,
ktoré sa v tejto náročnej súťaži
umiestnilo na 3. mieste.
3

PhDr. Monika Gorecká

Každý odbor má niečo do seba - Zdravotnícky asistent

Vita

Súťaž v prvej pomoci a vedomostiach o Červenom kríži

D

ňa 13. 5. 2016 sa 6 žiaci našej školy
– Eštoková Veronika, Kazimírová
Veronika, Tóthová Sibyla, Vasiľko
Lukáš, Mariničová Petra a Sopková Nikol
zúčastnili súťaže v PP a vedomostiach o ČK
o rg a n i z o v a n e j M i e s t n y m s p o l k o m
Červeného kríža. Súťaž mala prebiehať
v centre mesta, ale kvôli nepriaznivému
počasiu ju organizátori premiestnili do
budovy ČK a jej okolia. Súťažilo celkom 11 družstiev z prešovských stredných škôl a naša
škola sa umiestnila na 6. mieste. Zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť v súťaži
a svedomitý prístup.
Mgr. Provázková Erika

D

ňa 31. 05. 2016 sa žiaci III.C triedy - Ondrej Nižník, Marián Marchevský,
Simona Šedová, III.A triedy - Klaudia Jarzebowská, Michaela Mária
Hajosteková zúčastnili akcie, ktorú organizoval Úrad Prešovského
samosprávneho kraja pod názvom Medzinárodný deň detí pre deti zamestnancov Úradu
PSK. Naši žiaci mali vyhradené stanovisko pod názvom Zdravovedko, kde deťom
predviedli ukážky prvej pomoci na figurínach a taktiež svoju zručnosť v obväzovej
technike. Deti za odmenu dostali náplasť s detským motívom.
O ukážky prvej pomoci
nemali záujem len deti, ale
aj ich rodičia, ktorí sa
zaujímali hlavne o techniky
pomoci pri bežných
detských poraneniach alebo
nehodách. Dostali cenné
rady a informácie, ako
poskytnúť prvú pomoc ale
aj predchádzať rôznym
poraneniam.
Mgr. Eva Klačanská
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Každý odbor má niečo do seba - Zdravotnícky asistent

Vita

D

ňa 10. júna 2016 sa konal už 9. ročník súťaže Asistent v akcii. Žiaci druhého
ročníka si vyskúšali poskytovanie prvej pomoci v modelových situáciách.
Taktiež realizovali KPR u dieťaťa a vedomostný test. V športových disciplínach
si zmerali sily v šplhaní na lane, v streľbe zo vzduchovky a orientačnom behu. Bola to
súťaž o vedomostiach, zručnostiach, športe a zábave.
Súťaže sa zúčastnilo 15 zdravotníckych škôl z celého Slovenska. Družstvo našej školy
sa zúčastnilo preteku nesúťažne. Tím tvorili žiaci II. A triedy V. Kazimírová, V. Eštoková,
S.Tóthová a L. Vasiľko. Figurantov nám zahrali žiaci II. A triedy.
Zlato získal tím zo SZŠ z Liptovského Mikuláša, ktorí porazil silný Poprad, ktorému sa
ušlo striebro i bronzovú Nitru. Všetci zúčastnení boli odmenení hodnotnými cenami.
Na ďalšie stretnutie a výmenu skúseností učiteľov a žiakov stredných zdravotníckych
škôl v praktických zručnostiach, teoretických vedomostiach a fyzických zdatnostiach sa
tešíme aj o rok.
PhDr. S. Dorinová
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Vita

