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Deň Zeme – vyčistenie Židovského cintorína

Pri príležitosti Dňa Zeme sme sa zapojili do celoslovenskej akcie
Ministerstva životného prostredia SR s názvom Vyčistime si Slovensko.
Naša škola sa do tejto akcie zapojila projektom pod názvom Oživujeme
zabudnuté pietne miesta. Cieľom a obsahom projektu bolo oživiť,
vyčistiť a sprístupniť časť obce Drienov, ktorá bola známa ako Židovský
cintorín a na ktorej dodnes cintorín existuje. Uskutočnením projektu a
jeho dokumentovaním sme chceli prispieť nielen k rozvoju
environmentálneho rozmeru osobnosti dieťaťa a mladého človeka, ale
súčasne vniesť ďalší rozmer: úspešné spolunažívanie rôznych kultúr
ako predpoklad obohatenia v súčasnom multikultúrnom svete. Naším
cieľom bolo prispieť k záchrane židovských pamiatok ako neoddeliteľnej
súčasti multikultúrneho dedičstva. Projekt bol realizovaný so súhlasom
Židovskej obce, podporil zároveň obsah nášho školského
vzdelávacieho programu: Ja som Ja a ty si Ty a my sme My. Sme rôzni

v rovnakom svete a to je fajn. Projekt sme realizovali dňa 23. apríla
2012 a po dlhých rokoch, podľa nášho názoru, pripomína toto miesto
konečne opäť aspoň ako-tak cintorín. Väčšina náhrobných kameňov
ležala vlastne zakrytá zeminou uprostred kríkov, usilovali sme sa ich
nájsť a postaviť ich na pôvodné miesta, očistiť náhrobky i priestor. Deti
pracovali veľmi usilovne, ponachádzali mnoho už vlastne stratených
náhrobkov a postavili ich a očistili. Zároveň by sme radi poďakovali p.
Harvanovi za spoluprácu, ochotu a napokon i za aktívnu prácu, ktorú
vykonal. Bez jeho pomoci by sme nedokázali uskutočniť toľko práce.
Ďakujeme. Odhalili sme niektoré skutočne pekné náhrobné kamene.
Pozostalým sme na náhrobkoch zanechali kamienky a tešíme sa, že
ani dážď našim žiakom nezobral chuť niečo pekné a ušľachtilé dokázať.
Viac, hlavne ako to vyzeralo pred a po, si môžete pozrieť v našom
školskom fotoalbume.
ZŠ Drienov

Z Materskej školy v Drienove
Výchovný koncert
13.3.2012 sa v spolupráci s CZUŠ v Drienove uskutočnil výchovný
koncert pre naše deti. Záštitu nad výchovným koncertom má už viac
rokov p. uč. Petrociová za čo jej patrí naše úprimné poďakovanie. Je to
p. uč. plná elánu a zanietenosti pre svoju prácu. Vie upútať deti aj
učiteľky. Jej prístup je primeraný veku detí a že to robí pútavo a dobre
je aj vysoká pozornosť naších najmenších. Deti v predškolskom veku sú
vo vzťahu k hudbe citlivejšie - postupne sa stávajú pozornými
poslucháčmi hudby. Hlavným prostriedkom počúvania hudby je živá
produkcia spevu piesní, počúvanie hry hudobných nástrojov, čo sa v
plnej miere prelínalo na výchovnom koncerte. Deti mali možnosť
poznávať hudobné nástroje ako flautu, gitaru, kejbort (tzv.klavír).
Atmosféra koncertu bola veľmi príjemná, niesla sa v duchu
prichádzajúcej jari. Skladby, veselé pesničky v podaní žiakov CZUŠ
obohatili citovú stránku deti a umožnili nám všetkým prežiť dopoludnie v
milej spoločnosti. Na záver si deti a všetci učinkujúci zaspievali
pesničku deťom blízku "Pec nám spadla". Ešte raz, ďakujeme za
krásne dopoludnie.

Náš jedálny lístok

"Nežijeme preto, aby sme jedli, ale jeme preto, aby sme žili". Toto motto
sa nieslo v MŠ počas týždňa na výstavke pod názvom: "Náš jedálny
lístok", obohatenou ochutnávkou pomazánok z každého dňa od: 19.03
do 23.03. 2012 v priestoroch detskej šatne. Dúfame, že sme prispeli k
obohateniu vášho jedálneho lístka pestrosťou a kultúrou stolovania.

