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Futbalové príbehy z fotografií

Do redakcie sme dostali mailom súbor fotografií od nám (zatiaľ)
neznámej odosielateľky, aby sme ich použili vhodným spôsobom. Na
všetkých sú zábery na chlapcov a chlapov, ktorí hrali za Drienov ešte v
minulom storočí. Zachycujú atmosféru a aj prostredie futbalového
ihriska v našej dedine. Rozmýšľali sme, ako využiť tieto vzácne zábery
a pripomenúť si nie tak dávnu históriu. Predbežne sme sa rozhodli
postupne zverejňovať jednotlivé zábery s komentárom známych údajov.
Predtým ich musíme stále upraviť a zaostriť, aby boli primerane
pozerateľné aj v Občasníku. Zverejníme ich aj na internetovej stránke
obce, kde budú mať lepšiu kvalitu. Od vás by sme chceli, aby ste
poslali doplňujúce detaily a údaje, aby sme sa z fotografie dozvedeli čo
najviac. Tí ľudia z nemých záberov si zaslúžia, aby k nám prehovorili.

Futbal - žiaci

Zo základnej školy

Z materskej školy

Možno si spomeniete na nejaký príbeh súvisiaci s niektorým aktérom
alebo aktérmi zo záberu.
Táto fotografia je datovaná do roku 1957 a sú na nej futbalisti –
účastníci okresnej súťaže. Z trinástich chlapcov a mužov, podľa našich
zistení, už šesť nie je medzi nami. Na fotke sú postupne v hornom rade
zľava Priščák Imrich, Franko Jozef, Jacko Jozef, Buzogáň Jozef, Sokol
Imrich, Marek Oto, Suchodolinský Ján, Pribula Anton. V dolnom rade
zľava Demek Jozef, Gábor Jozef, Šustrík Ján, Čarnogurský Imrich,
Franko Milan. Podľa predbežných informácií ide o záber zo začiatku
futbalovej súťaže, keď bolo mužstvo Drienova doplnené o dorastencov.
Napíšte nám do redakcie vaše názory, poznatky, príbehy a doplňujúce
údaje. A najmä – či máme v takejto činnosti pokračovať.
Peter Illiáš

Zo Základnej školy v Drienove
Oceňovanie absolventov
Opäť tu máme záver jedného školského roka. Opäť sa lúčime s jednou
deviatackou triedou. V školskom roku 2013/2014 ukončí nižšie stredné
vzdelávanie 19 žiakov. 30. júna 2014 uskutočníme v našej škole
záverečné oceňovanie žiakov školy, osobitne najlepších absolventov.
Medzi premiantov – absolventov v oblasti dosiahnutých výchovnovzdelávacích výsledkov i v mimoškolskej činnosti či reprezentácie školy
patria traja žiaci: Kristína Bartková, Šimon Remeta a predovšetkým
Katka Kuľková. Počas celého základného vzdelávania dosahovala
Katka výborné výsledky vo všetkých vyučovacích predmetoch. Pod
vedením svojich pedagógov i samostatne získavala nové poznatky nad
rámec štandardného vzdelávania v prírodovedných predmetoch i v
cudzích jazykoch. Získala viaceré ocenenia v predmetových súťažiach i
olympiádach, dosiahla i na najvyššie méty, zároveň patrila i medzi

žiakov, ktorí reprezentovali školu i v športových disciplínach. Sme hrdí,
že je Katka našou absolventkou, a želáme jej veľa úspechov v ďalšom
štúdiu. Tešíme sa, že okrem morálneho ocenenia môžeme Katke
odovzdať aj krásny sponzorský dar od firmy SK-Fire s. r. o. v podobe
elektronickej čítačky kníh. V tejto súvislosti ďakujeme jej predstaviteľom
Jürgenovi Maxovi Schwörerovi, Reinhardovi Alfonsovi Oppelovi a Mgr.
Alene Ďuríčkovej za podporu a rozvoj vzdelávania našich detí. Všetkým
trom oceneným blahoželáme a veríme, že ich ďalší študijný i osobný
život bude rovnako úspešný.
OcÚ Drienov podporuje vzdelávanie
Najlepších žiakov, ktorí ukončia vzdelávanie v aktuálnom školskom
roku, ocení aj Obecný úrad v Drienove v zastúpení starostu obce, ktorý
sa osobne zúčastní na slávnostnom ceremoniáli.

POZVÁNKA
Obec Drienov a športová komisia pri OcÚ v Drienove Vás pozývajú na 21. ročník futbalového turnaja o Pohár starostu obce Drienov.
Turnaj sa uskutoční na futbalovom ihrisku FK Drienov 5. júla 2014 (v sobotu) o 12.30 hod.
Účastníci turnaja: Internacionáli Drienov, Starí páni Drienov, Dobrovoľný hasičský zbor Drienov, Zemiakareň Drienov.
Zároveň Vás srdečne pozývajú na „DRIENOVSKÚ VESELICU“, dňa 5. júla 2014, so začiatkom o 17.00 hod, v areáli futbalového ihriska v
Drienove. Zabávať Vás bude hudobná skupina ČURBES zo Sabinova. Vstup: Zdarma. Tešíme sa na Vašu účasť.
Vydavateľ: OcÚ Drienov, šéfredaktor: Mgr. Peter Illiáš, Adresa redakcie a šéfredaktora: Osloboditeľov 64, 082 04 Drienov
Miesto vydania: OcÚ Drienov, EV 3707/09, cena: 0,10 € - kopírovacie práce
Redakcia: Mgr. Peter Illiáš, Ing. Helena Vancová, Grafická úprava: Mgr. Rastislav Pribula
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Stalo sa nestalo v Drienove
Miniatúrky zo života
Klebetila som nedávno na ulici so susedkou. Keď sme už popretriasali kadečo a
pomaly sme sa pohýnali každá k svojej bránke, spomenula som si ešte na jednu
drobnosť.
„Počúvaj, Moni, čo to za priesady si mi poslala po Jožkovi? Boli trojaké – brokolica,
pór, ale tú tretiu vôbec nepoznám.“
„Ale aká tretia by to mohla byť? Mala som vysiate len tie dva druhy, čo iné som ti
mohla poslať.“ rozmýšľala susedka nahlas.
„Môj muž mi hovorí, že to je určite nejaká bylinka. Štyri rastlinky sa držali v hline
spolu, tak som ich posadila každú osobitne a piplem sa s nimi, lebo boli také
slabučké, ale už celkom pekne ožili. Majú lístky podobné ako ďatelina, ale oveľa
drobnejšie, troška do bordova a malé žlté kvietky.“ snažila som sa jej pomôcť.
„Prosím ťa, ja nič také nemám, neviem odkiaľ to Jožo mohol nabrať!“ zlostila sa
Monika nespravodlivo na svojho muža, „Alebo!“ začalo jej evidentne svitať, „žeby to
bola tá burina, čo jej máme plný skleník a nevieme sa jej zbaviť!? Veď sa poď
pozrieť.“
Nešla som. Ponáhľala som sa vytrhnúť vzorne pestovanú burinu, aby sa jej u nás
nezapáčilo. Taká stará a taká hlúpa!
Ale, ako sa u nás na dedine hovorí, na gúgli nájdeš všetko, aj ja som si nakoniec
vygúglila, že ide o dosť drzú kysličku oxalis vulcanicola, ktorá má okrem invazívnych
aj dobré vlastnosti – používa sa ako močopudný a kožu liečiaci prostriedok, ba
dokonca si ju môžeme na balkóne pestovať ako okrasnú previslú rastlinku, lebo je
ozaj peknučká, potvora.