Cvičíme vo vode

D

ňa 10. 5. 2016 sa žiaci III.D triedy
zúčastnili v rámci predmetu
rekondično - relaxačné cvičenia
(RRC) hodiny plaveckého výcviku na ZŠ
Mirka Nešpora v Prešove. Tento výcvik bol
prevádzaný počas 6. a 7. vyučovacej hodiny
pedagógmi Mgr. Soňou Smikovou, Mgr.
Jozefom Štieberom a Mgr. Katarínou
Steinerovou, ktorí zároveň vyučujú daný
predmet v tejto triede. Táto hodina mala
študentom priblížiť aktuálne preberané učivo z daného predmetu v zmysle zážitkového
učenia. Počas hodiny si mohli žiaci vyskúšať na „vlastnej koži“ rôzne štýly plávania
a okrem toho aj metódu hydrokinezioterapie, t.j. cvičenie vo vode.
Pedagog. dozor: Mgr. Soňa Smiková, Mgr. Jozef Štieber a Mgr. Katarína Steinerová

V dňoch 11. - 12. 05. 2016 sa zúčastnili
žiaci 4. ročníka akcie „Deň zdravia“
v priestoroch spoločnosti Spinea na
Volgogradskej ulici 13 a Okrajovej ulici
33 v Prešove pod záštitou zdravotnej
poisťovne Union pre zamestnancov
spoločnosti Spinea. Zo strany
organizátora bola ocenená kvalita
poskytovaných procedúr, prejavená
spokojnosť, vyjadrená pochvala
a uznanie našej práce. Žiaci vďaka
svojim praktickým skúsenostiam
3
a vedomostiam poskytovali klientom nové poznatky o tom, ako zabezpečiť starostlivosť
o fyzické a psychické zdravie.
Mgr. Lukáš Novotný

Každý odbor má niečo do seba - Masér

Vita

Zima lieči

D

ňa 17. mája 2016 sa žiaci III.D
triedy zúčastnili na exkurzii
v kryocentre na Duchnovičovom
námestí v Prešove. Po vstupných
meraniach tlaku a pripravení kryokomory
si žiaci vyskúšali na vlastnej koži pocit
zachladenia organizmu – celotelovú
kryoterapiu. V prvej fáze vstupovali na 30
sekúnd do -60°C a v druhej fáze na
2 minúty do -120°C. Po druhej fáze
nasledovalo zahriatie organizmu na
stacionárnych bicykloch. Pracovníci
kryocentra nám tiež ukázali lokálnu
kryoterapiu, kde sa prístrojom s tekutým
dusíkom aplikuje na rôznu časť tela.
Kryoterapia účinne pomáha v širokej
oblasti ochorení a zranení (mozgová obrna,
chronické ochorenie dýchacieho systému,
degeneratívne kĺbové ochorenia....). Pre
viditeľné zlepšenie sa odporúča min. 10
vstupov na celotelovú kryoterapiu. Myslím
si, že žiaci boli milo prekvapení a načerpali
nielen teoretickú, ale aj osobnú skúsenosť
z kryoterapie.
Mgr. Tomáš Fiamčik
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Každý odbor má niečo do seba - Zubný asistent

Vita

P

ri príležitosti Svetového dňa ústneho zdravia sa na našej
škole dňa 22. marca 2016 uskutočnila prednáška pre 60
žiakov 1. a 2. ročníka v čase od 8:55 hod do 14:25 hod.
Žiaci v odbore zubný asistent tak mali možnosť načerpať nové
odborné vedomosti a zorientovať sa v oblasti noviniek ústneho
zdravia, ale aj zubného lekárstva. Za cenné informácie
prostredníctvom odborných prednášok a workshopov touto
cestou ďakujem Bc. Zakrevskej K. (Colgate-Palmolive), Ing.
Ihnátovej R. (GS Europe), Mgr. Kručinskej Ľ. (Philips), Ing.
Sokolimu P.(GSK), PhDr. Kovaľovi A., PhD. (FZO Prešov,
KKdent Prešov). Do bloku prednášok prispela aj interná
vyučujúca PhDr. Andraščíková Ľ., ktorá predstavila v mene
firmy Profimed radu pre ústne zdravie – GUM.
PhDr. Andraščíková Ľudmila

Vieš, ako vzniká zubný kaz
a ako si správne čistiť zuby?

