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Pozvánky

Aj my prepriahame náš dostavník
„Po štyroch rokoch jazdy drienovským dostavníkom po cestách a
necestách ďalekého východu (ďaleko od Bratislavy), došlo v uplynulom
týždni k výmene ťažných koníkov a pohoniča na drienovskej
dostavníkovej stanici. Bola vymenená tretina záprahu už
opotrebovaných dôchodcovských ťahúňov – z nich dvaja už do ďalšieho
zapriahnutia nekandidovali a tretí (najstarší a najzaslúžilejší) neprešiel
pre (ne)hlasy od pravidelných pasažierov. A pritom má ešte energiu,
nápady a skúseností na rozdávanie. Veríme, že jeho schopnosti budú
využité v prípade potreby mladým pohoničom na ďalšej ceste. A vítame
v postroji mladých ťahúňov, ktorí prinesú čerstvý vietor nápadov a
ochoty slúžiť pre blaho dostavníkového ľudu. Prajeme celému záprahu

Príhovor nového starostu obce

Vážení spoluobčania, dovoľte mi poďakovať predchádzajúcemu
obecnému zastupiteľstvu ako aj starostovi obce za prácu vo volebnom
období 2010 - 2014 a za všetko pozitívne, čo pre našu obec urobili.
Taktiež ďakujem voličom za účasť vo voľbách a všetkým kandidátom v
komunálnych voľbách za slušnú a korektnú kampaň. Stojíme na prahu
nového volebného obdobia a čakajú ma štyri roky práce v prospech
rozvoja našej obce a jej občanov. Pevne verím, že ciele a predsavzatia,
s ktorými som sa uchádzal o vašu priazeň, spoločne s obecným
zastupiteľstvom dokážeme pretaviť do reálnych skutkov. Dôvera, ktorú
ste mi odovzdali v komunálnych voľbách je pre mňa obrovskou výzvou
a zároveň záväzkom do budúcnosti. Mojou snahou bude v spolupráci s
obecným zastupiteľstvom riešiť problémy, s ktorými sa každodenne
stretávame a ktoré trápia našu obec a občanov. Čaká nás veľa úloh a

Redakcia oznamuje

Vážení priaznivci a čitatelia. Od roku 1999 v pravidelných intervaloch a
s pochopením vedenia obecného úradu v Drienove, sme pripravovali a
vydávali náš-váš Drienovský občasník. Snažili sme sa o spracovanie
aktuálnych a zaujímavých udalostí. Zaviedli sme pravidelné rubriky,
ktoré sa bezprostredne dotýkali histórie a súčasnosti našej obce. Dávali
sme slovo mladým i starším, športovcom obce, lekárom, poslancom,
starostovi... Aj nám nadišiel čas rozhodnutia. Povedali sme si, že
podobne ako v poslaneckom zbore obce treba zmenu. Nech našu
prácu prevezmú mladší, neokukaní, s novými nápadmi. Veríme, že sa
nájdu mladí, šikovní a sčítaní ľudia, ktorí prevezmú redaktorské pero a

úspešnú, nevytrasenú, plynulú, bohatú a šťastnú cestu počas
nasledujúcich štyroch rokov a spokojnosť cestujúceho pospolitého ľudu
drienovského. Šéfovi záprahu kvalitných, aktívnych a ochotných radcov.
Správne a včasné rozhodnutia vo veciach, ktoré budú ovplyvňovať na
dlhý čas životné podmienky cestujúcich. Rozlúčka so starým cestovným
poriadkom prebehla v družnej atmosfére. Prajeme šťastnú cestu.“
Toľko správa z celoštátnych novín „O živote na východe“. Podobnosť s
našou dedinkou je len čisto náhodná.
Šťastný a nevytrasený (zatiaľ) cestovateľ Letec
P.S. A pripájam aj záber z rozlúčkovej slávnosti.

práce, preto nám všetkým želám odvahu a odhodlanie na ceste meniť
veci k lepšiemu, trpezlivosť a vytrvalosť zvládať prekážky a ťažkosti,
ktoré nás na tejto ceste stretnú. Našu snahu nech pocítia tak obyvatelia
ako aj návštevníci našej obce. Konajme čestne, spravodlivo,
zodpovedne a v záujme tých, ktorých zastupujeme. Verím, že vo funkcii
starostu obce obstojím k spokojnosti všetkých vás. Každý z nás, či je
volený zástupca alebo občan má možnosť prispieť k rozvoju
ktorejkoľvek oblasti života našej obce, preto sa týmto obraciam na
každého, kto má záujem pomôcť využiť veľký potenciál Drienova.
Prajem Vám v novom roku pevné zdravie, šťastie, úspechy v
pracovnom i súkromnom živote a spokojný život v našom Drienove.
Mgr. Peter Tomko, starosta obce

budú pokračovať vo vydávaní Drienovského občasníka. Nech sa
prihlásia u nového starostu, ktorý myšlienku vydávania občasníka plne
podporuje. Nezatvárame za sebou dvere, prispejeme podľa chuti, času,
aktuálnosti novej redakcii malými článočkami, ale už len ako
dopisovatelia. Držíme prsty mladým novinárom.
Poďakovanie
patrí
všetkým
aktívnym
spolupracovníkom
a
prispievateľom, starostom obce a Rasťovi, že mal na nás stále čas.
Vrelá vďaka za krásne spomienky.
Vaši dobrovoľní redaktori
P.S. Najviac mi je smutno z Feriho, že sa už nebudeme naťahovať o
sľúbený príspevok.
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Z pamätnej knihy obce Drienov
Strana 138, rok 1949
Školstvo
V tunajšej obci 15. februára bola zriadená Neúplná stredná škola, 1. septembra
úplná. Na nej učili: Alexander Demjančík, poverený riaditeľ, Žófia Tokarčíková,
Anton Hajtol a Alžbeta Hajtolová, rod. Futejová.
Na národnej škole učili: Michal Haluška, Helena Halušková, rod. Porvažníková,
Mária Vargová, rod. Nieveltová, Alžbeta Medvecová, rod. Urbánová, Mária
Pavlíková, a Oľga Štimová.
Kino
Zásluhou Imricha Suchodolinského, výživ. referenta pri ONV Prešov bolo zriadené
kino v kultúrnom dome pod menom DUKLA. Prvé predstavenie bolo 10. decembra
1949. Predstavenia sú v sobotu a v nedeľu večer. Správcom kina je Imrich
Suchodolinský a kinooperátor Jozef Bednár, úradník MNV.
Pohyb obyvateľstva
V roku 1949 narodilo sa 47 detí – 21 chlapcov, 26 dievčat, zomrelo 23 ľudí – 15
žien, 8 chlapov.
Správa obce
Začiatkom decembra MNV v Drienove zvolil nový MNV – miestny národný výbor, za
predsedu zvolil Jozefa Švihuru, roľníka.
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Spoločenská kronika
Medzi nami vítame nových občiankov:
IX.

