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Krok do neznáma
Odpočítavanie posledných prázdninových dní bolo asi pre každého
z nás dosť mučivé. Zvláštnu príchuť mali posledné dni prázdnin
najmä pre našich prvákov.
Je ráno 5. septembra 2011, budík zvoní, tak ako veľakrát, len
miesto, na ktoré sa mám dnes dostaviť (upozorňujem, že včas) je
iné. Hlava plná otázok, očakávaní, zmiešaných pocitov. Dnes sa
stanem prváčkou. Prváčkou na SZŠ v Prešove. Môj výber školy bol
jednoznačný. Chcem pomáhať chorým ľuďom, najmä deťom.
Cestou do školy premýšľam. Ako sa mi bude dariť? Zapadnem do
nového kolektívu? A som tu! Som na mieste. Školský dvor, nové
tváre, príhovor p. riaditeľky a nezabudnuteľné lampióny šťastia.
Ani sa nenazdám a som v svojej novej triede, oboznamujem sa
s priestormi školy, dostávam slušnú kôpku učebníc, obzerám si
spolužiakov. Som zmätená a šťastná zároveň. V hlave mi víri
množstvo myšlienok – moje sny, túžby, nádeje... Prvý deň v novej
škole sa blíži ku koncu. Ja len pevne verím, že som vykročila
správnym smerom. Verím, že sa mi bude dariť, že sa nám bude
dariť. Veľa úspechov!
1. A

eTwinning

Čo je eTwinning?
eTwinning je program,
ktorý
podporuje
elektronicky
realizované
projekty
medzi
školami z rôznych európskych
krajín. Školy zostavia projekt a pri
jeho
realizácii
využívajú
informačné
a
komunikačné
technológie. Aj naša škola sa
zapojila do tohto projektu. Našou
partnerskou školou sa stala SZŠ
v Nymburku v Českej republike.
Týmto spôsobom si môžeme
vymieňať informácie, vzájomne si
radiť, ba dúfame aj v ďalšiu
spoluprácu.
V rámci tohto projektu bol 11.
október 2011 dňom, v ktorom žiaci
súťažili v rôznych činnostiach ako
napr.
zostavenie
pohľadnice,
plagátu, skomponovanie hymny, či
volejbalový turnaj. Záver dňa patril
vyhodnoteniu
najúspešnejších
tímov v jednotlivých kategóriách.
r. r.

Deň otvorených dverí
Tak ako každý rok, aj tento rok otvorila
svoje brány naša SZŠ.
Dlho očakávaný deň nastal
27.10.2011. Možnosť prezrieť si prietory
školy využilo 17 základných škôl. Prišli
k nám žiaci nielen z Prešova (6 škôl), ale aj
z iných miest a obcí prešovského kraja (ZŠ
Čaklov, Vyšný Žipov, Hanušovce nad
Topľou,
Bystré,
Kapušany,
Fintice,
Sabinov, Jarovnice, Ľubotice, Pečovská
Nová Ves, Šarišské Michaľany).
Čo sme mali pripravené pre hostí?
Čakalo ich 14 učební – moderne vybavené
učebne praktických cvičení, počítačové laboratóriá, knižnica, priestory
pre mimoškolskú činnosť. Novinkou boli priestory pre nový študijný
odbor – masér.
Zaujímavosťou DOD bolo, že žiaci IV.C,
III.B a I.DVS preukázali svoje vedomosti,
zručnosti a skúsenosti počas poskytovania
prvej pomoci, pri ošetrovaní rôznych rán,
pri meraní krvného tlaku, či kúpaní dieťaťa.
Pani Vilgová z Červeného kríža nám tak ako
každoročne namaskovala figurantov –
otvorená zlomenina predkolenia, tržná rana
na hlave, popálenina predlaktia, poranenie
dlane črepinou. Tieto rany si naši hostia
mohli nielen prezrieť, ale niektoré
ošetrovateľské úkony si mohli aj sami
vyskúšať a tým si otestovať
svojho
budúceho povolania.