T

áto otázka zaznela niekoľkokrát z úst našich žiačok
študijného odboru zubný asistent II. E triedy S.
Levickej, R. Belišovej, K. Phamovej a Ľ. Lichvárovej
dňa 18. 05. 2016 v spoločnosti žiakov 1., 2., 5. a 7. ročníka na
ZŠ Mirka Nešpora v Prešove. Prostredníctvom pripravených
motivačných prednášok s využitím IKT technológií
a praktických ukážok základnej Stillman techniky čistenia
zubov a
zubov a využitia ďalších
dentálnych pomôcok
v starostlivosti o dutinu ústnu
priblížili žiakom problematiku
vzniku zubného kazu a toho, čo
všetko patrí k starostlivosti
o chrup a orálne zdravie, ako by
si mali zuby vyčistiť a prečo je to
pre človeka dôležité.
Mgr. Silvia Doľacká
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Vita

asy, keď jediným
riešením pre
poškodený chrup boli
len snímateľné protézy, sú za
nami. Dnes si môžeme
vybrať z viacerých druhov
titánových či keramických
implantátov s veľmi vysokou
životnosťou. 04.04.2016 sa o
tom presvedčili aj žiaci II. E
triedy študijného odboru
zubný asistent. Radoslav
Lukačovič zástupca firmy
iDent Slovakia žiakom
predstavil technológiu CEREC - unikátny technologický CAD/CAM systém, ktorý
umožňuje počas jedinej návštevy zubnej ambulancie vytvorenie nových keramických
koruniek, výplní a ostatných nekovových protetických náhrad.
Netreba zabúdať ani na klasickú výrobu snímateľných protéz. Dňa 19.04.2016 sa žiaci II. E
triedy zúčastnili exkurzie v priestoroch zubnej techniky v Prešove. Dipl. zubná technička
Renáta Adamová žiakom predstavila prácu zubného technika.
PhDr. Jitka Čipaková

Č

D

ňa 16. 05. 2016 sa k nám prišli pozrieť
predškoláci z MŠ na Volgogradskej
ulici v Prešove. Navštívili svojich
veľkých kamarátov zubných asistentov. Žiaci si
pre predškolákov pripravili pestrý program.
Ukázali im odborné učebne pre študijný odbor
zubný asistent, kde si deti vyskúšali, ako sa sedí
v zubárskom kresle, ako funguje odsávací
systém a zrealizovali s deťmi aj iné zaujímavé
aktivity. Prezreli si tiež odborné učebne pre
študijný odbor zdravotnícky asistent a masér.
Navštívili aj pani riaditeľku, ktorá ich privítala
s úsmevom a prekvapila ich milým darčekom.
Veríme, že sa im u nás páčilo a čoskoro sa opäť
uvidíme.
PhDr. Jitka Čipaková
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ je pomôcka na krivé zuby.
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Použité výrazy:
Amalgám, baktérie, bielenie, bolesť,
cievy, cista, čeľusť, dezinfekcia, dlátko,
dreň, ďasno, elmex, endobox, chrup,
ihla, kefky, kliešte, koreň, krčok, kreslo,
krv, liek, nervy, niť, parodont, povlak,
RTG, rezák, sánka, šoky, vrtáčik, zubný
kaz

Pripravili: Regešová D., Genčúrová J., II. E
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Zub, Cement, Cysta, Plak, Rezák,
G Gingíva, OPG, Jazyk, Koreň, Atrácia,
Paradont, Kaz, RTG, Sánka, Sklovina
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D