Tamara Mročová

Tehelná

IX.

Tamara Humeňajová

Žižkova

IX.

Kiara Cviková

Mlynská

X.

Alexandra Bezegová

Májová

XI.

Adam Pankuch

Osloboditeľov

XI.

Simona Husárová

Pod Dvorom

XI.

Michaela Lazorová

Jarková

Navždy sme sa rozlúčili:
X.

Justína Kucková, 69 r.

Mierová

XI.

Samuel Balog, 3 mes.

Pod Dvorom

XI.

Jozef Demek, 68 r.

Košická

XI.

František Medvecko, 84.

Mlynská

Na slovíčko pán starosta! (končiaci)
Ako starosta obce ste v decembri ukončili druhé volebné obdobie.
Čo chcete a môžete po ôsmich rokoch pôsobenia v tejto náročnej
funkcii čitateľom občasníka povedať ?
Predovšetkým chcem občanom poďakovať, že mi svojimi hlasmi vo
voľbách umožnili túto funkciu počas dvoch volebných období
vykonávať a preniesť časť svojich predstáv do života obce.
Už aj v predchádzajúcich volebných obdobiach sa v obci rozbehlo veľa
projektov, ktoré pomáhajú zvyšovať životný štandard občanov. Ako
poslanec som sa na nich podieľal a ako starosta obce som sa snažil
nadviazať na všetko dobré a rozbehnúť niečo nové. Či sa to podarilo?
Nebudem tu konkrétne vymenovávať všetko, čo sa za posledných osem
rokov v Drienove urobilo, ani hodnotiť, či toho bolo dosť, alebo málo. To
nechám na posúdenie občanom.
Vytvorili sme dobré podmienky pre činnosť materskej a základnej školy
a tým aj predpoklady pre telesný a duševný rozvoj našich najmladších.
Naša mládež sa mohla venovať tradičným „drienovským“ športom, ale
aj netradičným, v čom ich obec vždy podporovala. Nadviazali sme na
tradíciu a organizovali sme viacero kultúrnych a spoločenských
podujatí. Za nezištnú pomoc pri ich príprave a zabezpečení chcem
poďakovať všetkým poslancom, členom komisií, spoločenským
organizáciám, ale aj ostatným občanom, ktorí priložili ruky a pomohli.

Bavíme sa s občasníkom

Príde blondínka do obchodu, kde predávajú elektroniku a hovorí
predavačovi: ,,Prosím si tento televízor." Predavač odpovie: ,,My
blondínkam nepredávame." Blondínka príde domov, prefarbí sa na
brunetku a na druhý deň príde do toho istého obchodu a pýta si ten
istý televízor. Predavač sa jej opýta: ,,Vy ste tá blondínka zo včera?“
Blondínka odpovedá: ,,Áno, odkiaľ to viete?“
Predavač odpovie: ,,Lebo si znova pýtate tú mikrovlnú rúru.“
V nebi sú dve brány, jedna s označením muži ktorí žili pod papučou a
druhá ktorí nežili pod papučou. Pri bráne s označením "pod papučou"
stojí strašne veľa mužov, ale pri druhej bráne stojí iba jeden muž.
Príde svätý Peter a pýta sa: „Prečo tu stojíš, to si jediný kto nebol pod
papučou?“

Kultúrna komisia pri Obecnom úrade v Drienove vás pozýva
na Drienovský bál,
ktorý sa bude konať 7. 2. 2015 v telocvični ZŠ o 19.00 hod.
Vstupné: 15 €. V cene je zahrnutý prípitok, večera, káva,
tombola.
O zábavu sa postará hudobná skupina DECENT.

Za jednu z najdôležitejších úloh vedenia obce považujem vytvorenie
predpokladov pre výstavbu rodinných domov. Obec má schválený
územný plán, jeho zmeny a doplnky, začali sme s výkupom pozemkov
pre budúce miestne komunikácie a už sme začali aj s ich výstavbou.
Technická infraštruktúra obce sa rozrástla o vodovod a v reálnej podobe
je už aj výstavba kanalizácie. Obec si plní svoje povinnosti na úseku
odpadového hospodárstva a ochrany životného prostredia, robí
opatrenia v rámci protipovodňovej a požiarnej ochrany.
Práca na zveľaďovaní obecného majetku je ako „nekonečný príbeh“.
Nemá začiatok ani koniec. Mnohé práce sú ukončené, niektoré sú
rozbehnuté – je treba ich dokončiť a nové je potrebné naplánovať a
urobiť. Toto je už úloha pre nové vedenie obce.
V novembrových voľbách si drienovčania zvolili nových členov
obecného zastupiteľstva a starostu. Čakajú ich náročné úlohy a s tým
súvisiace rozhodnutia. Predpoklady pre uskutočnenie svojich zámerov
majú. Obec je dobre finančne zabezpečená, na rezervnom fonde je
dostatok prostriedkov na to, aby sa nové vedenie mohlo pustiť do
nových projektov bez obavy, že sa dostanú do finančných problémov.
Prajem im mnoho zdaru, úspechov v práci a pochopenia zo strany
občanov.
Ing. Jozef Petro
Muž na to: „Ja neviem, žena ma sem postavila.“
Čo je vrcholom obezity?
Keď spadnete zo všetkých štyroch strán postele naraz.
„Vojak Metlička, vy neviete, že pitie vína vo veľkom množstve zabíja?“
„Vojak sa nesmie smrti báť, pán kapitán!“
Jožinko si maľuje rúžom pery. Vidí ho otec a pýta sa ho: „Jožinko ty si
gay?“
„Nie princezná.“
Príde muž do nemocnice a hovorí: „Pán doktor rýchlo už mám iba 59
sekúnd života.“
„Minútku prosím.“

Obecná zabíjačka
27.12.2014 so začiatkom o 10:00 hod. za Obecným
domom.
Popoludňajšiu ochutnávku spríjemní ľudová hudba.
Občerstvenie je zabezpečené.
Tešíme sa na vašu účasť.

