VITA

Z obsahu

ARMWRESTLING

.................................

Odborné exkurzie

.................................

Účelové cvičenie

..................................

Deň otvorených dverí ...................................

Imatrikulácia

...................................

Zaujímavé akcie školy .........................

Z vlastnej tvorby

....................................

Súťaž „SILNÁ RUKA“

Dňa 15.11.2013 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže armwrestlig
„Silná ruka.“Našu školu hrdo reprezentovali žiaci viacerých
tried, ktorým patrí veľká vďaka. Hoci sa nedarilo všetkým
rovnako nezapreli v sebe siláka a popasovali sa aj s váhovo
ťažšími a silnejšími súpermi. Súťaže sa zúčastnilo 110 žiakov
z rôznych škôl. Dievčat súťažilo 33. Boli rozdelené do dvoch
kategórií. V tej prvej do 60kg obsadila Martina Tkáčova 2.D
krásne 4. miesto, na 5. mieste sa umiestnila Lenka Nagyová
3.B. V druhej kategórii nad 60kg Mirka Fečkaninová z 2.D si
vybojovala pekné 5. miesto. Chalani bojovali ako sa len dalo
lenže vysoká konkurencia 77 súťažiacich premohla nejedného
skúseného súťažiaceho. Dúfame, že nabudúce ukážu čo v nich
je a nezľaknú sa žiadnej výzvy.

ŠPORTU ZDAR !

Deň otvorených dverí – PSK Prešov 2013
Dňa 17.10.2013 sa žiaci našej školy zúčastnili na Dni
otvorených dverí, ktorý organizoval Prešovský samosprávny
kraj v priestoroch VÚC Prešov. Verejnosti prezentovali
študijné odbory – zdravotnícky asistent a nový odbor zubný
asistent (od školského roka 2013/2014). Žiaci návštevníkom
merali krvný tlak a hodnotu podkožného tuku. Študijný odbor
masér žiaci prezentovali praktickými ukážkami techník
klasickej a športovej masáže. Na podujatí sme sa stretli
s veľkou zvedavosťou zo strany verejnosti o živote v našej
škole. Touto cestou chcem poďakovať naším žiakom za ich
krásnu reprezentáciu, kde preukázali disciplinovanosť
a erudovanosť v oblasti zdravia, prevencie ochorení
a poskytovania pomoci.
Mgr. Andrej Uličný

Deň otvorených dverí na našej škole
Deň otvorených dverí sa tohto školského roku konal
28.10.2013 v čase od 8.30 hod. do 13.0 0 hod. Návštevníkom
sa predstavili žiaci 3.C (zdravotnícky asistent) a 2.D (masér).
Prítomní mali možnosť prezrieť si priestory školy, odborné
učebne jednotlivých študijných odborov. Zdravotnícki
asistenti v učebniach predvádzali kúpeľ dojčaťa a kŕmenie
pacienta, správnu techniku čistenia zubov, prácu so
zdravotníckou dokumentáciou a interaktívne médiá. Maséri
preukázali svoje doterajšie schopnosti predvádzaním jemných
techník masáže. Návštevníci mali možnosť prezrieť si
priestory pre nový študijný odbor – zubný asistent. Celkovo
sa zúčastnilo 270 žiakov z 38 základných škôl Prešovského
kraja.
Mgr. Vladimíra Beľaková

Dňa 28.10.2013 sa uskutočnilo Účelové cvičenie pre 1. a 2.
ročník. Miesto konania kurzu bolo osvedčené pekné miesto
Marakaňa. Počasie nám prialo, takže sme si mohli preveriť
zdatnosť a šikovnosť našich žiakov. Po turistickej prechádzke
a občerstvení nasledovali športové súťaže jednotlivých tried.
Každá z tried ukázala bojovného ducha. Najšikovnejšími
boli: 1. miesto- tím Šmolkovia z 2.B, 2.miesto získal tím
Avatari z 1.A a na 3. mieste sa umiestnil tím Baleťáci z 1.C.
Ocenené triedy si pochutnali na sladkej odmene.
Veríme, že aj o rok sa stretneme v takom hojnom počte
a počasie nám bude priať.
Mgr. Mašlejová