ňa 4. mája 2016 sa pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier konalo pracovné
stretnutie učiteľov odborných predmetov našej školy s vedúcimi sestrami FNsP
J. A. Reimana a domovov sociálnych služieb. Naše pozvanie prijala aj
námestníčka pre ošetrovateľstvo FNsP J. A. Reimana v Prešove PhDr. Mária
Haraksimová, MBA a 60 vedúcich sestier a pedagógov. Programom pracovného
stretnutia bolo oboznámiť pozvaných s výchovno – vyučovacím procesom, priebehom
odbornej klinickej praxe a mimoškolskými akciami. Po prezentácií sme diskutovali
o aktuálnych problémoch týkajúcich sa vzdelávania a práce zdravotníckych asistentov
a sestier. Po diskusii sme pre hostí pripravili občerstvenie a ponúkli sme im možnosť
zrelaxovať pri masážach, ktoré vykonávali naši žiaci – budúci maséri pod dohľadom
pedagógov. Hosťom srdečne ďakujeme za účasť a želáme im veľa osobných
aj pracovných úspechov. Kolegyniam a kolegom ďakujeme za pomoc pri organizovaní
pracovného stretnutia a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Mgr. Mária Kaliňaková
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Vita

„Lúčenie pozná každý z nás, v lúčení je
oheň aj mráz,
lúčenie podobá sa návratom.
Lúčenie, to sú stisky rúk, v lúčení chveje
sa i vzduch...“

S

lávnostná rozlúčka so školou určená maturantom, ktorá sa každoročne koná pred
odchodom na akademický týždeň, sa už stala tradíciou zdravotníckej školy. Ani
tento rok 13. mája 2016 to nebolo inak. Pre maturantov posledné zvonenie a všetci
žiaci i učitelia školy sa stretli (pre nepriazeň počasia) v telocvični školy. Štátna hymna,
maturitné tablá, slávnostný príhovor pani riaditeľky, ďakovné slová lúčiacich sa žiakov,
kytice vďaky, ocenenia najlepších študentov za výborné študijné výsledky a úspešnú
reprezentáciu školy v priebehu štvorročného štúdia, študentská hymna – toto všetko bolo
súčasťou slávnostnej rozlúčky. Emóciami nabité dopoludnie sa schýlilo ku koncu a nám
ostáva len zaželať... Veľa šťastia pri maturitnej skúške i v ďalšom živote!

3
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Trocha angličtiny nezaškodí...

Correct answers: 1.B, 2.A, 3.B, 4.C, 5.A, 6.B, 7.C, 8.A, 9.A, 10.A

The USA Quiz
1. Who is the president of the USA?
A: George Bush
B: Barack Obama
C: Bill Clinton
2. How many states does the USA consist of?
A: 50
B: 51
C: 52
3. What is the capital city of the USA?
A: Chicago
B: Washington
C: New York
4. Which is the longest river of the USA?
A: Colorado
B: Rio Grande
C. Mississippi
5. What countries are the neighbours of the USA?
A: Canada and Mexico
B: Canada and Argentina
C: Canada and Brazil
6. Which is the highest building in New York?
A: Statue of Liberty
B: Empire State Building
C: Sears Tower
7. Who was the first president of the USA?
A: Thomas Jefferson
B: J.F. Kennedy
C: George Washington
8. Which is the highest mountain of the USA?
A: Mount McKinley
B: Mount Bona
C: Mount Sanford
9. What is the currency of the USA?
A: Dollar
B: Euro
C: Pound
10. How many stripes and stars are on the flag of the USA?
3
A: 13 stripes and 50 stars
B: 13 stripes and 51 stars
C: 13 stripes and 52 stars
Mgr. Zuzana Repaská

Umelecký duch zdravoťákov
Vita

Zaži cez leto kopec zábavy, spoznaj nových ľudí,
zaži niečo nové, neobjavené! Neváhaj a pusti sa
do SUMMER CHALLENGE!

