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Šťastie je voľba

Žil raz jeden nevoľník. Je jedno, kedy a kde. Bol však podriadený svojmu pánovi. Jedného dňa pracoval na poli a prišiel k nemu tulák. "Ahoj, čo
robíš?" spýtal sa ho neznámy pocestný. Otrok mu všetko rozpovedal. Aký je pán prísny, ako od rána do večera drie a ako sníva o slobode. "Ale Ty
môžeš byť slobodný," povedal mu pocestný. Otrok naňho pozrel štýlom: "Čo Ti šibe?" "Naozaj môžeš. Áno, teraz nevieš ako, ale naozaj môžeš
byť slobodný. Budeš musieť na seba vziať riziko, že možno nebudeš mať kde bývať, že možno nebudeš mať čo jesť, ale že budeš môcť robiť, čo
chceš. Že budeš slobodný." Toho dňa začal otrok premýšľať. Premýšľal o slobode. A o niekoľko rokov neskôr bolo otrokárstvo zakázané.
V súčasnosti sme vystavení oveľa väčšiemu riziku. Tiež sa hráme na otrokárov a otrokov. Len pravidlá hry sú pozmenené. A otrokmi sa stávame
dobrovoľne. Myslím, že Mark Dzirasa raz povedal, že za peniaze, ktoré nemáme, si kupujeme veci, ktoré nepotrebujeme, aby nám závideli ľudia,
ktorých nemáme radi. Prečo? Načo? Dobrovoľne pcháme hlavu do oprát, ktoré nám nastavujú banky a kadejaké finančné skupiny. Chceme
krásny dom a na ten predsa potrebujeme hypotéku, veď ju má každý. Na to, aby sme zarobili na hypotéku, musíme chodiť do práce, odsunúť
svoje "bezvýznamné" sny, a mať auto na leasing, aby sme sa do tej práce pohodlne dostali. Veď čas tlačí... (vytrhnuté z blogu)

Jazykové okienko
Našli sme na internete a rozhodli sme sa, že zverejníme týchto 10 rád zo slovenčiny. Skúste si
niečo z nasledujúcej poradne zapamätať a hlavne používať.
1. Predložky s/so, z/zo
•
ak sa neviete rozhodnúť, pomôže jednoduchá pomôcka:
•
s/so sa vždy píše v prípade, že sa pýtate s kým, s čím (inštrumentál)
•
prišiel so sestrou; boli sme tam s odborníkom
•
z/zo použijete v prípade, že sa pýtate - z koho, z čoho (genitív)
•
práve sme sa vrátili z dovolenky; povedal to zo slušnosti
2. Pekní/pekný
•
mäkké i píšeme v prípade, že ide o prídavné meno v množnom čísle v nominatíve:
•
pekní muži; stáli tam šikovní futbalisti, ktorí dali veľa gólov
•
tvrdé y píšeme v jednotnom čísle mužského rodu:
•
pekný chlapec; šťastný slon
3. O päť minút/za päť minút
•
používajú sa obe formy, ale závisí od obsahu výpovede:
•
za päť minút, ak veta vyjadruje časový úsek, počas ktorého trvá dej:
•
dopíšem to za 5 minút; dokončím hru za dva dni
•
o päť minút sa používa na označenie času (bodu v čase), keď sa niečo stane
(napríklad niečo sa začne):
•
o päť minút začína predstavenie; o desať minút budem na stanici
4. Nieje - nie je
•
ide o dve slová a preto ich treba písať vždy oddelene