Športu zdar 

Európsky deň jazykov
26.
september
bol
vyhlásený
za európsky deň jazykov. Jeho korene
siahajú do roku 2001, ktorý bol
Európskym rokom jazykov (European
Year of Languages, skrátene EYL).
Organizátormi EYL boli Rada Európy a Európska únia
a zapojilo sa doň 45 krajín. Svojimi aktivitami poukázal
na jazykovú rozmanitosť v Európe a vyjadril podporu
jazykovému vzdelávaniu. Žiaci tretieho ročníka (III.A, III.C)
a 4 žiaci II.C triedy sa spolu s učiteľmi našej školy rozhodli
zapojiť do tejto akcie. Pripravili si prezentácie krajín Veľkej
Británie, Nemecka, Ruska, Slovenska a Talianska, kde
oboznámili študentov s kultúrou, zvykmi a piesňami. Tretiaci
si pripravili plagáty so základnými informáciami o krajine,
ktoré potom od prezentovali svojim mladším spolužiakom.
Prezentácie boli spojené s ochutnávkou tradičných jedál.
Na „Slovensku“ ochutnali oštiepok, chlieb so soľou, kyslú
kapustu a zemiakové placky. V „Rusku“ ochutnali šašlik,
boršč, bliny s jahodovým krémom. Ponúkli sa toastami
s arašidovým maslom a džemom vo „Veľkej Británii“.
Ochutnali „cheese cake“ a muffiny. Taliansko sa
prezentovalo bagetkami s mozzarelou, paradajkou a bazalkou
a aj obľúbenou pizzou. Na záver sa 2 žiaci z jednotlivých
tried zúčastnili mini kvízu, v ktorom preukázali vedomosti
o krajinách, ktoré „navštívili“. Pre najšikovnejších riešiteľov
vedomostného kvízu sme pripravili odmenu.
Mgr. Polohová

Slovensko

Nemecko a Rakúsko

Rusko

Velká Británia

Taliansko

Imatrikulácia
Dňa 18.10.2013 pod záštitou ŽŠR sa v našej škole
uskutočnila tradičná Imatrikulácia prvákov. Tejto významnej
udalosti sa zhostili tretiaci, ktorí úspešne pasovali prvákov
do cechu zdravotníkov. Moderátorskú úlohu si zobrala
na starosť skvelá dvojica Ján Tarasovič a Petra Dolinská.
V úvode nás veľmi milo prekvapili prváci svojím
originálnym tanečno- zábavným programom. Každý si našiel
to svoje, v čom vynikol a ukázal svoj talent.
Po odprezentovaní jednotlivých tried prebiehali humorné
disciplíny, ktoré si tretiaci vopred pripravili. Prvé miesta boli
ocenené chutnou sladkosťou.
Tak ako každý rok prváci skladali sľub. Predsedovia
jednotlivých tried poslušne sľúbili, že budú tými najlepšími
žiakmi  V závere boli ocenení najlepší riešitelia kvízu
Európskeho
dňa
jazykov.
Za
všetkých
žiakov
a koordinátorov sa
poďakovala
predsedníčka ŽŠR
B. Hladová.
Veríme, že aj o rok bude mať imatrikulácia taký úspech a už
teraz sa tešíme, čo si na prvákov vymyslia terajší druháci!!!
Mgr. Mašlejová

Návšteva Židovskej synagógy
Žiaci prvých ročníkov našej školy mali možnosť navštíviť
Ortodoxnú židovskú synagógu, ktorá bola postavená v roku
1898. Jej pomerne strohé neorománsko-maurské fasády
skrývajú doslova poklady synagogálnej architektúry. Žiaci sa
mohli pokochať krásou interiéru budovy bohato zdobenej
s plne zachovaným inventárom, a preto táto synagóga patrí
k najatraktívnejším židovským pamiatkam na Slovensku.
Synagóga sa dodnes využíva ako modlitebňa a taktiež slúži
ako miesto konania koncertov vážnej hudby. V budove
synagógy na prvom poschodí v tzv. ženskej galérii si študenti
pozreli vystavené
podrobne

priblížila

exponáty, Židovského múzea, ktoré
sprievodkyňa

svojím

odborným

výkladom (napríklad Barkányová zbierka judaík, predmetov
nadväzujúcich na život židovskej komunity). Návštevou
židovskej synagógy si študenti obohatili vedomosti získané
na hodine dejepisu.
Mgr. Mašlejová
Mgr. Štieber
PaedDr. Dudaščíková

