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Previerky pripravenosti DHZ
V nedeľu 17. júna 2007 sa uskutočnilo v Mirkovciach obvodové kolo
previerok pripravenosti Dobrovoľných hasičských zborov. Súťaže sa
zúčastnilo 13 družstiev z 3 okrskov Lemešany, Kokošovce a Mirkovce.
Previerky boli zostavené z dvoch disciplín a to požiarna štafeta
a požiarny útok.
Požiarny útok sa vykonal podľa nového súťažného poriadku DPO SR
platného od 1.1.2007.
Výsledné časy drienovských hasičov : - požiarna štafeta 89,35 sek.
- požiarny útok 27,10 sek.
V okrsku Lemešany sme skončili na peknom treťom mieste za silnými
družstvami Bretejoviec.
Celkovo sme obsadili piate miesto zo všetkých zúčastnených družstiev.
V tomto roku nás ešte čakajú pohárové súťaže, budeme sa snažiť
dosiahnuť pre obec čo najlepšie výsledky.
Hasiči Drienov
(ďalšie fotografie sú na www.drienov.sk)

Spomienky na otca Doľáka
Pri príležitosti
nedožitého deväťdesiateho
výročia narodenia a blížiaceho sa desiateho
výročia smrti.
V roku 1951 prišli do Drienova vdp. František
Doľák, náš duchovný otec. Prežili s nami 40
rokov. Boli úzko spojený aj so životmi mojej
generácie. Z ich rúk sme prijali krst, prvé sväté
prijímanie, pripravili nás na sviatosť birmovania,
mnohým vysluhovali sviatosť manželstva.
Žili sme v dobe, ktorá nepriala slobodnému
vyznávaniu viery. Napriek tomu sme sa
zúčastňovali náboženskej výchovy od 2. až po
9. triedu. Otec Doľák dohliadli na náš duchovný
rast- účasti na liturgiách, mariánskych
pobožnostiach v máji, októbri. S nadšením sme
nacvičovali piesne, ktoré sme spievali na
mládežníckych liturgiách v čase „Dubčekovej
slobody“.
V júni v roku 1970 prijali pozvanie na našu
rozlúčkovú slávnosť so základnou školou a
rozveselili nás svojim typickým humorom. Hoci

sme sa rozišli do rôznych miest, stále sa o nás
zaujímali – o učenie, výsledky, prvé
zamestnanie. Rozhovory sa uskutočňovali pri
náhodných
stretnutiach
na
autobusovej
zastávke, počas cestovania. Duchovný otec
Doľák vedeli počúvať a povzbudiť. K milým
spomienkam patrí aj „voňavková oblievačka“
pred farou v ktorýsi veľkonočný pondelok. O
tom, že mali pochopenie pre druhých, svedčí aj
moja celkom osobná spomienka z čias, keď
ako učiteľka som nemohla dostatočne
slobodne prejavovať svoju vieru. Počas
nejakého významného sviatku som zatúžila byť
na svätej omši, a tak som sa len nenápadne
postavila medzi „oneskorencov“ mimo hlavnú
chrámovú loď. Vieme, že otec Doľák to nemali
radi, chceli mať všetkých na dohľad. Na
poslednú chvíľu sa tam zjavili a spôsobom im
vlastným posielali ľudí dovnútra. Jediným
pohľadom na mňa zhodnotili situáciu a bez
slova mi udelili výnimku, za čo som im vtedy

bola veľmi vďačná.
V roku 1991 od nás otec Doľák odišli.
Stretnutia s nimi už boli v iných farnostiach –
Obišovce, Snina, Haniska pri Košiciach. Tešili
sa nášmu príchodu a vítali nás slovami: „Stará
láska nehrdzavie!“ 50. výročie kňazskej
vysviacky oslávili v júni 1994 v Snine. Mnohých
prítomných prekvapili svojou pamäťou na
životné príbehy ľudí z farností, kde pôsobili. Na
nás, Drienovčanov, mysleli, aj keď boli od nás
vzdialený a pri spomienke na našu farnosť nás
sprevádzali častým žehnaním.
Z miesta ich posledného odpočinku na
drienovskom cintoríne je nádherný výhľad na
obišovský kostol. K Panne Márii obišovskej
mali od detstva vrúcny vzťah a vštepili ho aj
nám. V modlitbách a spomienkach by sme
nemali zabudnúť na nášho duchovného otca
Františka Doľáka.
Marta Ivanová