5. Vykanie
•
sloveso musí byť vždy v druhej osobe množného čísla:
•
správne: Podali by ste mi tú knihu, pani Nováková? Cením si, že ste prišli načas,
pán doktor.
•
nesprávne: Podala by ste mi tú knihu? Cením si, že ste prišiel načas, pán doktor.
6. Vzhľadom na/k
•
správna je väzba s predložkou vzhľadom na: vzhľadom na danú situáciu, vhľadom na
dôvody,
•
nesprávne je používať spojenie vzhľadom k: vzhľadom k situácii, k dôvodom
7. Napadlo mi/ma
•
ak vám zišiel na um nápad, tak použite spojenie
•
napadlo mi: napadlo mi urobiť to takto, napadlo mi nakresliť obrázok
•
napadlo ma sa používa v prípade, že vás napadla zver alebo nepriateľ: napadlo ma
niekoľko psov
8. Euro sa skloňuje
•
euro patrí do slovenčiny ako každé iné slovo, a preto ho treba skloňovať, a to podľa
vzoru mesto, takže: v jednotnom čísle: euro, bez eura, euru, (mám) euro – o eure, s eurom; v
množnom čísle: eurá, bez eur, eurám, (mám) eurá, o eurách, s eurami
9. Prvýkrát/prvý raz
•
prípona -krát sa píše vždy spolu so slovom: paťkrát; tisíckrát
•
pomocné podstatné meno raz sa píše vždy oddelene päť ráz; niekoľko ráz; jeden raz
•
POZOR! Dlhé -á má slovo raz iba v spojeniach typu päť ráz pri číslovkách od päť
vyššie!
10. Sami/Samy
•
sami sa používa iba v prípade, že ide o slová mužského rodu, životné, v množnom
čísle: chlapi tam ostali celkom sami
•
samy píšeme v ženskom rode, mužskom neživotnom a stredom rode: ženy budú
diskutovať samy; deti sú doma samy; mestá si to vyriešia samy
•
TIP: To isté platí aj v prípade radi/rady!
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Šarišske klapancie
Imro Šrubkar
Ďuro v baše
Ďuro dobre predal na jurmaku bika,
patri še oslavic to u Bartošika.
Ta zašol do karčmi: "Puldeci mi naľej,
šickim na zdravičko a už idzem daľej."
Ľemže kamaraci še tam pripľantaľi,
daľše puldecaki do gagora ľaľi.
Vimotal še z karčmi až ňeskoro večar,
isce ho pochvaľil ten varoski šmecar,
bo chodňik so zadkom hev-tam pozamital,
choc o taku službu ňichto ho ňepital.
Ba i kvitki v parku za šorom poľival
a ku temu sebe cahacu zašpival.
Ked spadnul na kanal a obid tam vracil,
co anciaš ňechcel! - Pugiľar tam stracil.
Prave ked chcel dzvihnuc spadnutu bakuľu,
ta dajaki pes mu oľiz papuľu.
Pri mescickim dome garadiče zbada,
bul bi še i skuľal, ked ňe jedna baba.
Nasčesce na rohu tlusta baba stala
a našeho Ďura pevňe zatrimala.
Ľemže zrak spiteho večar je už klamni,
ňebula to baba, aľe slup reklamni.
Ďuro kolo ňeho dookola krača,
totu "tlustu babu" z každej strani maca.
Nakoňec pobačel, že ňema štalt ženi,
no nato vam zostal mocno prestrašeni.
Ked už das tricecraz ten slup obkeroval,
skrikňe: "Ježiš Marija, chto me obmuroval?!!