Testy školskej zrelosti detí odchádzajúcich do ZŠ
Testy absolvovalo 22 detí, ktoré by mali byť od 1. septembra prvákmi
v ZŠ. Pre väčšinu detí je vstup do školy veľkou záťažou, veď dieťa
opúšťa svet hier a musí sa prispôsobiť životu v kolektíve a novým
povinnostiam. Len na porovnanie, to, čo sa deti kedysi učili v štvrtej
triede, sa dnes učia v prvej. Význam materskej školy a jej výchovnovzdelávacej funkcie treba podporiť, pretože pripravujú deti na vstup do
ZŠ a je kvalifikovaným doplnkom rodinnej výchovy. Aby dieťa bolo
schopné plniť požiadavky školy, musí byť na ne pripravené. Prvý ročník
ZŠ predpokladá vývinovú úroveň u každého začínajúceho školáka. Ak
je rozpor medzi požiadavkami, ktoré na dieťa kladie škola a jeho
vývinovou úrovňou, dochádza k ťažkostiam v jeho vzdelávaní, to ho
deprimuje, stráca záujem o učenie, zlyháva a často odmieta chodiť do
školy. Včasná diagnostika pomáha vyhnúť sa podobným problémom.
Na posudzovanie úrovne vývinu dieťaťa pri vstupe do školy sa
používajú testy školskej zrelosti. Ak má rodič pochybnosti, či jeho dieťa
ako budúci prvák zvládne školu, mal by sa obrátiť na psychológa. Ak
ešte nenastal jeho čas, môže navrhnúť odklad povinnej školskej
dochádzky. Upozornenie psychológa, že váš prvák nie je zrelý,
neznamená, že je nešikovný alebo málo inteligentný, iba potrebuje viac
času.
Naši rodičia získali k tejto tematike množstvo informácii na triednom
aktíve na ktorý bola pozvaná odborníčka - psychologička PhDr.
Kvotidianová z CPPPaP v Prešove. Prispela k rozšíreniu poznatkov
rodičov, ktorí majú doma predškoláka.
Je v záujme detí, rodiny i materskej školy čo najviac uľahčiť deťom prvé
kontakty so ZŠ a poskytnúť im čas na nenásilný prechod od
bezstarostného života plný hier a radosti k zodpovednému plneniu
každodenných školských povinnosti. MŠ poskytuje deťom v poslednom
šk. roku pred vstupom do školy, aby hravou formou poznávali ZŠ, jej
priestory, p. učiteľky, ale aj vyučovací proces návštevami ZŠ, ktoré
prebiehajú na základe plánu spolupráce medzi MŠ a ZŠ.
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Stalo sa nestalo v Drienove
Miniatúrky zo života
Boli časy, keď môj kamarát Joži cestoval autobusom zásadne načierno. Vypočítal
si, že aj keď sem-tam zaplatí pokutu, vždy ho to vyjde lacnejšie, ako kupovanie
lístka. Okrem toho mal vymyslených niekoľko fínt, ako obalamútiť revízorov. Sám
som bol svedkom toho, ako jedna z nich napočudovanie zabrala.
Čudoval som sa, že chodieval v nápadnej oranžovej šiltovke. Bila do očí tak, že
skutočne nebolo možné si ju nevšimnúť. Ale mala svoj tajný význam. Raz sme takto
sedeli cestou z práce v autobuse vedľa seba, keď zrazu na niektorej zastávke
nastúpili do autobusu revízori. Kým som ja hľadal lístok, Joži si stiahol svoju
oranžovú šiltovku až na nos, hlava mu ovisla na hruď a z ničoho-nič zaspal
spánkom spravodlivých. Keď sa revízor priblížil, skontroloval môj lístok, poťahal
Jožina za rukáv, ale ten si len odfúkol a spal ďalej. S chápavým úsmevom ho nechal
na pokoji a pokračoval ďalej s tým, že sa pri ňom pristaví cestou späť.
Akonáhle bol kontrolór o dve sedadlá za nami, Joži sa zázračne prebral, stiahol si
šiltovku z hlavy a sadol si na ňu. Ja som len s údivom pozeral na jeho drzosť a čakal
som, čo bude ďalej. Keď sa revízor vracal od posledných sedadiel, očami určite
hľadal spiaceho chlapíka s krikľavo oranžovou šiltovkou na hlave, že sa po druhý
krát pokúsi skontrolovať jeho cestovný doklad, ale takýto sa už v tom čase v
autobuse nenachádzal.
Je jasné, že kontrolór mal buď naponáhlo, alebo mal zmysel pre humor, pretože bez
veľkého rozruchu urobil zápis o kontrole a opustil autobus, ale Jožina to len utvrdilo
v tom, že riskovať sa oplatí.