ÚČELOVÝ KURZ OCHRANY ŽIVOTA
A ZDRAVIA
V dňoch 11. 09. – 13. 09. 2013 sa uskutočnil Účelový kurz
ochrany života a zdravia pre žiakov 3. ročníka. Kurzu sa
zúčastnilo 67 žiakov v dennej forme štúdia v študijnom
odbore zdravotnícky asistent. Prvý a druhý deň žiaci
absolvovali rôzne činnosti a cvičenia na jednotlivých
stanovištiach:
 Základy horolezeckých techník, zlaňovanie
 Základy kanoistiky
 Streľba zo vzduchovky
 Poskytovanie prvej pomoci
 Stavba, skladanie stanu, založenie ohniska, pravidlá
správania sa v prírode
 Loptové hry v prírode
Príslušníkmi policajného zboru SR boli odprezentované
témy: kriminalita mládeže, prevencia proti drogovým
závislostiam a práca psovodov. Pracovníci Hasičského zboru
SR názorne predviedli časť svojej práce – vyprosťovanie
a záchrana života. Tretí deň prebehla súťaž družstiev

s využitím získaných vedomostí a zručností.
Súťažilo šesť družstiev. Každý člen si vyskúšal to, v čom bol
najlepší. Vyhralo dievčenské družstvo z III. B triedy.
1. miesto III.B – VYVOLENÍ
2. miesto III.A – NIVEA
3. miesto III.C – KEINENAME
Vedúci kurzu Mgr. Alexej Bayer

Dňa 29.10.2013 sa každý priaznivec strachu
mohol zapojiť do našej
tradičnej
Halloweenskej party. Našim žiakom nechýbal
nápad a predstavivosť pri vymýšľaní masiek.
Krásne vyzdobené triedy a chutné pochutinky
z rúk našich šikovných žiakov boli pastvou
pre oči a brušká. Najkrajšie vyzdobenou triedou sa stala 3.C,
najstrašidelnejšiu masku nám predstavila L. Koščová 3.B - Mŕtva
nevesta. Táto krásna akcia bola spojená s Dňom jabĺk. Keďže
tohto roku boli žiaci veľmi šikovní, pani riaditeľka ocenila
4 najchutnejšie dobrôtky z 2.A, 1.B, 4.A, 1.A. Sme radi, že aj
niektorí z pedagógov podporili túto akciu chutnou pochúťkou
a nezapreli v sebe ducha Halloweenu.
Dúfame, že o rok sa pridá ešte viac nadšencov.
Mgr. Mašlejová

Červené stužky
Pripomenúť si nebezpečenstvo tohto smrteľného ochorenia,
utrpenie postihnutých, ale najmä možnosti predchádzania tejto
nákazy, bolo cieľom týždňových aktivít Červené stužky 2013.
„Problém AIDS/HIV sa týka nás všetkých, nielen ľudí, ktorí sú
pozitívni na vírus HIV.
Pri príležitosti dňa boja proti AIDS – 1. december – v rámci
kampane „Červené stužky“ sa žiaci Strednej zdravotníckej školy
zapojili nasledovnými aktivitami:
 dňa 18. 11. 2013 sme pre žiakov pripravili prednášku
a besedu spojenú s diskusiou 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
prvého ročníka,
 žiaci prispeli svojimi prácami do celoslovenskej výtvarnej
súťaže vyrobením pohľadníc s danou problematikou,
 plagát kampane bol umiestnený vo vestibule školy,
 dňa 29. 11. 2013 sme žiakmi školy na školskom dvore
vytvorili „ŽIVÚ ČERVENÚ STUŽKU“.
Mgr. Monika Timková, koordinátorka projektu

Zdravé zúbky
Dňa 29.novembra 2013 členovia krúžku ZDRAVÉ ZÚBKY
pod vedením učiteľky PhDr. Andraščíkovej navštívili Materskú
škôlku v Proči. Na našich žiakov sa tešilo viac ako
12 predškolákov, pretože za ich pomoci sa mali naučiť z čoho sa
skladá každý zúbok a ako si treba zúbky udržať krásne, biele.
Detičky sa naučili umývať si zúbky aj za pomoci nasledovnej
básničky:
Čistím zúbky, rezy, rezy, nech sú biele ako brezy.
Vpravo, vľavo, vpredu, vzadu, hornú a aj dolnú radu.
Nech sú ako sniežik biele, nech sa nám vždy dobre smeje.
Keďže naše stretnutie s malými žiakmi malo veľký úspech, ďalšie
sme naplánovali na stretnutie 13.12.2013 , ktoré sme podľa plánu
aj zrealizovali. Škôlku navštívili žiačky II.C . V tento deň si deti
zopakovali naučenú básničku, ukázali ako si zapamätali čistenie
zúbkov metódou CIK-CAK. Následne sme ich naučili, ako má
vyzerať správna a „zdravá“ zubná kefka pre deti v predškolskom
veku. Tiež sme ich naučili, čo majú jesť a piť, aby ich zúbky
nenapadol zubný kaz.
PhDr. Andraščíková Ľudmila