Bavíme sa s občasníkom
Išiel dedo na bicykli, prepadli ho zbojníci a
hovoria mu:
- Dedo, daj dušu alebo peniaze.
- A kerú dušu? Prednú či zadnú?

Vážení dôchodcovia, chcete si v našich
vozidlách sadnúť? Staňte sa vodičmi MHD!

Na zamyslenie
Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte
aj vy im.
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Stalo sa nestalo v Drienove
Miniatúrky zo života
Niekedy môže dobrý skutok vyzerať zaujímavo. Ten môj bol špeciálny, až mám
problém ho popísať.
Ešte ako mládenec som sa vracal večer domov. Svetlá na ulici svietili kostrbato, a
tak som skoro zakopol o suseda, ktorý ležal v priekope. Bol mi jasný dôvod, prečo
sa tam uložil a vám ho asi tiež nie je potrebné vysvetľovať. Svedomie mi nedalo,
aby som ho tam nechal, a tak som sa ho snažil postaviť na nohy. Nijako to nešlo,
tuho so mnou bojoval, tak som si ho nadhodil, že si ho nejako prehodím cez plece a
vtedy sa to stalo. Jeho celodenný jedálny lístok sa ocitol pod našimi nohami.
No toto mi chýbalo! Ťahal som ho z celej sily preč, ale on ani za svet. Z
nepochopiteľnej príčiny sa chcel vrátiť na "miesto činu" a aj sa mu to nakoniec
podarilo. Začal rukou "triediť" kôpku, čo ma neskutočne rozčúlilo: "Bači, co to robice,
co sce praše?"
On mi na to odmumlal: "Praše, praše, ňe som praše, aľe mi tam spadla proteza! Ta
ju mušim najsc, bo jak budzem jesc, ňe?"
Počínanie tohto človeka, jeho dôvod, ale hlavne vidina zakladania nájdenej protézy
na svoje miesto zapôsobili na môj žalúdok tak, že som ho v tom momente
napodobnil.
Bol som rád, že v tej chvíli nevidel naše tragikomické predstavenie žiadny divák.
Ťažko by som vysvetľoval, kto z nás je väčšie "praše".