Z pamätnej knihy obce Drienov
Strana 117, Rok 1944,
Priebeh udalostí v obci pred oslobodením t.j. od 29. VIII. 1944
Začiatkom roku 1944 tun. občania až na niekoľkých pevne veria, že nastal koniec
slávy hitlerovského Nemecka a jeho prisluhovačov.
Čo raz menej a menej verí sa písanému slovu v novinách. Tajne sa počúvajú zprávy
z Moskvy, Londýna a konečne zprávy slobodného vysielača. Ľudia jeden druhému
podávajú zprávy, často i celkom vymyslené podľa svojej fantázie. Ľudia konečne
nevedia čo ich čaká v budúcnosti. Prichádzajú správy o partizánoch, že sú ukrytí v
lesoch. Niekto už videl partizánov aj v obci a to v noci. V skutočnosti chodili do
dediny cudzí ľudia do krčmy a súkromných domov, ale nik nevedel o tom, že sú to
snáď partizáni.
Prvých partizánov – partizánov ozbrojených videli občania prechádzať cez tun. obec
zrána dňa 2. sept. 1944. Šli na motorových vozidlách, s nimi šlo 8 tankov. Šli
smerom na Kysák, Obyšobce, kde bola srážka s Nemcami, keďže v tun obci bolo
zreteľne počuť výstrely nielen ťažkých zbraní, ale aj automatov. Niekoľko výstrelov
padlo aj do záhrad tun. občanov. 4. sept. 1944 vracali sa z boja partizáni cez tun.
obec. Ušli do hôr. Od toho času častejšie navštívili tun. obec. Pravda, len za
súmraku, vyprosili si voľajaký proviant, ktorý tun. občania s radosťou dávali, pri tom
podávali im aj potrebné zprávy.
Po bojoch o Kysák na rozkaz Nemcov jeden náš občan musel pratať zabitých
partizánov v Kysáku.
Nemci v Drienove
15. sept. 1944 usadili sa v tun. obci Nemci, ktorí boli tuna za 6 týždňov. Voči tun.
obyvateľstvu chovali sa dosť lojálne, veď mali aj prečo. Občania pred strachom,
dávali Nemcom o čo si zažiadali. Skrátka Nemci sa mohli nerušene rozťahovať.
Odchod partizánov na západ
10. okt. 1944 nad ránom ukradomky sa sťahovali partizáni z hôr, šli len po okrajoch
obce, a preca z nich troch Nemci zradou niekoľkých občanov chytili na panských
povaloch. Chytených partizánov odviedli do Prešova, o osude ktorých sa nič nevie.

Futbal
Veľa chvály bolo pre našich futbalistov po jesennej časti. Žiaci na 2. mieste, dorast
takisto a muži na 1. mieste. Do jarnej časti nastúpili ako líder s 5 bodovým
náskokom pred Ľuboticami. Po troch jarných zápasoch náskok zvýšili na 6 bodov
pred Kométov Prešov. Vyhrali v Ľuboticiach 5:2, v Šarišských Bohdanovciach 2:0 a
s Lemešanmi 2:1. Získali 9 bodov a skóre 9:3, čo je veľmi sľubné, keďže sú to body
z vonku. Teraz nasledujú tri domáce zápasy a to s Chmeľovom, Kokošovcami a
Rokycanmi. Je to veľmi slušná nádej pre konečné umiestnenie na 1. mieste a
postup do vyššej súťaže. Pozor však, aby nám nenapršalo do nosa! Ešte nie je nič
isté, každý zápas je iný a výsledok platí až po jeho skončení. Ľubotice to už asi
vzdali, ale pozor na Kométu.
Aj naši žiaci začali jar úspešne a to výhrou 3:2 v Kendiciach a dorast vyhral v
Haniske 4:2 a v Žehni remizoval 3:3. Všetky zápasy sa hrali vonku a spoločná
bilancia je 16 bodov a skóre 19:10 je veľmi lichotivé a nádejné do ďalšieho
napredovania. O tom svedčí aj úspech našich dievčat, ktoré sa zúčastnili
futbalového turnaja v Prešove a svoju skupinu vyhrali a postúpili do ďalšieho kola.
Pokračujme v nastúpenom tempe a výsladky sa dostavia a fanúšikovia budú
spokojní.
Milan Bardák

30. 4. 2012

Spoločenská kronika
V druhom štvťroku roka 2012 gratulujeme týmto
jubilantom:
K 60-tym narodeninám
09. 04. Dezider Balog
14. 05. Regina Ferková
29. 05. Jarmila Demeková
01. 06
Imrich Sedlák
04. 06. Ján Jurek
18. 06. Marta Slaninková
30. 06. Mária Štefanková, Mgr.

Pod Dvorom 19
Mlynská 36
Osloboditeľov 21
Žižkova 42
Záhradná 78A
Osloboditeľov 13
Okružná 21

K 80-tym narodeninám
09. 04. Verona Ščepáková
26. 04. Jozef Staško
17. 05. Ján Kušnír
22. 05. Dezider Balog

Mlynská 39
Májová 14
Okružná 27
Pod Dvorom 11

Medzi nami vítame nových občiankov:
12. 03.
Cyril Orlovský
Záhradná 80
25. 03.
Laura Krajinská
Pod Dvorom 5
19. 04.
Daniel Pohlotko
Záhradná 48
Navždy sme sa rozlúčili:
15. 03. Mária Tomková, 80 roč.,
Osloboditeľov 58
01. 04. Elena Ivanová, 48 roč.,
Kvetná 35
07. 04. Ján Murajda, 80 roč.,
Kvetná 48
27. 04. Tibor Lányi, 58 roč., Budapeštianska 24, KE

Bavíme sa s občasníkom
Vychodňar na spovedi:
Caly mešac som pil,
ostatne hrichy sebe
nepamätam ...
Z mundurovoho švita:
Molodyj poručik falatok v
nočňi službi popyl, potim
tverdo zaspal. Rano ho
budyť telefon a v nim
pryjemnyj ženskyj holosok.
- Pan poručik, dobre ranko,
chočete sex po telefoňi...?
- Hej, jak by ňet...
- Dobri, spajam načalnyka
Povedal som žene:
"Končim s tebu, už mam
toho dosc, nechcem ce už
vecej vidzec, idzem a už
še nikda nevracim."
Buchnul som s dzverkami
a jak idzem dolu po
schujdoch naraz čujem
vistrel...