C

hceš vyhrať peňažnú poukážku
do školského bufetu? Splň čo
najviac úloh zo zoznamu
v y v e s e n é h o n a c h o d b á c h š k o l y,
zaznamenaj ich nejakou fotkou alebo
zostrihaj video (oceňujeme vlastný
návrh). Všetko do 15. septembra donesieš
do kabinetu č. 104 (Mgr. Tomáš Fiamčik).
Nad tvojím výtvorom zasadne špeciálna
porota a ty už len čakaj, kedy ťa oslovíme
.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18. Povoz sa na kolotoči
19. Choď do mesta, ktoré ani nevieš, kde je
20. Nazbieraj huby alebo lesné ovocie
21. Zober na výlet súrodenca
22. Opekaj špekačky
23. Navštív národný park
24. Navštív pamiatku UNESCO
Urob si fotku u babky
25. Choď na festival (aj folklórny môže byť) alebo
Prečítaj 10 odrážok zo ZKC
koncert
Choď pešo do susednej dediny
26. Nauč sa zaviazať kravatu
Porozprávaj sa s nejakým cudzincom
27. Zisti, ako sa zoznámili tvoji rodičia
Prebroď rieku alebo väčší potok
28. Zoznám sa s náhodným človekom
Choď na hrad
29. Pošli list alebo pohľadnicu
Pozvi na zmrzku najlepšieho kamaráta z detstva
30. Zahraj si s kamarátmi kontaktný šport
Choď do múzea, archeoparku alebo skanzenu
31. Choď do ZOO (nie bývať)
Sfoť sa pri našej škole
32. Nájdi štvorlístok
Vylez na vrch alebo kopec
33. Prespi pod stanom
Navštív za týždeň 3 rôzne kúpaliská
34. Sprav si domáci nanuk
Prečítaj 2 knihy (ak to bude povinná literatúra,
35. Napi sa vody z minerálneho prameňa (kupované
máš bod k dobru )
vody sa nerátajú)
Nauč niekoho kardio-pulmonálnu resuscitáciu
36. Vypočítaj objem svojej izby
Poteš niekoho natrhanými kvetmi
37. Navštív jaskyňu, gejzír alebo technickú pamiatku
Zisti od niekoho staršieho zážitok z vojny
38. Chyť motýľa
Urob si tričko s najzložitejším názvom choroby
39. Ľahni si na trávu a skotúľaj sa dole kopcom
Ochutnaj jedlo, ktoré si nikdy nejedol
40. Nauč sa indiánsky pozdrav
41. Vymysli si úlohu