Z pamätnej knihy obce Drienov
Strana 131, rok 1948
Autobusová linka
Dňa 5. januára bola slávnostne otvorená autobusová linka na trati Šariš.
Bohdanovce – Košice. Pri slávnosti okrem miest. obyvateľstva boli prítomní
zastupcovia ONV a ČSD. Drienov je priamo spojený s Košicami.
Akčný výbor
Februárové udalosti nedaly na seba čakať dlho ani v tun. obci. Hneď bol utvorený
Akčný výbor. 20. apríla bola zriadená dočasná miestna správna komisia.
Sviatok práce
1. mája obec vysiela na slávnosti do Prešova alegorický voz a krojované skupinky.
Občania, ktorí čakali na nakladné auta, aby brali účasť na slávnosti v Prešove, ostali
doma, keďže po nich auta neboly poslané.
Staré zvony
21. mája z rím. kat. kostola odvážajú obidva zvony do zvonolejárne v Trnave, keďže
menší praskol. Rím. kat. obec objednala tri nové zvony.
Živelná povodeň
Dňa 7. júna rozšírila sa strašná zvesť. Každý utekal k Toryse, ktorá zaliala celé
polia. Voda bola na 80 cm vysoko pri dome Jozefa Jureka Zuzku.
Poľnohospodárske rastliny utrpely vodou, všetko bolo zničené, iba krmná repa
nebola vodou natoľko poškodená.
Parcelácia veľkostatku
V auguste a v septembri bola skončená parcelácia drienovského veľkostatku.
Dekrétmi dostala sa zem do rúk bývalých deputátnikov a maloroľníkov.
Nové zvony
19. sept. previedla sa posviacka troch nových zvonov pre rím. kat. kostol. Posviacku
previedol msgr. Ján Dobranský, farár – dekan zo Solivaru.

Zasadnutie OZ

Dňa 3.4. sa zišlo obecné zastupiteľstvo na svojom 21. zasadnutí. Po schválení
programu a kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí poslanci
schválil:
•
rozpočtové opatrenie č.1 v príjmových a výdavkových položkách
•
vstup obce do verejno-súkromného OZ TRI PRUTY so sídlom: Obecný
úrad Záborské č.39. Toto združenie je zamerané na spoluprácu
zúčastnených obcí pri implementácii stratégie rozvoja územia a iných
programov založených na princípoch prístupu LEADER počas rokov
2014 - 2020 v zmysle práv a povinností členov tohto združenia
•
mesačný plat starostu na r. 2014
•
vzali na vedomie správu hl. kontrolóra o vykonaných kontrolách za r.
2013 a plán kontrolných činností na r. 2014
•
súhlasili s výstavbou rod. domu na ul. Jarkovej
•
sociálnu výpomoc pre dvoch občanov obce
•
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka
školského zariadenia na území našej obce
•
zámenu pozemkov medzi obcou a Rímskokatolíckou cirkvou
•
dodatok č. 1 k nájomnej zmluve medzi obcou a spol. Slovak Telecom
V diskusii poslanci navrhli spoplatniť osvetlenie multifunkčného ihriska a to
poplatkom 3,-€/hod. Ďalej sa zaoberali odvodom dažďovej vody na Májovej ulici
kde je potrebné jednať s vlastníkmi dotknutých pozemkov. Po týchto
interpeláciách poslancov starosta zasadnutie ukončil.

30. 4. 2014

Spoločenská kronika
V druhom štvrťroku roka 2014 gratulujeme týmto
jubilantom:
K 60-tym narodeninám
02. 04. František Makuch
11. 04. Jozef Gomulec
23. 04. Magdaléna Švihurová
11. 05. Štefan Kočiščin
24. 05. Božena Zgolová
20. 06. Jozef Tomko
23. 06. Irena Mižáková

Okružná 36
Mlynská 31
Okružná 23
Okružná 9
Tehelná 19
Osloboditeľov 58
Revolučná 24

K 70-tym narodeninám
09. 05. Ľudmila Demeková
18. 05. Irena Suchodolinská

Kvetná 7
Záhradná 40

K 80-tym narodeninám
15. 04. Eduard Korem
31. 05. Ema Balogová
10. 06. Margita Bujnovská

Kvená 4
Pod Dvorom 11
Mlynská 23

K 90-tym narodeninám
01. 04. Jozef Ivan

Žižkova 31

Medzi nami vítame nových občiankov:
26. 02. Anna Ivanová
Žižkova 74
07. 03. Jakub Kišiday
Letná 2/A
13. 03. Alex Timotej Miškár
Mierová 2
12. 03. Michaela Klajberová
Kvetná 31
22. 03. Džesika Balogová
01. 04. Marek Timko
K sobášu gratulujeme:
20. 03. Július Džobák
a
Anežka Horvátová

Pod Dvorom 6
Pod Dvorom 6

Navždy sme sa rozlúčili:
15. 03. Stanislav Kačkoš, 51 r.
07. 03. Jozef Staško, 81 r.
04. 04. Regina Straková, 81 r.