Vydavateľ: OcÚ Drienov, šéfredaktor: Mgr. Peter Illiáš, Adresa redakcie a šéfredaktora: Osloboditeľov 64, 082 04 Drienov
Miesto vydania: OcÚ Drienov, EV 3707/09, cena: 0,10 € - kopírovacie práce
Redakcia: Mgr. Peter Illiáš, Ing. Helena Vancová, Grafická úprava: Mgr. Rastislav Pribula

17. 12. 2014

DRIENOVSKÝ OBČASNÍK

3

8 + 8 rokov života
V komunálnych voľbách 15. novembra občania rozhodli, kto v
nasledujúcich štyroch rokoch bude usmerňovať rozvoj obce podľa ich
očakávania a plniť predvolebné sľuby ako starosta alebo poslanec.
Zasadnutím nového zastupiteľstva 12. decembra sa zavŕšilo moje
osemročné pôsobenie vo funkcii starostu a nasledujúce osemročné
pôsobenie ako poslanca.
Do môjho albumu spomienok môžem toto obdobie zaradiť medzi tie, na
ktoré sa nedá zabudnúť. Určite tam patria spomienky na dobrú
spoluprácu s poslancami, pracovníčkami obecného úradu, komisiami
pri obecnom úrade, riaditeľkou základnej školy Mgr. Blankou
Bobokovou, riaditeľkou materskej školy pani Annou Hnatovou,
správcami farností, vedením poľnohosp. družstva a redakciou
Drienovského občasníka na čele s Mgr. Petrom Illiášom.
Realitou života je, že okrem spomienok jednotlivca sú aj hodnotenia zo
strany okolia. Pri práci vo verejnej správe je hodnotiacim faktorom
spokojnosť čo najväčšieho okruhu ľudí. Toto som mal vždy na pamäti.
Mojou snahou bolo pracovať na prospech obce a jej občanov s
podporou poslancov a občanov, ktorí boli ochotní spolupracovať. S
týmto zámerom som ako starosta pristupoval k oživeniu obce a jej
rozvoju.
Výsledkom
bola
postupná
stabilizácia
finančného
zabezpečenia jej chodu bez úverov a zadĺženia, vyriešenie problematiky
materskej školy, rekonštrukcie miestnych komunikácií – ulíc,
vybudovanie okružnej križovatky s chodníkmi a zelenými plochami v r.

2006, začatie výstavby obecného vodovodu, vybudovanie obecného
domu s dôstojnou školskou kuchyňou a jedálňou komplikovanou
prestavbou a nadstavbou bývalého kina, vonkajšie osvetlenie kostolov s
elektrickou zvonkohrou vo veži a zavedenie separovaného zberu
odpadu. Na cintoríne sme vybudovali sklad náradia, upravili terén a
zaviedli evidenciu hrobov. Veľa úsilia ma stálo zabezpečiť traktor,
vlečku, fekál a pluh na odhrňanie snehu. Neurotizujúce boli dve tuhé
zimy so závejmi a časté povodne a predovšetkým obhájenie obce v
právnom spore, ktorý skončil až na medzinárodnom súde.
Zo spoločenských aktivít spomeniem konanie rôznych výstav, už
tradičného Valentínskeho plesu – nezabudnuteľný prvý ročník sa konal
vo februári 1999, keď nám deň predtým napadlo vyše metra snehu,
novoročného ohňostroja – od 1. 1. 2000 a ďalších.
Myslím si, že moje vedomosti a životné skúsenosti som odovzdával v
prospech obce aj ako poslanec. Môžem povedať, že dobre viem, čo
obec trápi. Veľa vecí je dostupných a riešiteľných, iné sú finančne,
technicky a časovo náročnejšie.
Chcem veriť, že nové vedenie obce bude zodpovedne pokračovať v
začatej práci, ktorá nie je jednoduchá ani ľahká a vyžaduje vytrvalosť.
Budem sa tešiť z každého úspechu.
Ďakujem tým, ktorí mi verili a pomáhali pri práci starostu a poslanca
obce Drienov.
Ing. Ján Štefaňák

Ďakujem za zaujímavú životnú skúsenosť
Milí čitatelia, o chvíľu odovzdám materiály do posledného čísla
Drienovského občasníka v roku 2014. Vydaním tohto čísla sa zavŕši 15
rokov práce nášho redakčného kolektívu a spolupracovníkov z radov
poslancov obecného zastupiteľstva, ale aj niektorých z vás. Je to dlhá
doba a ja som sama za seba usúdila, že je to aj čas na zmenu
(omladenie?) redakcie. Ďakujem novému starostovi obce, p. Mgr.
Tomkovi za, myslím si, úprimnú ponuku pokračovať v tvorbe občasníka,
ale z mojej strany by to mohla byť už len rada a občas nejaký
príspevok, ak by o to bol záujem.
Považujem za povinnosť poďakovať sa predovšetkým vám, ktorí ste
venovali pozornosť mojim článkom, úvahám, návratom do dávnej aj
nedávnej histórie našej obce, rozhovorom, správam z podujatí a stálym
rubrikám, ktoré boli mojou agendou. Nie som novinárka, a tak ste mi,
dúfam, odpustili nedostatky, lebo som svoju prácu robila s láskou a
lokálpatriotizmom a radšej som poukazovala na to pekné, čo Drienov a
Drienovčania ponúkajú, ako na vecí, ktoré nás nectia.
Ďakujem aj kolegom a spolupracovníkom, ktorých som oslovila a
neodmietli mi pomoc.

Šanca pre mladších

Komunálne voľby v našej obci priniesli zmeny na poste starostu a aj
poslancov. Došlo k zmene starostu aj troch poslancov. Keď som to
prepočítal vzhľadom na vek nových poslancov a starostu, došlo k
omladeniu o 97 rokov! Majú pred sebou štyri náročné roky a budú mať
možnosť splniť nádeje občanov obce Drienov. Za všetkých dôchodcov z
bývalého poslaneckého zboru im želám, aby tieto zmeny viedli k ďalším
pozitívnym zmenám v živote obce.
Pred šestnástimi rokmi sme prevzali obec s dlhom viac ako dva milióny
slovenských korún. Postupne sa pod odborným vedením toho
správneho človeka podarilo dlhy odstrániť a nastúpiť cestu rozvoja a
skrášľovania obce. Som hrdý nato, že som mohol byť pri týchto
udalostiach, ktoré vytiahli obec z blata nie do kaluže, ale na lepšie
chodníky. Postupne sme skrášlili stred obce. Zo starého kina sme
spravili multifunkčný obecný dom, z nebezpečnej križovatky bezpečný
kruhový objazd, vybavili športový areál novými šatňami a detským
kútikom, obnovili most pre peších do Ličartoviec, urobili protipovodňový
val, zmodernizovali školu (zateplenie, výmena okien a dverí, ihrisko s
osvetlením) a telocvičňu. Vybavili sme pre obecné služby traktor s
príslušenstvom, ktorý je nápomocný v každom ročnom období. Občania