Z pamätnej knihy obce Drienov
Strana 132, rok 1948
Most
4.októbra započala sa stavba prepotrebného mostu cez Torysu smerom na
Ličartovce.
Výž. Komisia
19. októbra zriadila sa nová vyživovacia komisia, ktorej predsedom stal sa Jozef
Jurek.
Vianočný stromček
V nedeľu 5. dec. bol postavený poprvýkrát verejný vianočný stromček pri pomníku
padlých.
Očkovanie obyvateľstva
Danský červený kríž previedol v tun. obci 8., 11. a 15. XI. 1948 očkovanie proti
tuberkulóze.
Choroby zvierat
V lete uhynulo 17 ošípaných na červienku. Koncom leta a v jeseni mnoho hydiny
uhynulo na mor. Niektorým gazdinám neostala ani jedna sliepka.
Splnenie kontingentu
Roľníci riadne splnili svoj kontingent. Pre verejné zásobovanie dodali 100%-ne
obilie, zemiaky a mäso. Dodávku mlieka a vajec nesplnili pre malý stav kráv a
uhynutie sliepok.
Osveta
O osvetu sa v tunajšej obci stará MOR (miestna osvetová rada), ktorá dňa 18. okt.
t.r. bola znovuutvorená, predsedom ktorej stal sa s. Imro Suchodolinský. Osvetovým
referentom bol Anton Hajtol, učiteľ.
Na poli osvety boli usporiadané: 7 slávností, 8 prednášok, 6 divadelných
predstavení, 5 tanečných zábav. Putovné kino premietalo v tun. obci 3-celovečerné
filmy.
Miestni duchovní
Správcom rím. kat. Farského úradu je Aurél Uhliarik, farár, kaplánom Juraj Tkáč.
Gr. kat. farský úrad spravoval Ladislav Štima, farár.
Školstvo
Na národnej škole v Drienove ako učitelia pôsobili: Michal Haluška, pov. riaditeľ,
Helena Halušková, Oľga Štimová, Alexander Demjančík, Žofia Tokarčíková, Anton
Hajtol a Anna Jurči.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva
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Spoločenská kronika
V treťom štvrťroku roka 2014 gratulujeme týmto
jubilantom:
K 60-tym narodeninám
VII.
Helena Fogarášová
VII.
Marta Kišidayová
VIII.
Rozália Miškárová
IX.
Pavol Matej

Žižkova
Kvetná
Jarková
Žižkova

K 70-tym narodeninám
VIII.
Viera Martincová
IX.
Imrich Suchodolinský
IX.
Mária Kmecová
IX.
Regina Sokolová

Mlynská
Záhradná
Osloboditeľov
Kvetná

K 80-tym narodeninám
VII.
Mária Velčeková

Žižkova

Medzi nami vítame nových občiankov:
V.
Michal Havrilla
Okružná
V.
Patrícia Balogová
Pod Dvorom
V.
Tomáš Kováč
Tehelná
V.
Tomáš Suchovič
Májová
Navždy sme sa rozlúčili:
V.
Eduard Korem ,80 r.
VI.
Lukáš Pištej, 84 r .
VI.
Jozef Fabián, 69 r.

Kvetná
Jarková
Partizánska

Bavíme sa s občasníkom
Lekárnik musel súrne niekam preč a poveril syna, aby ho
zastúpil. Keď sa vrátil, pýta sa
"Bol tu niekto ?". Syn odvetí: "Áno, bol tu jeden pán a
chcel niečo proti kašľu. Dal som mu ricínový olej.".
Lekárnik sa zhrozí "Preboha ako si to mohol urobiť,
ricínový olej proti kašľu, veď to nemôže účinkovať!". Syn
na to: "Akože nie, veď pozri, tam stoji a boji sa zakašľať!"
Stretnú sa dvaja muži a jeden hovorí druhému:
- Neuveríš, čo sa mi stalo. Poslal som ženu pre zemiaky
a zrazilo ju auto.
- Preboha a čo budeš teraz robiť?
- Neviem, asi ryžu.
Denník Američana na Slovensku:
Pondelok - pijem s Východniarmi
Utorok - skoro som zomrel
Streda - zase pijem s Východniarmi
Štvrtok - ľutujem, že som nezomrel v utorok...
Pýta sa pacient doktora:"Pán doktor, koľko času mi
ostáva do konca života?"
Doktor pokrúti hlavou a hovorí: "Desať..."
"Desať čoho?"
"...deväť, osem, sedem, šesť...

Poďakovanie kňazovi
Po 4 rokoch pôsobenia v našej obci sa správca
rímskokatolíckej farnosti, pán farár Juraj Rendeš, rozhodol
odísť do inej – Vinného.
My mu touto cestou chceme zo srdca poďakovať. Je to
človek, ktorý berie svoje poslanie vážne a aj u nás vykonal
na poli šírenia viery a spolunažívania medzi ľuďmi veľký kus
práce. Z našej obce odchádza kňaz, ktorý mal pre každého
vždy otvorené dvere a dokázal ľudí zjednocovať. Vypočul si
každý názor – vnášal medzi nás pokoj.
Pán farár, boli ste u nás krátko, ale zanechali ste v našich
životoch pozitívnu stopu. Prajeme Vám, aby Vás Pán
sprevádzal na ďalšej Vašej ceste, aby ste tento dnes taký
vzácny pokoj a vieru šírili aj na novom pôsobisku.
Ďakujeme.

26.6. sa poslanci zišli na 22. zasadnutí OZ. Po otvorení zastupiteľstva starostom
obce a kontrole plnenia uznesení z predošlých zasadnutí si poslanci vypočuli správu
audítora o audite účtovnej závierky obce za rok 2013. Správu predniesla audítorka
Ing. Hirjaková a poslanci túto správu vzali na vedomie. Zaoberali sa rozborom
hospodárenia a schválili záverečný účet obce bez výhrad. Treba podotknúť, že obec
hospodárila s prebytkom. Poslanci schválili úpravu rozpočtu na rok 2014. V rôznom
splnomocnili starostu vykonávať zmeny rozpočtu v rozsahu bežného rozpočtu.
Schválili zmenu obchodného mena na nájomnej zmluve a počet poslancov na
volebné obdobie 2014 – 2018. Vzali na vedomie správu hlavného kontrolóra. V
diskusii poslankyňa Ing. Vancová navrhla zakúpiť harmoniku pre náš ženský
spevácky súbor. Poslanec V. Kakaščík navrhol v rámci protipovodňových opatrení
namontovať spätnú klapku na ul. Okružnej (pri starom moste). Poslanci súhlasili s
výrobou pamätnej tabule Ing. Albínovi Koremovi. Občania Martin a Stanislav Ferkovi Na zamyslenie
prejavili záujem o budovu „starej krčmy“ za účelom podnikania. Po týchto Nevidíme, čo je možné, lebo fantazírujeme o nedosiahnu teľnom.
interpeláciách starosta zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
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KONIEC, ALEBO ZAČIATOK?
So skončením ročníka 2013-2014 žiackych futbalových majstrovstiev
II.A triedy nastal čas rekapitulácie a hodnotenia. Ako to u najmenších
futbalistov býva, lepšia sezóna strieda tú horšiu, všetko záleží od
technickej a fyzickej vyspelosti hráčov, no nemenej podstatnou príčinou
úspechu či neúspechu je súhra viacerých faktorov ako napríklad
dostatočný počet chlapcov v tréningovom procese, podpora zo strany
rodičov, vytvorenie akejsi „dobrej partie“, účasť nie z donútenia niekoho
iného, dostatočné technické zabezpečenie celého tréningového a
súťažného procesu atď...
Ale vráťme sa k aktuálne skončenej sezóne, ktorú z pohľadu trénera
hodnotím vzhľadom k veľmi slabej účasti hráčov na tréningoch či už v
hale, alebo pod holým nebom za uspokojivú. Štyri sezóny si drienovskí
chlapci udržujú popredné postavenie medzi svojimi rovesníkmi vo svojej
triede, dokonca pred dvoma rokmi súťaž s prehľadom vyhrali. Tieto
výsledky sú zrkadlom dobrej dlhodobej práce v klube a ja verím v
pokračujúci nastolený trend. Tabuľkové postavenie mužstva je vcelku
spravodlivé (3. miesto), treba uznať kvality súperov z Prešova a

