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Fašiangový čas je odpradávna časom radosti a veselosti. Aj v našej obci bolo dňa 22.2.2014 veselo na bále, ktorý organizovala kultúrna komisia
pri Obecnom úrade v Drienove. Drienovský bál otvoril p. starosta Ing. Petro, ktorý pekne privítal hostí a poprial im večer plný zábavy. Po príhovore
p. starostu a úvodnom tanečnom kole, vystúpila skupina orientálnych tancov SORAYA z Košíc. A bolo sa načo pozerať. Večerom plesajúcich
návštevníkov sprevádzala hudobná skupina FAMILY a DJ Rado z Košíc. Na svoje si prišli všetci, aj mladší aj starší. O chutnú večeru sa postarala
spoločnosť p. Kočiškovej z Kendíc. Originálnu výzdobu, ktorá upútala mnohých hostí, zabezpečila a vkusne naaranžovala p. Jakubčová spolu so
svojimi žiakmi, ktorí jej usilovne a s veľkou radosťou pomáhali. Zútulnila a spríjemnila tak priestory telocvične ZŠ. Vyvrcholením večera bola
bohatá tombola, za ktorú sa patrí poďakovať našim dlhoročným sponzorom: Obecný úrad Drienov, COOP Jednota Prešov GaG s r.o., p. Guman;
RAPES stavebniny, p. Straka; PD, Ing. Sabol; Tvoja doba, p. Cvik; TMT elektro, p. Horváth; Salón FRISÖR KLIER s.r.o. Košice; Kaderníctvo
EVA, p. Janičová Drienov; p. Golodžej, p. Korem, Mgr. Pribula, Drienov; JUDr. Sopková Michaela, Drienov; p. Dudek, Drienov; p. Šarina, Prešov;
Kultúrna komisia pri OcÚ, Drienov. Na záver patrí poďakovanie všetkým, organizátorom, hosťom a všetkým, ktorí venovali svoj voľný čas a
energiu príprave a priebehu 16. ročníka Drienovského bálu.

Juraj Murajda: Sestričky
V Centre sociálnych služieb v Drienove
o chorých, nevládnych sa sestričky starajú,
denné, nočné zmeny s vypätím všetkých síl zvládajú.
Mám tam sestru, často tam chodievam.
Veľkú radosť mám, ako tak na tie sestričky pozerám.
Sú to obyčajné ženy, dumám,
čo ma na nich tak fascinuje, že ich v úcte mám?
Po mnohých pozorovaniach som dospel,
že tie sestričky sú zlaté,
že je radosť ich pozorovať,
ako si len vedia poradiť s tými všetkými
ženami, chlapmi, chorými,
skutočne ťažko životom skúšanými.
Ako len šikovne pomáhajú s vozíkmi,
ako ony všade oči majú,
ako to všetko zvládajú.
Spoločenská miestnosť, jedna, druhá,
všade sestrička pohyblivá.
Chodby ako zrkadlá vždy čisté, upratané,
všetky izby čisto udržiavané.
V každej izbe posteľ pre každú pacientku iná,
cez deň ustlaná, na noc pripravená.
Sestričky ako roboty zvládajú viacero remesiel.
Tu lieky podávajú, tam sa o čistotu starajú.
Sú holičky, kozmetičky, strihačky
a tým nevládnym - dobré mamičky.
Tu prebaľujú, tam na toaletu sprevádzajú,
viackrát počas dňa jedlo podávajú.
Takto sa ony nezištne starajú.
Koľko očí tie naše sestričky majú,
keď všade vidia, všetko sledujú,
každý chybný pohyb usmerňujú?
Kedy vlastne oddychujú?
To my asi nepochopíme, len a len ich obdivujeme.
Ešte sa aj usmievajú, ba sem-tam si aj zaspievajú.
Len škoda, že sú spoločnosťou málo hodnotené,
aspoň takto my im s láskou poďakujeme.
Nech vám pieseň, sestričky, veselá a skromná,
dodáva silu a zahrieva pri vašom srdiečku.
By ste zdravé po celý rok boli,
svoju neľahkú prácu úspešne aj naďalej vykonávali.
K tomu vám vyprosujeme veľa trpezlivosti,
nadovšetko plného zdravia, aj veselosti
a všetkých Božích milostí.