Ľecim nazad, berem po
dva schojdi, vľecim do
obivački:
... šampaňske otvorela,
šviňa...
Zo zamilovaneho pisma
vichodňara:
Draha, odpušč mi, že som
ku Tebe minuli tidzeň
ňeprišol, aľe bul som pic a
nemoch som dva dňi prisc
ku sebe, ňe to ešči ku
Tebe...
Dvojo Vichodňare še stretľi
po Vianococh v roboce:
- Ta co ci prinešol Ježiško,
jaki podarunek?
- Budzeš kukac! Hibaj ku
oblačku. Vidziš to nove beem-ve?
- Hej, bars šumne...
- Tak takej farbi ceplaki!

Na zamyslenie
Teraz, keď sme sa naučili lietať v povetrí ako vtáci a
potápať sa ako ryby, ostáva už iba jediné – aby sme sa
naučili žiť na Zemi ako ľudia.
G. B. Shaw
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

30. 4. 2012

DRIENOVSKÝ OBČASNÍK

3

Prvá pomoc u detí - pohryzenie zvieratami
Pohryzenie alebo poškrabanie zvieraťom, pri ktorom dôjde k
poškodeniu kože, môže spôsobiť infekciu. Zriedkavo môže pohryznutie
divým zvieraťom spôsobiť besnotu - život ohrozujúce ochorenie.
Čo robiť?
Pri povrchových poraneniach:
•
Umývajte ranu dôkladne mydlom a vodou aspoň 5 minút.
•
Vyhľadajte lekársku pomoc.
Pri vážnych pohryzeniach:
•
Priamym tlakom a vyzdvihnutím postihnutej časti zastavte
silné krvácanie.
•
Ranu prikryte sterilným obväzom a obviažte ju.
•
Prevezte postihnutého do nemocnice.
Pripravte si pre lekára nasledovné informácie:
•
druh zvieraťa, ktoré pohrýzlo
•
dátum poslednej vakcinácie zvieraťa
•
opis nezvyčajného správania sa zvieraťa (ak také bolo)
•
info o zvierati – majiteľ, adresa, divé, túlavé
•
záznam o očkovaní dieťaťa
Vyhľadajte lekársku pomoc, ak dieťa:

bolo pohryzené divým alebo túlavým zvieraťom, ktoré nie je
zaočkované proti besnote alebo sa správa nezvyčajne,
•
bolo v úzkom kontakte s netopierom, hoci stopy po pohryzení
nevidieť,
•
bolo pohryzené a došlo k poškodeniu kože,
•
bolo pohryzené v oblasti tváre alebo krku,
•
má pohryzené či poškriabané miesto zapálené a bolesť v
ňom sa stupňuje,
•
nie je očkované proti tetanu (pri dodržiavaní pravidelného
očkovania k takejto situácii nedochádza).
Myslite na prevenciu!
Mnohým uhryznutiam sa dá predísť. Nenechávajte malé dieťa so
zvieraťom bez dozoru. Učte deti, ako sa správať k domácim miláčikom
a ako sa vyhýbať divým a túlavým zvieratám. Deti by nemali nikdy
zvieratá dráždiť a nemali by divé a túlavé zvieratá kŕmiť.
Upozornenie: Všetky informácie tu obsiahnuté sú len na vzdelávacie
účely. Nenahrádzajú konzultáciu s lekárom. S diagnostikou, liečbou a
odborným poradenstvom sa obráťte na svojho detského lekára.
Odborným garantom článku je Slovenský červený kríž

•

Zo Základnej školy v Drienove
Naša adoptívna spolužiačka
Pred časom sme sa zapojili do programu občianskeho združenia
Človek v ohrození. Iste viete, že ide o neziskovú mimovládnu
organizáciu, založená bola na Slovensku už v roku 1999. Toto
združenie sa zaoberá viacerými aktivitami, medzi nimi sa orientuje aj na
pomoc deťom v Afganistane, ktoré nemôžu chodiť do školy, pretože na
to nemajú finančné zdroje. Len málo prostriedkov z nášho pohľadu stačí
na to, aby takéto dieťa mohlo navštevovať základnú školu - 200 eur na
celý školský rok. Kým my "musíme" chodiť do školy, afganské deti
nemôžu. Pod heslom ŠKOLA NAMIESTO ULICE sme sa teda zapojili aj
my do tohto programu a nás dospelákov veľmi teší, že mnoho našich
detí (samozrejme vieme, že s podporou svojich rodičov) podporilo
nádhernú myšlienku pomôcť inému dieťaťu - môcť sa vzdelávať, dať mu
šancu na iný život. Nádherné zistenie pre nás bolo, že do tejto pomoci
sa zapojili napr. deti z rodín, ktoré to sami nemajú jednoduché.
Ďakujeme. Dnes už vieme, komu sme pomohli. Našou novou
spolužiačkou je 10-ročné dievčatko Khatera Zar Jan. Budeme jej teda
držať palce a tešiť sa spolu s ňou. Zabezpečili sme jej celý jeden
školský rok a z našej strany stačilo vlastne neveľa, verím, že ju v tom
nenecháme.