Petrovian, s ktorými sme oba zápasy prehrali, no mrzí ma zápas hlavne
v Prešove, kde po premenení šancí v úvode zápasu sme mohli brať
všetky body. Zápasy so susednými Petrovanmi nás dostatočne
preverili, chlapci bojovali, no súper bol jasne lepší herne i fyzicky. Je
potrebné poznamenať, že v polovici sezóny prišlo veľké oslabenie v
podobe odchodu M. Remetu, ktorému chcem poďakovať a zaželať veľa
úspechov novom v klube. Chcem sa poďakovať aj S. Duckovi, D.
Hudačkovi, B. Hudákovi, A. Kontrošovi, M. Semančíkovi a D. Stanekovi,
ktorí pri žiakoch končia a prajem im veľa úspechov v ich ďalšej možnej
hráčskej kariére.
V závere by som si dovolil už tradične osloviť rodičov hráčov, ale aj
všetkých nadšencov koženej: podporujte a hľadajte nových
potencionálnych nástupcov odchádzajúcej generácie, aby futbal v
Drienove stále žil a napredoval. Hlavne „dospeláci“ by si mali uvedomiť,
že ak ich deti musia zarezávať či už na tréningu, alebo na zápase,
nemajú čas robiť nejaké hlúposti a určite pritom rozvíjajú nielen fyzické,
ale aj ľudské hodnoty. Športu zdar, futbalu zvlášť!
Peter Tomko

Ach, tie komáre! (z internetu)
Ako si nás komáre vyberajú?
Ešte stále medzi ľuďmi koluje povera, že komáre priťahuje sladká krv.
Nie je to však celkom pravda. Sú totiž extrémne citlivé na teplo, ktoré
organizmus vyžaruje a na špecifický pach vylučovaný dychom a potom.
Podľa vedcov sú voči nim imúnnejší pivkári a pôžitkári milujúci mäso.
Pri metabolizme týchto surovín totiž vznikajú látky, ktoré komáre
odpudzujú.
Čo prinesie úľavu pri poštipnutí?
1. Na miesto vpichu ihneď priložte kocku ľadu. Tá spomalí šírenie jedu
zo slín komára do krvného obehu. Ľad pomáha aj proti svrbeniu.
2. Podobný účinok docielite, ak miesto ponoríte do studenej vody
s lyžičkou sódy bikarbóny.
3. Miesto bodnutia skúste potrieť kvapkami levanduľového oleja. Staré
mamy však radia vyskúšať aj nasledujúce domáce prírodné
ingrediencie: čerstvá cibuľa, kvapky citrónovej šťavy, rozdrvená
petržlenová vňať, listy čiernych ríbezlí, nakrájaná paradajka.
4. Z farmaceutických prípravkov je vhodné použiť dezinfekčný
prostriedok a antihistaminikum v podobe fenistilového gélu.

Ach, tie vošky! (z internetu)

Vošky sú nepriateľom záhradkára, aj keď pohľad na ne môže byť
dvojaký. Vošky sajú šťavu z listov a spracovávajú z nej bielkoviny.
Cukry spracovať nevedia, preto ich vylučujú na zadočku. Táto
medovica je potravou pre včely a mravce, ktoré si svoje kolónie vošiek
pestujú a chránia pred prirodzenými nepriateľmi, napríklad lienkami.
Proti voškám tabakom
Vhodný postrek si môžeme pripraviť vylúhovaním (uvarením) tabaku
(alebo cigary) vo vode. Použite radšej nejaký starý kastról alebo
prázdnu plechovku a nerobte to radšej v kuchyni. Ideálne je ak máte na
záhrade kempingový varič na propán-bután. Keď vznikne tmavý odvar,
prefiltrujte ho cez gázu alebo netkanú bielu textíliu a pridajte doň
zmáčadlo. Stačí trochu mazľavého mydla alebo aj jar na riad. Stačí pár
kvapiek. Úlohou zmáčadla je zmeniť povrchové napätie vody a tým
zabezpečiť, aby voda na listoch netvorila kvapky a nestekala hneď dole
z listov. Zlepší to účinnosť postreku. Týmto roztokom pomocou ručného
mechanického rozprašovača (napríklad prázdneho z kuchyne či z
kúpeľne po využívaní drogériového prípravku) postriekajte spodnú časť
listov. Tabak je jed a hmyz dýcha celým povrchom tela.
Proti voškám cesnakom
Hovorí sa, že kto je cibuľu, k tomu nechodí lekár a kto je cesnak, k
tomu nechodí nikto. Cesnak má antibakteriálne a fungicídne vlastnosti
a svoju špecifickú vôňu, ktorá odpudzuje (aj hmyz). Preto aj proti
voškám môžeme z neho pripraviť preventívny roztok. Nasekajte 25

Ako sa komárov zbaviť doma i vonku?
Samozrejmosťou by mali byť na oknách namontované sieťky. Pomerne
dobrú službu urobia aj odpudzovače do zásuvky alebo na báze
ultrazvuku. Ak sa chcete vyhnúť nájazdu komárov, vyskúšajte aj ďalšie
tipy:
•
Do jedného decilitra 50%-ného liehu (alebo Alpy) dajte
vylúhovať štipku klinčekov. Zmesou si pred uložením sa do postele
potrite ruky aj čelo. Bude sa vám nielen príjemne zaspávať, no komáre
si na vás navyše netrúfnu.
•
Okenné rámy potrite cesnakom – tento pach by ich mal
odpudiť.
•
Komáre neznášajú vitamín B. Zdvihnite si preto jeho hladinu
v krvi spomínaným pivom alebo kvasnicami.
•
Pri posedení vonku použite repelent. Ak vám nevadí
kategória prírodných, potrite sa bravčovou masťou.
•
Komáre sú údajne citlivé aj na sálajúci dym. Odplašiť by ich
mal cigaretový dym. Použiť však môžete aj špeciálne fakle proti hmyzu.
•
Podvečer noste dlhé rukávy z ľahkých materiálov. Cez
tkaninu vás komáre tak neucítia a ich bodnutie nebude také intenzívne.

strúčikov cesnaku na malé kúsky a zalejte ich 1 litrom horúcej vody. Po
15 minútach lúhovania všetko prelejte cez sitko alebo gázu. Po
vychladnutí postrekovačom raz za dva až tri týždne aplikujte na rastliny,
ktoré napádajú vošky.
Proti voškám žihľavou a aloe vera
Príprava výluhu z aloe je veľmi jednoduchá. Stačí zmiešať jednu lyžicu
šťavy z aloe s litrom vody a týmto roztokom postriekať rastlinu
napadnutú voškami.
No ani pripraviť výluh zo žihľavy nevyžaduje veľa námahy. Zoberiete asi
dve hrste najlepšie čerstvej žihľavy, vložíte ich do asi desiatich litrov
studenej vody a necháte tak dva dni odstáť. Potom výluh precedíte cez
sitko alebo plátno a môžete postrekovať. Niektoré zdroje tvrdia, že
úplne stačí tento výluh naliať ku koreňom rastliny. A ak vám trochu
výluhu ostane, nevyhadzujte ho. Po zriedení poslúži ako výborné
hnojivo.
Výhodou týchto ekologických prostriedkov proti voškám je hlavne to, že
nepotrebujú nijakú ochrannú dobu, čo je výhodné najmä pri rastlinách,
ktorých plody konzumujeme. Pamätajte však, že najlepšou ochranou aj
proti voškám je prevencia, teda vzdušné koruny stromov, dostatočne
ďaleko od seba sadené rastliny a nijaká prebytočná vlhkosť. A aj
prílišné hnojenie prípravkami s obsahom dusíka pomáha voškám,
pretože dusík zmäkčuje rastlinné vlákna.
Prebytočné zásoby aj prírodných postrekov proti voškám skladujte
mimo dosahu malých detí a domácich zvierat.