Vďaka využitiu príťažlivých foriem prehliadky odchádzali návštevníci
z radov žiakov základných škôl, ich rodičov a učiteľov spokojní.
Prehliadka sa im páčila. Podľa
slov návštevníkov ich oslovilo
príjemné a atraktívne školské
prostredie.
Najväčším prekvapením pre nich
boli masérske miestnosti.

Tešíme sa, že sa nám tohtoročný Deň otvorených dverí opäť vydaril.
PaedDr. Jana Tverdíková
Mgr. Vladimíra Beľaková
výchovný poradca

Deň otvorených dverí na úrade Prešovského
samosprávneho kraja
Dňa 27.10.2011 sa konalo podujatie organizované
Prešovským samosprávnym krajom, ktoré si pripomínalo 10 rokov
svojho pôsobenia ako vyššieho územného celku pri rozvoji
regionálnej samosprávy.
Aj naša Stredná zdravotnícka škola na Sládkovičovej ulici
v Prešove sa mala možnosť prezentovať svojou činnosťou. Náš
prezentačný stánok bol umiestnený na 2. podlaží na úrade PSK,
kde sme vykonávali ukážky prvej pomoci, ako je resuscitácia
dieťaťa, odstránenie cudzieho telesa z dýchacích ciest pomocou
Heimlichovho hmatu, ošetrenie popáleninových rán na hornej
končatine a meranie tlaku krvi. Nechýbala prezentácia filmu
spusteného na PC o činnosti našich žiakov v nemocničnom
prostredí a prostredí rôznych domovoch sociálnych služieb v meste
Prešov.
Mgr Andrej Uličný

Poznávací zájazd Paríž
S heslom „radšej raz vidieť,
ako stokrát počuť“ sme
vyrazili do sveta. Túto jeseň
sa naším cieľom stala
francúzska metropola Paríž.
Videli sme najvýznamnejšie
parížske pamiatky Notre
Dame, Louvre, Pantheón,
Invalidovňu, Sacre Coeur,
Palais de Justice a mnoho iných.
Jedinečná Eiffelovka a Víťazný
neopakovateľné množstvo zážitkov.

oblúk

v

nás

zanechali

Prechádzka po najslávnejšom bulvári Champs Elyseés nás očarila
rovnako ako nočná plavba loďou po Seine.
Au revoir à Paris ...

M. D.

Športové všeličo
tím telocvikárov, ktorý to všetko spôsobil...

Športové všeličo
športové disciplíny...

Netradičná oslava Dňa študentstva
Tento rok náš telocvikárky tím zorganizoval 18. novembra
podujatie s názvom „Športové všeličo“.
Každá trieda vyslala svoj reprezentačný tím. Nechýbal ani
tím učiteľov. Na súťažiacich čakali netradičné športové disciplíny
a perfektné publikum.
Prvou „klasickou“ disciplínou bol salámový beh. Po ňom
nasledovali disciplíny: „ročné obdobia“, „psie záprahy“, „had“
a „hod vajíčkom“.
Pýtate sa, ako to všetko nakoniec skončilo? Na krásnom
prvom mieste sa umiestnila trieda 3.A. Na skvelom druhom mieste
sa umiestnila trieda 2.A a na treťom mieste skončila trieda 1.A.
Štvrté miesto, teda zemiakovú medailu si vybojovala trieda 4.B.
Blahoželáme!
Ukázať žiakom, že šport môže byť aj zábava je častokrát
naozaj ťažké, naši učitelia to ale dokázali začo im patrí pochvala.
Veľké ďakujeme patrí Mgr. Alene Štieber, Mgr. Lenke
Mašlejovej, Mgr. Tomášovi Fiamčikovi a Mgr. Alexejovi
Bayerovi.
“Športové všeličo“ si nás získalo, a preto veríme, že sa
stane každoročnou súčasťou osláv Dňa študentstva.
Zuzana Jurková (3.B)

imatrikulácia

Dňa 18. novembra 2011 sme oficiálne prijali do našich radov
prvákov. Celá slávnosť sa niesla v duchu veselej nálady, súťaženia
a „povinných“ žartovných úloh. Celý ceremoniál ukončila prísaha,
ktorou prváci sľúbili možné aj nemožné.
Prajeme im, aby boli rovnako úspešní v štúdiu, ako sa im darilo
zdolávať súťažné úlohy.
Vitajte medzi nami, prváci!
r.r.

