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Valentín
Deň svätého Valentína -čas lásky nám pripomína!
Preto Ti jej prajem mnoho, vykroč vždy tou správnou nohou.
Srdiečko maj otvorené, pre cit lásky je stvorené.
Lásku daruj každý deň, možno splníš iným sen.
Dňa 14.02.2014 nás v našej škole navštívil duch Valentína.
Všetci žiaci si v tento deň mohli spomenúť na ľudí
a spolužiakov,
Valentínskej

ktorých
pošty,

majú

ktorú

radi.

roznášali

Prostredníctvom
šikovné

Amorove

pomocníčky, mohli žiaci poďakovať kamarátom za to, že ich
majú a vážia si ich. Alebo mohli napísať odkaz svojej tajnej
láske  Pedagógovia boli obdarení čokoládovým srdiečkom
a mnohí aj Valentínskou poštou. Do súťaže o najkrajšiu
Valentínsku nástenku sa zapojilo mnoho tried. Musíme
povedať, že všetky boli krásne a bolo vidno, že si jednotlivé
triedy dali záležať. Trojčlenná komisia sa však rozhodla,
že 1. miesto získa 1.B. Druhé miesto obsadila 2.B a 3. miesto
patrí všetkým zúčastneným triedam. No nie iba sladkosťami
sme si spomenuli na Valentína, ale aj prostredníctvom kvapky
krvi. Pod vedením pani zástupkyne PhDr. Evy

Konečnej,

k nám zavítala transfúzna stanica a každý, kto mal odvahu
a chuť pomôcť, mohol darovať krv a zachrániť tým život.
Ďakujeme!

ŽŠR
Mgr. Mašlejová

Športové súťaže našich žiakov
Dňa 17.2.2014 sa žiačky SZŠ zúčastnili na obvodnom kole
v basketbale dievčat stredných škôl. Obsadenie turnaja:
Gymnázium sv. Moniky, SOŠ obchodu a služieb a SZŠ Prešov.
V skupine sme obsadili tretie miesto, keď nám postup unikol len
o jediný bod. Na turnaji sa zúčastnili žiačky prvého a druhého
ročníka. Dievčatá pristupovali k turnaju svedomito a svojimi
poctivými výkonmi sa takmer prebojovali do štvrťfinále turnaja.

Dňa 6.2. 2014 sa žiačky SZŠ
zúčastnili na obvodnom kole
vo volejbale žiačok SŠ.
V skupine sme mali silnú
konkurenciu,
a to SŠ Ľ.
Podjavorinskej, Gymnázium
Konštantínova, ELBA a SPŠ
Stavebná. V úvodnom zápase za stavu 1:1 sme prehrali druhý set,
ďalej prišli ťažšie súperky a posledný zápas sme vyhrali.
Aj napriek tretiemu nepostupovému miestu si dievčatá počínali
veľmi dobre, bojovali z plných síl a ukázali kolektívneho ducha.

Dňa 13.5.2014 sa žiaci SZŠ zúčastnili na turnaji stredných škôl
vo futbale. Hralo sa na ihrisku v Haniske. V najťažšej skupine hrali
so školami: SPŠ stavebná, Obchodná akadémia, SOŠ technická.
V konečnom poradí sa naša škola umiestnila na štvrtom
nepostupovom mieste, keďže ďalej postupovala iba jedna škola.
Skupinu vyhrala SPŠ stavebná. Aj napriek prehrám s kvalitnými
súpermi chlapci bojovali zo všetkých síl a za to si zaslúžia
pochvalu a uznanie.

Mgr. Fiamčik

Stredoškolská odborná činnosť
Dňa 25.02.2014 sa v škole uskutočnilo školské kolo SOČ.
Do súťaže boli prihlásené štyri súťažné práce. Súťažilo sa
v odboroch: 06 zdravotníctvo a 17 pedagogika, psychológia,
sociológia. Zo školského kola na krajské kolo postúpili tri práce.
Prezentácia súťažných prác:
Téma: Zdravotná výchova na ZŠ
riešitelia: Petra Dolinská II.A, Iveta Fečová II.A
Téma: Učíme sa učiť
riešitelia: Barbora Hladová III.C, Dáša Anderková III.C
konzultant: Mgr. Katarína Modranská
Téma: Život s diabetom
riešitelia: Marta Urdová III.C
konzultant: Mgr. Erika Provázková
Téma: Predčastniatka – predčasne narodené deti
riešitelia: Nikoleta Pribulová II.C, Slavomír Nemec II.C
konzultant: Mgr. Zuzana Giňovská
Na záver ďakujeme všetkým súťažiacim za ich aktivitu.