Zo Základnej školy v Drienove
NÁVŠTEVA UJA VČELÁRA
V jeden krásny májový deň prišiel do školy p. Vavrek, dedko tretiačky
Ingy Nohajovej, aby našim tretiakom a štvrtákom porozprával o práci
včelára. Ujo Vavrek rozložil pred školou úle a s láskou a ochotne
ukazoval pracovné pomôcky, ale i rôzne príručky, ktoré včelár potrebuje
pri práci so včelami. Deti mali možnosť vidieť včelársku kuklu, dymák,
včelársky biely odev, ktorý pripomína skafander, a mnoho iných
špeciálnych včelárskych nástrojov, čo ich skutočne zaujalo. Pán Vavrek
rozprával o živote včiel v úli, o ich úlohách v rodine. Deti mohli priamo
pozorovať aj vnútro úľa, lebo jeden špeciálny len pre nás vyrobil zo

skla. Bolo to zaujímavé pozorovanie nielen pre deti, ale aj pre
dospelých. V závere žiaci ochutnali pravý med.

PRAKTICKÁ PRÍRODOVEDA
Vyučovanie predmetu praktická prírodoveda sme zamerali skutočne
prakticky a vybrali sme sa na pracovnú obhliadku našej dediny. Už
niekoľkokrát sme čistili životné prostredie na niektorých miestach
Drienova. Žiaľ, opäť sme sa mohli presvedčiť, že nejednému
obyvateľovi našej obce sú ochrana životného prostredia, separovaný
zber či jednoduchá slušnosť na míle vzdialené.
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Z Materskej školy v Drienove
Kúzelník JARÍNI
20. mája našu MŠ navštívil kúzelník, ktorý pripravil pre deti zaujímavú,
kúzelnícku show. Deti citlivo vnímali a prežívali kúzelnícke improvizácie,
kde sa stali aj ich aktérmi za čo získali od uja kúzelníka odmenu.
Dopravné dopoludnie v Materskej škole
21. mája 2014 navštívili našu Materskú školu deti z MŠ Kendice. Naša
MŠ im poskytla všetky dostupné pomôcky (odrážadla, kolobežky,
autíčka, semafory, značky, kočiare...). Po príchode ich čakalo vrúcne
privítanie od detí a p. uč. z našej MŠ. Naše deti im s radosťou ukázali
dopravné ihrisko, ktoré nemá každá MŠ. Deti nemali problém s
bezprostredným nadviazaním nových priateľstiev. Po vysvetlení
správania sa na dopravnom ihrisku kamaráti z MŠ Drienov im ukázali
prakticky ako sa správať na dopravnom ihrisku. Striedali sa pri
využívaní dopravných prostriedkov. Na DI zavládol pravý, ozajstný
dopravný ruch, vrátane účasti policajta (dieťa), ktorý dbal na
dodržiavanie bezpečnosti všetkých zúčastnených. Využila sa aj
modelová situácia (zrážka dvoch dopravných prostriedkov a zrazenia
chodcu), ktorým lekár poskytol okamžitú pomoc. O hry bol veľký záujem
tak zo strany domácich ako aj návštevy.
Potvrdilo sa nám, že dopravné ihrisko bola správna voľba a investícia,
pretože dopravné ihrisko sa využíva v plnej miere po celý školský rok.
Naše deti sú pripravené aj vďaka dopravnému ihrisku zvládnuť bez
problémov dopravné situácie a správanie sa na ulici.
Po vydarenom dopoludní sa deti z MŠ – Kendice lúčili veľmi ťažko. A na
úplný záver si p. uč. a deti navzájom sľúbili, že sa znovu stretnú.
Otužovanie vodou
Predpoveď horúcich dní nás viedlo k tomu, aby sa naše deti otužovali
vodou a slnkom. Pripravili sme im plán oboznamovania sa s vodou.
Dopriali sme im dostatok času nech sa dobrovoľne rozhodnú kto do
vody pôjde a kto nie. Deti sa vymieňali v bazéne aj na slniečku.
Vysvetlili sme im, že sa vody báť nemusia. Naučili sme ich orientovať
sa vo vode, správne sa nadýchnuť a vydýchnuť vzduch. Všetko sme
prevádzali formou hry. Do bazéna sme hodili farebné loptičky, úlohou
detí bolo vyloviť ich a pozbierať čo najviac. Hrali sa na žabky – skákali
do vody a presúvali sa po bazéne poskokmi. Skoky boli pre deti
obľúbené a prospešné. Pre bojazlivé deti sme pripravili umývanie si
tváre a hlavy krhličkou. Týždeň oboznamovania s vodou sme ukončili
zážitkami a prípravou na letné dovolenky.
Návšteva Polície v Materskej škole
Malé dieťa si ešte dostatočne nevie uvedomiť nebezpečenstvá na
cestách a preto je nutné ho na to upozorniť a vštepovať mu základy
bezpečného fungovania na cestách už od malička. Naše deti sú vedené
hravou formou na dodržiavanie základných pravidiel cestnej premávky,
dopravného ruchu, určovanie základných dopravných prostriedkov,
poznanie základných značiek a riadenie sa podľa nich. Vedieme ich aj k
tomu, aby ich oblečenie bolo doplnené reflexnými prvkami. Pri
vychádzkach používame reflexné vesty, farebné šiltovky a tak
napĺňame heslo „vidieť a byť videný“
Deti v MŠ zažili krásne predpoludnie s príslušníkmi Polície na školskom
dvore. Pozornosť upútal samotný príchod Polície na autách s majákmi.
Po príhovore jedného z členov Polície sa deti rozdelili do dvoch skupín.
V prvej im policajt vysvetlil dôležitosť ich práce, predviedol im pomôcky,
ktoré polícia používa pri svojej práci. Zaujala ich nepriestrelná vesta,
obušok, zastavovací terčík, vysielačky a dokonca spútali p. učiteľku do
ozajstných pút. Druhej skupine pod vedením ďalšieho príslušníka
pripravili modelovú, dopravnú situáciu na dopravnom ihrisku, kde sa
deti rozdelili na šoférov áut, motoriek, odrážadiel, nechýbali ani chodci a
mamičky s kočiarikmi. Vodiči museli počas jazdy rešpektovať pokyny
policajtov a dopravné značky, nechýbal semafor. Deti prežili zaujímavé
dopoludnie s ozajstnými policajtmi naplnené zážitkami a skúsenosťami
práce policajtov, jej významom pre ľudí, bezpečnosťou, pravidlami
cestnej premávky a praktickou ukážkou dopravnej situácie s využitím