Premárnená šanca
17. júna sa skončil futbalový ročník 2006 – 07. Keď sa obzrieme za jeho
priebehom, nemôžeme byť spokojní, lebo sme si dávali vyššie ciele.
Naše 3 družstvá štartovali v II. A. triede. Začnime hodnotiť od žiakov.
Mali slabý rozbeh a po jeseni boli až na 9. mieste. Viac chlapcov odišlo
do dorastu a to sa prejavilo na hre a na výsledkoch. Po zohratí sa
kolektívu a najmä po zimnej príprave sa ich hra zlepšila a dotiahli to až
na 4. miesto v tabuľke. Je na veľkú škodu, že okrem jedného trénera,
nemá s nimi kto pracovať. Zvlášť by pomohla pomoc od rodičov,
pretože niektorí otcovia boli futbalisti. Taktiež pri doprave vonku je
citeľná neúčasť najmä rodičov, lebo chlapci sú neudržateľní v disciplíne.
Podobne možno hodnotiť aj dorastencov. Lepší hrávali za dospelých
a tým vlastne oslabili dorast. Tí, ktorí prišli od žiakov, ešte nedosahovali
výkonnosť tých, ktorí odišli. Jeseň bola veľmi slabá, najmä na domácej
pôde, keď 5 krát prehrali, ale vonku 4 krát vyhrali. Jarná časť po zimnej
príprave a najmä stále sa zlepšujúcej hre bola viditeľne lepšia. Súperov
dá sa povedať že valcovali. Z posledných 8 zápasov iba raz prehrali a to
ich vynieslo na 4. miesto v tabuľke.
Treba pochváliť niektorých jednotlivcov, najmä Kalitu, Jožka Šarišského,
Tomáša Murajdu, R. Fialku, Parkanského, ale aj chlapcov, ktorí
v sobotu hrali za žiakov a v nedeľu za dorast a to Klapko, J. Tomko, D.

Jurek, Nemec, Matej. Veríme, že v novej sezóne bude veľmi silný dorast
a že z nich vyrastú nádejní futbalisti pre mužstvo dospelých.
Mužstvo dospelých išlo do súťaže s veľkými očami, pretože sa bolo
treba umiestniť do 5. miesta, aby sa udržalo v novozriadenej druhej
triede. Už jeseň napovedala veľa, nakoľko mali dobré vylosovanie, čo
nevyužili na zisk dostatočného počtu bodov. Doma stratili 7 bodov,
k tomu ešte jarná prehra s Lemešanmi a mužstvo skončilo za
postupovým miestom. Naše mužstvo nevie, že hlavným cieľom sú góly
v súperovej sieti a nie hra na krásu a kombinácie. Čo je z veľkej
prevahy, keď nepremenia ani najväčšie šance a to najmä Čontofalský,
Rabatin aj Ivan. Mužstvo sa viac ako hre proti súperovi, venuje
rozhodcovi, za čo sú zbytočné karty a finančné postihy. Platí to aj
o trénerovi, lebo sa venoval viac rozhodcom ako pokynom pre hráčov.
Strata 10 bodov doma je veľký luxus a preto budeme hrať v novej
sezóne v znovu zriadenej III. triede. Súťaž začne 12. augusta a je treba
pripraviť sa na postup aj keď bolo ľahšie udržať umiestnenie do 5.
miesta ako vybojovať 1. miesto v súťaži. Cieľ je jasný a záleží na
hráčoch aj trénerovi, aby v novovybudovaných šatniach nebola iba III.
trieda.
Milan Bardák
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Z pamätnej knihy obce Drienov
Strana 69, Štátna škola, zapísané
v roku 1935, pokračovanie
Dňa 1. sept.1930. začalo sa vyučovať
na štát. ľud. škole. Vyučovalo sa u vd.
Jurkovej a u Jána Petru hostinského
v terajšej div. sieni v nej sa vyučovanie
striedalo. Sily boly ustanovené: Gustáv
Glevický doč. správca, Ján Vrábel, def.
uč. b.u.m. (menovaní už majú k miestu
definitívu.)
Irena
Demjančíková
vypomoc. učiteľka. … Na 7. marca
1931 triedy boly nazpäť umiestnené do
starej školy. Škola sa rozširila na nové
2
triedy,
boly
umiestnené
v epidemickej nemocnici, užívané sú
až po dnes. Keď sa rozširila nová
trieda, bola umiestnená v obecnom
dome, a konečne dnes štát. Škola je 6
triedna má len 5 učebne, v jednej sa
striedavo vyučuje 1 a 2 roč. … (z
dlhého odstavca vyberáme len mená