Školský koordinátor SOČ Mgr. Katarína Modranská

Marec mesiac kníh
Dňa 27.03.2014 sa v našej škole uskutočnila akcia
„ Čítanie - cesta k umeniu.“ Táto akcia bola
dobrovoľná, kto chcel, tak sa zapojil, popustil
uzdu fantázii a

vymyslel niečo zaujímavé

na hodine. Pozvanie do našej školy prijali členovia Centra
nevidiacich a slabozrakých, ktorí svojimi prednáškami určite
obohatili žiakov 1. ročníkov. Na prednáškach sa dozvedeli ako
sa správať k nevidiacim, skúsili si navigáciu nevidiaceho,
zistili, aké je náročné naučiť sa Braillovu abecedu. Hmatom si
vyskúšali čítanie Braillového písma. Členovia centra zdôraznili
včasnú diagnostiku jednotlivých očných ochorení a poskytli
žiakom svoje vlastné skúsenosti zo života.
Mgr. Mašlejová

Slepý človek vidí oveľa viac, pretože vidí krásu
vnútornú, nie vonkajšiu...

Dňa 28.marca 2014 sa v našej telocvični uskutočnilo športovozábavné podujatie pri príležitosti Dňa učiteľov. Každý z učiteľov
mal možnosť overiť si a vyskúšať svoje športové zručnosti. Súťaže
boli rôznorodé, napr. slalom okolo kužeľov

na vozíku,

prekážková dráha v potápačskom oblečení, skákanie na fit loptách
a mnoho iných zábavných stanovíšť. Na záver sa uskutočnil
volejbalový turnaj a musíme povedať, že húževnatosť a odvaha
nechýbala ani jednému z tímov. Sme radi, že celá táto akcia sa
niesla v duchu fair- play 
Telocvikári

Priemerný učiteľ rozpráva. Dobrý učiteľ vysvetľuje.
Výborný učiteľ ukazuje. Najlepší učiteľ inšpiruje.
Študent počas písomky neopisuje, cvičí si zrak 
Študent pri skúšaní nenašepkáva, zverejňuje odpoveď 

Aj tohto roku strávili žiaci prvého a druhého ročníka študijných
odborov masér a zdravotnícky asistenta spolu s vyučujúcimi
májové dni kedy sa štvrtáci podrobovali skúške dospelosti
na odborných exkurziách v Kúpeľoch Štós a Bardejovských
Kúpeľoch.
V týchto prírodných klimatických kúpeľoch Štós mali žiaci
možnosť dozvedieť sa o liečivej klíme týchto kúpeľov s typickými
prvkami horského prostredia /podľa švajčiarskej klasifikácie stupeň
1/, ktoré vytvárajú veľmi dobré podmienky najmä na liečbu
chronických ochorení dýchacích ciest a prieduškovej astmy.
Prezreli si jednotlivé pracoviská, kde sa aplikujú liečebné
procedúry vodoliečby, elektroliečby a liečebnej telesnej výchovy.
Oddýchli si v upravenom lesoparku s potôčikom, kaskádami,
fontánou a vyše 200 druhmi vzácnych drevín a kvetov. Na záver
navštívili Jasovskú jaskyňu, v ktorej zabezpečujú kúpele
speleoterapiu.
Vedúca sestra
Mgr. Švirková v Bardejovských Kúpeľoch
oboznámila žiakov s organizačnou štruktúrou zariadenia,
zameraním ako aj ponukou konkrétnych programov pre pacientov.
Pani Sokolová – vedúca fyzioterapeutka porozprávala zase žiakom
o jednotlivých minerálnych prameňoch, ich využití v rámci pitných
kúr ako aj ostatných liečebných procedúrach. V ich sprievode si
žiaci prezreli jednotlivé pracoviská, kde mohli vidieť v praxi
mnohé z toho, čo sa počas ročníka učili na predmete základy
ošetrovania a asistencie /aplikácia tepla, chladu, liečebný kúpeľ,

