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Pražské zastavenia

Život tak chcel, že som časť tohtoročného adventu prežívala v Prahe.
Staré mesto je čarovné v každom období, o to viac pred Vianocami.
Staromestské námestie s vianočnými trhmi, orlojom, konskými
záprahmi klopkajúcimi po dlažbe, živým somárikom, vôňou slovenskej
medoviny, trdelníkov a tisíckami turistov – zážitok. Aj keď tých turistov
je ozaj priveľa, nemohla som si to nechať újsť. Dvadsaťštyrimetrový
vysvietený vianočný strom aj všetko ostatné bolo pohladením pre moju
romantickú dušu. Spomenula som si však na jednu pražskú
zaujímavosť, ktorú som si vychutnala pri inom mojom pobyte v českej
metropole.
Pri prechádzke po pražskej Malej Strane som sa vtedy odrazu, aj keď
bolo leto, ocitla akoby v atmosfére Vianoc. Otvorila som totiž ťažké
dvere kostola Panny Marie Vítězné v Karmelitskej ulici a ten je od 17.
storočia domovom svetoznámeho Pražského Jezulátka. Každý deň v

Vianočné zamyslenie

- Keď sa ráno zobudíš s túžbou milovať Boha a v Ňom všetkých ľudí.
Vtedy sú Vianoce.
- Keď sa usiluješ podať ruku tomu, kto Ťa urazil. Vtedy sú Vianoce.
- Keď vieš prijať od iných láskavé slovo a úsmev, v tej chvíli začínajú
Vianoce.
- Keď sám rozdávaš úsmev, láskavé slovo, máš porozumenie pre iných,
už sa v tvojom srdci začali Vianoce.
- Keď si nájdeš čas vypočuť iných, sláviš Vianoce.
- Keď uľahčíš námahu blížnemu, venuješ mu pozornosť, v duši sláviš
Vianoce.

roku tu turisti aj domáci môžu uprostred ruchu veľkomesta nájsť oázu
pokoja a mieru, pomodliť sa, poprosiť o pomoc najnevinnejšie, ale
zároveň najmocnejšie - kráľovské dieťa z rodu Dávidovho. Mnohí sa
potom s vďakou vracajú a opätovne si užívajú toto milé stretnutie.
Pôvabná soška Ježiška umiestnená na oltári po pravej strane
chrámovej lode je 47 cm vysoká. Je drevená s povrchom modelovaným
z farebného vosku, oblečená do farebného rúcha, z ktorého vykukujú
bosé nôžky. Pravou rúčkou Ježiško žehná a v ľavej drží glóbus
zavŕšený krížom, čo symbolizuje, že celý náš svet spočíva v jeho ruke.
Nad hlavičkou má kráľovskú korunku.
Soška pochádza zo Španielska. O jej vzniku sa rozpráva legenda, že sa
Ježiško ukázal istému mníchovi, ktorý podľa jeho podoby vymodeloval
sošku. Iná legenda hovorí, že sošku dala urobiť sv. Terézia od Ježiša,
zakladateľka (reformátorka) rádu bosých karmelitánok, ktorá vrelo
milovala Dieťa Ježiša, tá ju darovala svojej priateľke vojvodkyni de Lara
a tá zasa svojej dcére vydávajúcej sa do Čiech. Dosť na tom, že v roku
1628 Polyxena z Lobkovic darovala vzácne dielko kláštoru bosých
karmelitánov pri novom kostole Panny Marie Vítězné.
Karmelitáni umiestnili sošku v kaplnke noviciátu, aby sa mladí rehoľníci
učili od Ježiška cnostiam. Od toho času sa Ježišovi – Dieťatku
pripisuje, okrem vyslyšaní rôznych osobných prosieb, aj to, že v
ťažkých časoch ochraňoval mesto a zvlášť samotný chrám. Za to sa
mu vyslyšaní cudzinci aj bohatší pražskí mešťania odvďačovali tak, že
mu darovávali rôzne oblečenie a šperky.
A tu sme sa dostali k zaujímavosti, ktorou sa nemôže popýšiť len tak
hocijaká soška. Jezuliatko má totiž bohatú garderóbu, ktorú spravujú
sestry karmelitánky a dve z nich tiež majú za povinnosť, podľa
liturgického obdobia, prezliekať sošku zakaždým do iného oblečenia, a
to vo farbe, ktorá obdobiu prináleží. Tento starý zvyk má za cieľ priblížiť
veriacim Ježiša ako skutočného človeka. Toto oblečenie je však
zároveň kráľovské, pretože máme pred očami Kráľa kráľov a Pána
pánov.
Pražské Jezulátko bolo obliekané oddávna. Väčšina jeho šiat sú práve
dary z vďačnosti. V jeho šatníku sa nachádza zhruba 100 obliečkov,
jeden z nich uháčkovala pre uctievanú sošku napr. sama cisárovná
Mária Terézia. Niektoré súpravy však už nie sú „nositeľné“, lebo už nie
sú kompletné. Celý šatníček Pražského Jezuliatka je českou kultúrnou
pamiatkou.
Jezuliatko má tiež k dispozícii dve vzácne korunky z dielní pražských
zlatníkov z 18. a 19. storočia. Tretiu korunku mu v roku 2009 daroval
pápež Benedikt XVI. pri svojej návšteve Českej republiky.
Pražské Jezuliatko má svojich ctiteľov po celom svete, zvlášť v
španielsky hovoriacich krajinách a na mnohých miestach je vystavená a
uctievaná jeho kópia.
O týchto a mnohých iných zaujímavostiach sa môžete dozvedieť v
múzeu Pražského Jezulátka, ktoré sa nachádza priamo v kostole a je
voľne prístupné.
Ak sa raz budete prechádzať v Prahe po Malej Strane, nájdite si cestu k
Pražskému Jezulátku. Čaká tam aj na vás.
Helena Vancová