Mlynská 21
Májová 14
Žižkova 16

Bavíme sa s občasníkom
Môj dedo hovorí:
"Svet sa neskutočne zmenil. Ja si ešte pamätám na svoj
prvý bozk a moja vnučka si už nepamätá na svojho
prvého manžela."
Nikdy nenosím so sebou svoju výplatnú pásku. Keby som
náhodou zomrel pri nehode, ľudia by si mohli myslieť, že
to bola samovražda!
Vždy nosím v peňaženke fotku svojej manželky a detí. To
mi pripomenie prečo tam nie sú žiadne peniaze!
- Včera na zabave som spoznal jednu čerticu...
- Hej? A jak to dopadlo?
- Cala viplata pošla do pekla.
- Žena moja, zajtra pôjdeme spolu do mesta, kúpiť pre
mňa bundu.
- Načo mám ísť s tebou? Nevieš si ju kúpiť sám?
- V televízii povedali, že keď si kúpim novú bundu,
odkúpia moju starú.
Idú si tak dvaja muži do neba a jeden sa pýta druhého:
- Prečo si zomrel?
- Vieš, prišiel som o deň skorej zo služobnej cesty a chcel
som nachytať moju nevernú manželku. Pozriem do
spálne - nič. Pozriem do kuchyne - nič. Do komory - nič.
Do kúpeľne - nič. Tak som z tej veľkej radosti dostal
porážku.
- Vidíš ty idiot, keby si sa pozrel do chladničky, mohli sme
obaja žiť!

30. 4. 2014
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Z Materskej školy v Drienove
Morena, Morena - ľudové zvyky
Tam hore, v tej tmavej komore. Čo si tam robila? Mlieko som mútila.
Kdeže je to mlieko? Vrany ho vypili: Kdeže sú tie vrany? Na suchom
konári. Kdeže je ten konár? Chlapci ho odťali, do vody hodili...
Jeden pekný slnečný deň deti niesli Morenu k rieke Toryse, kde ju p. uč.
zapálili a hodili do rieky, aby odplávala preč od nás a s ňou aj zima a
choroby. Deti jej kývali a vyvolávali slniečko riekankami a pesničkami,
aby sa už na nás každý deň usmievalo, zohrievalo nás, aby sme boli
zdraví a mohli sa hrať. Morena je symbolom zimy a na jar končí jej
vláda, je to figúrka vyrobená z papiera a má oblečené ženské šaty.

zvončekom, kde bolo tam bolo... Ujo Ľubo pripravil túto známu
rozprávku do inej, zaujímavej polohy, ktorá vyvolala u detí hlboké citové
zážitky. Sledovali veľmi pozorne hlavnú postavu Červenú čiapočku, ale
aj zlého vlka. Celý obsah rozprávky bol popretkávaný peknými
pesničkami a veselou hudbou. A ako býva v rozprávkach zvykom,
nakoniec sa všetko dobré skončilo. Poučenie: nedávať sa do reči s
neznámymi, byť ostražitý a pozorovať svoje okolie.

Anglický jazyk v MŠ

21.03.2014 našu MŠ navštívilo javajkové divadlo Slniečko s
rozprávkovým príbehom Hugo a jeho sladkosti. Toto divadlo obohatilo
naše deti o nové zážitky, poznatky. Bolo to niečo nové, s čím sa deti
stretli po prvý raz. Javajkové divadlo má takú zvláštnosť, že bábky sú
vodené na paličkách, nazývame ich javajky, názov tohto divadla je
odvodený od ostrova Jáva.
Príbeh vyvolal u detí sústredenosť, pozornosť, poučenie.

V mesiaci marci sa pre rodičov detí, ktoré navštevujú krúžok anglického
jazyka, uskutočnila otvorená hodina. Pani lektorka predviedla rodičom
prácu s deťmi s využitím rôznych metód a foriem. Hravou formou detí
so záujmom ukázali svojim rodičom, čo dokážu a koľko sa vedia naučiť.
Striedaním slovíčok, krátkej rozprávky, spevu a riekaniek v anglickom
jazyku si prítomní všímali svoje deti aké boli sústredené, pozorné.
Zábavnou a poučnou formou prebiehala celá otvorená hodina. Našim
cieľom je vytvoriť už v rannom veku dieťaťa pozitívny vzťah k výučbe
cudzích jazykov a využiť získané poznatky ako základ pre výučbu na
základnej škole.

Ujo Ľubo

Sokoliarska show v materskej škole

Javajkové divadlo

Dňa 24.03.2014 navštívil Ujo Ľubo našu MŠ s rozprávkovou hudobnou
hrou Červená čiapočka. Rozprávka je pre každého z nás, veľkého či
malého, svetom kde sa často a rád vracia. Svetom, kde dobro víťazí
vždy nad zlom, láska nad nenávisťou, kde sa všetko začína a končí

Už tisícročia sokoliarstvo fascinovalo ľudí. Krása, rýchlosť a
majestátnosť dravcov vždy našich predkov priťahovali. Túto krásu
dravcov
mohli
deti
MŠ
vzhliadnuť
v
materskej
škole.
SOKOLIARSKA SKUPINA HORUS predviedla svoje umenie s dravými
vtákmi pre deti MŠ.