Milí rodičia, občania, priatelia a známi!
Ďakujeme
všetkým,
ktorí
nám
Imro Šrubkar
pomáhate, ktorí nás podporujete,
ďakujeme všetkým za poukázanie 2% z
Dobri kamarat
daní pre naše deti.
Je tu nový rok 2014 a s ním sa opäť
Eštok a Kotuľa po dobrej viplace
uchádzame o Vašu priazeň, o Vašu
idu spite domu, čapaju po blace.
dôveru.
Eštok še pošmiknul na kraju furmancu
Za naše deti Vás prosíme o poukázanie
a pľus! - jako s mechom šmari s ňim do šancu. 2% Vašich už zaplatených daní za rok
Škrabe še na drahu, no vše spadne nazad.
2013 aj v tomto roku.
Ufuľani stuka: "pomož mi, kamarat!"
Opäť nastal čas, kedy rozhodujeme, ako
budú využité naše peniaze, ktoré sme
Kotuľa še snaži, ľemže už ňevlada,
poukázali v minulom roku štátu vo forme
bo s Eštokom caha veľki korec blata:
daní. Aj Vy môžete rozhodnúť, využite
"Ach, vidzim praceľu, že ja s tebu ňehňem,
toto svoje právo.
no ja ci kamarat, ta ku tebe ľehňem!"
Rodičovské združenie pri našej škole je
tiež prijímateľom 2%. Veríme, že u Vás
Šarišske čudo
nájdeme porozumenie a Vy osobne,
Vaša rodina, priatelia a známi či Vaša
firma
pomôžu
poukázaním
2%
Bula raz v Šarišu beťarska dzedzina,
zaplatenej dane našim deťom.
ľudze tam jako bi ďablovi rodzina:
V prípade, že sa tak rozhodnete,
chlopi mocno piľi, babi še vadziľi,
vyplňte, prosím, spolu s Vašou mzdovou
skľepare klamaľi, dzivki še prespaľi.
účtovníčkou
VYHLÁSENIE
O
POUKÁZANÍ SUMY DO VÝŠKY 2%
Ta pan pľeban še tam v jednej mere staral,
ZAPLATENEJ DANE a POTVRDENIE
že jak to napravic ten zopsuti valal?
O ZAPLATENÍ DANE.
Hvarja kantorovi: "Ach, sluchajce, Rudo,
Uvedené tlačivá si môžete vyzdvihnúť v
tu už nam pomože ľem dajake čudo!"
našej škole alebo stiahnuť z našej
webovej
stránky
Nato kantor hvari: "Škoda nam ufnosci,
(www.zsdrienov.edupage.org). Ak ich po
bo panbuh na ňebi ma ine starosci.
ich vyplnení vo Vašom zamestnaní
Aľe ja mam napad, vera ňechocjaki,
odovzdáte v našej škole, doručenie na
že v našim kosceľe zjavi še Duch svati.
príslušný daňový úrad a potvrdenie
tlačív miestne príslušným daňovým
Jak vi zavolace Ducha od oltara,
úradom už zabezpečí naša škola, aby
vtedi ja vipuščim holuba z košara!"
Ked v ňedzeľu pľeban "Pridz Duch svati!" ste s poukazovaním nemali zbytočné
starosti. Ak Vám to lepšie vyhovuje,
zvolal,
môžete odniesť tlačivá na daňový úrad
tu ozve še kantor: "Joj, kocur ho zožar!"
sami.
Údaje
o
prijímateľovi:
SRRZ
Rodičovské združenie pri Základnej
škole, sídlo: Drienov, 082 04, Námestie
kpt. Nálepku 12, IČO/SID: IČO:
Ak chceš mať doma princeznú,
42343054, právna forma: občianske
chovaj sa ako princ.
združenie.
Takto získané finančné prostriedky
Ak sa budeš chovať ako vôl, budeš
škola po dohode s rodičovským
mať doma kravu.
združením využíva pre potreby Vašich
detí - našich žiakov. V uplynulom roku to
bolo čiastočné financovanie ďalšej
interaktívnej tabule. ĎAKUJEME!

Šarišske klapancie

Na zamyslenie
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Stalo sa nestalo v Drienove
Miniatúrky zo života
Prváčka Marienka si veselo poskakuje cez drienovský parčík okolo pomníka
smerom ku škole. Zrazu sa spoza roha knižnice vynorí veľká kolísavá postava v
širokých sukniach. Keď mohutná žena zbadá dievčatko, zvraští čelo, zamáva
päsťou a spustí: "Dobre, že ce vidzim, smarkata jedna! Tebe ešči nichto nigda
nevičiscel zubi? Ta co ti maš co v škoľe kričic na našeho Jožku a ešče ho ku temu i
bic? Čekaj, ľem ci poviem maceri!"
Keď Marienka zbadá nazlostenú spolužiakovu mamu, najprv vyľakaná cúvne, lebo
Jožko od nej naozaj vyfasoval a jeho mama vyzerá byť veľmi silná, ale s každou
sekundou z nej strach padá a strieda ho spravodlivý hnev: "Neno, neno, šak ket ten
vaš Joško taki glupi! Furt še mi ľem vipituje, furt odo mňe opisuje, ňeda mi pokoj!
Hento me tak nazloscel! Ket sme maľi nakrešľic, jak sme še v žime sankaľi, ta odo
mňe šicko, šicko odkrešľel, a ešče še i podpisal MÁRIA IVANOVÁ. A ja ho od zlosci
zbila," s odhodlaním ubrániť svoj spravodlivý čin, podala vysvetlenie Marienka.