dopravného ihriska. Ďakujeme riaditeľovi Polície SR Obvodnému
oddeleniu PZ Drienov, že si našli čas aj pre tých najmenších, ešte raz
ďakujeme. v mene našich detí, tešíme sa už na najbližšie stretnutie.
NOC V MATERSKEJ ŠKOLE
Záver roka v materskej škole patrí akciám, ktoré sú charakteristické pre
toto obdobie. Deti, ktoré končia v MŠ a odchádzajú do ZŠ už tradične
prežívajú jednu noc v MŠ. Sú to deti odvážne, pretože sa rozhodli
dokázať rodičom, že sú smelé a prespia v MŠ aj bez nich – samozrejme
s pani učiteľkami a tetou školníčkou. Tie pripravili pre všetkých
zúčastnených rôzne hry a súťaže. Konkrétne hry na školskom dvore,
súťaže, hľadanie pokladu, pohostenie, prechádzku večerným
Drienovom, diskotéku.
Keď sa všetci dosýta vyšantili, čakali na nich postieľky. Bolo to však iné
ako za obedom, pretože už bola tma, ale deti sa nebáli. Po večernej
hygiene sa tešili na rozprávku, po ktorej sa uložili do svojich postieľok a
s prianím pekných sníčkov spali až do rána.
MDD
Oslavy MDD prebiehali na školskom dvore letnou diskotékou za účasti
uja Ľuba. Radosť, šantenie, úsmev a smiech sprevádzalo detí celé
dopoludnie. Deti sa tešili z ozajstnej diskotéky. Každý predvádzal svoj
originálny tanec a spôsob pohybu. Ako na správnej diskotéke aj na tej
našej nechýbalo občerstvenie, pohostenie, fotenie. Po dobrej zábave sa
deti s ujom Ľubom rozlúčili a tešia sa na ďalšie stretnutie.
Slávnostná rozlúčka s Materskou školou
Slávnostnú rozlúčku zahájila, prítomných privítala, oboznámila s
programom riad. MŠ. Poďakovala p. starostovi za starostlivosť a pomoc
MŠ. Ďalšie poďakovanie patrilo uč. tanečného krúžku, vyzdvihla
zachovávanie ľudových tradícií a folklóru už u tých najmenších.
Prítomní mohli oceniť jeho prácu sviežim vystúpením deti folklórneho
krúžku. Poďakovanie patrilo aj lektorke AJ, ktorá odvádza skvelú prácu
s deťmi pri oboznamovaní s cudzím jazykom. Slávnosť bola rozdelená
na dve časti. V prvej sa všetky deti svojimi básničkami, pesničkami,
tancami poďakovali mamičkám za výchovu, lásku, trpezlivosť,
obetavosť. Ako prví potešili prítomných rezkým ľudovým tancom deti v
krojoch, ktoré zožali veľký potlesk. Pokračovali najmenšie deti, ktoré
vystriedali detí najstaršej vekovej skupiny. Príhovorom riad. MŠ k
deťom, ktoré končia dochádzku do MŠ s prianím mnoho úspechov pri
ich vzdelávaní v ZŠ otvorila blok básni, piesní, tanca venované práve
rozlúčke s MŠ. Slávnostným aktom odovzdala p. riad. MŠ Osvedčenie
predškolákom o absolvovaní predprimárneho vzdelávania spolu s
upomienkovými darčekmi. Deti si po vystúpení pochutnali na torte, ktorá
bola venovaná všetkým deťom ako odmena za ich vystúpenie. Na záver
p. riad. poďakovala prítomným za účasť s prianím krásneho leta,
nabratia energie, pohodu a radosť z detí.
Exkurzia na ranči v Lemešanoch
Úplne na záver školského roka naše deti čakala ešte jedna akcia a to
exkurzia na WOODY RANČ v Lemešanoch. Po príchode na ranč deti s
nadšením pozorovali život zvierat a ich spôsob života. Videli kone, býka,
hydinu, divé svine. Najväčšiu radosť deťom urobila jazda na koni. Tí
odvážnejší sa vozili viackrát. Po krátkom oddychu a malom pikniku v
altánku sa deti zahrali na detskom ihrisku priamo na ranči. Unavení ale
obahatení o nové zážitky v novom prostredí sa poďakovali ujovi
majiteľovi za pekné dopoludnie. Radi sa tam opäť vrátime.
Návšteva predškolákov na Obecnom úrade
Pri príležitosti ukončenia dochádzky predškolákov v Materskej škole
27.06.2014 prijal p. starosta obce deti, ktoré odchádzajú do Základnej
školy. Po príchode ich čakalo privítanie p. starostom, krátkym
príhovorom, poprial im veľa úspechov pri učení - čítania, písania,
počítania. Slávnostne p. starosta odovzdal spomienkový diplom na túto
milú slávnosť. Deti čakalo malé občerstvenie. Slávnosť ukončil p.
starosta s prianím prežitia krásneho, slnečného leta, nabratia množstva
síl na plnenie zodpovedných úloh v ZŠ.

Zo Základnej školy v Drienove
KRAJSKÉ KOLO BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY
Dôležitou súčasťou výchovy a vzdelávania je systematická práca s
nadanými a talentovanými žiakmi. Ich nadanie a talent sa snažíme
rozvíjať osobným prístupom a následným zapájaním do predmetových
súťaží, zvlášť olympiád. Nesmierne náročná príprava na postupové
súťaže vedie k tvorivému osvojovaniu poznatkov. Žiaci musia
naštudovať množstvo materiálov, poznať 50 druhov predpísaných
rastlín či živočíchov, poznať ich slovenské aj vedecké názvy, zaradiť ich
do systému, poznať plody a semená, typy kvetov a dobu kvitnutia,
spôsob rozmnožovania apod. V odbore zoológia sú nevyhnutné aj
poznatky o životných cykloch, o biotopoch, potrave, rozmnožovaní
živočíchov, starostlivosti o potomstvo, spôsobe zimovania a ochrany

predpísaných druhov. Praktické zručnosti si zlepšia zhotovením zbierok
s desiatimi exponátmi, mapovaním a dokumentovaním výskytu
desiatich predpísaných druhov vo svojom okolí. Odvahu popasovať sa s
náročnými úlohami biologickej olympiády kategórie E „Poznaj a chráň
prírodu svojej vlasti“ aj tento rok našli súrodenci Kuľkoví. Katka, žiačka
9. ročníka, nás v okresnom kole reprezentovala v odbore botanika,
siedmak Martin v odbore zoológia. Skončil na peknom ôsmom mieste.
Katka zvíťazila a zabezpečila si tak postup do krajského kola. V silnej
konkurencii dokázala, že o rastlinách vôd a ich okolí toho vie skutočne
veľa. Po teste, identifikácii druhov, praktickej a ústnej časti skončila na
skvelom druhom mieste. Súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za
záujem a voľný čas, ktorý venovali príprave na túto zaujímavú, ale
zároveň náročnú súťaž.
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Zo Základnej školy v Drienove
KRAJSKÉ KOLO CHEMICKEJ OLYMPIÁDY
Aj keď predmet chémia patrí skôr k obávaným a menej obľúbeným
predmetom, deviatačka Katka Kuľková sa nenechala odradiť a splnila
podmienky školského kola 50. ročníka chemickej olympiády: domáca
príprava, samoštúdium, praktická časť v odbornej učebni chémie,
záverečný kontrolný test. Dostatočne sa pripravila na svojich 34
vrstovníkov z okresu Prešov. Po absolvovaní teoretickej a praktickej
časti skončila na 5. mieste. Za príkladnú reprezentáciu jej patrí naše
poďakovanie.