Zo Základnej školy v Drienove
KRAJSKÉ KOLO MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY – 1. MIESTO
V marci sa v priestoroch Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity
uskutočnilo krajské kolo matematickej olympiády. Keďže je to najvyššia
súťaž pre žiakov základných škôl, z celého kraja sa zúčastnilo 43
výborných žiakov, ktorí majú matematiku v "malíčku". K takýmto žiakom
patrí aj Katka Kuľková, žiačka 9. ročníka, ktorá našu školu
reprezentovala v tejto ťažkej súťaži. Ako je to u našej Katky zvykom,
nedala ostatným súťažiacim šancu predbehnúť ju a samozrejme
skončila na fantastickom 1. mieste. Všetky úlohy vyriešila výborne a
získala plný počet bodov. Aj takto verejne, milá Katka, Ti ešte raz
blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy.
DEŇ SV. PATRIKA
Deň sv. Patrika je kultúrny a náboženský sviatok. Týmto dňom si
pripomíname jednak sv. Patrika, ktorý je jeden z najčastejšie
uznávaných patrónov Írska, jednak príchod kresťanstva na územie
dnešného Írska. Tento deň oslavuje katolícka cirkev i anglikánska cirkev
(najmä írska cirkev), rovnako pravoslávna a luteránska cirkev. Deň sv.
Patrika bol vyhlásený za sviatok v 17. storočí a postupne sa stal
oslavou írskej kultúry. Tento deň pripadá každoročne na 17. marec a je
jedným z najdôležitejších a najrozšírenejších sviatkov v anglicky
hovoriacich krajinách i vo svete. Postupne sa stáva aj súčasťou kultúr,
ktoré nepatria do spoločenstva anglofónnych krajín, a preto sme uznali
za vhodné sprostredkovať podstatu a posolstvo tohto sviatku aj našim
deťom. Predstavenie sviatku bolo cieľom vyučovacích hodín anglického
jazyka v priebehu týždňa od 17. – 21. marca 2014 a uskutočnilo sa
prostredníctvom interaktívnych prezentácií v anglickom jazyku s
aktívnou účasťou žiakov jednotlivých tried druhého stupňa. Žiaci boli
oboznámení so základnými charakteristikami a pôvodom tohto
cirkevného a svetského sviatku a zároveň sa čo-to dozvedeli o írskych
mýtoch a legendách spojených s týmto dňom. Pomocou pripravených
materiálov v podobe fotografií a videí získali zároveň predstavu, ako sa
Deň sv. Patrika oslavuje v rôznych kútoch sveta.
SVET PRÁCE S PROFESIONÁLOM
Svet práce je predmet, ktorý by mal, napokon to evokuje aj jeho názov,
viesť k praktickým zručnostiam. V snahe naplniť túto ideu sme pozvali
na vyučovanie jednej hodiny profesionála - aranžéra. Žiaci VIII. ročníka
mali možnosť oboznámiť sa s umením pána Sarneckého, ktorý
prezentoval svoje výtvory pred žiakmi. Nielen žiaci, ale i my
pedagógovia sme sa veru nestačili čudovať, čo všetko sa dá vytvoriť a
naaranžovať, ak má človek chuť a fantáziu. Po praktickej ukážke

týkajúcej sa aranžovania pokračoval pán Sarnecký v prezentácii svojich
výtvorov, ako sú svadobné kytice, svadobné ozdoby, plienkové torty
atď. Spolu so žiakmi sme zistili, že jedna vyučovacia hodina je na
ukážku všetkého málo a veríme, že návšteva pána Sarneckého na
našej škole nebola posledná.
MALÝ PRINC
A opäť raz iné vyučovanie. Tentokrát v 8. ročníku hodina slovenského
jazyka s témou Malý princ. V mesiaci marec sa tradične venujeme
knihám o čosi viac ako inokedy. Zvýši sa návštevnosť knižnice,
pripravujeme besedy, diskutujeme o zaujímavých knižných tituloch.
Predmetom nášho záujmu sa tentoraz stala malá, pomerne nenápadná
kniha A. de S. Exupéryho Malý princ. Knihu by sme si mohli
prvoplánovo pomýliť s knihou pre detského čitateľa. Avšak svojím
skrytým hlbokým obsahom právom získala označenie ako filozofická
rozprávka pre dospelých. Projektové vyučovanie sme začali scénkou,
ktorá pozostávala z vybraných pasáží. Nasledoval fiktívny rozhovor so
spisovateľom, ktorého sa majstrovsky zhostil jeden zo žiakov. Aj vďaka
fundovanosti "spisovateľa" mala diskusia prekvapujúci úspech. Keďže
súčasťou domácej prípravy bolo nielen prečítanie knihy, výtvarné
stvárnenie typických prvkov, ale aj výber citátov, tie sme v ďalšej časti
vzájomne prezentovali. Spomedzi mnohých nás oslovil tento: "Ak má
niekto rád kvetinu, jedinú svojho druhu, aká nerastie na ostatných
miliónoch a miliónoch hviezd, postačí mu, aby bol šťastný, keď sa na tie
hviezdy zadíva. Povie si: Moja kvetina je niekde tam..."
GEOGRAFIA INAK
Nie je hodina ako hodina... A práve hodina geografie v šiestom ročníku
bola toho dôkazom. Tematický celok, ktorému sa na posledných
hodinách venujeme, sa nazýva Amerika ako kontinent i svetadiel.
Nemali sme ešte všetci to šťastie navštíviť, vidieť a precestovať štáty
Ameriky, a tak sme si priniesli Ameriku na chvíľu k nám - geografické
učivo sme stvárnili plnením projektových úloh. A akoby zázrakom (ale s
výrazným prispením našich vedomostí) sme mohli vidieť, počuť, ovoňať
i ochutnať kúsky USA, Kanady, Kuby, Jamajky, ale aj takej exotiky,
akou je Dominikánska republika, Trinidad a Tobago. Žiaci sa tejto témy
zhostili
zaujímavým
spôsobom.
Nielenže
prostredníctvom
plnohodnotných prezentácií priblížili základné informácie o týchto
krajinách, ale zároveň sme sa mohli započúvať do tónov jednotlivých
národných hymien, prezrieť si vlajky v takmer reálnych veľkostiach, ale
aj ochutnať slávne americké pancakes (po našom palacinky). A zrazu
bola Amerika o kúsok bližšie aj k nám. Aj tak sa to dá.