- Keď sa včas spamätáš, aby si zadržal nevľúdne slovo, nepriaznivú
poznámku, ďakuj za Vianoce vo svojom srdci.
- Keď sa zriekneš svojej vôle, svojho názoru, nájdeš dieťa zavinuté do
plienok a jeho Matku, prežívaš s nimi Vianoce.
- Keď svojim životom a skutkami spievaš "Sláva Bohu na výsostiach",
vtedy trvajú v tvojom srdci Vianoce.
- Keď povieš Pánovi ochotne a veľkodušne "áno", vtedy približuješ nebo
k zemi a napomáhaš, aby v celom svete nastali Vianoce.
- Kedykoľvek počuješ volanie Pána, ktorý potrebuje pomoc v trpiacich,
chorých, opustených, ... jasaj od radosti, lebo prežívaš Vianoce.
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Stalo sa nestalo v Drienove
Miniatúrky zo života
Kedysi, vlastne to bolo už dosť dávno, pracoval môj kamarát Jožo v ČSAD. Raz si
sadol do služobnej Volgy revízorov tohto dopravného podniku, že ho na pracovnej
ceste z Košíc do Prešova vysadia v Drienove. Vonku bolo nepríjemné jesenné
počasie. Bolo šedivo a vlhko, a tak keď v Budimíre zbadal vedľa cesty schúlenú
postavu známeho z Drienova, popýtal šoféra, či by ho nemohli zobrať domov. Jano
veľmi vďačne nastúpil, a šťastný ako blcha, sľuboval dobrodincom tú najlepšiu
odmenu. Cestou ich zabával svojim rozprávaním o všeličom a ničom, a tak sa ho
Jožo až kdesi v Lemešanoch konečne spýtal, čo vlastne robil v takom nečase v
Budimíre. „Aľe, išol som z Košic na autobuše a na Žeľenim dvore nastupeľi revizore.
Ja ňemal aňi ľistek, aňi peňeži, ta me v Budzimiru viruceľi z autobusu!“

Z pamätnej knihy obce Drienov
Strana 128, rok 1947
Noví učitelia
Na tunajšej škole po odchode Jána Demjána a Edity Demjánovej, učiteľov do
Veľkého Šariša, nastúpili Anton Hajtol, doč. učiteľ a Alžbeta Futejová, výp. učiteľka.
Od 1. okt. nastúpil Juraj Demek, výp. učiteľ.
Osveta
Behom roku 1947 v tunajšej obci bolo 9 divadelných predstavení, režisérmi ktorých
bol dp. Jozef Šoffa, rk. kaplán, pozdejšie dp. Juraj Tkáč, rk. kaplán a Imrich Ferenc,
rk. organista. Z príležitosti štátnych sviatkov boly usporiadané dve akadémie, na
ktorých hlavnú účasť mal tun. učiteľský sbor.
6. decembra bol založený ochotnícky krúžok katolíckej mládeže. Predsedom stal sa
Imrich Tomko, roľník a režisérom Imrich Ferenc, rk. organista.
Dňa 7. septembra 1947 bola dožinková slávnosť, na ktorej bol prítomný Dr. Ivan
Pietor, minister dopravy. MO demokratickej strany sa postarala o verejný rozhlas,
ktorý riadne fungoval. Slávnostný prejav mal Dr. Ivan Pietor a M. Poliak,
podpredseda ONV v Prešove. Po spoločnom obede bola verejná veselica, na ktorej
bola predvedená svadba podľa starých zvykov.
Zásobovanie
Všetky potravné články boly vydeľované na odberné lístky. V júni aj textil sa začal
vydávať na body. Pravda textilu bolo veľmi málo. Čierny obchod textilom sa zvýšil.
Hospodárska kontrólna služba sa usilovala čierny obchod zamedziť.
Roľníci sú povinní odvádzať od každej kravy 1 l mlieka do mliekarského družstva.
Stavby a opravné práce
V obci boly znovu vystavené mosty, zničené ešte za vojny a to: v dedine, k cintorínu
a na Gymeš-jarku. Cintorín bol ohradený. Opravená bola striekareň. Pomník
padlých bol od základov prestavený.
Nové domy si postavili: František Vanca, Ján Gajdoš a Jozef Matava. Cena
gazdovského domu sa počítala od 100 – 150 000 Kčs.
Benderovci
V lete sa v okolitých lesoch objavili benderovci, ktorí nocou prechádzali na západ
ďalej. Z tunajších občanov nestretol sa nik s nimi. Bola zosilnená NB.

20. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva v tomto roku, ktoré sa
uskutočnilo 16.12.2013 poslanci schválili rozpočtové opatrenie, rozpočet na rok
2014 a programový rozpočet na roky 2014 – 2016. Schválili VZN č. 3/2013 o
miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady na území našej
obce. V rôznom schválili sociálnu výpomoc pre občanov našej obce, vo forme
jednorázovej finančnej výpomoci, ktorú navrhla finančno - sociálna komisia.
Správca rímskokatolíckej farnosti vdp. Juraj Rendeš predniesol návrh na zmenu
názvu námestia Kpt. Nálepku na námestie sv. Cyrila a Metoda. Touto žiadosťou
sa budú poslanci zaoberať na najbližšom zasadnutí OZ v roku 2014, poverili
starostu obce o preverenie postupu v tejto otázke. S pripomienkou vystúpil občan
našej obce p. Domanič, zaujímal sa o melioračný kanál na ulici Májovej resp. o
jeho možné vyčistenie. Hlavný kontrolór obce JUDr. Franko informoval poslancov
o vykonanej kontrole pokladničnej hotovosti. Pán Čajkovský upozornil na
parkovanie na ulici Mierovej – pri bytovkách. Šéfredaktor Drienovského
občasníka Mgr. Illiáš sa poďakoval poslancom v mene redakčnej rady za pomoc
pri jeho vydávaní.
Po prejednaní diskusných príspevkov sa starosta obce poďakoval poslancom za
spoluprácu v roku 2013 a zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. Srdečne
pozval poslancov a všetkých občanov na obecnú zabíjačku a novoročný
ohňostroj.

Kultúrna komisia pri Obecnom úrade v Drienove vás pozýva

Drienovský bál

na
,
ktorý sa bude konať 22. 2. 2014 v telocvični ZŠ o 19.00 hod.
Vstupné: 12 €. V cene je zahrnutý prípitok, večera, káva, tombola.
O zábavu sa postará hudobná skupina FAMILY + DJ Rado.