Dňa 16. 12. 2013 sa žiačka školy Nikola Oláhová z 1.C triedy
zúčastnila speváckej súťaže na tému – vlastná tvorba o stromoch
a prírode. Usporiadateľom bol Odbor školstva Prešovského
samosprávneho kraja a Slovenský zväz záhradkárov v Prešove.
Súťaž sa konala v SOŠ obchodu a služieb, Sídlisko duklianskych
hrdinov 3 v reštaurácii SEN.
Spomedzi ôsmich súťažiacich sa umiestnila na 3. mieste.
Mgr. Zuzana Giňovská

MIKULÁŠ
Mikuláš
je znakom štedrosti a hlavne
začiatkom krásneho predvianočného obdobia.
V tento deň si deti čistia čižmičky a vkladajú
ich do okien s nádejou, že sa v nej niečo
sladučké objaví. Dňa 6. 12. 2013 našu školu
navštívil dlho očakávaný sv. Mikuláš, ktorý putoval po celom
svete, no dopočul sa, že v našej škole sú poslušné deti. Neprišiel
však sám, ale na pomoc si zobral aj pomocníkov anjelov a čertov,
ktorí v tento krásny magický čas, obdarili všetkých žiakov
sladkosťami a ovocím. Aby si deti na Deň svätého Mikuláša
zaslúžili sladké darčeky, zarecitovali básničku alebo zaspievali
pesničku. Mikuláša potešili naši učitelia, ktorí si pripravili krásne
vinše a nedali čertom žiadnu šancu!
Dúfame, že aj o rok si na nás Mikuláš spomenie a spríjemní nám
tento deň.
Mgr. Mašlejová

Hovorí sa, že Vianoce sú časom lásky, pokoja, porozumenia
a
dobrých skutkov. Je to čas radosti, veselosti a odpúšťania.
Pod záštitou jednotlivých tried a Mgr. Timkovej sa 20.12.2013
v PKO uskutočnila krásna akcia Vianočná akadémia.
Vo vianočnom duchu sa niesol celý program našich šikovných
študentov, ktorí spestrili aj hostia tanečným vystúpením. Zistili
sme, že máme medzi sebou talentovaných moderátorov, speváčky,
hercov a tanečníkov. Tešíme sa na ďalší ročník tejto vydarenej
akcie.
krúžok Mladý tvorca

Keď vianočný stromček žiari,
nech sa všetkým ľuďom darí.

Zabudni hneď na všetky starosti

a preži chvíle v zdraví, šťastí a radosti.

Mladý redaktor!
Po dvojmesačnom oddychu sme 2. septembra opäť nastúpili
do školy. Pre prvákov to bola premiéra na novej škole. Mesiace
utekali a polrok zbehol ako voda. „Vyspovedali“ sme zopár
prvákov, aké boli ich začiatky a ako sa im darí.
Prečo ste si vybrali Strednú zdravotnícku školu?
1.A Janka- Rada pomáham ľuďom.
1.B Simona- Chcem pomáhať ľuďom.
1.C Mária- Baví ma pomáhať ľuďom.
1.D Simona- Chcem pomáhať ľudom, je to veľmi zaujímavé
povolanie, ktoré ma baví.
Aký bol prvý dojem z novej školy?
1.A Janka- Bojazlivý.
1.B Simona- Pekná fasáda 
1.C Mária- Že bude veľmi ťažká.
1.D Simona- Že je to veľmi ťažká škola.
Aký ste v triede kolektív?
1.A Janka- Dobrý, všetci si rozumieme.
1.B Simona- Vynikajúci 
1.C Mária- Super.
1.D Simona- Oveľa lepší ako na základnej škole.
Čo bolo v škole zatiaľ najťažšie?
Všetky jednohlasne - latinský jazyk