MATEMATICKÝ KLOKAN
Matematický klokan je medzinárodná matematická súťaž pre žiakov
základných a stredných škôl. Vyhlasovateľom súťaže je asociácia
Kangourou sans frontiéres so sídlom v Paríži, organizátorom súťaže v
Slovenskej republike je Talentída, n. o. Súťaž vznikla v roku 1991 vo
Francúzsku. Tvorcovia jej dali názov po austrálskom národnom
zvieratku, lebo sa inšpirovali podobnou súťažou, ktorá vznikla v
Austrálii. Asociácia KSF – Kangourou sans frontiéres (Klokan bez
hraníc), ktorá je oficiálnym usporiadateľom tejto medzinárodnej súťaže,
združuje už takmer 50 krajín z Európy, Ázie, Ameriky. Matematický
klokan sa stal najväčšou matematickou súťažou na svete. Na
Slovensku v marci 2014 súťažilo 59 232 žiakov z 1388 škôl. Aj v tomto
školskom roku sa do tejto súťaže v našej škole zapojilo 10 žiakov.
Medzi najlepších z 1. stupňa patrí Sára Funkerová z 2. ročníka. Za 2.
stupeň medzi úspešných riešiteľov patrí M. Fecková – 6. ročník, Martin
Kuľka – 7. ročník, Šimon Remeta – 9. ročník a školským šampiónom sa
stala Katarína Kuľková z 9. ročníka. Katka patrí medzi 1,5 % najlepších
deviatakov v tejto súťaži v rámci všetkých zúčastnených krajín. Dobre
zabojovali všetci, niektorým sa darilo lepšie. Na všetkých sme rovnako
hrdí. Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a Katke prajeme ešte
veľa takýchto úspechov aj na strednej škole. Viac o súťaži na
http://www.matematickyklokan.sk/index.php?id=609.

NEBUĎME AKO ONI - OSVIENČIM
Školský projekt Nebuďme ako oni vyvrcholil poznávacou exkurziou
koncentračného tábora v Osvienčime. Zúčastnili sa na nej naši
deviataci, ktorí to videli takto: „Arbeit macht frei! Táto veta je napísaná
na vstupnej bráne do koncentračného tábora Auschwitz (Osvienčim).
Tento sarkastický výrok mal oklamať väzňov vstupujúcich do tábora. 30.
mája 2014 sme sa zúčastnili na exkurzii v Osvienčime. Cestou sme sa
zastavili vo Wadoviciach, rodisku pápeža Jána Pavla II., kde sme mali
možnosť vidieť kostol sv. Petra Apoštola, ktorý dal postaviť Ján Pavol II.
V kostole sme zapálili sviečku za svojich blízkych. Po dlhej a
namáhavej ceste autobusom sme sa konečne dopravili na miesto, ktoré
sa stalo osudným toľkým ľudom. Rozcitlivenie a mnohé nepríjemné
pocity vyvolali pohľady na vnútro bunkrov, plynové komory, väzenské
cely a Stenu smrti. Pri tej stene sme napokon zapálili sviečku za všetky
padlé obete fašizmu. Po krátkej prestávke sme sa presunuli do
Auschwitz II – Birkenau. Najprv sme prišli na nástupisko, kde väzni
vystupovali z vlakov. Zhrozili sme sa, keď sme zistili, v akých otrasných
podmienkach väzni žili. Celkovo v takých táboroch smrti zomrelo
niekoľko miliónov ľudí. Veríme, že hrozné udalosti sa už nezopakujú.“
(Katka Kuľková, Kika Bartková) „V Osvienčime sme dostali malé
prístroje, aby sme porozumeli sprievodkyni, a začali sme exkurziu po
barakoch. Videli sme tam napr. staré oblečenie, kufre, protézy, topánky,
vlasy, ktoré strihali ľuďom pri príchode do tábora. Vošli sme aj do
plynovej komory a tiež do spaľovne. Boli sme aj v podzemnej väznici,
kde fašisti nechávali vyhladovať väzňov. V Auschwitz 2 – Birkenau, kde
sa nachádzala vlaková stanica, sme videli staré drevené baraky a
miestnosti so záchodmi. Bola tam aj strážna veža a kanály, ktoré
vykopali väzni. V každom z nás zostalo mnoho rôznych pocitov.“ (Matúš
Ferko) „Do autobusu sme nastúpili o 4:40. Každý si našiel miesto, pustil
hudbu a spali sme. V Osvienčime sme najprv vstúpili do budovy, kde
sme dostali slúchadlá, aby sme lepšie počuli našu sprievodkyňu. Po
stenách barakov boli obrazy s popismi, ktoré nám predstavila
sprievodkyňa. Najhorší pocit som mal v baraku, kde boli v presklených
vitrínach vlasy väznených ľudí, ich okuliare, topánky dospelých,
dokonca topánky detí, rôzne protézy či kufre. V plynovej komore sme
videli pece, v ktorých pálili mŕtvych ľudí. Po tejto prehliadke sme sa
presunuli do Auschwitz-Birkenau, čo je skutočne obrovská plocha. Na
ľavej strane sme videli stajne, kde spali ženy, na pravej strane stajne,
kde spali muži. My sme išli do mužskej časti, po prehliadke som bol
šokovaný podmienkami, v ktorých spali. Sprievodkyňa nám dokonca
povedala, že vtedy tam boli aj potkany veľké ako mačky, ktoré spiacim
ľuďom ohryzovali rôzne časti tela. Táto exkurzia je pre mňa zážitok na
celý život, veď v tábore smrti zomrelo viac ako 1 000 000 ľudí krutou
smrťou.“ (Beny Hudák, Adam Kontroš) „Pani sprievodkyňa nás zaviedla
aj do väzníc a plynových komôr. Uvedomili sme si, aké hrozné veci tam
ľudia zažili. Zajatci boli väčšinou židovskej, rómskej i slovanskej
národnosti. Ostali v nás rôzne pocity a zážitky, na ktoré nikdy

nezabudneme.“ (Anika Vaňová, Bianka Macejková) „Najprv sme sa
zastavili vo Wadowiciach. V tomto krásnom neveľkom mestečku sme
boli pozrieť rodisko nášho bývalého pápeža – Jána Pavla II. Navštívili
sme kostol zasvätený bývalému pápežovi, bol nádherný. Ku kostolu
patrila rozľahlá a rozmanitá záhrada. Po prehliadke sme vyrazili do
Osvienčimu. Hneď sme si všimli tehlové baraky a vysoký ostnatý plot. Z
parkoviska bolo vidieť, aký je Auschwitz rozľahlý. Naša sprievodkyňa
nás zaviedla k vstupnej bráne s nápisom Arbeit macht frei, čo v
preklade znamená Práca oslobodzuje. Po celkovej prehliadke
Osvienčimu sme mali zmiešané pocity z hrôzy, ktorú zažili nielen židia,
ale i iné rasy za vlády nacistov. Odporúčame všetkým navštíviť tieto
tábory, aby sme si vážili to, čo máme.“ (Šimon Remeta, Stano Ducko)

DEŇ MLIEKA
Naši druháci naň veru nezabudli. Pripomenuli ho všetkým. Pripravili
hravú kampaň, ktorou svojich spolužiakov nabádali na pitie tohto
bieleho zázraku. Od triedy k triede prešli v piatok celú školu. Na chvíľu
vytrhli starších i mladších spolužiakov od práce na vyučovacej hodine,
aby im mohli pretlmočiť fakty o pozitívnom vplyve mlieka na ľudský
organizmus. Teóriu sme spojili s praxou, v každej triede sme našli
dvoch dobrovoľníkov, ktorí si zmerali sily v rýchlom pití tejto zdravej
tekutiny. Súťaž mala v triedach veľký ohlas, spokojní druháci sa do
svojej triedy dostali až ku koncu hodiny. A čo urobili so zvyšným
mliekom? Dopili ho, pretože aj oni chcú mať pevné kosti a zdravé zuby.
"Tento významný deň sa oslavuje od roku 1957 a bol vyhlásený
Medzinárodnou mliekarskou federáciou IDF. Mlieko a mliečne výrobky
patria k základným a najdôležitejším zložkám potravy. “Obsahujú
vitamíny z radu B – B1, B2 (riboflavín), B6, B12, ďalej vitamíny A, D, E
a PP. Z minerálnych látok obsiahnutých v mlieku sú najdôležitejšie
vápnik (1 100 – 1 200 mg/l) a fosfor. Ich vzájomná väzba v mlieku sa
považuje za nevyhnutnú pri stavbe kostí a zubov.” (Zdroj:
www.enviroportal.sk.)