Keď si občas na internete otvorím nejaké staré číslo občasníka,
hovorím si, že to nebola márna práca. Môžeme ho považovať za akúsi
kroniku obce danej doby. Bolo to aj pre mňa osobne prínosné - na
jednej strane som sa veľa naučila a na druhej som si mala možnosť
uplatniť svoju záľubu vyjadrovať sa písomne a ponúknuť svoje názory
širšiemu publiku. Ak to bolo prijaté s porozumením, môžem spokojne
odísť do "novinárskeho" dôchodku a urobiť miesto mladým,
talentovaným a ochotným Drienovčanom. Urobilo by mi radosť, keby
nové vedenie obce našlo a dalo priestor takýmto ľuďom a ja by som sa
mohla v budúcnosti kochať vo vynovenom modernom Drienovskom
občasníku či už v tlačenej, alebo inej forme.
Jednou vetou chcem tiež poďakovať vám, ktorí ste mi dôverovali a v
minulom období štyrikrát po sebe zvolili za poslankyňu do obecného
zastupiteľstva. Verte mi, že som sa vždy snažila vašu dôveru
nesklamať, ale rôčky plynú a ja som sa rozhodla venovať svoj čas
rodine a obecnými záležitosťami sa zaoberať už len nepovinne.
Prajem vám všetkým veľa zdravia a spokojnosti v živote.
Helena Vancová

majú možnosť výpožičky pracovného náradia a drobných strojov.
Rysuje sa úspešné rozbehnutie odkanalizovania obce aj s prispením
Eurofondov. Celý poslanecký čas som pracoval v komisii pre kultúru a
šport. Voľný čas som venoval vedeniu futbalovému klubu a činnosti
komisie, na ktoré mám najkrajšie spomienky. Teší ma fungujúci
Občasník, do ktorého som rád a často prispieval. Občania sa v
pravidelných intervaloch dozvedeli o všetkých aktivitách a dôležitých
udalostiach v živote obce. Prajem si, aby novo zložená komisia
pokračovala v zabehnutej praxi drienovských plesov a ďalších
pravidelných kultúrnych akcií. Športovcom prajem veľa úspechov,
správne vedenie a aby doviedli futbal na také pozície, aké boli v lepších
časoch. Naďalej sa budem zaujímať z miesta „vedúceho“
dôchodcovského klubu o všetky udalosti kultúrneho a športového
života.
Pri roznášaní obecných materiálov pre občanov nás nahradzujú
pôvabné dievčatá a mladý fešák. Prosím, nepúšťajte na nich havkáčov.
Prajem všetkým občanom zdravie, úspech a radosť v osobnom živote a
obci len dobré správy a rozkvet.
Milan Bardák

Mgr. Rastislav Pribula – OXCOM
Kvetná 24, 082 04 Drienov
tel. 0908 084 383
www.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.
Používané značkové počítače a príslušenstvo zo zahraničných bánk.
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Z Materskej školy v Drienove
JESEŇ prišla do záhrady
Jeseň to je studnica hýriaca farbami dozrievania plodov, ale aj zmien
počasia. Prichádza pomaly, po horúcich letných dňoch sa k nám vkráda
so svojim chladným počasím. Jeseň to je zber úrody, ovocia a zeleniny,
ktoré nám budú dávať vitamíny počas zimy a ochránia nás pred
neželanými chorobami. Čaro jesene dokážu oceniť najmä deti váľajúce
sa v kope lístia, alebo stačí len pohľad na lietajúceho šarkana, ktorý
brázdi zatiahnutú oblohu unášaný ujom Vetrom vysoko nad oblakmi.
Jeseň nám ponúka množstvo podnetov na plnenie úloh.
Začína sa to porovnávaním ročných období, poznávaním jesene podľa
typických znakov. Pozorovanie prác v záhradách, pozorovanie stromov
– čo sa s nimi deje, ako opadáva lístie, ktoré hýri rôznymi farbami.
Pomenovávali a priraďovali názvy, ochutnávali, rozlišovali ovocie a
zeleninu všetkými zmyslami, hrali sa pohybové hry, recitovali básničky,
spievali pesničky a tvorili rôznymi výtvarnými technikami. Pri tvorení
sme sa inšpirovali vlastnou výstavkou ovocia, zeleniny, do ktorej neboli
zapojené len deti a pani učiteľky, ale aj rodičia. Vyrábali aj rôzne výtvory
zo suchých listov, gaštanov, šípok, ktoré si pri pobyte vonku samé
nazbierali, šatňu zdobia aj ikebany zhotovené z produktov jesennej
prírody. K jeseni patrí aj ohník na záhrade, opekanie zemiakov, na
ktorých si deti pochutnali a zároveň sa aj ohriali. Jeseň to je pani bohatá
na krásu, zber úrody, pozorovania a my toto ročné obdobie spolu s
deťmi využívame v množstve akcií a aktivít.

Pečieme si koláčik
Jablko je jedným z najchutnejších, najzdravších, aj najdostupnejších
druhov ovocia. P. učiteľky v MŠ pripravili deťom aktivitu kde ukázali ako
sa pripravuje jablková štrúdľa. Cieľom bolo pripomenutie, že nie len
hrozno patrí k jeseni, ale aj varenie, zaváranie či pečenie koláčov s
jablkami, ktoré má svoju tradíciu. Prútený košík bez jablka si nevieme
na jeseň ani prestaviť. V tento deň materská škola voňala jablkami,
škoricou. Detská zvedavosť a očakávanie, čo p. učiteľky pre nich
pripravujú sprevádzala počas celej prípravy a pečenia. Deti s veľkým
záujmom sledovali ako vzniká jablková štrúdľa. A že sa to podarilo na
výbornú svedčia o tom aj fotografické zábery, pri jej ochutnávaní.