Umelecký duch zdravoťákov
Vita

Niekedy musíme niečo stratiť,
aby sme si to mohli začať vážiť

Milujem tie krásne slnečné chvíle strávené v malom utešenom parku, kedy len tak
sedím na svojej lavičke a pozorujem všetkých naokolo, rozmýšľam o zmysle môjho bytia,
o mojich snoch, o ľuďoch, o globálnom otepľovaní a vlastne o všetkom. Opriem sa, nohy
zaborím do jemnej zelenej trávy a nechám, aby sa slnečné lúče veselo jašili na mojej tvári.
Občas tú moju pohodu niečo naruší tak, ako ju niečo narušilo teraz. Rozhliadla som
sa a uvidela hŕbu detí pri hre a starých rodičov, ako slastne sledujú svoje vnúčence. No
moju pozornosť ukradli deti sediace pod krásnym dubom. Poriadne som sa započúvala do
ich vravy a usúdila som, že sa idú hrať na rodinu. Pousmiala som sa nad touto
skutočnosťou a v duchu už som bola na záhrade u môjho dedka, kde sme sa často
s bratrancom hrávali na mamku a otecka. Spomínam, ako som ho karhala, keď namiesto
toho, aby nakŕmil našu umelohmotnú ratolesť, rozbil ďalšie autíčko o múr. Už vtedy som
dúfala, že to príde čoskoro a nebudem v rukách držať plastovú bábu, ale bábätko z mäsa
a kostí. Spomínala som na tie chvíle puberty, keď som túžobne čakala na dospelosť, aby
som mohla mať rovnaké privilégiá ako moji rodičia, ako som už v pätnástich rokoch
prehlásila, že už ich nepotrebujem, že som takmer dospelá a sebestačná. Žiaľ, to som ešte
nemala ani poňatia, aká krutá realita to bude a čo všetko tá nami ospevovaná dospelosť
obnáša. Skončili časy sladkej nevedomosti, bezstarostnosti a začal život, ktorý sa s nikým
nemazná. Problémy, aké šatičky obliecť bábike alebo akú farbičku použiť na
vymaľovanie obrázka, sa zmenili na problémy iného rázu. Chýba mi to, keď sme sa my,
deti stretli pod bytovkou a hrali sme sa každý s každým bez nejakého rozdielu. Teraz
máme plnú hlavu všakovakých starostí a nemáme čas na svojich priateľov, ktorých si teraz
dôsledne vyberáme a rozmýšľame, komu pozdraviť.
Je mi smutno, keď si spomeniem na to, keď som otvorila dvere domu a objalo ma
hneď teplo a omamná vôňa maminho obeda. Hodila som tašku ďaleko do kúta v izbe
a utekala k stolu. Všade bol poriadok, čistota a pohoda. Teraz ma po otvorení dverí privíta
ticho, prázdnota a prázdne hrnce, ale po celodennom naháňaní stále za niečím iba
unavene padnem do postele. Úžasné boli časy, keď našou jedinou starosťou
a povinnosťou bolo mať urobené domáce úlohy do školy, ale pre nás bolo aj to veľa a stále
sme sa túžobne naťahovali za dospelosťou. Dúfali sme a verili, že sa niečo zmení, že
všetko bude iné.
A zmenilo sa niečo? Všetky naše očakávania sa pretočili úplne naruby. Napadla mi
jedna veta, ktorú som niekde čítala: ,,Detstvo a mladosť je niečo, čo majú iba deti a mladí,
a čo iba starí vedia múdro užívať“. Vrátiť sa tak späť v čase. To by bola priam rozprávka!
Užívala by som si naplno každú jednu chvíľu! Až keď som o to detstvo prišla, uvedomila
som si, aké je krásne a vzácne.
Z môjho dumania ma vytrhol vzdorovitý plač chlapčeka, keď ho mamka volala na
obed.
,,Prečo musím ísť domov? Keď budem dospelý, budem sa hrať tak, ako budem chcieť!“
dupol nohou a zaťal rúčky v pästičkách. Do toho som počula krásny a úprimný smiech
starého pána sediaceho na lavičke vedľa tej mojej. V kútiku oka sa mu zaleskla3ligotavá
slza. Ktovie? Možno myslí na to, na čo aj ja.
Zuzana Hakošová, III. D