O potoku, žabke a o Dni vody
Hovorí sa, že prechádzka na čerstvom vzduchu osvieži ducha i myseľ.
Jarná príroda nás na prechádzanie sa priamo vyzýva. A tak sa teda,
viac či menej pravidelne, prechádzam. Každý, kto ma pozná, vie, že nie
sama, ale nie to je podstatné. Podstatné je, že sa hýbem a že sa
dokážem vybrať z domu za každého počasia. Túlam sa kúsok za
dedinou, poväčšine iba po kopci, ktorý miestni volajú Koryto. Málokedy
zájdem aj dolu k potoku pri cintoríne. Má to prozaický dôvod. Je tam
špina, odkladisko všakovakého odpadu. A to ma zakaždým tak nahnevá
i "rozosmúti", že dobrý pocit z prechádzky rýchlo odoznie. Minule ma
však môj biely priateľ brechotom presvedčil, aby som predsa len zišla
dolu k potoku. Chvíľu som postála na brehu, pozorujúc opätovnú záľahu
nečistôt vo vode i na brehoch. So smútkom som si pomyslela, že ma tu
už nič nemôže prekvapiť. Ale odrazu sa vodná hladina uprostred
zahádzanej riečky začerila a nad vodu sa vynorili dve žabie hlávky.
Obojživelníky nalepené na sebe oboplávavali igelitové vrecká, plastové
vrchnáky, krabice a nič ich nemohlo vyrušiť pri napĺňaní tisícročných
prírodných zákonov zachovaní rodu. So zmiešanými pocitmi som
pozorovala žabiu romantiku. Hanbila som sa za tých, ktorí môžu za to,
že žabiak nemôže ponúknuť svojej partnerke dôstojnejšie miesto na
založenie rodiny. A pritom sme potok minulý rok so žiakmi vyčistili.
Okrem toho každý rok oslavujeme Deň vody, robíme rôzne
environsúťaže, informujeme, presviedčame a zakaždým sami ideme
žiakom príkladom. Na dospelých Drienovčanov ale dosah nemáme. Čo
s tým?

Čitateľský maratón
V rámci týždňa slovenských knižníc sa na našej škole uskutočnil
„čitateľský maratón“. Žiaci prvého stupňa, ktorí radi čítajú, sa v utorok
27. marca 2012 stretli o 14:00 vo vestibule školy, kde čitateľský
maratón prebiehal. Boli plní očakávaní a v niektorých očkách sme videli
aj plamienky obáv, pretože čítať pred obecenstvom do mikrofónu bola
pre nich nová skúsenosť. Ako prví začali čítať naši najmenší –
prváčikovia, ktorí hoci ešte nepoznajú všetky písmenká, sa veľmi
statočne popasovali s čítaním písmenkových básničiek. Za nimi už

pokračovali „skúsení“ čitatelia – žiaci druhého, tretieho a štvrtého
ročníka, ktorí sa striedali v čítaní rozprávok. Počas prestávky pani
učiteľka čítala žiakom úryvky z rozprávok a žiaci hádali, z ktorej známej
rozprávky úryvok pochádzal. Nebolo úryvku, ktorý by neuhádli. Na záver
sa všetci čitatelia presunuli do 1. ročníka k interaktívnej tabuli, kde
hádali známe televízne rozprávky. Príjemne strávené popoludnie im
budú pripomínať fotografie a pocit, že si to na budúci rok znovu
zopakujú. Pozrite aj fotografie v školskom fotoalbume na:
www.zsdrienov.edupage.org.

Naši matematici
A znovu je tu čas na vyhodnotenie matematických súťaží. Počtárske
hlavičky aj tento školský rok pracovali na "plný plyn" a výsledky sa
dostavili. Na okresnom kole matematickej olympiády sa zúčastnili K.
Kuľková – 7. r., M. Herbert – 6. r., M. Kuľka – 5. r.,P. Matej – 9. r. K.
Kuľková získala historické prvé miesto zo všetkých zúčastnených
siedmakov okresu a ako jediná dosiahla plný počet bodov. Jej brat M.
Kuľka sa umiestnil na peknom siedmom mieste zo 68 piatakov. Ďalšou
matematickou súťažou je Pytagoriáda. Po školskom kole sa na
obvodovom kole zúčastnili M. Kuľka – úspešný riešiteľ, K. Kuľková, M.
Herbert. Už je tradíciou, že sme účastníkmi aj medzinárodnej
matematickej súťaže Klokan. 15 žiakov usilovne aktivizovalo svoje
mozgové závity a fantastický výsledok sa dostavil. P. Matej z 9. r. sa
umiestnil medzi 2 % najlepších žiakov z 3000 účastníkov, K. Kuľková zo
7. r. patrí medzi 5 % najlepších zo 4740 účastníkov. Veľmi pekný
výsledok dosiahli aj M. Kuľka, J. Šimčák, S. Harvanová, M. Fecková.
Úspešný rok v matematických súťažiach je za nami a my právom
všetkým srdečne blahoželáme.