učiteľov: Katerina Pavlenová, Kristina
Tahyová,
Jožo
Turčan,
Oldrich
Ryšánek z Brna, Magdaléna Karaffová,
Márie Svobodová z Čáslavy, Jarmila
Pospišilová, Ryšánková z Moravskych
Budejovic, Lenka Polláková) Škola
vlastnej budovy aj dnes nemá, učí sa
v nevhodných a nie hygienických
budovách.
Knižnice
V obci máme knižničnú radu. Členovia
sú: Ján Vrábel, uč. knihovník, Jozef
Juhás, starosta obce, Michal Petro rol.
Michal Korem rol. Jozef Sokol rol.
Jozef Petro rol. Obecná knižnica do
konca r. 1935 mala 243 sväzkov
nadobudnutých. V roku 1935 čítalo 102
osôb, (vypožičaných knih z obecnej
knižnice) a prečítalo 573 sväzkov. Radi
čítaju
diela
Nižňanského
a
Hrušovského. Učiteľská knižnica má
62 sväzkov, žiakovská 123 sv.

Stalo sa nestalo v Drienove
Miniatúrky zo života
Aj keď sa to odohralo v cudzine, aktérmi príbehu boli Drenovčania.
Pri našom jednotnom roľníckom družstve svojho času existovala
nezabudnuteľná partia kombajnistov a ich pomocníkov. Jej stálymi členmi boli aj
manželia Mária a Norbert. Ich partajný život sa každý rok začínal dozretím prvej
repky olejnej a nemuselo to byť ani v našom chotári. Medzi družstevníkmi vtedy
jestvovali všelijaké „družby“ a dohody, a tak sa cestovalo za dozretým obilím po
celej vlasti, ba aj mimo ňu.
Členovia tohto kolektívu mali zaužívané rôzne postupy a zvyky, a ak to bolo
medzi manželmi, ako na to doteraz spomína Mária, tak sa po niektoré dni
strpeli aj nejaké zlozvyky. Prvú rannú jazdu v obilí zvykol vykonať kombajnista,
a po posúdení situácie sa potom striedal na kombajne s pomocníkom. Norbert
niekedy s manželkou „vybabral“ tak, že po prvých okruhoch ju posadil za volant
a keď cez prestávku zistila, že Norbert má za sebou už nejaké to pivo, neostalo
jej nič iné, ako pokračovať v jazde a šéf mohol „oddychovať“ do večera. Vtedy,
prvý deň na Ukrajine, mal Norbert svoj plán pripravený. Ráno sa zabezpečilo
chladenie piva, Mária už v duchu tiež počítala s tým, že jej osud je spečatený
a že ju čaká dlhý deň za volantom. Kombajnisti ráno nasadli, kývli na pozdrav
a začali padať prvé klasy obilia. A padali a padali a padali... Kombajny sa
vzďaľovali, zmenšovali sa, až sa celkom stratili z dohľadu. Prešla hodina, dve ,
tri... Až niekedy okolo jednej popoludní sa na opačnej strane lánu objavili
pohybujúce sa machuľky, z ktorých sa časom vykľuli naše kombajny. Keď
Norbert zostúpil z rozpáleného „tátoša“, len neveriaco krútil hlavou. Aj keď bolo
už ráno jasné, že naše lány sa veľkosťou nedajú s ukrajinskými porovnávať,
predsa len mu ten jeden okruh vyrazil dych, pokazil náladu a celkom mu nabúral
jeho plány na oddychový deň. Len Mária si spokojne užívala svoju škodoradosť.