inhalácie, soľnú jaskyňu.../ ako aj masáže, hydroterapeutické,
balneoterapeutické a ďalšie procedúry. Keďže Bardejovské kúpele
poskytujú asi najviac procedúr na Slovensku, bola táto exkurzia
trochu náročnejšia a v závere žiakom dobre padlo vyskúšať
niektoré liečivé minerálne pramene a pochutnať si na oplátkach.
PhDr. Monika Gorecká

DEŇ ZDRAVIA
Dňa 16.04.2014 sa v našej škole uskutočnila
akcia Svetový deň zdravia. V rámci tejto akcie
zdravý životný štýl, si každá trieda pripravila
aspoň 1 pochutinu z ovocia alebo zeleniny. Žiaci si pripravili kúsok
zo svojej zdravej dobroty na ohodnotenie. Fantázii sa medze
nekládli. Na stole hodnotiteľov sa objavili chutné zeleninové
šaláty, ovocné misy, studené ovocné torty, pečené koláčiky
s ovocím. Mňam! Najchutnejšie a najzdravšie dobroty boli
odmenené. Keďže dobroty boli veľmi chutné a zdravé, ocenené
boli všetky triedy, ktoré sa akcie zúčastnili.
Ďakujeme ešte raz. Boli ste super!!!
ŽŠR, Mgr. Mašlejová

Dňa 30.4.2014 sa ôsmi žiaci II.A zúčastnili nesúťažnej prehliadky
dramatických útvarov v anglickom jazyku s názvom Dramafest.
Tento festival sa koná každoročne v divadle Alexandra Duchnoviča
v Prešove pod záštitou Inštitútu anglistiky a amerikanistiky
Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity ako súčasť série podujatí
Akademický Prešov. Jeho cieľom je prostredníctvom rôznych
scénok a vystúpení v anglickom jazyku priniesť kultúrny zážitok
žiakom základných a stredných škôl, a zároveň im poskytnúť
možnosť vžiť sa do kože hercov a režisérov.
Tento rok sa konal už 7. ročník tohto podujatia, kde naši žiaci
reprezentovali Strednú zdravotnícku školu scénkou s názvom
„Millionaires“. Podstatou tejto scénky boli, okrem vtipných
dialógov v anglickom jazyku, najmä „živé kulisy“, ktoré
predstavovali samotní vystupujúci. Napriek tréme, ktorá
k takémuto vystúpeniu bezpochyby patrí, žiaci zahrali svoje úlohy
veľmi presvedčivo, a okrem toho, že pobavili publikum, prekonali
samých seba a odniesli si nezabudnuteľný zážitok.
Vystúpenia sledovala odborná porota. Keďže išlo o nesúťažnú
prehliadku, porota na záver slovne zhodnotila a vyzdvihla pozitíva
jednotlivých predstavení. Navyše si žiaci okrem zaujímavej
skúsenosti odniesli aj vecné ceny.
Mgr. Repaská

V zdravom tele- zdravý duch! Toto
motto nás sprevádzalo počas celého
slnečného

a športom

naplneného

dopoludnia. Dňa 9.5.2014 sa v našej
škole uskutočnila zábavno-športová akcia, ktorú si pre
nás pripravili naši telocvikári. Každá z tried si vybrala
spomedzi seba piatich športovo zdatných členov, ktorí
súťažili
Nebola

za celú triedu. Všetci bojovali statočne.
núdza

stanoviská

ani

poriadne

o humorné
potrápili

situácie.
a

overili

Niektoré
kondičku

súťažiacich. Najlepšie si počínali žiaci 1.D triedy
Déčkari, ktorí zvíťazili. Na 2. mieste skončila 1.B
Čajky a na peknom 3. mieste 2.B Zdravoťáci. Víťazi
získali pre celú triedu hodnotné ceny  V závere tohto
podujatia sa uskutočnila rozlúčka so štvrtákmi, ktorým
prajeme veľa síl a šťastia pri maturitnej skúške.
ŠPORTU ZDAR !