Z pamätnej knihy obce Drienov
Strana 130, rok 1949
Počasie
Zo silvestrovskej zábavy kráča sa neisto. Tu voda, tam blato, veru, už dávno
nepamätať takú miernu zimu na Nový rok. Aby sa nepovedalo, Traja králi trošku na
zime pridali, ale ten krátky mesiac celkom popustil. Zima sa sťahovala na sever. 6.
marca víta škovránok usilovných roľníkov na poliach. Jarné práce sú u konca,
roľníci sú nespokojní, srážky, ktoré by napomáhaly vzrastu rastlín, ako si otáľajú.
Deti majú radosť z májového teplého a suchého počasia, cez obed na Toryse
kúpalo sa mnoho detí. Jún doplnil to, čo nedal máj. Boly časté srážky a studené
počasie.
Žatva započala sa 10. júla. Keďže všetko obilie zrazu dozrelo, roľníci neunavne od
skorého rána do noci pilne kosia, aby sa ani jedno zrno nevysypalo na poli. Výnos
obilnín bol dobrý.
Koncom augusta severák donáša skorú jeseň. Nastal čas oberačiek. Úroda jabĺk,
hrušiek a orechov bola dobrá, slivák skoro ani niet.
Babie krátke leto v septembri schlaďuje studený severák. Večerné ohníky na poli
ukazujú, kde sa vykopávajú zemiaky. Úroda zemiakov je primeraná až na hony, kde
chrobáč zemiaky poškodila, bola úroda zemiakov podpriemerná.
Jesenné práce na poli ukončujú sa v októbri, už iba hlávková kapusta čaká na
skľuzeň. Roľníci sa tešia na výnos z kapusty, ale prerátali sa. Odpredaj kapusty bol
tak slabý, že mnohí roľníci kapustu nechali na poli, kde postupom času zhnila, alebo
ňou krmili dobytok, tým utrpeli veľkú škodu.
11. novembra padá prvý sneh. Nastáva zima. Už dávno je tomu, aby zima tak skoro
sa usalašila. Zima studená a suchá trvá až do koncu roku.

Futbal – členská schôdza

Dňa 5. 1. 2014 naši futbalisti na členskej schôdzi hodnotili výsledky činnosti
mužstva dospelých, dorastencov aj žiakov. Mužstvo dospelých na tom, po
polovici súťaže, mohlo byť lepšie, nebyť domácich prehier. Dorastenci po
postupe mali väčšie ambície, ale asi si neuvedomili, že to nie je posledná trieda,
kde prišlo všetko "samo". U žiakov je najväčší problém v tom, že starší chlapci
odídu do dorastu. Taktiež sa volil výbor, lebo nový predseda odišiel. Členská
schôdza zvolila 5 členný výbor a revíznu komisiu. Predsedom výboru FK Drienov
je Eugen Čontafolský, revíznej komisie Stanislav Jurek. Prajeme im, nech sa im
ich práca darí. Na schôdzi sa odhlasovalo aj členstvo v klube. Okrem
registračných preukazov budú aj členské preukazy. Kto chce do práce FK
hovoriť, musí byť aj členom a zaplatiť členské, ktoré bolo stanovené na 2 € na
rok. Výbor bol zvolený na obdobie troch rokov. Prajeme novému výboru, ako aj
členskej základni, veľa príjemných zážitkov a spokojnosti s výsledkami našich
mužstiev.
Milan Bardák
Ďakujeme
všetkým
príbuzným,
priateľom, kolegom a známym,
ktorí sa dňa 27. decembra 2013
prišli rozlúčiť s našim drahým a
milovaným manželom, švagrom,
bratrancom Jozefom Dvorčákom,
ktorý nás opustil 22. decembra
2013 vo veku 68 rokov. V mene
smútiacej rodiny ďakujeme za
účasť na pohrebe, za všetky
prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Poďakovanie patrí za dôstojnú
rozlúčku
kňazovi
drienovskej
farnosti.
Manželka Alžbeta a celá smútiaca
rodina
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Spoločenská kronika
V prvom štvrťroku roka 2014 gratulujeme týmto
jubilantom:
K 60-tym narodeninám
09. 01. Terézia Kmecová
14. 01. Jozef Sabol
24. 01. Marta Kmecová
27. 01. Mária Hudačková
16. 02. Pavol Tomko
27. 02. Irena Paločková
22. 03. Mgr. Peter Illiáš

Žižkova 86
Žižkova 27
Kvetná 30
Krátka 5
Osloboditeľov 28
Mlynská 37
Osloboditeľov 64

K 70-tym narodeninám
23. 01. Mária Sabolová
31. 01. Mária Gállová
26. 02. Alžbeta Pribulová
26. 02. Albín Tomáš
21. 03. Anna Vancová

Košická 12
Jarková 30
Tehelná 9
Okružná 58
Letná 15

K 80-tym narodeninám
15. 02. Anna Parkanská
26. 02. Elena Fialková
15. 03. Jozef Kustra

Letná 1
Májová 23
Mlynská 27

K 90-tym narodeninám
07. 01. Marta Sosová

Osloboditeľov 72

Medzi nami vítame nových občiankov:
15. 12. Martin Balog
Pod Dvorom
22. 01. Martin Krajinský
Pod Dvorom
22. 01. Dominika Balogová
Pod Dvorom
04. 02. Samuel Balog
Pod Dvorom

4
5
8
19/A

K sobášu gratulujeme:
18. 01. Ján Suchovič
a
Denisa Kuzmiaková

Májová 27
Prešov

Navždy sme sa rozlúčili:
22. 12. Jozef Dvorčák, 68 r.
08. 01. Mária Mišková, 87 r.
08. 01. Ladislav Rabatín, 57 r.
10. 01. Mária Genská, 64 r.
01. 02. Anna Balogová, 59 r.
03. 02. Helena Gurbaľová, 86 r.
08. 02. Helena Kurucová, 75 r.