Vita
Pán učiteľ Novotný:
Otázka: „Koľko baniek ste za svoju kariéru rozbili?“
Odpoveď: „Uf....No...Veľa...Asi 10 – 15.“
Poznámka redakcie: do dôchodku pri rovnakom tempe rozbije cca 60 – 90
Pani učiteľka Geletičová:
Otázka: „Koľko projektov vám žiaci odovzdajú za rok?“
Odpoveď: „Vééľa. To je ťažko povedať, ale učím asi 150 študentov. Hm...dejepis,
občianska...Takých 300?“
Pani učiteľka Magdolenová:
Otázka: „Koľko jaziev traumatického pôvodu máte?“
Odpoveď: „Nos, kľúčnu kosť a potom 3 po cisárskom reze...Hm a ešte štítna. Traumatického len
dve. To je málo (smiech).“
Pán učiteľ Bayer:
Otázka: „Kde najďalej ste boli na bicykli?“
Odpoveď: „V Chorvátsku...Ostrov. No neviem. Kilometrov cca 1000.“
Otázka: „Koľko vám trvá cesta do školy?“
Odpoveď: „Bicyklom asi 12 minút.“
Pán učiteľ Kríž:
Otázka: „Ako dlho vám trvá opraviť 30 testov?“
Odpoveď: „3 hodiny?“
Otázka: „Ako dlho vám trvá prejsť z vášho kabinetu do III. D?“
Odpoveď: „No takk. Počítajme takto. Keď je 5- minútová prestávka, keď som prišiel po triednu
knihu, do kabinetu som vyšiel hore, vzal som si prípravy a došiel som do triedy akurát so
zvonením. Ale odkedy máme tie tabličky, tak 2 minúty kratšie. A ešte tam napíšte, že za sedem
rokov na škole som nechýbal ani jednu hodinu. Nech si študenti berú príklad...“
Tety upratovačky:
Otázka: „Koľkokrát denne umyjete chodbu?“
Odpoveď: „Hlavné chodby približne dvakrát za deň, prechodovú častejšie, v zime alebo keď
prší aj viackrát. Podľa toho, ako sa prezúvate :-D. Večernisti sú najhorší (smiech).“ Poznámka
redakcie: pri peknom počasí asi 640 x za rok, ak by pršalo celý rok, tak asi 1280-krát
Teta Tomková:
Otázka: „Koľko toneru miniete za mesiac?“ (farba do tlačiarne)
Odpoveď: „Tak akože mám celkom prehľad teraz. 4 tonery za mesiac a papierov 10 000. Ale to
berte, že v čase najväčšej špičky- pred maturitami .“
Pán školník:
Otázka: „Koľkokrát ste videli masérov prezliekať sa na chodbe?“
Odpoveď: „Masérov či masérky? :-D. Tak 5-krát. Keď idem k sebe dole. Ale to je ich tam celá
chodba!“
Teta bufetárka:
Otázka: „Koľko bagiet predáte za týždeň?“
Odpoveď: „Počkajte, to si musím vypočítať.....(po chvíli) No za týždeň asi 200.“
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Otázka: „Ktorá trieda uteká najrýchlejšie na obed?“
Odpoveď: „I. B asi. Ne, ne, počkať! Jakub a spol, jednoznačne (III. D).“
Pripravili: Ivana Čolláková, Zuzana Hakošová, III. D

Vita

L. N. Tolstoj - Anna Kareninová
Autor: Alexandra Urbanová, II. A

1.
2.
3
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Vtipparáda
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Perličky zo školských lavíc
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Uč.: „Krstné meno Gombitovej?“ Ž.: „Margitka?“ (Marika)
Na informatike: Ž: „Prepáčte, že meškám, ale skoro zvoní.“
RUJ: Učiteľka pochválila žiaka- chlapca: „Mala dec (šikuľka). Viete to preložiť?“
Ž: „Mám ťa rada?“
Uč.: „Aký trest dostal Majerský v diele Kolíska?“ Ž: „12 rokov pobytu vo väzení.“
Uč.: „Aké staré dieťa bolo v kolíske?“ Ž: „ 6- ročné.“ (6-ročné sa nezmestí do kolísky:D)
V teste: Do akej jazykovej skupiny patrí nemčina? Do cudzej. (germánskej)
Uč: „Prečo sa naše písmo nazýva hláskové?“ Ž: „ Lebo ho hláskujeme.“
Krásnu Helenu z diela Ilias (Trója) uniesol Phortos. (Phortos je mušketier, uniesol ju
Paris)
Uč: „Ako sa volá miesto, kde pracuje patológ?“ Ž: „Pitváreň.“ (pitevňa)
Uč: „Vypíšte z vety diakritické znamienko.“ Ž: „ Dĺžnik, spojka“ (dĺžeň)
Uč: „V čom sa meria tlak?“ Ž: „Thor“ (torr)
Spodobovanie je jav, kedy sa hrubé samohlásky spodobujú.
Skomolené slovo proletariát (robotnícka trieda)→ protektoriát, poleptická,
protivizmus, proletarizmus, prolektórska...
Božena Slančíková Tamrava (Timrava)
Dej: Uč: „Koľký v poradí je súčasný prezident USA B. Obama?“ Ž: „Posledný.“ (44.)
Uč.: Ako znie heslo francúzskej revolúcie?“ Ž: „Viera, bratstvo, nádej.“ (sloboda,
rovnosť, bratstvo)
Uč: „Kde zomiera Napoleon Bonaparte?“ Ž: „Na hrade Elsinor.“ (to je hrad z diela
Hamlet, Napoleon zomiera na Ostrove sv. Heleny)
Uč: „Čo je to timbré?“ Ž: „Je to dedičný prízvuk svojej národnosti a tak geneticky
podmienená výslovnosť...“ (je to zafarbenie hlasu)
Skomolené slovo grafológia (analýza rukopisu) → grafemológ, ortológia,
kartografia, grafolómia...
Uč: „Kedy nastáva spodobovanie?“ Ž: „Keď idú dve slabiky za sebou.“ (Keď sa
stretne znelá hláska s neznelou.)
Uč: „Uveďte príklad na stavové sloveso.“ Ž: „ Som pečený.“ ( červenať, sa, rásť...)
Uč: „Ako sa volá neurčitý slovesný tvar?“ Ž: „Obežník.“ (prechodník)
Uč: „Uveďte predstaviteľa antickej literatúry.“ Ž: „ Áres.“ (Homér)
Uč: „Ako sa volá predposledný americký prezident?“ Ž: „ Baš“ (Bush)
Hviezdoslav študoval na Prešovskej univerzite ( Právnickej v Prešove)
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Čítanie umel.diela: Uč: „ Vcíťte sa do lit.postavy a prečítajte to s hnevom.“ Ž: „ Ale ja
sa na ne nehnevám.“
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·
·
·
·
·