(členovia krúžku Mladý tvorca)

4.A

4.B

4.C

4.
Dňa 11.apríla a 16.mája 2014 členovia krúžku ZDRAVÉ ZÚBKY
(Petra Dolinská – II.A, Martina Vasilčínová – II.C,
pod vedením učiteľky PhDr. Andraščíkovej navštívili novú
Materskú škôlku v Proči. Na našich žiakov sa tešilo viac ako
18 predškolákov, pretože za ich pomoci sa mali naučiť, z čoho
sa skladá každý zúbok, ako vzniká zubný kaz a ako si treba
chrániť zúbky fluoridom.
Detičky sme to naučili aj za pomoci nasledovnej básničky:

PhDr. Andraščíková Ľudmila

PROJEKT LEONARDO DA VINCI
Názov projektu:
Aktívna účasť zdravotníckeho asistenta pri terapeutických
a diagnostických výkonoch ako súčasť komplexnej ošetrovateľskej
starostlivosti o pacienta/klienta
Termín stáže: 10.06.2013-28.06.2013 a 26.5.2014-20.6.2014
Projektu sa zúčastnilo 12 žiakov v roku 2013 a 12 žiakov v roku
2014 tretieho ročníka štvorročného študijného odboru
zdravotnícky asistent.
Hlavným prínosom projektu je, že žiaci sa naučia samostatnosti
pri realizácii
ošetrovateľskej
starostlivosti
a
spolupráci
v zdravotníckom tíme pri realizácií ošetrovateľského procesu
vo všetkých jeho fázach. Nadobudnú skúsenosti pri riešení
problémových situácií. Projekt poukáže na dôležitosť aktívnej
spolupráce zdravotníckeho asistenta v rámci jeho kompetencií
s členmi zdravotníckeho tímu v diagnostickom a liečebnom
procese. Môžu porovnať systém riadenia a tímovej práce
zdravotníckych pracovníkov pri komplexnej
ošetrovateľskej
starostlivosti o pacienta/ klienta a možnosti ich využitia v našich
podmienkach.
Prínosom je aj obohatenie sa o skúsenosti z interakcie
s pacientmi/klientmi a prehĺbenie prosociálneho správania
a empatie.

Partner:
Fakultná nemocnica Brno je najväčším zdravotníckym zariadením
na Morave, sídli v troch rôznych areáloch - v Bohunicích,
v Černých Polích a v centre mesta na Obilním trhu.
Nemocnica má celkom 56 medicínskych útvarov - kliník
a oddelení. Okrem komplexného liečebne - diagnostického centra
disponuje FN Brno tiež tromi pristávajúcimi plochami pre
vrtuľníky záchrannej služby. Poskytuje špecializovanú a super
špecializovanú starostlivosť vo všetkých odboroch medicíny.
Úzko spolupracuje aj s Masarykovou univerzitou v Brne. FN Brno
poskytuje aj žiakom Strednej zdravotníckej školy školiace
pracoviská.
FN Brno je držiteľom certifikátu kvality ISO 9001:2008
a od roku 2011 taktiež prvým zdravotníckym zariadením
v Európe, ktoré obhájilo certifikát NIAHOSM.
Žiaci, ktorí sa tejto stáže zúčastnili:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bajcurová Júlia
Ivanecká Zuzana
Kánová Mária
Kuchár Tomáš
Kurtová Patrícia
Kuseková Michaela
Malinovská Natália
Prokopová Martina
Spišáková Klaudia

10. Škvarová Helena
11. Zreľáková Mária
12. Žecová Lenka

26.5.2014-20.6.2014
1. Adamková Juliána
2. Fečová Radka
3. Gracová Monika
4. Hladová Barbora
5. Chromjaková Nikola
6. Jakabčin Jakub
7. Janič Matúš
8. Jusková Kristína
9. Kaduková Andrea
10. Kancírová Andrea
11. Štieberová Michaela
12. Urdová Marta