Turistická vychádzka
•
Objavovali krásy jesennej prírody
•
Spoznávali stromy a kríky s jesennými plodmi
•
Počúvali rôzne zvuky
•
Menovali farby a tvary prírody
•
Vyjadrovali – verbálne svoje pocity a postrehy
•
Hodnotili zážitky
Návšteva ZŠ
22.10.2014 naši predškoláci navštívili základnú školu. Pozreli sa ako v
takej „veľkej“ škole vyzerá a ako sa deti učia. Privítala ich pani učiteľka
1. ročníka, malí prváci, ktorí sa s nimi podelili o školské lavice, aby si
predškoláci mohli vyskúšať, aký je to pocit byť v škole. Samozrejme sa
všetci aj učili. Spoznávali písmenká, počítali, prednášali básničky,
spievali pesničky. Program pre deti MŠ pokračoval prehliadkou
priestorov ZŠ. Po ukončení návštevy si deti odniesli dobrý pocit, že aj
ony raz budú veľkí školáci.

Mesiac úcty k starším – návšteva starých rodičov v MŠ
Ročné obdobie – jeseň, je dar, ktorý zúročí celoročnú námahu a v
živote prinesie múdrosť, pokoj a vyrovnanejší pohľad na svet. Jeseň
vytvára umelecké diela, ktoré sú ako krásna paleta. Takýmto krásnym
umeleckým dielom je aj človek v svojej jeseni. Tvaroval a formoval ho
majster život skúškami, radosťami, ale aj problémami a starosťami. Nie
je ťažké slovami človeka rozplakať, oveľa ťažšie je vyrieknuť slová,
ktoré ho podporia, posilnia a povzbudia. Slová, v ktorých je sila dobroty,
optimizmu, úcty poďakovania za lásku, trpezlivosť, srdečnosť pri
výchove vašich vnúčat. Po privítaní pozdravili svojich najbližších ich
vnúčatá, ktoré s láskou a trpezlivosťou pripravovali básne, pesničky a
tance. Prítomných rozveselili aj členky speváckej skupiny Drienka, ktoré
svojim vystúpením pozdravili prítomných. Veselá atmosféra sa niesla
dopoludním plnom láskavých stretnutí a zážitkov. Nechýbalo
pohostenie, dobrá káva a čaj, zákusok.
Deti MŠ potešili svojim vystúpením aj starkých v Obecnom dome na
slávnosti mesiaca úcty k starším. Vystúpenie sa všetkým páčilo, deti
boli odmenené sladkosťou a poďakovaním za pekný program.
Deti potešili svojim programom aj starkých v klube dôchodcov,
vystúpenie malo veľký úspech. Naše deti čakalo aj prekvapenie, sladká
odmena, kde ujo cukrár predviedol ako sa robia ich obľúbené
burizonové guľky na ktorých si všetci prítomní pochutili. Naše deti sa
tešia na ďalšiu návštevu, ktorá ich čaká pred Vianocami, kedy ujo Jurek
predvedie pečenie a zdobenie perníkov.

Ľudové tradície v materskej škole – nakladanie kapusty
Počas jesene, ktorá ponúka množstvo námetov pri práci s deťmi má

svoje už tradičné miesto oživovanie ľudových tradícií. Dieťa je
pozorné , vnímavé a všetko nové, krásne je pre neho zážitkom, vie sa
vcítiť do všetkého čo práve vidí. Toto všetko mohli zažiť deti v deň keď
sa pripravila aktivita: nakladanie kapusty. Všetko bolo naozaj: čistenie
kapusty, cibule, strúhanie kapusty na hoblíku, nakladanie do suda
spojené so spevom a ochutnávaním surovej kapusty. O priame
nakladanie kapusty sa postarali tety zo speváckej skupiny: „Drienka“,
ktoré predviedli deťom ako sa žilo v minulosti. Celý priebeh bol
podfarbený krásnymi ľudovými pesničkami, tety v krojoch sa deťom
veľmi páčili. Radostná atmosféra sa niesla celou materskou školou.
Ďakujeme za spestrenie dopoludnia tetám z „Drienky“. Už sa teraz
tešíme na najbližšie stretnutie s nimi.

VIKTOR „Pesnička je liek“
6.11.2014 nás v MŠ navštívil muzikant hudobník Viktor Guľváš, ktorého
detské pesničky poznáme z CD-čiek. Naše deti si počas koncertu mali
možnosť zaspievať a zatancovať.
Koncert bol plný pesničiek s jednoduchými, veselými a ľahko
zapamätateľnými textami a zároveň rytmickými a chytľavými melódiami,
čo sa prejavilo na veselej nálade všetkých prítomných
Hudobno - zábavný program priniesol deťom niečo nové, zábavné ale aj
poučné.

Mikuláš v materskej škole
Po roku nastala chvíľa kedy naše deti poriadne vydrhli čižmičky a dali si
ich do okien. Cez noc prebehne ten magický čas kedy si v nich objavia
sladkosti a sem tam aj nejakú varechu na výstrahu. Aby sa deti
Mikulášovi odplatili za sladké darčeky pripravili si pesničky a básničky.
Čakanie na Mikuláša si v MŠ vieme trochu skrátiť a najmä spríjemniť
rôznymi aktivitami súvisiacimi s Mikulášom.
Deti boli oboznámené s postavou Mikuláša, vyrozprávali sme im o ňom
príbeh, ktorý sme prispôsobili veku dieťaťa a pre najmenšie sme ho
zjednodušili. „Bol to veľmi dobrý ujo, ktorý robil dobré skutky, pomáhal
druhým ľuďom“. Pomohli sme knižkou s príbehom o Mikulášovi. Kedy
inokedy, ak nie teraz, je ideálny čas na rôzne tvorivé aktivity k
príležitosti svätého Mikuláša. Väčšina detí zbožňuje kreslenie a prácu s
farbičkami, preto sme využili k tejto téme omaľovanky. Deti kreslili
obrázky o tom, ako si Mikuláša predstavujú, čo by si želali nájsť v
balíčku. Motivovali sme deti k tomu, aby si urobili poriadok v celej
izbičke, ktorú si spolu s mamkou, ockom a súrodencami môžu pekne
vyzdobiť. Mikuláša čakali aj naše deti v MŠ. Prišiel so zvoncom v ruke
dňa: 1.12.2014. Z batoha vytiahol bábkovú hru: „SNEHOVÁ
KRÁĽOVNÁ“, po nej deti potešil balíčkami, nechýbalo fotenie. S
Mikulášom prišiel aj čert, ktorý deti prekvapil a vyvolal v niektorých
očkách slzičku. Čert deťom pripomenul, ako sa majú správať a aké
majú byť počas celého roka. Prisľúbili, že budú dobré, usilovné, budú
počúvať dospelých. Na záver sa Mikuláš s deťmi rozlúčil a ponáhľal sa
k iným deťom, ktoré ho už netrpezlivo čakali.