18. 12. 2013

Spoločenská kronika
V druhom polroku roka 2013 gratulujeme týmto
jubilantom:
K 60-tym narodeninám
05. 07. Vladimír Paločko
07. 07. Rudolf Krajinský
10. 07. Ján Gabana
13. 07. Vladimír Zajak
26. 07. Anna Dombrovská
09. 08. Mária Kočiščinová
10. 08. Mária Sabolová
18. 08. Ján Miškár
22. 08. Magda Koleničová
31. 08. Pavol Vavrek
01. 09. Mária Porvažníková
19. 09. František Zgola
13. 10. Jozef Janič
15. 10. Vladimír Varga
01. 11. Marta Murajdová
14. 11. Mária Mižáková
26. 11. Marta Jureková
13. 12. Oľga Vavreková

Záhradná 62
Pod Dvorom 5
Žižkova 78
Tehelná 3
Revolučná 16
Okružná 9
Osloboditeľov 36
Jarková 9
Mierová 4
Záhradná 33
Kvetná 53
Tehelná 19
Mlynská 3
Jarková 11
Mlynská 12
Okružná 42
Mierová 11
Záhradná 9

K 70-tym narodeninám
08. 07. Mária Švihurová
10. 07. Milan Gáll
16. 07. Ján Dombrovský
18. 08. Helena Harvanová
01. 11. Andrej Balog
05. 11. Ján Straka
24. 11. Štefan Vaľko

Revolučná 15
Jarková 30
Letná 7
Košická 5
Pod Dvorom 20
Okružná 13
Jarná 9

K 80-tym narodeninám
05. 08. Terézia Pavlíková
12. 10. Juraj Murajda
22. 11. Kristína Tomková
25. 11. Verona Mikolajová
01. 12. Anton Juhás
22. 12. Barbora Cienka

Kpt. Nálepku 9
Kvetná 17
Osloboditeľov 28
Jarková 2
Osloboditeľov 25
Okružná 5

Medzi nami vítame nových občiankov:
05. 11. Damiana Balogová
Pod Dvorom 13
K sobášu gratulujeme:
02. 11. Jozef Jurko
a
Martina Vasková
23. 11. Peter Ivan
a
Mária Bednárová

Revolučná 5
Prešov
Žižkova 43
Májová 12

Navždy sme sa rozlúčili:
04. 11. Jozef Daňko, 79 r.
05. 11. Helena Pfefferová, 80 r.
16. 11. Ján Štefaňák, st. 99 r.

Osloboditeľov 44
Mierová 15
Kvetná 49

Bavíme sa s občasníkom
Lož má krátke nohy.
To nevadí, veď skoro všade je už bezbariérový prístup.
Vyfajčená cigareta skracuje život o dve minúty. Vypitá
fľaška piva o štyri minúty. Pracovný deň o osem hodín.
Chlapík je prvý deň v novej práci. Zdvihne telefón, vytočí
číslo a zreve:
- Dones mi jednu kávu, ale rýchlo do riti!
Z telefónu sa ozve:
- Čo si to dovoľujete? Viete vôbec s kým sa rozprávate?
- Nie. Neviem.
- Ja som riaditeľ tejto spoločnosti, vy idiot!
- A viete vy s kým sa rozprávate, vy idiot?
- Nie. - odpovedá riaditeľ.
- To je dobre. - povie chlapík a zloží slúchadlo.
- Šéfe, šéfe, odtrhlo mi prst!
- A čo si preboha robil?
- Ale len som ho tuto takto... A doriti! Aj druhý mi odtrhlo!

18. 12. 2013
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Chrámový koncert k ukončeniu roku viery a roku sv. Cyrila a Metoda

Prežili sme rok, v ktorom sme sa mohli častejšie zastaviť a prehodnotiť,
ako stojíme v oblasti našej viery. Veríme v Boha a veríme aj nášmu

Bohu? Tejto tematike bol venovaný náš už tradičný Chrámový koncert,
ktorý sa konal 17. novembra v rímskokatolíckom kostole sv. Šimona a
Júdu.
Úvodná pieseň, ktorú spievali tri zbory, bola venovaná sv. Cyrilovi a
Metodovi. Po nej naši žiaci zaspievali žalm: Spievaj Pánovi pieseň
novú, lebo vykonal veci zázračné. Prežívali a zakusovali sme počas
tohto roka „zázračné“ veci. Veď to čo žijeme a bežne prijímame, nie je
až také samozrejmé. Za všetky udalosti, úspechy i ťažkosti môžeme a
máme ďakovať. To všetko otvára naše oči pre pohľad viery.
Počas koncertu zazneli sólové skladby pre husle, akordeón, flautu a
organ. Poďakovanie za lásku nám zaspievala naša Emka Mitríková.
Ave Máriu od Luigi Luzziho, sme si vypočuli v podaní Mgr. art. Andrey
Nemcovej.
V ďalšom bloku po Stimol viry, sme si vypočuli Starosloviensky Otče
naš od Nikolaja Kedrova. Spoločné spevy Taizé zaspievali Chrámový
zbor sv. Šimona a Júdu z Drienova a Komorný zbor učiteľov z Prešova.
Na záver zaznela pieseň, ktorú sme si priniesli z farskej púte z Assisi
Benedicat tibi Dominus. Sólo spievala Anička Kováčová s obidvoma
zbormi.
Ďakujeme všetkým účinkujúcim, organizátorom i tým, ktorí si našli čas
na krátke zastavenie a pookriatie pri tónoch hudby.
Zuzana Marcinová

Dva dôvody na oslavu

Štvrťstoročie založenia organizovaného šachu v našej obci opäť
poskytuje možnosť pozdraviť a prihovoriť sa všetkým priaznivcom šachu
touto netradičnou formou. Za štvrťstoročie vyrastie jedna celá generácia
ľudí. A práve toľko uplynulo od založenia šachového oddielu v našej
obci, keď začal v obci pulzovať organizovaný šachový život. Vďaka
Vám, drienovským priaznivcom a súčasným členom je príležitosť na
bilancovanie, hodnotenie, spomínanie, ako aj vízie do ďalšej budúcnosti
šachu v obci.
Tak ako v bežnom živote, aj v drienovskom šachu boli chvíle radostné a
príjemné, napríklad po úspešných partiách a po majstrovských
stretnutiach s priaznivým výsledkom. Po prehrách a neúspechoch nám
veselo nebolo, ale vždy sme sa snažili uznať kvality súpera, kriticky
poukázať na vlastné chyby a poučiť sa z nich. Stálym problémom bol aj
nedostatok finančných prostriedkov, no vždy sa to ako-tak podarilo
vyriešiť. Vďaka zato patrí štedrým sponzorom a vedeniu obce –
obecnému zastupiteľstvu. Len s ich pomocou sa nám darí napĺňať
úlohu rozvoja šachu v obci. Idey šachového klubu Drienov nech sa
naďalej spájajú len s pozitívnymi hodnotami hodnými slušných,
čestných občanov a športovcov.
Športovou činnosťou budujeme krajšiu prítomnosť a prispievame k
priateľstvu medzi ľuďmi. K tomu všetkému Vám prajeme pevné zdravie,
hodne Božích milostí, veľa šťastia a úspechov nielen za šachovnicou.
Koncom októbra sa začal nový ročník osemčlenných družstiev v šachu
3. ligy. Naše družstvo odohralo prvý zápas so Sláviou Prešov a nad
silným mužstvom sa nám podarilo zvíťaziť 4,5:3,5. Za naše mužstvo
bodovali: Čudaky, Molnár, Kapišovský, Sokol a Vavrek. 8. decembra
odohralo naše mužstvo majstrovský zápas so šachovým mužstvom zo
Soli a znovu úspešne, zvíťazili sme v pomere 6:2. Hneď po skončení
šachového turnaja zaspievali našim úspešným šachistom speváčky a
sólisti drienovského zboru Drienka, najmä však Ing. Jaroslavovi