Jarková 42
Okružná 9
Osloboditeľov 11
Jarná 2
Pod Dvorom 4
Kvetná 41
Okružná 29

Bavíme sa s občasníkom
Keď piješ, musíš poznať mieru! Inak by si toho mohol
vypiť málo.
Nikdy neposudzujte človeka podľa jeho priateľov!
Spomeňte si na Judáša.
Nediskutuj s hlupákom - ostatní by si vás mohli pomýliť.
Láska, ktorá nikdy nebýva vzájomnou, je láska k vlasti.
Boh vymyslel sen, diabol budík.
Ak sa chceš oženiť s múdrou, peknou a bohatou - tak sa
musíš oženiť tri razy.
Je zaujímavé, akí sú k vám ľudia milí, keď vedia, že
odchádzate.
Sponzor je človek, pre ktorého je jednoduchšie rozlúčiť sa
s peniazmi, ako vysvetliť kde ich vzal.
V dôsledku impotencie ešte nikto neumrel! (...ale sa ani
nikto nenarodil!)
Čierne pivo je podstatne lepšie ako svetlá budúcnosť.
Na svojich chybách sa učíme, na cudzích robíme biznis.
O korupcii vo vláde sa zásadne vždy hovorí v minulom
čase.
Rýchlo jazdíš - pomaly ťa ponesú.
Naša závisť trvá vždy dlhšie než šťastie tých, ktorým
závidíme.
Ak vás po nociach trápi svedomie, spite cez deň.
Najlepší spôsob ako prinútiť ženu aby vás pozorne
počúvala, je hovoriť zo sna.
Babie leto je výsledkom neopodstatneného feminizmu.
Žena je ako košeľa. Až keď ju máš na krku, vieš, čo je to
za číslo!
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Z Materskej školy v Drienove
FAŠIANGOVÝ KARNEVAL
Od fašiangov do Veľkej noci, vinšujem vám kratšej noci,
cez deň slnka teplého a zdravíčka pevného!
Fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia. Staré dievky plačú,
že sa nevyskáču.
Na fašiangy býva zvykom v našej materskej škole usporiadať
fašiangový karneval. Deti sa naň chystajú s pani učiteľkami nacvičujú
karnevalové piesne, básne, spoločne si vyrábajú a zdobia karnevalové
masky. Ale ani naši rodičia nezaháľajú. Vymýšľajú masky tak, aby boli
deti spokojné a šťastné. Deti sa s veľkou radosťou obliekajú do masiek,
tancujú, veselia a pripomenú si staré zvyky a zvyky starých rodičov.
Fašiangy sú súčasťou slovenskej tradície. Fašiangové obdobie začína
od Troch kráľov a trvá až do Popolcovej stredy. Je to čas, keď sa všetci
zabávajú, veselia a hodujú.
Táto milá akcia sa uskutočnila v priestoroch materskej školy, kde sa
zišlo množstvo masiek. Všetci si dali na výbere masky naozaj záležať –
boli rozmanité a originálne.
Pri predstavovaní masky, deti si so záujmom prezreli každú masku.
Striedali sa princezné, šašovia, vodníci, kovboji. Celý karneval sa niesol
v dobrej nálade sprevádzaný veselou hudbou. Nechýbala hostina
tradičné
fašiangové
šišky.
Deti
boli
ocenené
diplomom
a sladkosťami, víťazom bol každý, kto si priniesol masku. Z karnevalu
sme všetci odchádzali spokojní a plní zážitkov.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k usporiadaniu tohtoročného
karnevalu. Ďakujeme samotným maskám a tvorivým mamičkám
a oteckom, ktorí pomáhali masky vytvoriť. Želáme si, aby sme sa na
karnevale o rok stretli znova a už teraz sa veľmi tešíme. A že sme sa
skutočne vynikajúco bavili, môžete vidieť i na fotkách na web stránke
našej MŠ.

Interaktívne divadlo Alexandra Pallesitza
Interaktívne divadlo Alexandra Pallesitza navštívilo našu materskú školu
s rozprávkou „Snehulienka a sedem trpaslíkov“.
Zábavno – poučná rozprávka do deja ktorej boli zapojené deti aj p.
učiteľky. Počas predstavenia dávali deti svoje emócie bezprostredne
najavo.
Divadlo A. Pallesitza spájame s plnením výchovno-vzdelávacích cieľov.
Nápadité, skvelé prevedenie, poučenie, kreatívne spracovanie klasickej
rozprávky, interaktívne zapojenie detí do divadelného predstavenia,
prosociálny a pritom humorný nádych, ktorý obohacuje a spestruje
život detí v MŠ.
Tešíme sa na ďalšiu návštevu tohto divadla, ktoré je výnimočné a
zaujímavé pre všetkých zúčastnených.