Mgr. Rastislav Pribula – OXCOM,
Kvetná 24, 082 04 Drienov, tel. 0908 084 383, www.oxcom.sk, oxcom@oxcom.sk
Počítače, notebooky, komponenty do počítačov, tlačiarne, spotrebný materiál do tlačiarní, komplet počítačový sortiment.
Servis a opravy počítačov. Zhotovenie a prevádzka internetových stránok. Realizácia menších sieti. Ponúkam aj používané
značkové počítače a príslušenstvo zo zahraničných bánk.
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Zo Základnej školy v Drienove
HLASNÉ ČÍTANIE
Už po štvrtýkrát sa žiaci 1. stupňa popasovali s čítaním neznámeho
textu a nahlas. Stretli sme sa v krásnom prostredí školskej knižnice a
vybrali dve knihy vhodné pre tento vek. Prváci čítali rozprávku o
Mechúrikovi Koščúrikovi a staršie deti úryvok z knihy Chlapci spadli z
višne a dievčatá z jahody od známej spisovateľky Gabriely Futovej.
Predviedli sa tu tí, ktorí len nedávno spoznali písmenká, ale aj tí, ktorí
čítajú už dlhšie. Na tvárach detí bolo vidieť veľkú zodpovednosť až
strach, keď mali čítať pred "cudzími" mimo priestoru svojej triedy.
Spoločným posedením pri knihe sa snažíme deťom ukázať, že čítanie
je potešením a zábavou, pestovať sebadôveru dieťaťa v seba a jeho
schopnosť čítať a následne čítať s porozumením, takto dosahovať
lepšie výsledky v škole, pretože čítanie je základom akéhokoľvek
ďalšieho učenia. V závere stredajšieho marcového popoludnia sme
vybrali najlepších čitateľov z jednotlivých ročníkov: 1. roč. S.
Boldižárová, 2. roč. T. Hudák, 3. roč. T. Kočan, E. Nemcová, 4. roč. E.
Mitríková.
DEŇ ĽUDOVEJ ROZPRÁVKY
Deň ľudovej rozprávky, 16. marec, je neoficiálnym knižničným sviatkom,
ktorý vznikol v rámci kampane Slovensko Dobšinskému, pri príležitosti
180. výročia narodenia Pavla Dobšinského. Tento rok však pripadol
tento deň na nedeľu, a tak sme si ho v rámci slovenských škôl a knižníc
pripomínali v pondelok 17. marca 2014. Do akcie sa zapojili i žiaci a
učitelia našej školy, ktorí neváhali a bez ostychu sa presvedčivo obliekli
do kože rôznych fantastických, zvieracích či iných postáv. A tak sme sa
v tento deň na chodbách našej školy stretali s ježibabou, Marienkou,
vlkom, prasiatkom, Červenou čiapočkou, Snehulienkou, Bystrozrakým,
Dlhým i Širokým, ba videli sme i dedkovu družinu ťahajúcu repku či
rôzne princezné. Všetci zúčastnení ukázali nemalú odvahu, keď
vystupovali ako iné bytosti v ťažkých prestrojeniach počas celého
dopoludnia. Nemalé bolo i úsilie, ktoré vynaložili na prípravu
jednotlivých kostýmov. Veríme, že sa do podobnej akcie zapojíme
spoločne i o rok.
TÝŽDEŇ HLASNÉHO ČÍTANIA
V mesiaci apríl už pravidelne organizujú školy a školské knižnice
podujatie s názvom Týždeň hlasného čítania určený žiakom 1. a 2.
stupňa. Myšlienkou tejto akcie je zblížiť svet dospelých so svetom detí
prostredníctvom príbehov a rozprávok. Naša škola sa do projektu
zapojila už po tretí raz. Počas celého týždňa sme sa venovali mnohým
aktivitám, ktoré môžeme hodnotiť ako veľmi úspešné. Akciu odštartoval
Maratón hlasného čítania, do ktorého sa zapojili žiaci všetkých tried
spoločne s pedagógmi a vzácnymi hosťami. Zavítali medzi nás p. J.
Petro, p. J. Štefaňák (starostovia obce), p. M. Nemcová (babka i skvelá
speváčka), p. J. Rendeš a p. J. Petro (naši kňazi). Cieľom dlhého
čítania nahlas pre nás bolo, okrem samotného zážitku z čítania a
stretnutia s našimi hosťami, vytvoriť na jednom mieste vo vymedzenom
čase reťaz plynulého hlasného toku čítania. Počas celého dňa sme
čítali jednu z odporúčaných kníh pre detského čitateľa, konkr. titul od
Gabriely Futovej Nejdem a basta! V priebehu niekoľkých dní žiaci pod
vedením pedagógov diskutovali o obľúbených knihách. Mnohí žiaci
počas týchto dní vyhľadali školských knihovníkov, aby sa stali
registrovanými čitateľmi školskej knižnice. Týždeň vyvrcholil obľúbeným
a dlho očakávaným podujatím – Nocou s Andersenom.
NOC S ANDERSENOM
K Noci s Andersenom sa Školská knižnica pri ZŠ v Drienove zapojila už
po šiesty raz. Deti dostali možnosť stráviť noc v priestoroch školských
tried a prežiť dobrodružstvo na ceste rozprávok, súťaží, hier a dobrej
zábavy. Pre deti vo veku 7 až 13 rokov bol pripravený zaujímavý a
pestrý program. Na podujatí sa zúčastnilo 50 "zúrivých" čitateľov. Naša
noc sa niesla v znamení cestovania Z rozprávky do rozprávky. Večer
začal o 18:00 tradičným rozdelením detí do súťažných družstiev a
voľbou kapitánov. Už po tretí raz zodpovedne pomáhali s organizáciou
večera naši najstarší vybraní žiaci z 8. a 9. ročníka. Celkovo súťažilo 5
družstiev, ktoré si merali sily vo svojich znalostiach o rozprávkach.
Súťažili v niekoľkých kolách, riešili hádanky, tajničky, kvízy, rozprávkový
videostop, matematické úlohy a mnoho iného. O polnoci sa všetci
zúčastnení spoločne presunuli do školského parku, v ktorom boli ukryté
stopy zvierat. Deti hľadali veľmi poctivo a so správnou dávkou jasotu
našli všetky stopy. Následne ich spoločne pod vedením svojich
kapitánov identifikovali. Najväčší počet z nich priniesol svojim
zberateľom drahocenné body pre družstvo. Popri súťažení sme si
vďaka našim tetám kuchárkam pochutnali na výborných hamburgeroch.
Okolo 2. hodiny rannej zaspali prví spáči, no našli sa i takí, ktorí
statočne vydržali do rána s minimom spánku. Večer utiekol veľmi rýchlo
a všetkým nám bolo super. Účastníkov potešil i darček od spoločnosti
McDonald´s a samozrejme náš pamätný list (NsA14.pdf) Už teraz sa
veľmi tešíme na ďalší ročník. Do čítania, priatelia!