Petrigáčovi k jeho okrúhlym päťdesiatym narodeninám. Hráč Drienova
Mikuláš Gaži – rodák z Raslavíc – trénoval dcéru oslávenca, žiačku
Tatrana Prešov a ako dvanásť ročnú ju zlanáril do Drienova. Pán
Petrigáč všemožne podporoval dcéru pri rozvíjaní športového talentu a
preto aj on prestúpil do nášho klubu a doteraz úspešne reprezentuje a
sponzoruje drienovský šach. Po prípitku si speváčky, hráči a ostatní
hostia pochutnali na výborne pripravenom pohostení – tradičnom
guľášiku. Veľká vďaka patrí kuchárkam za skvelú prípravu a prevedenie
slávnostného obeda.
Nasledovala gratulácia od prítomných, speváčky zagratulovali kvetinami
a vybozkávali úspešného oslávenca. Starosta obce pán Ing. Petro
odovzdal oslávencovi ďakovný list. Hovoril, že plány do budúcnosti sú
smelé a verí, že za pomoci všetkých občanov ich spoločne dokážeme
úspešne napĺňať. Záverom sa poďakoval celému šachovému kolektívu
a najmä oslávencovi za príkladnú reprezentáciu našej obce. Nech elán
a chuť získavať ďalšie úspechy vedie našich šachistov k stálej aktivite.
Posedeli sme si ešte pri dobrom vínku, porozprávali, pospomínali,
zaspievali až do neskorých večerných hodín.
Záverom by sme sa chceli poďakovať redakcii Občasníka za príkladnú

spoluprácu a najviac však pracovníčkam obecného zastupiteľstva,
starostovi obce i obecnému zastupiteľstvu za finančnú výpomoc na
zakúpenie digitálnych hodín, bez ktorých by sme nemohli hrať 3. ligu.
Prajeme im i všetkým priaznivcom drienovského šachu veľa úspechov v
prichádzajúcom novom roku 2014.
Ján Fecko

Radostné Vianoce, šťastný Nový rok, Božie požehnanie na každý krok, do duše
milosti, do srdca radosti, do práce zdravíčka a na stôl chlebíčka želáme Vám.
Redakcia Drienovského občasníka
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Z Materskej školy v Drienove
Schauma škôlkam
Naša MŠ získala celoslovenské ocenenie v projekte „Schauma
škôlkam“
Projekt „Schauma škôlkam“ je projekt realizovaný spoločnosťou Henkel
Slovensko, s.r.o.
Do tohto projektu bola prihlásená aj naša MŠ, výtvarným zobrazením
našej obce Drienov, ktoré bolo úspešné. Náš D. Straka pod vedením p.
uč. Oľhovej bol ocenený cenou s ďalšími MŠ z celého Slovenska.
Projekt bol ukončený 15.11.2013. B L A H O Ž E L Á M E !!!

Popoluška
Dňa 20. 11. 2013 sa deti I. triedy zúčastnili divadelného predstavenia v
DJZ v Prešove na rozprávke: „POPOLUŠKA“
Príbeh skromnej Popolušky a váženého princa patrí medzi
najobľúbenejšie rozprávkové príbehy tých najmenších až po tých
najstarších. Je príbehom o tom, že aj sny sa môžu stať skutočnosťou a
že poctivej práce sa netreba báť. Naše deti sa na návštevu DJZ v
Prešove veľmi tešili. Ich očakávania sa splnili, pretože veľká budova
DJZ, veľká scéna, množstvo detí, herci a krásne kostýmy, to všetko deti
pozorovali a prežívali veľmi sústredene a so záujmom. Klasická
rozprávka podporuje čisté myšlienky detského videnia sveta jednak
tým, že ho rozširujú, ale aj vnútorným určením. Sú bezprostredné
výživné ako mlieko, sú jemné a milé, sladké a sýtiace ako med a
nepodliehajú svetskej tiaži. Sme radi, že sa návšteva DJZ v Prešove
vydarila a deti sú bohatšie o ďalšiu skúsenosť a zážitok.

Perníková chalúpka

predvianočná akcia. Deti navštívili Klub dôchodcov na pozvanie p.
Jureka kde sa zúčastnili a pozorne vnímali prípravu, zdobenie
vianočných medovníkov pod vedením babičiek. Deti sa zúčastnili na
príprave medovníkov a ich zdobení s veľkým záujmom. Deti netajili
nadšenie z výsledkov spoločného úsilia všetkých prítomných. Každý
zúčastnený aspoň na chvíľu zabudol na predvianočný stres a zhon.

Ikebana

28. 11. 2013 našu materskú školu navštívil UJO ĽUBO, spevák,
divadelník pre deti a autor detských pesničiek. Priblížil deťom klasickú
rozprávku: „MEDOVNÍKOVÝ DOMČEK“ trošku ináč a to v podobe
hudobno-divadelnej rozprávky. Deti boli nadšené a ujo Ľubo príde k
nám zasa na jar. Tešíme sa a ďakujeme za pekné dopoludnie v našej
MŠ.

Vianočný koncert CZUŠ v MŠ
V predvianočnom období sa uskutoční vianočný koncert žiakov a
učiteľov CZUŠ v MŠ. Naše deti sa na tento koncert veľmi tešia, pretože
prináša krásne zimné, vianočné, detské pesničky, ale aj hru na rôzne
hudobné nástroje, ľúbivé melódie, ktoré znejú v celej MŠ. Pravidelné
koncerty CZUŠ patria už k životu MŠ, prinášajú pokoj, lásku a pohodu.
Tie predvianočné sú predzvesťou príchodu najkrajších sviatkov v roku,
na ktoré sa tešia nielen malí, ale aj tí veľkí, upevňujú to neopakovateľné
čaro Vianoc.