Mc Donalds Cup – malý futbal mladších žiakov
Žreb priradil našim žiakom dosť ťažkú skupinu, keď sme sa stretli so
športovými triedami. V skupine sme narazili na ZŠ Mirka Nešpora, ZŠ
Mukačevskú, ZŠ Matice Slovenskej a ZŠ Važeckú. Zápasy sa odohrali
na malom umelom ihrisku na ZŠ Šrobárová. Žiaci prvého stupňa sa
zúčastnili na takejto súťaže prvý raz a aj keď boli vekom mladší,
príkladne bojovali a bolo vidieť, že ich futbal baví. Žiaci v silnej
konkurencii dokázali držať krok len so ZŠ Važecká, s ktorou hrali
nerozhodne, keď dostali vyrovnávajúci gól tridsať sekúnd pred koncom
stretnutia. Výkonmi upútal pozornosť Erik Stanek, ktorý bol o 2 roky
mladší ako ostatní a Kristína Semančíková ako jediné dievča v našom
družstve.

Coca Cola Cup – veľký futbal
Do tejto športovej súťaže zameranej na futbal boli prihlásené družstvá
žiakov aj žiačok druhého stupňa našej školy. Základné kolá sa odohrali
na umelej tráve v Prešove. Chlapci svoju skupinu odohrali dňa 16. 4.
2012, kedy si postupne zmerali sily so žiakmi zo ZŠ Šmeralová, ZŠ
Široké a ZŠ Elba. Po výsledkoch: Drienov – Šmeralová 0:1, Drienov –
Široké 1:0 a Drienov – Elba 0:6 napokon obsadili 3. miesto v skupine.
Omnoho lepšie sa ale darilo našim dievčatám, ktoré 19. apríla vo svojej
skupine nenašli premožiteľky a v štyroch zápasoch ani neinkasovali. Po
výsledkoch: Drienov – Šrobárová 1:0, Drienov – Ľubotice 0:0, Drienov –
Važecká 5:0 a Drienov – Lesnícka 0:0 obsadili prvé miesto v skupine a
postúpili do krajského kola. Domov sme sa vrátili s cenným pohárom,
ktorý už má svoje miesto v školskej vitríne (jasné, že chalani závidia,
my veríme, že v dobrom).
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Zo Základnej školy v Drienove
Deň ľudovej rozprávky
V priebehu marca sme sa ako školská knižnica zapojili do súťaže s
názvom Deň ľudovej rozprávky, ktorá sa v rámci celého Slovenka
organizuje už po druhý raz. V priebehu mesiaca mali deti zvládnuť
prečítať 15 ľudových rozprávok, napr. O vlkovi, čo si dal šiť čižmy, O
hlúpej žene, Ružovú Aničku, Soľ nad zlato či O Kráľovi času a pod. V
čítaní deťom vypomohli nielen kamaráti zo školy, ale i súrodenci doma,
rodičia, starí rodičia či učitelia. Svoje či ich výkony potom zhodnotili v
Čitateľskej knižke. Zaujímavé a milé boli ich postrehy. Deti hodnotili
čitateľské výkony, najmä seba a svojich rodičov, pozitívne. Nás o to
viac potešil fakt, že si rodičia či iní zaneprázdnení dospelí našli čas na
spoločnú chvíľu so svojimi ratolesťami a obohatili sa navzájom
umeleckým zážitkom. Následne v posledných marcových dňoch v
priebehu Týždňa slovenských knižníc sa v školskej knižnici uskutočnil
súťažný kvíz, v ktorom deti odpovedali na otázky, ktoré sa týkali
spomínaných rozprávok. Najúspešnejšou čitateľkou sa stala v rámci
školského hodnotenia akcie Alexandra Murajdová zo VI. A. Práce
našich detí však putovali ďalej k p. G. Futovej, ktorá ich spoločne so
svojím tímom vyhodnotí a možno sa z nich ešte niekto poteší i z peknej
ceny.

Záchranári v našej škole
Dňa 26. 3. 2012 navštívil našu školu dobrovoľný záchranný tím T. O. R
Rescue. Záchranári nám predviedli svoju prácu, ktorú vykonávajú v
teréne pri hľadaní nezvestných osôb, ale aj pri živelných pohromách.
Ukázali nám aj postup a základné pravidlá pri poskytovaní prvej pomoci.
So sebou priniesli aj rôzne pomôcky, napríklad: nosidlá, laná,
lekárničku... Žiaci si dané pomôcky mohli vyskúšať na „vlastnej koži“.
Pre mnohých to bol zaujímavý zážitok. Pozrite aj školský fotoalbum.