Pripravenosť na školu
Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý
nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú
spôsobilosť.
Dôležité podmienky, ktoré je potrebné spĺňať:
•
porozumenie vyučovaciemu jazyku (dieťa, ktoré nie je
schopné porozumieť inštrukciám učiteľa, nemôže vychádzať v
ústrety očakávaniam a nie je pripravené učiť sa)
•
rečová chyba (vyžaduje odbornú logopedickú starostlivosť už
pred vstupom do školy)

dostatočná slovná zásoba (predpoklad vyjadrovať postoje,
vedomosti, citové rozpoloženie dieťaťa)
•
zraková diferenciácia predlohy
•
sluchová diferenciácia (slabikovať)
•
práca s knihou (poznanie listov, stránok, odlíšenie písaného
textu od obrázkov a pod.)
•
orientácia v priestore (odlíšenie čo je hore, dole, vpravo,
vľavo, predo mnou, za mnou, ...)
•
orientácia v čase (prežívanie aktuálneho času dnes, aký deň
nasleduje zajtra, čo bolo včera, ...)
•
ovládanie číselného radu do desať
•
poznanie a pomenovanie základných farieb
•
správne držanie ceruzky (nie kŕčovite)
•
plynulosť ťahov ceruzkou
•
schopnosť nápodoby jednoduchých geometrických tvarov
•
primeraný tlak na papier pri písaní či kreslení
•
schopnosť udržiavať čistotu na predlohe (neškrtať,
negumovať, neopravovať, nekrčiť predlohu, ani ju netrhať)
•
pochopenie pojmu čísla (schopnosť ukázať konkrétny počet
na prstoch alebo predlohe bez vymenúvania číselného radu)
•
odlišovať pojmy veľa, málo, veľký, malý, ľahký, ťažký ...
Testovanie školskej zrelosti:
Psychologické testovanie školskej spôsobilosti sa zakladá na
predpoklade, že existuje určitý súbor predurčených schopností, ktoré by
mali dosiahnuť všetky deti pred vstupom do školy a informovaným
súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa o vykonaní testov školskej
zrelosti
Pretože vývin každého dieťaťa je individuálny a osobitý, každá diskusia
o pripravenosti na školu a jej mapovanie musí zohľadňovať minimálne
tri faktory:
•
rozmanitosť doterajších zážitkov, skúseností, nadobudnutých
zručnosti a vedomostí
•
veľkú vývinovú rozmanitosť a rozmanitosť v podmienkach
učenia
•
individuálne rozdiely v očakávaniach, motivácie ku školským
výkonom
Každé psychologické vyšetrenie školskej spôsobilosti vychádza
z aktuálnych poznatkov skúmania psychických funkcií jedinca, dopredu
stanovených schopností, zručností, vedomostí a zohľadňovaní potrieb
školy.
Po vyšetrení je možné zvoliť pre dieťa niektoré z nasledujúcich riešení:
1. dieťa zaškoliť v normálnom termíne
2. odložiť začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden rok
(rodič musí súhlasiť s odporúčaním)
3. zaradiť dieťa do špeciálnej školy alebo triedy
4. dieťa predčasne zaškoliť (deti s intelektovým nadaním, ktoré splnili
testy školskej zrelosti )
Počas odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky je
dôležité, aby takéto dieťa napredovalo a pravidelne navštevovalo MŠ,
zákonný zástupca spolupracoval s pedag. Zam. MŠ a v plnej miere sa
rodič takémuto dieťaťu venoval, aby všetka zodpovednosť nebola na
pleciach danej MŠ. V opačnom prípade odklad povinnej školskej
dochádzky dieťaťa nesplní svoj účel.
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TATRY NEZOMRELI!
Edukačnú výstavu TATRY NEZOMRELI sme realizovali v spolupráci s
OZ TATRY. OZ ponúklo na inštaláciu výstavu, ktorá je „reakciou na
oficiálnu interpretáciu veternej kalamity z dňa 19. novembra 2004.
Výstava predstavuje TANAP, tatranskú udalosť, prináša faktografické
a fotografické informácie o úlohe mŕtveho dreva v lese, riešeniach
podobných udalosti v zahraničí, predstavuje lesné aktivity v SR a pod.
Výstava pozostáva zo 138 zalaminovaných materiálov formátu A4 a je
možné si ju objednať." Samozrejme sme neváhali a výstavu objednali aj
pre naše deti. Dňa 5. februára 2014 sme sa tak stali jedným z ďalších
účastníkov putovnej výstavy. Výstavu si v priestoroch školskej knižnice
pod vedením pedagógov prezreli žiaci 1. i 2. stupňa. Svoje názory a
postrehy zapísali do putovnej kroniky, ilustráciou prispel S. Suchovič z
8. ročníka. Sme radi, že sme sa mohli stať jedným z členov tejto
zaujímavej a poučnej akcie. Výstavu posúvame ďalej, tentokrát putuje
do Martina. Čítajte viac: http://pado.blog.sme.sk/c/260426/Edukacnavystava-TATRY-NEZOMRELI.html#ixzz2scxXrvym.