Mgr. S. Mušinková

Odborná súvislá prax šk. rok 2013/2014
Koniec školského roka je pre žiakov tretieho ročníka študijného
odboru Zdravotnícky asistent obdobím zdokonalenia zručností
a preukázania schopností nadobudnutých na odborných
predmetoch počas celého dvojročného štúdia. Takto káže náš
učebný cieľ. Pre žiakov je to aj čas, kedy môžu nahliadnuť bližšie
do chodu oddelenia, byť súčasťou ošetrovateľského tímu, zažiť
nezvyčajné i bežné „trampoty“ počas príjmu i ošetrovania
pacientov, klientov. Tieto zážitky im zvyčajne ostanú na celý ich
život.
Naši žiaci pracovali na oddeleniach FNsP J. A. Reimana
v Prešove, v Dome pokojnej staroby Veľký Šariš, v Mineráli
a v kúpeľných zariadeniach Vyšné Ružbachy
a Bardejovské kúpele.
S prácou našich žiakov bola počas dozoru
odbornými učiteľmi zistená od personálu
jednotlivých pracovísk pochvala.
Menovite boli pochválení títo žiaci:
Rozsypaná, Pecuchová, Verešpejová, Kovaľová,
Koščová, Tarasovič, Matijová, Brindzko, Bakoň.

Kropová,

Všetkým tretiakom želáme pekné leto a prajeme, aby skúsenosti
získané počas odbornej súvislej praxe zúročili v ročníku
maturitnom.
Mgr. Katarína Modranská

Dňa 13. júna 2014 sa konal už 7. ročník súťaže
Asistent v akcii – súťaže medzi strednými
zdravotníckymi školami. Žiaci druhého a tretieho
ročníka si vyskúšali poskytovanie prvej pomoci
v modelových situáciách. Mali poskytnúť prvú pomoc pri úraze
elektrickým prúdom, hypoglykémii a uštipnutí hadom. Taktiež
realizovali KPR na figuríne a vedomostný test. V športových
disciplínach si zmerali sily v streľbe zo vzduchovky, v hode na cieľ
a orientačnom behu. Bola to súťaž o vedomostiach, zručnostiach,
športe a zábave. Súťaže sa zúčastnilo 15 zdravotníckych škôl
z celého Slovenska.
Prvé miesto získal domáci tím zo SZŠ Sládkovičovej v Prešove,
druhé miesto získali žiaci zo SZŠ Považská Bystrica a na treťom
mieste sa umiestnili žiaci zo SZŠ Svidník. Všetci zúčastnení boli
odmenení hodnotnými cenami.
Na ďalšie stretnutie a výmenu skúseností učiteľov a žiakov
stredných zdravotníckych škôl v praktických činnostiach,
teoretických vedomostiach a fyzických zdatnostiach sa tešíme aj
o rok.

PhDr. Dorinová

Mladý redaktor!

To, že v škole máme šikovných žiakov sa
nám

viackrát

úspešnou

potvrdilo.

športovkyňou

je

Takouto
aj

Sofia

Adamečková z 3.B., ktorá sa venuje
kick-boxu (kick light do 60 kg).

1.Od kedy si začala s týmto športom?
Začala som vo februári v roku 2013.
2. Čo ťa k tomu priviedlo, aby si s týmto športom začala?
Bola som s kamoškou vo fitku, a tam som videla 14 ročné dievča
ako mláti do boxovacieho mecha. Bola celá spotená a to ma veľmi
inšpirovalo.
3.Čo si doposiaľ vyhrala?
Vyhrala som 2.a 3. miesto vo Svetovom pohári v Maďarsku
a 2.miesto – bronz v Budapešti. To bola moja prvá výhra.
4.Koľkokrát si prehrala? Bola si zranená, alebo ochorela si na
toľko, aby si zápas musela preložiť?
Prehrala som, to je samozrejmé, asi 5x. Nemala som žiadnu vážnu
chorobu, ale pri tréningu som mala úraz, prasknutý členok, preto
som zápas musela odložiť.
5.Kde všade si už súťažila?
V Maďarsku, na Slovensku, v Rakúsku, Chorvátsku. Najbližšie to
bude Taliansko.