Hviezdoslavov Kubín
Školské kolo tejto recitačnej súťaže je už za nami. Zúčastnili sa na ňom
dievčatá aj chlapci z prvého aj druhého stupňa. Čo nás teší je
skutočnosť, že boli medzi nimi aj žiaci vyšších ročníkov. Viac v
školskom fotoalbume.

Výsledky volieb do rady školy
Výsledky volieb do rady školy, ktoré sa konali 16. apríla 2012 za
kategóriu rodičov: Mgr. Ľudmila Cviková, Ľubomír Mitrík, Darina
Reváková, Mgr. Danica Tomčová.

Vyučovanie inak
Slovenský jazyk
Vedomosti a zručnosti nielen zo slovenského jazyka zúročili žiaci vo
vlastných výstupoch. Vedieť, prezentovať, vystupovať... Vyučovacie
hodiny sú nielen efektívne, ale i zaujímavé, súčasne vedú žiakov k práci
na osobnom rozvoji, prieniku predmetových zručností.
Anglický jazyk
Zapájať viaceré zmysly, pohyb, komunikáciu a predovšetkým praktické
zručnosti v reálnych situáciách - tak vyzerá anglický jazyk mladších
žiakov.
Dejepis
Aj dejepis sa neraz učia naše deti inak. A tak sa vo fotoalbume pozrite,
ako to vyzeralo, keď k nám zavítal pravek. Teší nás, že k úlohe naši
šiestaci zo 6. A pristúpili skutočne tvorivo. Viac v školskom fotoalbume.

Ľudová kultúra, tradície - projektový deň
Dňa 29. 3. 2012 sa na prvom stupni konal projektový deň k
veľkonočným zvykom a tradíciám. Už od rána mali deti možnosť
obdivovať ľudové kroje z nášho regiónu, ktoré mali oblečené pani
učiteľky z prvého stupňa a pani vychovávateľka. Počas vyučovacích
hodín i popoludní sa deti oboznamovali so zvykmi a tradíciami
veľkonočných sviatkov v našej obci. Na vyučovacích hodinách sa
navzájom prepájali moderné a tradičné prvky vyučovania. V krojoch a
spevom sme sa Morenou rozlúčili aj so zimou. Pani učiteľka 2. ročníka
pripravila tradičné veľkonočné sladké občerstvenie, žiaci 4. ročníka v
rámci regionálnej výchovy sami pripravili cesto a popoludní z neho
upiekli tradičnú „pásku“. Kým sa páska piekla, mamička - p. Nohajová
oboznamovala deti s voskovou technikou maľovania kraslíc. S hotovými
kraslicami a ostatnými veľkonočnými výrobkami sme napokon vyzdobili
priestory školy. Ešte predtým sa deti stretli aj na besede s prababičkou
Samka Klajbera z 3. ročníka, ktorá im porozprávala o svojom živote,
detstve, o tom, ako sa kedysi žilo. Babička nielen zaujímavo rozprávala,
ale deťom priniesla ešte aj sladké prekvapenie. Fajn deň, tradície a
kultúra našich predkov stále pekné, príťažlivé, aktuálne a dynamické. A
čo je nádherné, tak ako v živote aj v škole, ktorá má život odrážať, sa v
ňom prelínalo príznačne niekoľko generácií. Ďakujeme. Viac v
školskom fotoalbume.

Noc s Andersenom
Dňa 30. marca 2012 Spolok slovenských knihovníkov pozýval všetky
regionálne a celoštátne periodiká a médiá na ďalší ročník úspešného
medzinárodného podujatia Noc s Andersenom 2012. Počas tejto noci

strávilo nezabudnuteľnú noc na „spacích miestach“ v 188 verejných,
obecných a školských knižniciach spolu 7700 slovenských detí.
Úspešné podujatie na podporu čítania detí bolo vyvrcholením Týždňa
slovenských knižníc, ktorý začal 26. marca 2012. V tomto roku sa
minuloročný rekord prekonal o ďalších 23 spacích miest a viac ako
1200 detí. Generálnym partnerom podujatia bolo vydavateľstvo Slovart.
Podujatie Noc s Andersenom prvýkrát zorganizovali dve knihovníčky
Mirka Čápová a Hana Hanáčková v roku 2000 v Uherskom Hradišti, keď
v ich knižnici prespalo 20 detí. Počas 12 rokov sa z pôvodne
komorného podujatia stalo úspešné medzinárodné podujatie, do
ktorého sa zapájajú knižnice nielen v Českej republike, ale aj na
Slovensku, Poľsku, Slovinsku a postupne sa pridávajú ďalšie krajiny.
Podujatie sa koná vždy v posledný piatok pred narodeninami dánskeho
rozprávkara – Hansa Christiana Andersena.
K Noci s Andersenom sa Školská knižnica pri ZŠ v Drienove zapojila už
po štvrtý raz. Samotné podujatie predchádzali "čitateľské úlohy". Deti
dostali možnosť stráviť noc v priestoroch školských tried a prežiť
dobrodružstvo na ceste kníh, rozprávok, súťaží, hier a dobrej zábavy.
Pre deti vo veku 7 až 13 rokov bol pripravený zaujímavý a pestrý
program. Večer začal o 18:00 tradičným rozdelením detí do súťažných
družstiev a voľbou kapitánov. Celkovo súťažilo 5 družstiev, ktoré si
merali sily v športových súťažiach, vedomostnom kvíze a čitateľskom
rébuse. Nasledovalo nočné chatovanie so zúčastnenými knižnicami,
čítanie kníh, absenčné a prezenčné výpožičky, čítanie na dobrú noc a
pod. V skorých ranných hodinách sme ešte spoločne skontrolovali, ako
sa darí nášmu malému stromčeku Rozprávkovníku v školskom parku.
Samozrejme nechýbalo ani občerstvenie, ktoré nám opäť pripravili naše
"školské" tety z jedálne ani pamätné listy. Večer utiekol veľmi rýchlo a
všetkým nám bolo super. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník. Pozrite aj
školský fotoalbum.