Medovníky
Advetnú atmosféru v MŠ umocňuje každý rok výzdoba, sprievodné
akcie tohto krásneho obdobia. Do kroniky školy sa zapísala ďalšia

Pozvánka

Obecná zabíjačka
28.12.2013 so začiatkom o 10:00 hod. za Obecným domom
Popoludňajšiu ochutnávku spríjemní ľudová hudba.
Občerstvenie je zabezpečené.
Tešíme sa na vašu účasť.

K prípravám na najčarovnejšie sviatky roka, kedy za oknami našich
domov pani Zima rozprestiera snehovú perinu a ujo Mráz kreslí na
okenice krásne obrazce, patrí aj tvorba ozdoby, ktorú si položíme na
stôl počas štedrej večere. Je ňou ikebana, ktorá bude zdobiť vianočný
stôl počas celého vianočného obdobia. Aranžovanie vianočnej ikebany
v MŠ prišla ukázať na pozvanie mamička našej Tamarky Demekovej.
Nevyčerpateľná tvorivosť p. Demekovej pod jej šikovnými rukami
vznikali ikebany rôznych tvarov a veľkosti. V príjemnej atmosfére
podfarbenej vianočnou hudbou vytvorila a spríjemnila všetkým
prítomným predvianočnú atmosféru v materskej škole. Ďakujeme.

Mrazivé ticho, všade biely sneh, v živote len radosť,
šťastie, zdravie a smiech.
Konečne pokoj, nebo plné hviezd. Je tu čas sviatočný
keď stromček sa ligoce.
Prajeme Vám krásne Vianoce. Kolektív MŠ

Pozývame Vás spoločne
privítať nový rok 2014 pri
novoročnom ohňostroji
o 0 hod. 30 min. za
Obecným domom.

18. 12. 2013
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Zo Základnej školy v Drienove
MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC
Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day)
prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej
asociácie školského knihovníctva (International Association of School
Librarianship), v roku 1999. Súťaž sa uskutočňuje pod záštitou ministra
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušana
Čaploviča. Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc
bolo Školské knižnice: Brána do života. Cieľom súťaže je zábavnými
formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe,
školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového. Do akcie sa naša
knižnica zapojila vlastným projektovým spracovaním Od kameňa k
displeju. Náš plán smeroval k predstaveniu histórie písma a jeho
významu, rovnako tak k prezentácii dnešných spôsobov komunikácie s
ohľadom na tých, ktorí prídu po nás. V rámci dňa sme pracovali s
ohľadom na ponuku tvorivých dielní. Po úvodných slovách o význame
písma a reči sme sa pustili do praktickej časti. Vo výtvarnej učebni sme
mohli pracovať s hlinou, skúsiť rôzne typy odtlačkov rôznymi tupými či
ostrejšími nástrojmi a vzormi. Svoje výtvory sme ponechali na ukážku
ďalším, ktorí prišli po nás. V tejto dielni sme z pôvodného pečatného
vosku vytvárali vlastné pečate s odtlačkami rôznych symbolov.
Vytváranie pečate bolo pre žiakov zvlášť zaujímavé azda pre
manipuláciu s otvoreným ohňom, samozrejme pod dohľadom
vyučujúceho, pomocou ktorého roztápali pečatný vosk a vzápätí doň
odtláčali vybrané vzory. Ukázalo sa, že aj dnes by sa mnohým
pozdávala predstava vlastnej pečate ako identifikačného symbolu.
Obrázkové písmo je pre nás všetkých známe, ale žiaci sa snažili
vytvoriť piktogramy odzrkadľujúce pravidlá školského poriadku našej
školy či pomáhajúce identifikovať jednotlivé priestory učební a pod.
Žiaci 1. stupňa sa usilovali o vytvorenie odkazu budúcim generáciám o
živote našej školy pomocou nástenných malieb. Počas celého dňa bolo
sprievodnou aktivitou mnohých vyučovacích hodín písanie husacím
brkom, čo niektorým z nás ani nerobilo veľké problémy. Všetky spôsoby
komunikácie potvrdili úzke spojenie písma a praktických potrieb
človeka. Moderné informačno-komunikačné technológie ukončili našu
exkurziu dejinami reči a písma, aby vytvorili nevšednú galériu osobností
našej školy. Pozrite si, aké zaujímavé digitálne koláže vznikli pod
rukami našich najstarších žiakov. Pre lepšiu predstavu zájdite do galérie
Deň knižníc v školskom fotoalbume na webovej stránke školy
www.zsdrienov.edupage.org.

ZÁLOŽKA SPOJUJE ŠKOLY
V školskom roku 2013/2014 sa naša základná škola zapojila do projektu
Záložka spojuje školy už po štvrtý raz. Ide o česko-slovenský projekt,
ktorý bol vyhlásený Ústavom pre informácie vo vzdelávaní v Prahe,
Národnou pedagogickou knižnicou J. A. Komenského v Prahe a
Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislave pri príležitosti
Medzinárodného mesiaca školských knižníc. Cieľom československého projektu je nadviazanie kontaktov medzi českými a
slovenskými základnými a strednými školami a podpora čítania
prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia
ľubovoľnou technikou. Výmenu záložiek môžu školy využiť k
nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo poznávaniu života žiakov v
Českej republike. Naším partnerom bola v tomto školskom roku
Základná škola s materskou školou, Lakšárska Nová Ves zo Slovenska.
Úlohy sa chopili naši žiaci pod vedením pani učiteľky, ktorí využili
niekoľko zaujímavých techník. Využili sme i krásy jesennej prírody vo
forme lisovaných listov a lupienkov kvetov. ktoré sme pripojili ku
krásnym citátom o knihách. Záložky sme upravili laminovaním do
podoby, ktorá nepoškodí ani knihu, ani záložku. Ozdobili sme ich
farebnými korálkami. V takejto podobe majú šancu prežiť o čosi dlhšie.
Získané záložky od našich priateľov budú spravodlivo rozdelené medzi
tvorcov záložiek. Veríme, že budú verne slúžiť k ich radosti. V školskej
galérii Záložka 2013 nájdete aj fotografie.