DEŇ NARCISOV
V piatok 11. apríla ste sa opäť mohli stať súčasťou veľkého a
jedinečného projektu pomoci. Deň narcisov vďaka všetkým, ktorí pripli
narcis, mohol byť skutočne opäť dňom pomoci a nádeje." A bol aj v
Drienove. Naša škola sa už po niekoľký raz pridala k spolupracovníkom
Ligy proti rakovine, naši žiaci sa stali jej dobrovoľníkmi a my všetci sme
sa tak stali podporovateľmi nádhernej myšlienky o pomoci a nádeji.
Drienovské deti opäť raz ukázali, že majú veľké srdce. Svoju
solidárnosť s chorými na rakovinu prejavili aktívnou pomocou. V rámci
tejto charitatívnej akcie sa im podarilo vyzbierať rovnakú sumu ako
predchádzajúci rok. Všetkým Drienovčanom za finančný príspevok
ďakujeme. (Do školskej galérie Deň narcisov boli pridané fotografie –
www.zsdrienov.edupage.org.) Viac o Dni narcisov uvádza oficiálna
webová stránka Ligy proti rakovine: "V uliciach miest a obcí Slovenska
bolo tento rok takmer 16 000 dobrovoľníkov. Ďakujeme Vám všetkým,
ktorí ste sa s nimi stretli a prijali ste od nich narcis - žltý kvietok
symbolizujúci nádej a prispeli ste akýmkoľvek spôsobom. Vyzbierané
peniaze budú opäť použité v prvom rade na konkrétnu pomoc
pacientom, na podporu nemocníc a zdravotníckych zariadení a tiež na
programy prevencie a osvety pre celú verejnosť, najmä mladých ľudí.
Ak ste nezastihli dobrovoľníkov v uliciach Vášho mesta, stále je možné
prispieť zaslaním SMS s ľubovoľným textom na číslo 848 v sieti
všetkých mobilných operátorov (SMS je v hodnote 2 eurá, ktoré v plnej
výške operátori odvedú na zbierku Deň narcisov a samotné zaslanie
vám nespoplatňujú). Prispieť môžete naďalej i priamo na účet Dňa
narcisov: 2629740400/1100." "Financie vyzbierané v Deň narcisov
prerozdeľuje LPR späť do projektov, na ktoré prichádzajú žiadosti zo
všetkých regiónov Slovenska. Generálna rada LPR rozhoduje o
prerozdelení výťažku v troch hlavných oblastiach a to: psychosociálna
starostlivosť o onkologických pacientov a služby pre zlepšenie kvality
ich života i života ich najbližších; výchova, informovanosť a prevencia
zameriavajúca sa nie len na pacientov, ale na širokú verejnosť a najmä
na mládež; prenos výsledkov klinického a základného výskumu do
diagnostiky, liečby a rehabilitácie onkologických pacientov. Všetky
vyzbierané peniaze teda LPR SR vracia do spoločnosti a do vlastných
projektov, ktorými priamo poskytuje služby a pomáha tým, ktorí bojujú s
rakovinou." Viac na: http://www.lpr.sk/aktivity,-projekty/den-narcisov/.

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ
Samuel Suchovič, žiak ôsmeho ročníka, sa v tomto školskom roku
zapísal do listiny úspešných žiakov našej školy. V XVII. ročníku
výtvarnej súťaže, ktorú organizuje ZŠ Šrobárová v Prešove s názvom
Mám rád svoju školu, obsadil v druhej kategórii prvé miesto.
Tohtoročným tematickým poslaním súťaže bolo prepojenie medzi
školou a prírodou, čo sa nášmu Samuelovi určite podarilo. Blahoželáme
a tešíme sa na ďalšie výtvarné práce.
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Zo Základnej školy v Drienove
DEŇ ZEME
Lieska obyčajná (Corylus avellana) je podľa encyklopédie opadavý
bohato rozkonárený ker pestovaný pre jedlé oriešky. V záhrade plní aj
okrasnú funkciu. Je nenáročný na pôdu aj zavlažovanie. Dorastá do
výšky 3 – 4 a šírky 2 – 3 m. Práve lieska nám chýbala v areáli našej
školy, v našom miniarboréte. Platilo to ale iba do minulej stredy 23.
apríla. Mladý krásny a ušľachtilý stromček sme na hodine prírodovedy
zasadili s druhákmi ako darček našej Zemi, pretože počas
veľkonočných prázdnin mala svoj sviatok. „Deň Zeme je deň venovaný
Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok bol venovaný
oslavám jarnej rovnodennosti a príchodu jari. V modernom ponímaní ide
o ekologicky motivovaný sviatok, ktorý upozorňuje ľudí na dopady
ničenia životného prostredia a rozvíja diskusie o možných riešeniach
súvisiacich problémov. História Dňa Zeme sa začala písať v roku 1970
v USA, kedy senátor Gaylord Nelson poveril študenta Harvardskej
univerzity Denise Hayesa organizáciou série environmentálnych
protestných stretnutí a výučbových programov s cieľom podporiť
environmentálne hnutie po celých USA. Prvý Deň Zeme bol úspešný a
v Spojených štátoch viedol okrem iného aj k založeniu Americkej
agentúry pre ochranu životného prostredia a k prijatiu zákona o čistote
ovzdušia, zákona o čistote vody a zákona o ohrozených druhoch. V
nasledujúcich rokoch sa iniciatíva Dňa Zeme postupne rozšírila aj do
zahraničia. V roku 1990 bol Denis Hayes opäť požiadaný o
zorganizovanie environmentálnej kampane, tentoraz na globálnej
úrovni. Na celom svete sa podarilo zmobilizovať asi 200 miliónov ľudí z
141 krajín. Akcia viedla k naštartovaniu iniciatív zameraných prioritne na
recykláciu.“

MODRÝ GOMBÍK 2014
"Každý rok v máji organizuje UNICEF Slovensko verejnú zbierku
Týždeň modrého gombíka. Tento rok tomu bude už 10. rokov, čo
dobrovoľníci na celom Slovensku za príspevok ďakujú Modrým
gombíkom – symbolom zbierky. Výnos z celej zbierky je určený na
konkrétnu pomoc ohrozeným deťom v niektorej krajine napr. na
vzdelávanie a zabezpečenie pitnej vody, zabezpečenie základných
sanitačných a sociálnych zariadení či očkovanie. Spolu sme vybudovali
tradíciu. Tretí májový týždeň od 12. do 18. mája 2014 bude opäť v
znamení modrej farby. Aj tento rok zbierame pre Ugandu, nakoľko sa
jedná o trojročný projekt. V minulom roku nám približne 3000
dobrovoľníkov pomohlo vyzbierať 61 475,93 Eur. UNICEF má za cieľ
situáciu v Ugande postupne meniť a dosiahnuť, aby sa čistá voda stala
základom života všetkých detí." Aj naša škola sa do kampane zapojila,
naši dobrovoľníci – žiaci deviateho ročníka vytvorili trojčlennú hliadku s
pani upratovačkou a do pokladničky UNICEFu zbierali peniažky na
dobrú vec v triedach školy, ale aj v uliciach Drienova. Zapojili sme sa aj
do akcie Roztancujeme celé Slovensko, v utorok 13. mája všetci žiaci
školy na multifunkčnom ihrisku tancovali pre deti v Ugande. Teší nás,
že sme urobili dobrý skutok, potešili seba tancom a deti v Ugande
dobrovoľným príspevkom. Teší nás, že naše deti i obyvatelia Drienova
chápu a podporujú dobrovoľnícku prácu, podporu iných. Vieme, že nie
jedna rodina má vlastné starosti s nedostatkom, napriek tomu dokázali
prispieť a pomôcť tým, ktorým sa na tomto svete žije omnoho ťažšie.
Vyzbierali sme 110 €. Ďakujeme. (Viac o kampani na
http://www.unicef.sk/modrygombik.)