Deň narcisov
Tohtoročný Deň narcisov s headlinom: „13. apríla môže pomôcť každý“
mal v našej obci pokojný a úspešný priebeh. Žiaci a pracovníci
základnej školy sa zapájajú do celoslovenskej verejnej zbierky
organizovanej občianskym združením Liga proti rakovine Slovenskej
republiky už vlastne pravidelne. Cieľom kampane je vniesť problematiku
boja proti rakovine ako aj pravdu o súčasnom postavení chorých na
Slovensku bližšie k ľuďom - do ulíc, aby sa z choroby nestal strašiak,
ale fakt, ktorý ľudí spája. V dňoch 11. - 13. 04. 2012 bola celá akcia
propagovaná v priestoroch budovy školy a v obci formou násteniek,
plagátov a výzvy v školskom i obecnom rozhlase. V piatok sa naši
dobrovoľníci spomedzi pracovníkov a žiakov 8. roč. (S. Harvanová, K.
Kostelníková, D. Mikolajová) a 9. roč. (V. Ferková, R. Juhásová, K.
Murajdová, E. Semančíková, L. Švihurová, K. Tomková) rozišli po škole
a po obci so symbolmi tohto dňa, žltými narcismi. Narcis ako jeden z
prvých kvietkov jari predznačuje príchod tohto obdobia, prebúdzania
prírody a života. Tak je i symbolom nádeje, že aj náročný boj môže mať
dobrý koniec. Jeho pripnutím na odev sme vyjadrili spolupatričnosť s
onkologickým pacientmi a dobrovoľným finančným príspevkom sme
zároveň pomohli mnohým, ktorí s ochorením bojujú. Aj touto cestou sa
chceme poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ale predovšetkým všetkým
darcom, ktorí akoukoľvek finančnou čiastkou prispeli na ušľachtilú vec.
Vyzbieraná finančná čiastka našou školou za rok 2012 431,87 € bola
poukázaná na účet Ligy proti rakovine. ĎAKUJEME!

Učiteľ mesiaca
Od roku 2007 je v projekte medzinárodného partnerstva škôl eTwinning
každý mesiac vyhodnocovaný jeden učiteľ, ktorý urobil v danom mesiaci
peknú akciu a dokumentoval to formou obrázkov, fotografií,
prezentáciou, videom atď. Tento učiteľ je odmenený a jeho prezentácia
je zverejnená na celoslovenskej eTwinnigovej webovej stránke. Za
mesiac apríl sa táto česť dostáva našej kolegyni Mgr. Paulíne
Mirdalovej. BLAHOŽELÁME! Na projekte pracujú žiačky a žiaci 8. a 9.
ročníka: Ľubomír Ducko, Soňa Harvanová, Lenka Kočiščáková,
Frederika Koremová, Kristína Kostelníková, Patrik Medvecko, Damiána
Mikolajová, Denis Mitrík, Patrik Sivák, Tomáš Straka, Ján Šimčák,
Simona Cviková, Diana Domaničová, Viktória Ferková, Jakub Hudačko,
Romana Juhásová, Pavol Matej, Kristína Murajdová, Ľubomíra
Sopková, Lenka Švihurová, Klaudia Tomková, Soňa Kontrošová a Eva
Semančíková.

Nie drogám
Zábavno-súťažné podujatie organizovalo ABC centrum voľného času v
Prešove. V našej skupine bojovali o jedinú postupovú priečku žiaci zo
základných škôl Hrabkov, Šmeralová, Československej armády a
Lemešany. V súťažiach heslo, žaba, štafeta a Gabor cup museli žiaci
predviesť svoje zručnosti a schopnosti. Po dosť vyrovnaných výkonoch
v jednotlivých súťažiach naši žiaci obsadili konečné tretie miesto. Našu
školu reprezentovali: Soňa Harvanová, Ľubomír Ducko, Katarína
Kuľková, Šimon Remeta, Šárka Jacková a Martin Remeta.