Vianočné sviatky v Materskej škole
Znova prichádzajú so svojím čarom, s tichou radosťou, so štedrou
večerou, i mnohými darmi, s atmosférou, ktorá dýcha sviežou
smrečinou, šíri v ľuďoch dobrotu a oživuje túžbu po vnútornom pokoji.
Blížia sa Vianoce, čas otvárania ľudských sŕdc. Čas radosti, veselosti,
lásky, pokoja a mieru. Čas keď sa môžeme na chvíľu pristaviť,
zaspomínať si, zamyslieť sa nad čarom a atmosférou vianočných
sviatkov. Každý mi dá za pravdu, že tento čas snáď najviac patrí deťom.
Ich očkám, ktoré sa rozsvietia, rovnako ako vianočný stromček,
nefalšovanou radosťou. Nikto neodolá detskej radosti. Je to čas
rozprávky. Aj keď tajomné kúzlo Vianoc, to nie je rozprávka, pekný sen.
Vianoce, to je o udalosti, o dieťati, o zážitku pastierov pri mestečku
Betleheme, o svetle za tmavej noci. Vianoce sú plné tajomstiev a deti
samá otázka. Máme radi svoje deti. Správajme sa k nim ako k
dospelým ľuďom, hoci sú ešte maličkí, tak, aby vedeli, že sa na nás
môžu spoľahnúť, že sme tu pre ne. Každoročne sa deti tešia na
vystúpenie pri stromčeku, učia sa básne, koledy, pesničky, ktorými
potešia svojich najbližších. V tomto roku choroba bola šikovnejšia a
mnoho detí sa v čase predvianočnej atmosféry lieči z choroby doma.
Prekvapenie v podobe hračiek, kníh ich počkajú, keď sa do MŠ vrátia
zdravé. Prajeme vám vianočnú radosť, sviatky plné lásky, pokoja a
oddychu. Nech je vaše srdce obklopené láskou všetkých blízkych a žiari
šťastím jasne ako Betlehemská hviezda. Nájdite si pod stromčekom
veľa darčekov, ktoré vás potešia, ktoré vás i vaše deti zohrejú pri srdci a
zažijete chvíle, na ktoré budete vždy spomínať.
Do nového roka 2015 želáme všetkým spokojnosť, radosť, zdravie,
porozumenie, pracovné i osobné úspechy.
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Zo Základnej školy v Drienove
AKO NA FINANČNÚ GRAMOTNOSŤ

OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

O PENIAZOCH TROCHU INAK
Na rozvíjanie finančnej gramotnosti nezabúdame ani pri mladších
žiakoch. Uvedomujeme si, že sme súčasťou veľkých a rýchlych zmien v
oblasti finančníctva. Ak by žiaci neporozumeli týmto zmenám, mohli by
sa cítiť v tomto svete financií stratení a neistí. A preto, aby porozumeli a
aby sa vedeli zorientovať v bežných finančných situáciách, sa žiaci 4.
ročníka zúčastnili na exkurzii v TATRA BANKE v Prešove. Priestormi
banky nás sprevádzala pracovníčka banky a mamička nášho žiaka pani
Kokavcová, ktorá žiakom podrobne vysvetlila pojmy, ako napríklad
kreditná karta, vkladná knižka, úrok a pôžička. Dovolila nám nahliadnuť
aj do priestoru, kde sa nachádza trezor.

Staroba je prirodzenou súčasťou života. Ani sa nenazdáme, roky uplynú
ako voda a pani Staroba navštívi aj nás. V mesiaci október sa viac ako
inokedy venuje pozornosť starším ľuďom, ich životu, starostiam a
problémom, ale aj radostiam a spomienkam na mladosť. Druhú
októbrovú nedeľu, ktorá tento rok pripadla na 12. októbra, si
pripomíname aj Deň starých rodičov. Žiaci 1. stupňa v spolupráci s
Klubom dôchodcov v Drienove si v piatok 10. 10. pripomenuli tento deň
športovo–spoločenským popoludním už po štvrtýkrát. Na multifunkčnom
ihrisku si zmerali svoje sily deti aj dospelí v behu, v hode na cieľ, ťahaní
lana. Ďalšia skupinka sa v budove školy venovala spoločenským hrám,
kresbe lienok ako symbolu pomoci, staroby. Vyvrcholením nášho
stretnutia bolo nádherné spoločné posedenie a rozhovor pri čaji a
palacinkách, ktoré pripravil drienovský cukrár pán Jurek. Ďakujeme.

MATEMATIKA V REŠTAURÁCII
O tom, že matematické príklady sa dajú precvičovať nielen na tabuli, sa
presvedčili žiaci 5. ročníka. Pripraviť sa na projekt „V reštaurácii“ dalo
zabrať. Ale po prichystaní všetkých vecí, ktoré žiaci doniesli, sme sa
cítili ako v ozajstnej luxusnej reštaurácii. Na vkusne vyzdobených
stoloch nechýbali taniere, príbor ani všelijaké dobroty. Žiakov, ktorí
obsluhovali, by ste od ozajstných profesionálov ani nerozoznali. Prijať
objednávku z jedálneho lístka, vypočítať účet a samozrejme dobre
vydať, stálo tiež nemalé úsilie, ale takmer nikto sa nepomýlil. Ani pre
hostí to nebolo úplne jednoduché. Každý mal určitú sumu peňazí, ktorú
mohol použiť, a aj keď mal chuť na niečo iné, rozpočet nepustil. Hodina
ubehla naozaj veľmi rýchlo a žiaci sa už teraz tešia na ďalšie
aplikovanie matematických poznatkov v praktickom živote.
KORUPCIA, ČO S ŇOU
V novembri v rámci rozvíjania finančnej gramotnosti sa žiaci 8. ročníka
oboznámili s problémom, ktorý sa dotýka mnohých ľudí – s korupciou. V
diskusii k tejto aktuálnej téme zazneli aj osobné skúsenosti žiakov s
korupčným správaním z okruhu svojich rodinných príslušníkov a
známych. Pomocou internetu si žiaci ozrejmili nielen základné pojmy z
tejto oblasti, ale aj formy korupcie i možnosti, ako správne reagovať pri
pokusoch o korupciu. Za novú informáciu označili viacerí žiaci
predovšetkým skutočnosť, že trestné je nielen dávanie úplatkov, ale
rovnako tak aj ich prijímanie. Ostáva už len veriť, že po tomto stretnutí
sa z našich žiakov naozaj stanú ľudia, u ktorých nebude mať korupciu
žiadnu šancu.
SPOTREBITEĽSKÁ VÝCHOVA
V novembri sme absolvovali exkurziu v miestnej predajni COOP
JEDNOTA. Piataci túto predajňu navštívili v rámci predmetu
spotrebiteľská výchova s cieľom oboznámiť sa s fungovaním
supermarketov, stanovovaním cien tovarov, služieb, určovaním výšky
zliav, ako aj s cieľom rozvíjať finančnú gramotnosť. Odborný výklad
nám ochotne poskytla p. Koremová, vedúca predajne, ktorá zároveň
upozornila na prípady odcudzenia tovaru a z toho vyplývajúce sankcie.
Teoretické poznatky si žiaci následne overili v praxi – fiktívnym
nákupom – na okamih sa stali aktérmi súťaže NAKUPUJE VÁM TO!
Počas exkurzie sme sa dozvedeli praktické informácie o fungovaní
väčších obchodných reťazcov pôsobiacich v jednotlivých regiónoch
Slovenska. Odniesli sme si aj reklamný materiál – letáky, ktoré sme
následne využili na hodine spotrebiteľskej výchovy. Po krátkom
preštudovaní letákov vo dvojici sme letáky odovzdali. Našou úlohou
bolo "nakúpiť" tovar v hodnote 40,- € a čo najviac sa priblížiť k
stanovenej sume. Preverili sme tým svoju pamäť, i matematické
schopnosti. Úloha nebola ľahká, ale napriek tomu sa dvom dvojiciam
podarilo priblížiť k tejto sume len s niekoľko centovým rozdielom.
Rozprávať o finančnej gramotnosti je potrebné, využívať ju v praxi
nevyhnutné.