In this ficture. (Picture)
I lake Ice scream. – Mám rád kričať. (I like Ice cream- Mám rád zmrzlinu)
V doplňujúcom diktáte: Berlachovský štít (Gerlachovský štít), pitoraké koláče
(pätoraké)
Matica Slovenskej republiky (Matica slovenská)
„Kto bol Judáš?“ „ Spasiteľ.“ (zradca)

...a najlepšie na koniec....
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·

Uč: „ Akými úrazmi alebo chorobami sú ohrození ľudia v strednom veku?“
Ž: „ Zvýšenou sexuálnou aktivitou.“
Uč: „Keď prejdeme všetky vekové obdobia: novorodenca, dojča, batoľa...dospelý vek,
k čomu sa dopracujeme?“ Ž: „ K písomke.“
Uč: „Kedy pacient môže zvracať krv?“ Ž: „Keď už nemá čo vracať.“
Ž: „ Pri neskorom alebo nepoznanom zápale je prítomná smrť.“
Ž: „Hlásenie počtu chorých sa hlási na ministerstvo zdravotníctva, pri hlásení počtu
ochorení zvierat sa hlási na ministerstvo veterinárstva, pohlavné ochorenia sa hlásia
na ministerstvo pohlavných chorôb.“
Uč: „ Pred operáciou sa pacientovi pozrieme na nohy a čo vidíme? Ž: „Že treba
ostrihať nechty.“ (že má kŕčové žily)
Ž: „Keď sa pacient nevymočí, tak to urobíme my.“
Ž: „Pacient mal v krvi moč.“
Uč: „ Čo je MOP?“ Ž: „Mikrobiálne orientálne vyšetrenie ženy.“ (mikróbny obraz
pošvy
Ž: „Ženy rodia na pôrodniciach a v Betleheme.“
V teste: Vymenujte druhy zubov- hrizáky, tesáky :-D ( rezáky)
V teste: Vymenujte telové tekutiny človeka: žlč, sliny, pot, stolica, hormóny ( krv,
krvná plazma, krvné telieska)
nite!

Žiaci SZŠ

abud
ťák!“
A n e z m z d r avo
o
„Šerc

Zodpovedný redaktor: Mgr. Stanislava Ďuďaková
Jazyková úprava:
Mgr. Stanislava Ďuďaková
Mgr. Erika Višňovská
Redakčná rada: členovia krúžku Mladý tvorca
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A ďalší školský rok je za nami...Prajeme krásne prázdniny :-)