TÝŽDEŇ PRIATEĽSTVA
Medzinárodný týždeň priateľstva pripadá na posledný (celý) februárový
týždeň. Ide o pohyblivý sviatok a tento rok začal v pondelok 24.
februára. Je podporovaný a dotovaný Medzinárodnou spoločnosťou

priateľstva a dobrej vôle – ISFGW, ktorá vznikla v roku 1978.
Prirodzene ani naša škola nestála bokom, veď priateľov nikdy nie je
dosť. A tak sme aj my venovali posledný februárový týždeň priateľom a
priateľstvu rôznymi aktivitami. Známych a kamarátov máme možno
mnoho, ale tých ozajstných priateľov len pár. Tak či onak, dobré vzťahy
sa vždy oplatí osláviť. Mať dobrých kamarátov, s ktorými môžeme
„pokecať“ o hocičom, či skutočných priateľov, ktorí nám pomôžu aj v
núdzi, nie je samozrejmosť. Mnohí ľudia do našich životov vstupujú a po
čase odchádzajú. O tie hodnotné vzťahy sa treba starať, upevňovať ich
a neustále do nich vkladať energiu. Hoci to vieme, znie to tak trochu
namáhavo. Pritom kvalitne utužiť priateľstvo sa dá veľmi prirodzene a
príjemne. My sme ponúkli niekoľko aktivít: tvorivé dielne na tému
priateľstvo, pútavý príbeh o priateľstve medzi človekom a zvieraťom
spojený s prekvapením pre účastníkov, kvízy, PC súťaže, hlavolamy,
výstavu charizmatických fotografií. Popoludňajšie stretnutia priniesli
veľa zábavy, ale aj poučení. V stredu sme sa všetci stali účastníkmi
príbehu s názvom Slová a klince majú veľa spoločného. Išlo o
vyrozprávanie príbehu o chlapcovi, ktorý bol zlý k svojmu okoliu a jeho
zlobu podfarbenú istou dávkou irónie sme si vyskúšali na vlastnej koži.
Týždeň priateľstva bol zavŕšený v piatok, a to odovzdaním symbolickej
odmeny všetkým, ktorí nešetrili úsmevom, podaním pomocnej ruky a
otvoreným srdcom. A čo vy, nezabudli ste na svojich priateľov?
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HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktoré sa
uskutočnilo 26. 2. 2014, bolo nielen tradičným pripomenutím
najvýznamnejšieho slovenského básnika Pavla Országha Hviezdoslava
a 165. výročia jeho narodenia, ale najmä recitačnou prehliadkou tých
najlepších recitátorov školy. Výnimočne súťažilo 35 žiakov. Prevahu
mali mladší žiaci, pričom početnejšie bola zastúpená poézia. Keďže
došlo k zmenám v jednotlivých kategóriách, po prvýkrát sa súťažne
mohli zúčastniť aj prváci. Výkony súťažiacich boli vyvážené. Je
potešujúce, že záujem o dobrú knihu ešte nevymizol. V okresnom kole
v Prešove nás 25. marca bude reprezentovať druháčka Katarína
Lengyelová (próza) a štvrták Filip Cvik (próza). KARNEVAL A DISKO
Dňa 30. januára 2014 sa uskutočnil ďalší ročník školského karnevalu,
ktorý tradične organizujú najstarší žiaci školy. Aj tohtoroční deviataci
ukázali, že sú dôstojnými pokračovateľmi tradície, všetkým účastníkom
pripravili bohatý program a skvelú zábavu. Podujatie sa stretlo s veľkým
záujmom, čo sa ukázalo na bohatej účasti i množstve krásnych masiek.
Je zrejmé, že z roka na rok stále viac dominujú precízne ručne
pripravované kostýmy, ktoré sú zároveň prehliadkou originálnych
nápadov ich tvorcov. Navštívili nás víly, vianočný stromček, ceruzky,
autá, rôzne rozprávkové postavičky... Programom nás sprevádzali naši
deviataci, ktorí pripravili pestré a zaujímavé súťaže pre všetkých
zúčastnených. Tí, ktorí neboli ocenení v kategórii masiek, skúšali
šťastie v tombole. Celá telocvičňa žila programom a pre starších aj
diskotékou do neskorých večerných hodín. Atmosféra na karnevale bola