ĽUDSKÉ PRÁVA V PRAXI
Výchova k ľudským právam je súčasťou nášho školského vyučovania.
Základné ľudské práva si pripomíname napr. aj v súvislosti s
holokaustom. Jednou z aktivít, ktorými sme si v našej škole začiatkom
septembra pripomenuli Deň holokaustu, bolo aj vyčistenie židovského
cintorína od buriny a rôznych drevín. Napriek pracovnému nasadeniu
sme vtedy nestihli upraviť celý cintorín. Preto sme si spolu s chlapcami
z deviateho ročníka povedali, že by bolo dobré dokončiť, čo sme v
septembri nestihli. Počasie nám v stredu prialo, chlapci doniesli náradie
a pustili sme sa do práce. Nikoho nebolo treba prehovárať ani
upozorňovať, každý vedel, čo má robiť, jednoducho žiadna burina
nemala šancu. Na konci sme boli síce unavení, ale spokojní, že sme
urobili dobrú vec. Takže vďaka, deviataci.

VEČER STRAŠIDIEL
Dňa 28. októbra 2014 sa v priestoroch naše školy uskutočnilo už
siedme 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 širokoďaleko. Vyzdobená kolóna sa hrmotne presúvala hlavným námestím,
potešila okoloidúcich, babičky i všetkých ostatných zvedavcov. Podarilo
sa nám 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. Studený večer nás poháňal k návratu do školy,
kde na nás čakal horúci čaj osladený domácim malinovým sirupom.
Dostatočne povzbudení adrenalínovou jazdou i teplým čajom vrhli sme
sa do zaujímavých súťaží, napr. lovenia jabĺk, súťaže o najdlhšiu
jablkovú šupku, dyňového bowlingu, lovenia očičiek z misky plnej
špagiet či zeleného slizu, mumifikovania živých, vyjedania perníkov atď.
Užili sme si kopec zábavy a čas nám rýchlo uletel. Úsilie vynaložené v
súťažiach bolo primerane odmeňované dávkami sladkej odmeny. 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. Do strašenia v
budúcom roku!

REGIONÁLNY DEŇ JESEŇ VČERA A DNES
Streda 29. októbra bola na našej škole netradičná, ba priam výnimočná.
Hneď zrána triedy ožili pracovným ruchom a prípravou tvorivých dielní,
ktorými sme sa snažili priblížiť život ľudí na dedine v období našich
prastarých mám a otcov. V jednotlivých dielňach lisovali žiaci ovocie a
pripravovali výbornú hroznovú a jablkovú šťavu, párali perie,
spracovávali orechy a jablká na chutné i zdravé pochúťky, ale i
nepotrebný textil, z ktorého vyrábali koberčeky, pripravovali pečiatky na
modrotlač, varili džem z drienok, nakladali kapustu, pracovali s hlinou i
na hrnčiarskom kruhu a piekli zemiakové placky. Podujatie, ktoré sme
pripravili ako otvorený deň pre širokú rodičovskú i nerodičovskú
verejnosť, otvoril náš folklórny súbor Drienka, nechýbali dekoračné
výstavy dobového náradia, vyšívaných obrusov či rôznych regionálnych
krojov a ich komentovaná prezentácia. Bolo to zároveň krásne
zážitkové vyučovanie regionálnej výchovy, dejepisu, občianskej
výchovy, vlastivedy... Takýmito projektmi sa snažíme zachovávať
dedičstvo našich predkov, rozvíjať hrdosť na svoj región a kultúru,
pretože bez poznania minulosti nemôžeme rozvíjať a zveľaďovať ani
našu súčasnosť, ani budúcnosť.
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Zo Základnej školy v Drienove
ZÁKLADNÝ PLAVECKÝ VÝCVIK
Aj v tomto školskom roku sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili na
základnom plaveckom výcviku, ktorý sa konal vo štvrtý októbrový
týždeň. Výcvik prebiehal v plaveckom bazéne v Aquaparku Delňa a
zúčastnilo sa na ňom 19 žiakov. Na úvod sa žiaci zoznamovali s vodou
a hĺbkou bazéna. Vyskúšali si ponáranie a naučili sa splývať, čo je
dôležité pre pokračovanie vo výcviku. V ďalších dňoch prešli nácvikom
a zdokonaľovaním plaveckých spôsobov kraul a prsia. Pri nácviku
používali plavecké dosky, ktoré im uľahčili udržanie sa na vode a žiaci
sa mohli viac sústrediť na prácu dolných a horných končatín. Posledný
deň bol previerkou, keď žiaci museli ukázať, čo sa za celý týždeň
naučili. Za svoje výkony budú odmenení "Mokrým vysvedčením".