VEČER STRAŠIDIEL
Dňa 28. októbra 2013 sa v priestoroch ZŠ v Drienove uskutočnilo už
šieste stretnutie všetkých milých i hrôzostrašných strašidiel, víl,
čarodejníc a iných nadprirodzených masiek. Všetky prirodzené i
maskované bytosti sa stretli o 17:00 hodine. Tento rok počet nadšencov
z radov detí prekročil 80, čo bolo zreteľne počuteľné i viditeľné naširokonaďaleko. Vyzdobená kolóna sa hrmotne presúvala hlavným námestím,
potešila tety obchodníčky, babičky i všetkých ostatných zvedavcov.
Podarilo sa nám naozaj vytvoriť tradíciu, keď sa všetci dobrovoľní
účastníci stretneme v dobrej nálade a primeraných kostýmoch, aby sme
si takýmto spôsobom pripomenuli magické „dušičkové“ obdobie od
novembra do Vianoc. Slávnosti pripravované v tomto období sú
tradíciou v mnohých častiach Slovenska, slávené a pripomínané
mnohými spôsobmi, napr. ako slávnosti svetla/slnovratu v dňoch 24. a
25. decembra spojené so spevom a pochodmi alebo ako oslavy na sv.
Luciu či sv. Mikuláša, keď anjeli a čerti spoločne vykračovali ulicami a

rozdávali sladkosti. Predvianočný čas je tiež už oddávna považovaný za
vhodný čas na veštenie do budúcnosti s cieľom nielen ju poznať, no
azda ju i čiastočne ovplyvniť. Všetky tieto slávnosti vychádzajú z
prirodzeného ľudského sklonu k obavám. Obavám o vlastnú existenciu,
o blízkych, majetok, budúcnosť či strachu z neznáma a pod. Človek sa
obáva už oddávna a strach ho vo väčšej alebo menšej miere sprevádza
všade, dôležité je vedieť, ako sa s ním vyrovnať. Schopnosť zvládať
primerané „dávky“ nás robí silnejšími. V detskom veku je toto „bátie sa“
zvlášť zaujímavé a pôsobivé, preto sme chceli dať možnosť našim
deťom vzájomne sa trochu „strachovo“ obohatiť, užiť si zábavu a čas v
škole inak, než je tomu v bežné dni. Po pochode masiek sa naša
strašidelná kolóna presunula ku kolotočom, kde sa mohla, napriek
mrazivému počasiu, dostatočne vyblázniť i statočne zabojovať s
vlastným strachom pri adrenalínových jazdách. Dostatočne nabití
energiou a adrenalínom sme sa presunuli do priestorov školy, kde na
všetkých účastníkov čakalo mnoho súťaží, napr. lovenie jabĺk, súťaž o
najdlhšiu jablkovú šupku, dyňový bowling, lovenie očičiek z misky plnej
špagiet či zeleného slizu, „metlobal“, mumifikovanie živých atď. Užili
sme si kopec zábavy a čas nám rýchlo uletel. Úsilie vynaložené v
súťažiach bolo primerane odmeňované dávkami sladkej odmeny.
Prebytočné kalórie spálili súťažiaci v neskorších večerných hodinách vo
víre tanca. Počas celého večera mali všetci zúčastnení možnosť dať si
maľovať tvár. Ako správne strašidlá sme strašili do neskorých
večerných hodín, prekvapivo, naši najmladší jedna ruka s najstaršími.
Unavení zážitkami a tancom sme sa rozišli domov s pocitom príjemne
stráveného večera. Veríme, že sa v rovnakom hojnom počte zídeme i o
rok. Našu fotografickú galériu Večer strašidiel nájdete na školskej
webovej stránke. Do strašenia v budúcom roku!

OLYMPIÁDA - SLOVENSKÝ JAZYK
V novembri sa uskutočnil už VI. ročník OSJL, jej školské kolo.
Vedomosti si v ňom zmeralo 11 žiakov 8. a 9. ročníka, pričom silnejšie
zastúpení boli mladší z nich. Entuziazmus síce nechýbal, aj keď únava
sa určite dostavila vzhľadom na to, že olympiáda tradične prebiehala v
popoludňajších hodinách. Na treťom mieste sa umiestnila žiačka 8. roč.
Ráchel Hromjáková, na druhom mieste deviatak Šimon Remeta a na
víťaznom prvom mieste Katarína Kuľková, žiačka deviateho ročníka.
Veríme, že úspešne nás bude reprezentovať aj 13. 12. 2013 v
okresnom kole v Prešove.

OSOBNOSTI MOJEJ OBCE
Zaujímavé projektové vyučovanie bolo zamerané na hľadanie
osobností Drienova. Tu prirodzene nemohol chýbať výrazný rodák Albín
Korem, ktorého život a dielo sme si spoločne pripomenuli malým
prezentačným medailónom. Albín Korem sa narodil v roku 1941 a
zomrel v roku 2006. Pripísal si autorstvo niekoľkých kníh: Ghana,
Ghančania a ja, Listy synovi, Šarišsko-slovenský slovník. Vyštudoval
VŠP v Nitre. V roku 1968 emigroval do Kanady, neskôr sa usadil v
Ghane, kde pôsobil v oblasti poľnohospodárstva a školstva. Venoval sa
písaniu, prednášal a mal vlastnú rubriku v magazíne WEEKLY
SPECTATOR. Dostal prezývku „Biely Afričan“. V Ghane žil 36 rokov.
Keď v roku 2004 našu školu po 1-krát navštívil Ing. Albín Korem,
Drienovčan, žijúci a pôsobiaci v Ghane, zožal veľký úspech a nadchol
mnohých z nás. Vo svojom rozprávaní spomínal aj na časy strávené v
lavici tejto školy týmito slovami: „Keď som sedel na hodinách zemepisu,
ani som netušil, že v Afrike, o ktorej sme sa učili, strávim vyše tridsať
rokov svojho života.“ Pri spomenutej návšteve nám sprostredkoval nové
neobyčajné informácie, ktoré doložil životnými skúsenosťami a konieckoncov aj pravými africkými artefaktmi (jednoduché africké sandále,
motyky, tekvicové naberačky, kalabaše, bubon, ozdobné predmety,
sošky, sloní chvost a mnohé ďalšie). Od jeho návštevy uplynulo už
niekoľko rokov a, žiaľ, p. Korem už nie je medzi nami, predsa ako
Drienovčania nezabúdame na svojho rodáka. Jeho život a pôsobenie v
africkom štáte Ghana sme si pripomenuli v rámci predmetu občianska
náuka v projektovej úlohe Osobnosti mojej obce. Sme na neho právom
pyšní. Fotografie v galérii Osobnosti mojej obce.