výborná, už dnes sa tešíme na ďalší ročník. V školskej galérii Karneval
nájdete aj fotografie.
IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV
V decembri 2013 uplynuli takmer štyri mesiace od chvíle, keď naši
prváci prekročili po prvý raz brány základnej školy. Počas tejto doby sa
zoznámili s učiteľmi, spolužiakmi, prostredím, zžili sa s pravidlami našej
školy, a preto nastal čas, aby sa stali riadnymi členmi žiackej obce. Za
riadnych členov žiackeho spoločenstva „FK Drienovčatá“ ich
imatrikulovali už tradične najstarší žiaci - naši deviataci. Úvod stretnutia
patril vystúpeniu najmenších a program ďalej pokračoval rôznymi
zábavnými súťažami, sprevádzanými chytľavou hudbou. Všetci sme sa
spoločne zabavili a prežili úsmevné chvíle, ktoré naštartovali príjemné
prežitie vianočných sviatkov. Do galérie Imatrikulácia prvákov boli
pridané fotografie.
ZÍSKANÝ CERTIFIKÁT
V novembri tohto školského roka sa nám podarilo uzatvoriť ďalší projekt
medzinárodnej spolupráce základných a stredných škôl s názvom Merry
Christmas greeting video cards, za ktorý sme získali certifikát.
Partnerskými školami sa tento rok stali základné školy z Bulharska,
Poľska a Španielska. Cieľom projektu bola výmena vianočných
pozdravov rôzneho spracovania, napr. vo forme fotografií, koláží, videí,
animácií a pod. Na jednotlivých zadaniach pracovali žiaci pod vedením
vyučujúcich cudzích jazykov a informatiky na oboch stupňoch školy.
Niektoré z ich prác si môžete pozrieť vo fotoalbume. Veríme, že
rovnako pracovito a kreatívne budú pracovať aj deti z partnerských škôl.
Do galérie eTwinning 13/14 boli pridané fotografie.
PRVÉ MIESTO
K doterajším pekným výsledkom našich žiakov v olympiádach
pridávame ďalší úspech, a to z obvodného kola matematickej
olympiády. Naša žiačka Katka Kuľková (9. roč.) sa v tejto súťaží
umiestnila na 1. mieste z celkového počtu 53 zúčastnených žiakov.
Matematická súťaž je pre žiakov veľmi náročná, o čom hovoria aj
celkové výsledky obvodového kola - iba 22,6 %-ná úspešnosť všetkých
zúčastnených deviatakov. Všetci Katke k úspechu blahoželáme.
OLYMPIÁDA - ANGLICKÝ JAZYK
Dňa 15. januára 2014 sa uskutočnilo obvodné kolo olympiády v
anglickom jazyku, na ktorom našu školu v kategórii 1B reprezentovala
Katka Kuľková z 9. ročníka. V konkurencii 19 žiakov obsadila naša
talentovaná žiačka 1. miesto. Svojou pracovitosťou a talentom je pre
nás všetkým veľkým príkladom. Katka našu školu reprezentovala aj na
krajskom kole, ktoré sa konalo dňa 10. februára 2014 sa v ZŠ Bajkalská
29 v Prešove. V konkurencii 12 žiakov obsadila so skutočne
minimálnym rozdielom (len pol bodu) nádherné 2. miesto. Katke k
dosiahnutému úspechu blahoželáme a želáme jej veľa chuti a síl do
ďalšieho štúdia.
ŠALIANSKY MAŤKO
Dňa 17. 1. 2014 sme sa zúčastnili na oblastnom kole súťaže Šaliansky
Maťko, ktoré sa uskutočnilo v príjemnom prostredí detskej knižnice
Slniečko. Atmosféra, podporená výberom prostredia (priestory
kočovného divadla Drak i miestnosť zdobená nádherným stropom, kde,
mimochodom, býval aj P. O. Hviezdoslav počas svojho štúdia v
Prešove), určite prispela ku kvalitným výkonom mladých recitátorov.
Ocenila ich aj porota zastúpená ABC CVČ v Prešove, zástupcami
Domu Matice slovenskej v Prešove a knižnice Slniečko. Nás potešil
predovšetkým výkon nášho žiaka Filipa Cvika, ktorý sa umiestnil na