REGIONÁLNY DEŇ - VEĽKÁ NOC
Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde... Známa ľudová pieseň zaznela v
Drienove vo štvrtok 10. apríla. Zaspievali ju deti tunajšej základnej
školy, keď už po desiatykrát vynášali Morenu - pohanský symbol zimy.
V miestnej časti nazvanej „Deravý most“, ktorý spája nepriechodnú časť
ponad rieku Torysa, slamenú bábku vyzliekli z tradičného ľudového
kroja, zapálili ju a symbolicky hodili do rieky. Regionálny deň sme
tentokrát zmenili na regionálny týždeň: od pondelka 7. 4. až do štvrtka
10. 04. si žiaci v škole pripomínali Veľkú noc. Vyrábali ozdoby z
papiera, vyšívali „dečky“ na košíky, maľovali vajíčka a sadrové odliatky
rôznymi technikami. Vo štvrtok piekli „pasku“ a varili „syrek“ a
popoludní ich ponúkli pozvaným hosťom. Tvorivé dielne viedli p.
Nohajová, ktorá učila žiakov techniku maľovania vajíčok voskom, p.
Mitrík, ktorý učil chlapcov pliesť prútené korbáče, p. Sabolová priúčala
deti nádhernému remeslu – paličkovaniu. Na ostaných stanoviskách
maľovali deti vajíčka so svojimi učiteľkami, vyrábali veľkonočnú
výzdobu, vyšívali a spoznali aj techniku patchworku. Všetkým, ktorí
prispeli k tvorivému popoludniu, ďakujeme. Naše poďakovanie patrí i p.
Raniakovi za veľkonočný košík plný dobrôt, ktoré síce nie sú jedlé, ale
ulahodili každému oku. Poďakovanie patrí aj p. Vavrekovi za nádherný
takmer 2 m dlhý prútený korbáč.
MALÍ BÁBKOHERCI
Rozprávka o maľovanom vajíčku, ktorú sme s druhákmi čítali pred
Veľkou nocou, nás zaujala natoľko, že sme sa rozhodli na jej motívy
zinscenovať bábkové divadielko. Šikovní druháci si doma vyrobili bábky
na paličkách, v jednom prípade dali na paličku i ozajstnú malú bábiku.
Kulisou bola jarná krajina nakreslená v Activstudiu, k tomu jedna lavica
a mohlo sa hrať. Rozprávočka sa usadila v našom improvizovanom
divadielku raz-dva a z druhákov, ktorí väčšinou textíky čítajú sediac v
lavici, sa razom stali zruční bábkoherci. Navyše Karinka a Vaneska
priniesli svoje vlastné divadielko zložené v krabici. Mali aj svoj vlastný
príbeh, scenár a bábky. Deťom sa ich predstavenie veľmi páčilo.
Herečky museli dva razy pridávať. Hodina nám veľmi rýchlo ubehla, nik
sa ani chvíľu nenudil, veď rozprávočka poteší vždy.
SOKOLIARI V ŠKOLE
Netradiční hostia k nám zavítali 16. 4. 2014. Boli to sokoliari zo
Základnej školy Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach spolu s
dravcami a poľovníckym psom Dragonom (maďarská vyžla). Hneď v
úvode sme sa dozvedeli, že sú zároveň jedinou základnou školou na
svete, kde majú sokoliarstvo ako povinný predmet. Tiež sme sa
dozvedeli, že dravé vtáky nie sú cvičené len na vystúpenia, ale
využívajú sa aj na účely ochrany polí a sadov pred škodcami, na
plašenie vtákov na letiskách či premnožené holuby v mestách.
Pripravené vystúpenie, pozostávajúce z preletov dravcov ponad naše
hlavy, „naháňačka" dravcom či prestávky vyplnené poľovníckym psom,
bolo fascinujúce a zároveň aj veľmi zaujímavé i napriek nepriazni
počasia. Na záver nám naši sokoliarski hostia adresovali ešte jednu
prosbu: Ak nájdete zraneného dravca, zavolajte nám a my sa oň
postaráme. Dúfame, že slovo dodržíte.
DEŇ VODY
Deň vody si pripomíname v marci, vtedy sme ho aj my oslávili. Vážnu
reláciu o vode, o jej potrebe pre živočíchy i rastliny a o závažnej situácii
s plytvaním touto vzácnou tekutinou vo svete sme doplnili aj veselou
aktivitou. Menšie deti si tento deň spestrili súťažou o najzaujímavejší
dáždnik a najnápaditejší pršiplášť. Súťažiacich bolo dosť. Hlavne
pršiplášťov sa na dolnej chodbe cez veľkú prestávku zišiel slušný počet.
Všetky boli veľmi zaujímavo dozdobené. Vodné motívy skrášlili nejeden
predtým fádny odev do dažďa. Deti svoje modely veselo prezentovali.
Najnápaditejšie kúsky boli odmenené. Víťazkami sa stali dve Sáry.
Prváčka Kolarčíková za najzaujímavejší dáždnik a druháčka Funkerová
za najnápaditejší pršiplášť. Už sa tešíme na ďalší ročník súťaže.
ZLATÝ HREBEŇ
V prvý aprílový utorok popoludní sa trieda tretieho ročníka premenila na
kadernícky salón. Uskutočnili sme tu podujatie s názvom Zlatý hrebeň.
Svoju kreativitu a zručnosť v účesovej tvorbe predviedli žiačky 1., 2., 3.,
5. a 6. ročníka. Porota mala ťažkú úlohu: bolo treba vybrať najkrajší
účes, no každý účes bol niečím výnimočný. Napokon rozhodla a
víťaznou dvojicou sa stala Anička Kriššová a Viktória Murajdová zo
šiesteho ročníka.
ŽIACKY PARLAMENT ŠPORTOVO
Žiacky parlament nepoľavuje vo svojom úsilí. Výsledkom jeho aktívnej
práce boli aj popoludňajšie športové zápolenia medzi triedami 2.
stupňa. Tentokrát súťažili dievčatá, chlapci fungovali ako diváci a
povzbudzujúci.