EKOLOGICKÁ STOPA
Ochrana životného prostredia je celosvetovou témou. Žiaci 2. stupňa si
priebežne na hodinách environmentálnej výchovy vypočítavajú vlastnú
ekologickú stopu, ktorú na ňom zanechávajú. Následne sa zamýšľajú a
dozvedajú, ako sa šetrnejšie správať k prírode. Ročná spotreba
elektrickej energie, plynu, vody, zastavaná plocha, plocha budov školy,
zelená plocha, počet stromov, odpady, ale aj materiálne a technické
vybavenie, spôsob stravovania a dochádzania do školy sú faktory, ktoré
sledujeme už piaty rok v rámci školského programu Ekologická stopa.
Certifikát ekologickej stopy za školský rok 2013/2014 bol udelený
školám, ktoré si do 4. júna 2014 vypočítali svoju ekologickú stopu
aspoň jedenkrát vo všetkých ôsmich oblastiach spotreby. Zo 742
slovenských škôl aktuálne zapojených do programu získalo certifikát 77
škôl a naša škola medzi nimi nechýba. Aká je? Zistíte to v certifikáte,
ktorý naša škola ako jediná základná škola v okrese Prešov získala aj v
tomto
školskom
roku.
Viac
sa
dozviete
na:
http://www.ekostopa.sk/kalkulacka/certifikat/school/81142/season/20132014.

ŠPORTOM K ZDRAVIU
V apríli a máji sa rozbehli medziškolské obvodné turnaje vo florbale, v
malom futbale a vo vybíjanej. Tento školský rok sme sa predstavili vo
všetkých vekových kategóriách, teda mladšie a staršie žiačky a mladší
a starší žiaci. V silnej futbalovej konkurencii, hlavne mestských škôl, sa
mladším žiačkam podarilo prebojovať do krajského kola. Aj tam si

počínali veľmi dobre a podľahli len víťazkám z Bardejova, ktoré postúpili
do celoslovenského finále. Ostatným našim družstvám chýbali väčšie
skúsenosti a niekedy len trošku športového šťastia, aby sa umiestnili
lepšie. U všetkých žiakov vyzdvihujeme bojovnosť a dobrú
reprezentáciu našej školy.
MDD na 2. stupni si tradične pripomíname športovými turnajmi o pohár
riaditeľky školy. Chalani zápolia, ako inak, vo futbale, baby vo vybíjanej.
Tento rok priniesol víťazstvo deviatakom a ôsmačkám.

NA VÝLETE
Na školský výlet sme sa veľmi tešili. Ráno nás trochu zaskočilo studené
počasie, autobus navyše pre technické príčiny meškal. Počkali sme naň
v šatni našej školy, aby nás vietor neodvial. Už to vyzeralo na pokazený
deň, napokon sa všetko otočilo. Prišiel poschodový autobus, čím sa
mnohým deťom splnil sen o pohodlnom cestovaní, pretože sme mali
nielen nadostač miesta, ale i krásny výhľad. Prvým cieľom našej cesty
bol Svidník. Čakal nás milý pán sprievodca a pekné múzeum, ktoré je
venované predovšetkým Karpatsko-duklianskej operácii, ako sme sa
dozvedeli jednej z najväčších horských bitiek druhej svetovej vojny. V
múzeu sme si prezreli expozíciu spomienok, premietli nám aj film o
ťažkých bojoch na Dukle. V areáli múzea sme zblízka videli historickú
bojovú techniku a monumentálny pamätník na obete vojny. Potom nás
autobus odviezol na Duklu, kde sme navštívili pamätník a cintorín
príslušníkov 1. československého armádneho zboru. Priamo na štátnej
hranici, na mieste bývalej pozorovateľne generála Ludvíka Svobodu,
stojí 49 metrov vysoká veža. Na jej vrchol sme sa síce nedostali pre
pokazený výťah, ako odškodné nám dovolili ohmatať obrovský kanón a
premietli film o oslobodzovaní našej vlasti. Keďže sme boli na
hraniciach s Poľskom, odskočili sme si kúpiť aj poľské sladkosti. Plní
dojmov, trochu premrznutí, ale spokojní sme sa ponáhľali do autobusu,
ktorý nás šťastne dopravil domov.

AKO SA NIEKEDY ŽILO A UČILO
„Ach, tá škola!“ Takéto i podobné stony sa nezriedka ozývajú chodbami
našej školy. Učitelia občas neveriacky krútia hlavami nad požiadavkami
detí, ktoré sa z roka na rok zvyšujú. Často rôznymi prirovnaniami so
zážitkami z minulých dôb vysvetľujeme našim žiakom, aké boli
povinnosti i práva a radosti detí ešte pred pár rokmi. Najlepšie je však
vidieť ako stokrát počuť. A tak sa naši deviataci na hodinách
slovenského jazyka a literatúry pustili do projektovej úlohy s názvom
Moja škola a škola mojich rodičov. Počas niekoľkých týždňov
vyhľadávania, triedenia a vyhodnocovania informácií sme sa vydali na
cestu späť do dôb socialistického školstva i kultúry. Čítali sme si zo
starej školskej kroniky, žiackych knižiek, žiackych zošitov. Pomocou
spomienok rodičov, starých rodičov i učiteľov i vďaka zachovalým
fotografiám i mnohým vecným predmetom sme spomínali na spoločné
nácviky spartakiády, pioniersku organizáciu a povinnosti pionierov i
iskričiek, školský poriadok, recitačné súťaže, školské predmety a
pomôcky a pod. Hovorili sme o príjemných i menej príjemných
charakteristikách vtedajšej doby. Spoznávali sme heslá, ktorými sa
riadil každodenný život pred 25 rokmi, pozdravy a oslovenia, ktorými
deti oslovovali svojich pedagógov. Porovnávali sme využívanie voľného
času bez vplyvu internetu s jeho súčasnou dominanciou. Výsledky
práce sme predstavili aj ostatným žiakom a pedagógom
prostredníctvom projektovej výstavy. Pripomenuli sme si, že
demokracia, ktorú žijeme dnes, neznamená bezbrehú voľnosť, ba práve
naopak.
Demokratická
spoločnosť
žiada
viac
individuálnej
zodpovednosti.

DOPRAVNÁ VÝCHOVA V PRAXI
Aj tento rok sa žiaci 1. stupňa zúčastnili v rámci dopravnej výchovy na
vyučovaní v Detskom dopravnom ihrisku v Prešove. Žiaci absolvovali
teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti sa naučili dopravné
značky, ako bezpečne prechádzať po cestách, poznatky o konštrukcii
bicykla a venovali sa aj bezpečnosti cyklistov na cestách. Praktická
časť nadväzovala na teoretické vedomosti, uskutočnila sa v exteriéri na
improvizovanej ceste dopravného ihriska. Žiaci za pomoci inštruktora
prešli po dopravnom ihrisku najprv pešo, zopakovali si jednotlivé
značky, potom si požičali bicykle a kolobežky a snažili sa správne prejsť
dopravným ihriskom. Naučili sa, ako dávať smerovku rukou pri
odbočení, správne dávať prednosť pred kruhovým objazdom, pravidlo
pravej ruky. Fotografie o tom, ako sa nám bicyklovalo a kolobežkovalo,
si prezrite vo fotogalérii.

KRÁTKO
Školský súbor Drienka sa rozlúčil so seniormi Centra sociálnych služieb
sv. Márie v Drienove. Nočné spanie deviatakov je už za nami. Školské
olympijské hry ešte pred nami.
PEKNÉ A SLNEČNÉ LETO,
DOVOLENKOVÉ ZÁŽITKY!

BEZPEČNÉ

PRÁZDNINOVÉ

I