Z vlastnej tvorby

Odchádzaš
Ja v daždi stojím
a slzy z neba dopadajú na moju tvár.
Počujem kroky, s nádejou hľadím, či si tam.
Obrátim sa.
Odrazu na mňa pozerajú tvoje oči,
ako sa strácaš z pohľadu v noci.
Odchádzaš...
Neverím, že tlkot tvojho srdca zastal,
že krehké ruky ochabli.
Tušiac, že tvoj čas nastal,
teraz sama v tichosti kľačím pri tvojom kameni.
A dni plynú- prichádza leto, snáď trvá len zopár dní.
Farebné lístie už padá na tvoje telo a ty v pokoji sni.

Zdravé zúbky u detí mladšieho školského veku
V spoločenskom živote je veľké množstvo činností, ktoré
so starostlivosťou o zdravie zdanlivo nesúvisia, môžu však
zdravie pozitívne či negatívne ovplyvňovať. Je preto
potrebné, aby ľudia vedeli, chceli, ale tiež mohli zdravo
žiť. To je možné dosiahnuť komplexne vykonávanou výchovou k zdraviu.
Obsahová náplň výchovy v oblasti dentálneho zdravia je zameraná
predovšetkým na primárnu a sekundárnu prevenciu najrozšírenejšieho
ochorenia - zubného kazu.
Ako sa naučíme v detskom veku, tak to s nami väčšinou ide i naďalej.
Týka sa to, samozrejme, aj ústnej hygieny, hoci nové poznatky zo strany
zubára, médií, môžu niekedy veľké deficity v starostlivosti odstrániť a my
sa tak môžeme po roky pýšiť krásnym bielym chrupom. Dôležité je, aby
nám ústna hygiena vyhovovala. Stále platí, niekedy je menej viac, ale to
neznamená, že musíme čistenie zubov obmedziť na raňajšiu poprípade
víkendovú záležitosť. To určite nie! Zuby sú totižto špecifiká ľudského
tela a najkrajšie sú vtedy, keď sú čisté a ošetrené.
Najlepšie vyhliadky na úspech má cielená a systematická
zdravotná výchova detí, pretože v tejto vekovej kategórii sú najlepšie
predpoklady na vytváranie návykov pretrvávajúcich celý život.



Hlavným cieľom výchovy k zdraviu je správne vysvetlenie
príčin chorôb dutiny ústnej a poučenie o možnosti im
predchádzať a liečiť ich.
Čiastkovými cieľmi, vyplývajúcimi z hlavného cieľa, sú výchova
k správnej životospráve a osvojenie a dodržiavanie správnych
návykov uchovávajúcich ústnu dutinu v dobrom funkčnom stave
po celý život.

S výchovou k zdraviu začíname v predškolskom a v mladšom školskom
veku a musí byť realizovaná v rodine, v predškolských a v školských
zariadeniach. V detskom veku je možné správne návyky vytvoriť
a pestovať vysvetľovaním, príkladmi

i dohľadom a upevňovať ich tak, aby sa stali automatickou súčasťou
konania. Pozornosť musíme venovať správnemu výberu obsahu, foriem,
metód a pomôcok v súlade s psychosomatickým vývojom danej vekovej
skupiny. Deti môžu vzdelávať nielen rodičia, ale aj školy.
Príkladom je aj projekt „Zdravé zúbky“, ktorý sme odštartovali
5.12.2011
v
spolupráci
so
ZŠ
Važecká
v
Prešove.
Projekt je zameraný na dané oblasti:












Prečo je dôležité čistiť si zuby?
Aké jedla zubom škodia?
Viete, čo je zubný kaz?
Ako a čím si máme čistiť zuby?
Správna technika čistenia zubov zubnou kefkou.
Ako si vybrať správnu zubnú kefku?
Ako dlho a kedy si čistiť zuby?
Čo je medzizubná kefka?
Ako používať medzizubnú kefku?
Čo je zubná niť?
Dentálne doplnky a ich použitie.

Do projektu sa ako prví zapojili žiaci 4. ročníka. Deti zostali v nemom
úžase, keď sa pred nimi objavili veľké zubiská, no nebáli sa, lebo za nimi
sa objavila veľká zubná kefka a vedomie, že sa budú rozprávať práve
o zdravých zúbkoch a hlavne starostlivosťou o ne. Dozvedeli sa, že
zdravie ústnej dutiny je súčasťou zdravia celého človeka, pestovanie
zdravého úsmevu je prejavom sebaúcty a sebadôvery. Prednáška bola
spojená s predvádzaním procedúr a aj individuálny aj skupinový záujem
a skúsenosti o získanie kompletných poznatkov o ústnom zdraví.
Na
záver
dostali
malý
darček.
Kvalita zdravia človeka je nie len v rukách lekárov a zdravotných
pracovníkov, pedagógov, rodičov. Zdravie sa vytvára postupne a na ňom
sa musí podieľať každý s postupným uvedomovaním. K tomuto
náročnému cieľu je však potrebné dieťa viesť trpezlivo a postupne, učiť
ho a pomáhať mu.
PhDr. J. Čipáková a Mgr. M. Guzejová
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Červené stužky
Pripomenúť si nebezpečenstvo tohto smrteľného ochorenia,
utrpenie postihnutých, ale najmä možnosti predchádzania tejto nákazy,
bolo cieľom týždňových aktivít Červené stužky 2011. 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. Taktiež sme sa
snažili podať žiakom presné a pravdivé informácie o možných
spôsoboch nákazy a prenosu ochorenia, ale najmä prevencie.
Pri príležitosti dňa boja proti AIDS – 1. december v rámci
kampane „Červené stužky“ sa Stredná zdravotnícka škola v Prešove
pripojila nasledovnými aktivitami:
- žiakom sme pripravili pútavú besedu „Som HIV pozitív“ s detskou
lekárkou MUDr. I. Poradovou,
- premietli sme dokumentárny film „In yuor face“, ktorý prezentoval
kampaň Červené stužky od medzinárodnej organizácie Doktors for
live Internationál (Doktori pre život). Uvedená medzinárodná
organizácia v ňom prezentuje preventívnu prednášku, ktorú si v Afrike
vypočula už tisícka žiakov. Film podporuje myšlienku kampane
Červené stužky. ,,Tínedžérské roky“ sú rokmi hľadania rozhodnutí,
ktoré sa týkajú aj sexuálneho života. Jediná chyba môže zničiť
budúcnosť. V dnešnom víre názorov sú to často mätúce posolstva.
In your face ( Do tváre) je dokument, ktorý nič neprifarbuje
a predstavuje zdravotné a morálne následky voľného sexu.
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
- žiaci prispeli svojimi prácami do celoslovenskej výtvarnej súťaže