Čo hovoríte na učivo? Je náročné alebo ľahké?
1.A Janka- Stredne náročné.
1.B Simona- Záleží to od predmetu.
1.C Mária- Ťažké, ale dá sa to zvládnuť.
1.D Simona- Ľahké.
Aký je váš cieľ do budúcnosti?
1.A Janka- Chcela by som študovať na vysokej škole.
1.B Simona- Chcem odísť na Fakultu veterinárstva.
1.C Mária- Stať sa zdravotnou sestrou alebo lekárkou a odísť do
zahraničia.
1.D Simona- Robiť masérku.
Čo sa vám páči na práci zdravotníka/maséra?
1.A Janka- To, že pomáhajú ľuďom.
1.B Simona- Zatiaľ nič, pretože nepracujem.
1.C Mária- To, že zachraňujú ľudské životy.
1.D Simona- Kontakt s ľuďmi.
Ako reagovala rodina na to, že ste si vybrali tento smer štúdia.?
1.A Janka- Boli šťastní.
1.B Simona- „ Len tak ďalej, bude to úžasné, pôjdeš do Rakúska,
a keď nie tak do Anglicka.“
1.C Mária- Mali radosť.
1.D Simona- Veľmi pozitívne.

V akej oblasti chcete pracovať?
1.A Janka- Na novorodeneckom oddelení.
1.B Simona- Rada by som pracovala v ZOO.
1.C Mária- Pediatrička.
1.D Simona- V zdravotníctve ako masérka.
Čo by ste odporučili, ako budúci zdravotníci svojej rodine,
priateľom ako sa uchrániť pred chrípkou?
1.A Janka- Nech jedia veľa vitamínov C a veľa kyslej kapusty.
1.B Simona- Daj si COLDREX.
1.C Mária- Viac si umývať ruky, dodržiavať hygienu.
1.D Simona- Zdravá výživa.

Ďakujeme spolužiakom za chvíľku, ktorú nám venovali a sme radi,
že aspoň takýmto spôsobom vyjadrili svoje pocity a dojmy. Tešíme
sa na ďalšiu spoluprácu a zaujímavé postrehy.
členovia krúžku Mladý tvorca
( Vargová, Mikitová, Kuchárová)

Jazykové okienko
Ak si zdatný v cudzích jazykoch, tak by pre Teba nemal byť
problém poradiť si s týmito úlohami z RUJ, ANJ, NEJ.
Vytvorte vety 
онтАн и рааТам уитд в тиогс к шбаукеб.
жсРотвдео тэо ысайм ркавйсиы анприкзд в ирме.
дОни аз хевс све аз ноодог.
Prehadzovačka písmen 
рабаабн , ельутцаничи, стмедрасе
KREUZWORTRÄTSEL

1. Hier kann man Obst
(Bananen, Äpfel, ...)
und Gemüse
(Zwiebel, Paprika,…)
kaufen.
2. Ein Gebäude, in dem
wir verschiedene
interessante Objekte
und archäologische Befunde sehen können.
3. In diesem Gebäude kann man Filme anschauen.
4. Eine Halle, wo man viel trainiert und verschiedene Sportarten
machen kann.
5. Dort feiert man heilige Messe.

6. Dort kann man Hockey spielen oder Schlittschuh laufen.
7. Eine große und gepflegte Fläche mit Gras, Blumen und
Bäumen.
8. Eine Haltestelle für Züge.
9. In diesem Gebäude sitzt der Bürgermeister (starosta,
primátor).
10. Da kann man auch im Winter schwimmen.
11. Viele junge Leute gehen gern in die ............, weil sie tanzen
wollen.
12. Wenn wir ein Brief oder eine Postkarte schicken wollen,
gehen wir in die.......
13. Eine Institution, die mit Geld arbeitet.
14. Eine große Kirche.
15. Ein Gebäude, in dem wir die Schauspiele und Opern
anschauen können.
Anmerkung: CH soll in zwei Felder kommen

Čo by si mal vedieť o priateľstve !
Keď

priateľ

vyjadruje

pred

tebou

svoju

myšlienku, neskrývaj pred ním vlastný názor ,
či je to súhlas, či odmietnutie. Ale aj keď mlčí,
nech

tvoje

srdce

načúva

jeho

srdcu,

lebo

v priateľstve každá myšlienka , želanie i nádej
sa rodia v tichu a odovzdávajú sa s veľkou
radosťou.
(Chalíl Džibrán)
O priateľstve možno hovoriť len tam, kde je
vzájomné porozumenie.
( Aristoteles)
Pravé a dokonalé priateľstvo znamená spojiť
veľa vecí a tiel do jedného srdca a jediného
ducha.
( Pytagoras)

Redakčná rada:
Mgr.

Lenka

Mašlejová,

PaedDr.

Martina

Dudaščíková, PaedDr. Jana Tverdíková a členovia
krúžku Mladý tvorca.