peknom treťom mieste. Do galérie Šaliansky Maťko boli pridané
fotografie. (Viac na domovskej stránke: http://www.salianskymatko.sk/.)
ŠKOLSKÁ KNIŽNICA NA WEBE
Zaujímavou informáciou pre všetkých čitateľov školskej knižnice je nový
fakt, že sa databáza knižných jednotiek stala súčasťou serveru
Slovenskej národnej knižnice pre malé a stredné knižnice. Táto zmena
prináša možnosť vyhľadávania ľubovoľnej knižnej jednotky na zadanom
mieste, čo prináša rýchlu a spoľahlivú informáciu o jej prístupnosti v
školskej knižnici. Následne po tom, čo si informáciu vyhľadáte, môžete
si Vami vybranú knihu osobne vypožičať v pracovných dňoch od 14:00
do 15:20. Vyhľadávajte na príslušnom linku, kde si v ponuke
„Vyhľadávanie dokumentov“ alebo v ponuke „Abecedné prezeranie“ a
následne „Lokácie“ vyberiete v zozname knižníc tú našu (názov našej
knižnice je ZŠ Drienov) a zadáte vyhľadávaný výraz. Podrobnosti o
vyhľadávanej jednotke následne rozbaľte klikom na ikonu tesne pod
vyhľadaným výrazom: http://mask.snk.sk/. Odkaz na knižnicu už
nájdete aj v ľavom menu na školskej webovej stránke:
www.zsdrienov.edupage.org.
ŽIACKY ŠKOLSKÝ PARLAMENT
Stalo sa už peknou tradíciou na našej škole, že sa v rámci školského
roka nesie hneď niekoľko dní v znamení netradičného oblečenia, súťaží
či farieb. Akcie sú vyhlasované žiackym školským parlamentom. V
nedávnych dňoch sme preto mohli stretnúť žiakov, učiteľov i ďalších
pracovníkov školy v netradičných odevoch, napr. ozdobených čapicou,
kravatou či v dominujúcich farbe dňa, odetých napr. prevažne dožlta,
doružova, dozelena a pod. Začiatky boli miestami trochu ostýchavé a
nesmelé, no v priebehu ďalších dní sa rozbehla reálna konkurenčná
bitka tried, ktorá ešte len čaká na svojho víťaza. Uvidíme, čo ešte
prinesie kreativita členov žiackeho parlamentu v nasledujúcich
týždňoch. Súčasťou tradičných podujatí ŽP sú i medzitriedne športové
turnaje. Naposledy sme sa stretli s dievčatami pri vybíjanej a chlapcami
pri florbale. Športový duch sa nezaprel v žiadnom zo zúčastnených. Čo
chýbalo v kvalite výkonu daného obmedzením veku, to bolo vyvážené
správnym športovým nadšením. Tešíme sa spoločne na ďalšie výzvy!
PIJEM ZDRAVÚ VODU, NÁPOJ Z VODOVODU
Vo štvrtok pred karnevalom mali rodičia druhákov možnosť prísť sa
pozrieť na vyučovanie. Druháci mali prírodovedu a učili sa o vode.
Otvorenú hodinu prírodovedy sme avizovali s dostatočným predstihom,
ale s takým záujmom rodičov a starých rodičov sme nepočítali. Preto
nás hojná účasť veľmi potešila. Žiaci sa zahĺbili do skúmania vody, jej
vlastností a rôznych podôb, pričom robili aj rôzne pokusy. Svoje
predpoklady a zistenia zapisovali do pracovného zošita i na tabuľu,
pretože pracovný zošit bol zobrazený vizualizérom. Zábavnou formou
sme vyskúšali, ktoré látky sa vo vode rozpúšťajú, ktoré nie, aké
vlastnosti má čistá pramenitá voda. Druháci už vopred vedeli, že voda
je pre nás dôležitá, že sa nachádza v telách rastlín, živočíchov i v
ľudskom tele. Spolu s prezentáciou o vode si zopakovali aj poznatky o
tom, v akej podobe ju môžeme vidieť v prírode. Záver patril výzve na
ochranu čistej vody a jej zachovanie pre budúce generácie. Do galérie
Voda - otvorená hodina boli pridané fotografie.
MALÍ ZÁCHRANÁRI
Zachráňme svet! Teda aspoň jeho malú časť. A prečo sa o to nepokúsiť
už v mladom veku, napríklad na hodinách výchovy k zdraviu. A tak sme
v treťom ročníku zachraňovali. Teda – akože! Spoločne sme zistili a
zozbierali čo najviac informácií o všetkých záchranných zložkách, s
ktorými sa môžeme hocikde a hocikedy stretnúť. Zapojili sme všetky
naše sily, ale aj schopnosti rodinných príslušníkov i známych. A
výsledok? Pred spolužiakmi sme v plnej paráde prezentovali všetko to,
čo sme sa naučili, vidieť sme mohli dokonca aj skutočnú policajnú
uniformu! Všetkým „záchranárom“ ešte raz ďakujeme. Do galérie Malí
záchranári boli pridané fotografie.
ZÁPIS PRVÁČIKOV
4. február bol veľký deň pre budúcich prvákov, pretože sa konal
slávnostný zápis do 1. ročníka. Zápis absolvovalo 29 predškolákov.
Žiaci 1. ročníka ich privítali krátkym programom. Na zápis sa prišla
pozrieť aj pani Zima, ktorá bola na našich budúcich prvákov veľmi
zvedavá. Kým rodička vypisovali potrebné tlačivá, budúci prváčikovia
plnili úlohy, ktoré im pani Zima zadávala. Za odmenu si domov odniesli
malú pozornosť. Do galérie Zápis budúcich prvákov boli pridané
fotografie.
POĎAKOVANIE-ČLOVEK V OHROZENÍ
Občianske združenie Človek v ohrození ďakuje všetkým darcom za
podporu vzdelávania detí v Afganistane: "Milí naši darcovia zo Školy
namiesto ulice, dovoľte sa nám poďakovať za Vašu dôveru a podporu v
roku 2013. Prajeme... úspešný nový rok 2014." A vďaka našej podpore
bude môcť naša spolužiačka chodiť do školy aj v roku 2014.
DARCOVIA
Ďakujeme všetkým našim sponzorom za pomoc a podporu, v ostatnom
období to boli napr. p. Straka, p. Galovič, p. Cviková, p. Petro, p. Ferko
za firmu Ronex.