- umiestnením plagátu kampane vo vestibule školy

Mgr. Jarmila Jurašeková

Divadelné predstavenie
Čo nám priniesla Katarína?
25. november, ktorý patrí
všetkým
Katarínam,
sme
oslávili trochu netradične,
návštevou
divadelného
predstavenia v neďalekých
Košiciach. Cieľ akcie bol
jasný už v čase príprav, a to
vniesť trochu umenia do
jemnej duše stredoškoláka, oddýchnuť si a odreagovať sa
od každodenných školských povinností, jednoducho povedané, pookriať
na duši. Cesta vlakom ubehla veľmi rýchlo a nás privítalo mesto
dýchajúce už takmer predvianočnou atmosférou. Budova Štátneho divadla
J. Borodáča
v Košiciach, kam naša cesta zo železničnej stanice
smerovala, sa nachádza v centre mesta. Priestory divadla nás očarili
svojou majestátnosťou, cítili sme sa ako v labyrinte, kým sme si našli
svoje miesta, ale v hľadisku bolo príjemne, zovšadiaľ na nás dýchalo
umenie. Herci činoherného divadla si pre nás pripravili hru "Vtáčatko",
ktorej režisérom je Ľubomír Vajdička a zahrali si tu takí herci ako Beáta
Drotárová, Alena Ďuránová, Andrej Palko, Ľuba Blaškovičová a iní. Aj
keď sa táto hra odohrávala v inom prostredí i čase, ponúkla nám aj dnes
aktuálne témy, mimoriadne vážne a nadčasové, ako je zrada, česť, vernosť
či láska bez lásky. Táto hra nastolila mnohé otázky, preto sme mali o čom
diskutovať aj počas spiatočnej cesty domov. Sme presvedčení, že táto
akcia splnila svoj účel, ukázala študentovi zdravotníckej školy, že občas
je nevyhnutné a zároveň veľmi príjemné zameniť nemocničné prostredie
za umelecké. Už teraz sa tešíme na ďalšie kultúrne zážitky, možno raz v
priestoroch prešovského divadla.
Mgr. Erika Višňovská

Topky
Deň nezábudiek

Kampaň MOST -

Svetový deň srdca

Hodina deťom

Deň zdravej výživy
Prednášky:
„Drogová problematika“

„Dopravná polícia“

„Kriminalita mládeže ako následok drogovej závislosti“
„Dôsledky a dopad agresívneho súprávania a šikanovania“
PREDAJ VIANOČNÝCH POHĽADNÍC - UNICEF
Dňa 8.12.2011 sa žiaci 4.C triedy zúčastnili predaja vianočných
pohľadníc UNICEF. Akcia prebiehala v meste Prešov, tohto
roku sa konala poslednýkrát.
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Prekvapenie
Máte jedinečnú možnosť získať „Sorry kupón“. O čo ide? Tento
kupón môžu získať piati z vás za správne odpovede na naše úlohy
v anglickom a nemeckom jazyku. Stačí správne vylúštiť tajničku
v ANJ alebo nájsť hranice slov v NEJ.
1. ndleca

2. gnlae
3. aasulacnts
4. igtf
5. adtevn
6. ieclfprae
7. oesitemtl
8. eymrr

9. tsepren
10. dolyiha
11. btleeacer
12. imcyehn

Nájdite hranice slov:

Heutebistduineineneuevillaeingezogen.
Indergaragestehenzweiluxusautos.
Deinefrauistnachderteuerstenmodegekleidet.
Diekinderbesuchendiebestenschulen.
Kurzgesagt,Hugo,dubistreichgeworden.
Wirwerdenteilen. - Keinepolizei!

Kupón môže byť použitý v mesiaci február 2012 na ospravedlnenie
pri ústnej odpovedi na jednej akejkoľvek vyučovacej hodine.
Správne znenie odpovedí
do 13. januára 2012.

odovzdajte

„SORRY KUPÓN“
meno a priezvisko žiaka:
trieda:
podpis:

v

kabinete

č. 111

Šťastné
a pokojné prežitie
vianočných sviatkov,
nech je pre Vás
nasledujúci rok
rokom zdravia,
šťastia, radosti a úspechov!

Redakčná rada

Redakčná rada:
PaedDr. Martina Dudaščíková, PaedDr. Jana Tverdíková,
Mgr. Erika Višňovská, Mgr. Branislav Lanščák a členovia krúžku
Mladý tvorca