DRUHÁCI V SOLIVARE
V stredu 22. októbra bolo veľmi nepriaznivé, chladné a upršané
počasie. Nezľakli sme sa ho a vybrali sme sa na plánovanú exkurziu do
prešovského Solivaru. Solivar je unikátny komplex technických objektov
na čerpanie a varenie soli zo soľanky. Najprv sme si obzreli Gápeľ. Tu
sa spod zeme pomocou koní vo veľkých mechoch ťažila kamenná soľ
rozpustená vo vode, tzv. soľanka. V ďalšom objekte, nárečím
nazývaným Četerne, sa soľanka vo velikánskych drevených nádobách
uskladňovala. Je to veľká drevená stavba bez svetla, s prudkými
schodmi, v ktorej mali poniektorí malú dušičku. Posledný sme si pozreli
zrekonštruovaný objekt, kde sa soľanka varila a sušila a vyrábala sa
soľ. Trpezlivý ujo sprievodca nám celý postup ťaženia a varenia soli
ukázal ešte raz na zmenšených drevených modeloch technických
zariadení, ktoré sme si v tento deň obzreli. Teší nás, že sme sa
oboznámili s národnou kultúrnou pamiatkou, ktorá patrí medzi
najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku.

KRÁTKO
KVETY JESENE
Do súťaže s názvom Kvety jesene, ktorú každoročne vyhlasuje ABC
CVČ v Prešove, sme sa po minuloročnej úspešnej realizácii zapojili
znovu. Ide o súťaž v aranžovaní kvetov, tvorbe kvetinových ikebán,
jesenných ikebán, zaujímavých aranžmánov. Aranžérski amatéri sa
vyzbrojili dostupným aranžérskym materiálom, pomôckami, živými,
resp. umelými kvetmi a ochotou prísť a zapojiť sa. O rozhodovanie a
odborné posúdenie sa postarala porota, ktorej poradnými členmi sa stali
aj víťazi minuloročnej súťaže. Na 1. mieste sa umiestnila tvorivá
skupina: Ráchel Hromjáková, D. Jakubčová a K. Kovalická. Teší nás,
že súťaž, rozvíjajúca okrem iného i kreativitu, oslovila nemálo žiakov
našej školy.
POPOLUDNIE S JANKOU GUZOVOU
„Keď si spievam, som naozaj šťastná. Spev ma vnáša do čarovného
sveta krásy, kdesi nad oblaky" (J. Guzová). Krásne počasie októbrovej
nedele otvorilo už 5. ročník prehliadky folklórnych speváckych súborov
pod názvom Popoludnie s Jankou Guzovou. Medzi účinkujúcich sme
patrili aj my, žiaci z hudobno-dramatického krúžku Drienka. Pieseň nás
všetkých spojila, a tak sme spievali s radosťou od srdca. Na záver
programu sme sa zúčastnili aj na slávnostnom odhalení pamätnej
tabule venovanej Janke Guzovej.

OLYMPIÁDA V SLOVENSKOM JAZYKU
14. 11. 2014 sa uskutočnil už VII. ročník OSJL, jej školské kolo.
Vedomosti si v ňom zmeralo 9 žiakov 8. a 9. ročníka. Entuziazmus síce
nechýbal, no únava sa určite dostavila vzhľadom na to, že olympiáda sa
uskutočnila v popoludňajších hodinách. Na treťom mieste sa umiestnil
žiak 8. roč. Martin Kuľka, na druhom mieste deviatak Miroslav Herbert a
na víťaznom prvom mieste Ráchel Hromjáková, žiačka deviateho
ročníka. Veríme, že nás bude úspešne reprezentovať aj 10. 12. 2014 v
obvodnom kole v Prešove.
HOVORME O JEDLE - VYHODNOTENIE
Do projektu HOVORME O JEDLE s celoslovenskou účasťou, v rámci
ktorého sme uskutočnili viacero zaujímavých, tvorivých i poznávacích
aktivít, sa zapojilo cca 250 škôl zo všetkých regiónov Slovenska.
Víťazné pozície určovali tri pásma: zlaté, strieborné a bronzové pásmo.
V silnej konkurencii s veľkými mestami sme skončili na peknom mieste
– v zlatom pásme, t. j. v prvej päťdesiatke. O výhercovi bonusovej ceny,
rovnako i o výhre v záznamníkovej časti rozhodovalo žrebovanie.
Úspech nás teší o to viac, že do projektu sme sa zapojili po prvýkrát.

V KVETINÁRSTVE
Zvykli sme si prepájať vyučovanie s reálnym životom. Poznanie
praktického významu a užitočnosti zvyšuje záujem žiakov o poznávanie,
o učenie. Ak nám to možnosti dovoľujú, opúšťame klasickú triedu a
organizujeme rôzne tematické exkurzie. V rámci predmetu svet práce
absolvovali žiaci 8. ročníka exkurziu v miestnom kvetinárstve NASARIA.
Odborný výklad nám ochotne poskytol p. Korem, ktorý zároveň
predviedol niekoľko ukážok z práce kvetinára, aranžéra. Ide naozaj o
zaujímavú, tvorivú, ale aj pomerne náročnú činnosť. Dozvedeli sme sa,
odkiaľ sú k nám kvety privážané, ktorá krajina je najväčším
producentom kvetov na svete i iné zaujímavosti (napr. niektoré kvety
potrebujú na vykvitnutie paradoxne nie svetlo, ale tmu). Vyskúšali sme
si viazanie mašlí a odniesli niekoľko dobrých tipov na tvorbu adventných
vencov a ikebán.

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 (27. 11. 2014). Súťažilo sa v prednese slovenských
povestí. Určená bola žiakom 2. až 7. ročníka. V 1. kategórii sa na 3.
mieste umiestnili K. Cviková a K. Lengyelová, na 2. mieste S.
Funkerová a na 1. mieste V. Vaľková. V 2. kategórii sa na 3. mieste
umiestnila E. Nemcová, na 2. mieste M. Vaľko a na 1. mieste Filip Cvik.
Veronika Vaľková a Filip Cvik nás budú reprezentovať v okresnom kole
v Prešove. Držme im prsty.
VŠETKÝM ČITATEĽOM I NEČITATEĽOM PEKNÉ A POKOJNÉ
SVIATKY, ZDRAVIE A POROZUMENIE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2015

Pozývame Vás spoločne
privítať nový rok 2015 pri
novoročnom
ohňostroji
o 0 hod. 30 min. za
Obecným domom.

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