BEZPEČNÉ VARENIE
Pracovné vyučovanie v jeden novembrový štvrtok prebiehalo vo štvrtom
ročníku inak ako je bežne zaužívané. Žiaci pracovali v štyroch
skupinách na praktických úlohách. Doma si nachystali rekvizity a
pripravili sa na tému Kuchyňa - vybavenie a bezpečnosť. Deti si priniesli
vybavenie do kuchyne, nakreslené a vystrihnuté suroviny, obaly z
potravín. Niektorí si vyrobili zástery a kuchárske čiapky. V kuchyni
„varili“ rizoto, v kartónovej peci piekli pizzu a počas činností
komunikovali na danú tému, učili sa správať bezpečne, spolupracovať v
skupine. Škoda, že je tá vyučovacia hodina taká krátka. Fotografie v
galérii Bezpečné varenie.

Srdečne Vás pozývame na 2. ročník podujatia VIANOCE NA
VALALE. 19.12.2013 o 17:00 hod. v telocvični školy.
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Zo Základnej školy v Drienove
PRAVEK DNES?
Ale áno! V našej škole je všetko možné. V rámci nášho úsilia o
zážitkové vyučovanie pripravili žiaci šiesteho ročníka vyučovaciu hodinu
v predmete dejepis s témou o praveku. Zaujímavé fotografie pozrite v
našej školskej galérii Pravek dnes?

ODPADOVÝ MATERIÁL AKO VYNÁLEZY
Odpad, zbytočnosti. Na hodine výtvarnej výchovy sme pospájali
užitočné s príjemným, tvorivosť a predstavivosť spolu s
environmentalistikou, zabavili sme sa aj niečo naučili. Do galérie
Odpadový materiál ako vynálezy boli pridané fotografie.

MEDZI NAMI MRAVCAMI
Fotoreportáž z mraveniska 5. triedy. Lepšie raz vidieť, ako stokrát
počuť. A najlepšie zo všetkého je zažiť na vlastnej koži. Piataci vedia,
že biológia nie je nuda a život mravcov je zaujímavý. Fakty z učebnice
ožili počas tradične netradičnej hodiny. Žiaci si lepšie zapamätali pojmy,
keď sa na mravce zahrali: stavali a ochraňovali mravenisko, slúžili
kráľovnej, starali sa o vajíčka. Jednu zo skupín si pozrite v galérii Medzi
nami mravcami.

MALÝ ŠKOLÁK A PENIAZE
Finančnou gramotnosťou chápeme schopnosť človeka rozumieť
podstate a funkcii peňazí a ich významu pre plnohodnotný život.
Samozrejme aj nám záleží na budúcnosti našich žiakov, preto sa
finančnej gramotnosti venujeme už od prvého ročníka. Dôkazom toho
bolo súťažno-zábavné popoludnie s názvom Školák a peniaze. Išlo o
podujatie súťažno-zábavného charakteru, sledovali sme rozvíjanie
finančnej gramotnosti veku primeraným spôsobom. Súťaž bola určená
žiakom prvého stupňa. Súťažili v eurokvíze, europočítaní, nakupovali a
platili eurami v obchode a potrápili sa aj nákupným blokom. Žiaci
pracovali v skupinách a tá najúspešnejšia s najvyšším počtom
získaných bodov sa stala víťazom. Fotografický materiál nájdete v
školskej galérii Malý školák.

ČERVENÉ STUŽKY
V predvianočnom čase, vo vôni ihličia, škorice a vanilky, nie je ľahké
rozoberať témy ako AIDS, únosy ľudí a drogy. Tieto problémy však,
bohužiaľ, nie sú imaginárne. Sú skutočné, postihujú veľa ľudí na našej
zemi. Je ťažké o nich rozprávať, nie ich zažívať na vlastnej koži. Pred
Vianocami je práve vhodný čas upozorniť na trpiacich, vyjadriť sústrasť
s ich ťaživým bremenom. Červené stužky (1. december) sú symbolom a
názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú pod záštitou Dr.
Dariny Sedlákovej, MPH, riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku a s
podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci
rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2013“),
Obvodného úradu v Žiline (odbor školstva) a mesta Žiliny organizuje
Gymnázium sv. Františka v Žiline. Kampaň sa uskutočňuje pod
odbornou garanciou viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v
zahraničí. Do siedmeho ročníka celoslovenskej kampane Červené
stužky sme sa zapojili aj my. Už minulú stredu dostala každá trieda na
hornom stupni do triedy veľkú červenú stužku. Na jej druhej strane bola
pracovná plocha, na ktorej sa žiaci mali možnosť vyjadriť k
problematike AIDS, duševného zdravia a závislosti, únosov a
obchodovaniu s ľuďmi. V pondelok sme sa všetci zišli na dolnej chodbe.
Zástupcovia každej triedy z horného stupňa prezentovali svoju červenú
stužku. Ich rozprávanie dopĺňali krátke dokumenty na plátne. Najväčšiu
pozornosť sme venovali téme AIDS, ku ktorej sme si na záver premietli
film Anjeli. Skutočné príbehy ľudí na plátne a osudy chorých detí v
Afrike boli plné bolesti a bezmocnosti. Snehové papierové vločky z
výzdoby na chodbe projektor nechtiac zachytil na premietaciu plochu.
Nevšedný kontrast, pravdivý ako sám život, v ktorom sa krása a neha
spája s nešťastím a bolesťou. Je na nás, aby sme deti, ktoré idú do
života, varovali pred pascami, v ktorých môžu uviaznuť. Viac na
oficiálnej stránke kampane: http://www.cervenestuzky.sk/.

KULTURPARK KOŠICE
25. november - Katarína – studený, veterný, novembrový deň. Štvrtáci
sa vybrali na návštevu Kulturparku do priestorov bývalých kasární v
Košiciach spolu s deviatakmi. Naplánovali sme návštevu dvoch výstav:
Steel Park - kreatívna fabrika a Krása v kroji ukrytá. Už cesta
autobusom SAD bola pre niektorých malých veľkým zážitkom, pekné
dojmy priniesla hlavne prechádzka po historickej časti Košíc, lebo
väčšina detí bola v druhom najväčšom meste na Slovensku prvýkrát.
Steel park nás veľmi zaujal. Bolo to hlavne tým, že všetko sme si mohli
vyskúšať a chytiť do ruky (triedili sme odpad, pozinkovali plech, merali
silu, pozorovali magnety, merali silou svalov, vlastnou silou sa
„prekopali“ do stredu Zeme...). Táto technika nás tak pohltila, že sme
nestihli všetko, čo sme si na tento deň naplánovali. Na záver si deti
samy vytlačili aj certifikát. Deviataci majú trošku iný uhol pohľadu a
exkurziu videli takto: "V zrekonštruovanej budove sa teraz nachádza
Kulturpark, kde v súčasnosti prebieha výstava Steelpark. Súčasťou
výstavy sú fyzikálne pokusy so supravodičmi a vákuom. Mohli sme