6.Riešila si nejakú bitku na ulici za kamarátov?
Nie, žiadna bitka na ulici. Ak trénujem a súťažím, obrana by
znamenala útok. Vtedy by boli ruky a nohy zbraňou.
7.Ako to berú doma? Čo priatelia?
Zo začiatku žiadna podpora zo strany rodičov. Veľmi sa o mňa
báli. Teraz je to už fajn. Vždy poteší, keď idem na turnaj a rodičia
mi držia prsty a fandia mi. Priatelia ma podporovali od začiatku.
8.Uvažuješ aj naďalej pokračovať v tomto športe?
Určite budem pokračovať, chcem pokračovať ako trénerka, aj teraz
trénujem deti a veľmi ma to baví.
9.Čo je tvoja inšpirácia?
„Porážam sám seba, aj keď mám zranenie. Človek chce byť každý
deň lepší. Preto sa nebudem prizerať, ale ďalej bojovať!“
10.Aké sú tvoje ciele do budúcna?
Chcem to s týmto športom dosiahnuť na majsterku sveta a hlavnezmaturovať na tejto škole. :D
Možno ste sa poniektorí inšpirovali. Sofii prajeme veľa
úspechov a hlavne pevné zdravie.

Jazykové okienko

Kreuzworträtsel

Кроссворды
Переведи слова на русский язык и ты прочитаешь
слово, зашифрованное в кроссворде.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pes
Sýkorka
Kocky
Auto
Divadlá
November

Загадки
В клубок свернётся,
А взять не даётся.
Голодная - мычит,
Сытая - жуёт,
всем ребятам
Молоко даёт.

Čo vieme z dejepisu?!

Mária Terézia

Mária Antoinetta

Alžbeta I

Ktorá z týchto panovníčok :
1. Mala dovolené vydať sa z lásky so svojím manželom splodila
16 detí, 11 dcér a 5 synov?
2. Sa nikdy nevydala a bola údajne pannou po celý život?
3. Vlastnila vyše 2000 párov rukavičiek?
4. Bola popravená, a pred popravou sa ospravedlnila katovi za to,
že mu nechtiac stúpila na nohu?
5. Bola múzou a patrónkou Williama Shakespeara?
6. Zakázala upaľovanie a mučenie čarodejníc?
7. Splodila dieťa so svojim manželom až 7 rokov po svadbe?

8. Si týždenne objednávala 4 nové páry topánok, každé šaty mohla
mať oblečené len raz a prezliekala sa trikrát do dňa?
9. Mala otca, ktorý dal popraviť jej matku za údajnú neveru, keď
mala len 2 roky?
10. Na zakrytie jaziev po osýpkach používala biely make-up, ktorý
obsahoval olovo a bol pre jej pokožku jedovatý?
11. Bola jedinou ženskou panovníčkou z dynastie Habsburgovcov,
následníctvo na trón jej zabezpečil jej otec prostredníctvom
Pragmatickej sankcie?
12. Mala v detstve krivé zuby, a preto musela pred svadbou
podstúpiť komplikovaný chirurgický zákrok bez anestézie,
z ktorého sa spamätávala 3 mesiace?
13. Bola prakticky celý svoj dospelý život v druhom stave, údajne
povedala, že keby nebola tehotná, išla by sama bojovať do vojny?
14. Strávila každé ráno približne 2 hodiny česaním, nanášaním
líčidiel a obliekaním? Pri tomto rituáli jej pomáhal 10-15 členný
personál a mohli sa ho zúčastniť všetci členovia dvora, ktorí chceli
vidieť, ako vyzerá ranná príprava kráľovnej?
15. Používala svoje dcéry ako nástroj na zabezpečenie moci
a upevnenie mieru s okolitými krajinami, vydávala ich za
významných Európskych panovníkov?

Láska je môj život,
teda Ty si môj život!

Ľúbim Ťa a už neprestanem,
si to Ty a iného nedokážem!

Je to silné a viditeľné,
je to krásne a neuveriteľné!

Si anjel z čistej krásy ulity,
v podobe krásnej ženy ukrytý.

Keď sa zaľúbi chlapec,
je to pekné,
ale keď sa zaľúbi dievča,
je to ešte krajšie.

Viktória Vargová 1.B

Redakčná rada:
Mgr. Lenka Mašlejová,, textová úprava PaedDr. Jana
Tverdíková a členovia krúžku Mladý tvorca. Ďakujem
všetkým, ktorí sa svojou troškou pričinili
časopisu.
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