vidieť aj rôzne technické vymoženosti, napr. roboty, stroje, ktoré merali
tep alebo silu stisku. Zúčastnili sme sa na 3D premietaní o konštruovaní
lietadiel a lietajúcich strojov. Okrem iného sme videli aj priebeh topenia
železa a ocele v U. S. Steele, ktorý je partnerom výstavy. Overili sme si
platnosť fyzikálnych zákonov a naučili sa veľa nového. Výstavu, ktorá
ešte stále prebieha, si môžete ísť pozrieť aj s rodičmi do Kulturparku v
Košiciach." Spomínané aktivity sú realizované v rámci projektu Košice Európske hlavné mesto kultúry 2013: "Kasárne/Kulturpark sú
novodobým typom kultúrnej inštitúcie, ktorá poskytuje priestor na tvorbu
a prezentáciu súčasnej kultúry a umenia v oblasti hudby, vizuálneho
umenia, literatúry, filmu, divadla a tanca. Kultúrne centrum je najväčšou
investičnou aktivitou projektu Košice - Európske hlavné mesto kultúry
2013. Nová kreatívna, vzdelávacia a oddychová štvrť je funkčne
zložená z troch hlavných budov, doplnených o niekoľko menších
tvorivo-prezentačných a funkčných objektov vsadených do areálu parku.
Kultúrne centrum tohto typu reflektuje potreby mesta a regiónu a
zviditeľňuje ich na medzinárodnej úrovni. Transformácia niekdajšieho
kasárenského objektu na kultúrne centrum sa premieta aj do logotypu
Kasárne/Kulturpark, v ktorom je symbolicky vyjadrená lomkou
oddeľujúcou tieto dve slová. Symbol tankov je odkazom militárnej
minulosti komplexu." (Viac na http://www.kasarne.sk/.)

ŠALIANSKY MAŤKO
„Bola raz jedna malebná krajina - Slovensko sa zvala. V nej malé
mestečko Šaľa. A tá
Šaľa Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera
Hronského mala. Do tohto mestečka detičky sa schádzať začali. Vo
svojich hlavičkách chcú podľa svojich predstáv celý svet pretvárať.
Detsky túžiť po činorodosti, väčšej láske, po porozumení, po šťastí, po
odhaľovaní krívd a utrpení, aby sa im rozprávka či povesť tou „živou
vodou“ mohli stať.“ Týmito slovami sme otvorili školské kolo recitačnej
súťaže Šaliansky Maťko (28. 11. 2013). Súťažilo sa v prednese
slovenských povestí. Určená bola žiakom 2. až 7. ročníka. V 1. kategórii
sa na 3. mieste umiestnila E. Nemcová, na 2. mieste N. Vargová, 1.
miesto sme neudelili. V 2. kategórii sa na 3. mieste umiestnila S.
Herbertová, na 2. mieste L. Šmalecová a na 1. mieste Filip Cvik. Do
galérie Šaliansky Maťko boli pridané fotografie.

VYUČOVANIE ANGLICKÉHO JAZYKA METÓDOU CLIL
Jednou z prioritných požiadaviek pri uplatnení sa jedinca v dnešnej
spoločnosti je znalosť cudzích jazykov. V súčasnosti sa zavádzajú nové
formy vyučovania cudzieho jazyka. Jednou z týchto foriem je CLIL
(Content Language Integrated Learning). Ide o vyučovanie školského
predmetu v jazyku odlišnom od bežne používaného jazyka. Jednoducho
povedané, žiaci sa s cudzím jazykom nestretávajú len na hodinách
angličtiny, ale i na hodinách iných predmetov, napr. prírodoveda,
vlastiveda, matematika, hudobná výchova. Deti sa tak učia jazyk vo
vzájomných súvislostiach, v prirodzených situáciách, čím sa posilňujú
komunikačné zručnosti. Vyučovanie metódou CLIL sme realizovali v 1.
ročníku na hodine matematiky. Vyučovacia hodina danou metódou bola
pre žiakov nová, vnímali ju ako spestrenie vyučovania. Cudzí jazyk
používali automaticky a prirodzene, keďže metóda rozvíja všetky štyri
zručnosti (čítanie, písanie, počúvanie, rozprávanie). Určite v nej
budeme pokračovať aj v iných ročníkoch.

KVETY JESENE
Aj keď je jeseň pomerne smutným ročným obdobím, predsa žiari
mnohými farbami. Nie inak tomu bolo počas štvrtkového popoludnia
(21. 11. 2013). Stretli sme sa pri aranžovaní kvetov a tvorbe
nevšedných ikebán v súťaži Kvety jesene, vyhlásenej ABC CVČ v
Prešove. Svoju šikovnosť, talent a tvorivosť si zmerali mladší i starší
žiaci, tak dievčatá, ako aj chlapci. Hoci by sme to nečakali, práve
chlapci sa umiestnili na popredných priečkach: D. Juhás (1. miesto), P.
Klajber (2. miesto) a 3. miesto obsadili šiestačky – A. Kriššová, V.
Murajdová a K. Semančíková. Teší nás, že súťaž oslovila kreatívnych
žiakov našej školy. Inšpiráciu možno nájdete v galérii Kvety jesene.

PYTAGORIÁDA
"Radosť z uvažovania a chápania je najkrajší dar prírody", povedal
Albert Einstein. Tento najkrajší dar majú aj mnohí naši žiaci, ktorí sa
zúčastnili na školskom kole matematickej súťaže Pytagoriáda. V dňoch
10. a 11. decembra 2013 si 13 žiakov potrápilo svoje hlavičky s 15
úlohami z matematiky. Niektorým to šlo lepšie, iným horšie, ale
nakoniec to všetci zvládli. Sedem žiakov patrí k úspešným riešiteľom:
Miriam Anna Fecková – 6. roč., Viktória Murajdová – 6. roč., Jakub
Kuľka – 4. roč., Sebastián Harvan – 5. roč., Silvia Herbertová – 5. roč.,
Martin Kuľka -7. roč., Martin Remeta – 8. roč. Blahoželáme. Do galérie
Pytagoriáda boli pridané fotografie.

Všetkým čitateľom želáme pekné sviatky, zdravie,
pokoj a porozumenie a šťastné vykročenie do roka
2014