28. 6. 2007
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Všetko najlepšie, dobré zdravie a pokojný život želáme
jubilantom, ktorí sa v blízkej dobe dožívajú
60 rokov
01. 08.
03. 08.
12. 08.
09. 09.
23. 09.

MUDr. Pavol Sosa
Stanislav Cenký
Margita Smolková
Mária Sedláková
Darina Sokolová

70 rokov
06. 08. Mária Urbanová
22. 08. Jozef Pavúr
26. 09. Elena Sakalová

Tehelná 6
Kvetná 38
Osloboditeľov 70
Žižkova 42
Osloboditeľov 62
Tehelná 5
Kvetná 10
Záhradná 15

80 rokov
09. 09. Helena Gurbaľová
28. 09. Alžbeta Babinčáková

Kvetná 41
Záhradná 21

Sobáše:
19.05.
Milan Jurek
Drienov, Mierova 11
a Eva Borodáčová Košice, Kurská 17
Navždy sme sa rozlúčili:
12.06.
Milan Fialka
25.06.
Helena Sabolová

Žižkova 23
Tehelná 26

70-ročný
88-ročná

Bavíme sa s občasníkom
Otec pozerá synovo
vysvedčenie a hovorí:
„Sľúbil si mi, že sa budeš
dobre učiť. A ja som ti sľúbil,
že ak to nedodržíš,
dostaneš poriadny
výprask...“
„Otec, buďme rozumní! Keď
som nedodržal sľub ja, tak
ani ty ho nemusíš dodržať,
dobre?“
Vodič zrazil na dedinskej
ceste sliepku. Zastavil sa
a poobzeral dookola, aby
zistil, komu sliepka patrila.
Za plotom zbadal malého
chlapca:

„Chlapče, tá sliepka bola
vaša?“
„Určite nie, ujo, My také
ploché sliepky nemáme!“
Barborka sa pýta mamky:
„Mami, keď sa vydám, bude
môj manžel taký, ako môj
ocko?“
„No, je to možné ,
Barborka.“
„Mami, a keď sa nevydám,
budem taká stará dievka,
ako teta Vierka?“
„Asi, ba možno aj horšia.“
„Mami, tak teraz som
v peknom svrabe!“

Stretnutie
Na poslednú májovú sobotu sa vždy teším. Niekoľko rokov po sebe si
k sebe nachádzame cestu – my, spolužiaci zo základnej školy, ročník
1954 – 55. Čosi sme si v tom 70. roku, keď sme končili školu, nestihli
dopovedať, a tak to robíme teraz, na našich neformálnych stretnutiach.
A, čuduj sa svete, tém akosi neubúda, ba práve naopak. Keď sa
v prvých hodinách nasledujúcej nedele poberáme domov, všetci máme
pocit, že sme nestihli všetko predebatovať.
Tohto roku nás bolo 19 plus dvaja učitelia. Pevne však verím, že
myšlienkami nás spolu bolo oveľa viac. Dvaja na nás mysleli na

potulkách Liptovom, jeden sa za nás modlil v Taliansku, ďalší dal
prirodzene prednosť stretnutiu s nádejnou nevestou, iná oslavovala 50ku rodinného člena, ďalšia sa zasa tešila z krátkej návštevy detí, ktoré
pracujú v zahraničí, niektorých nepustili pracovné povinnosti. Vôbec to
neprekáža, veď o rok bude ďalšie stretnutie. Je krásne, že o sebe tieto
veci vieme, že si nie sme ľahostajní.
Ozaj, Terka, nestihla som sa ťa spýtať, či by Janka nemohla napísať
občas niečo do občasníka z Anglicka...Nebudem predsa čakať rok.
Helena Vancová

ÚSPECHY NA CELOSLOVENSKEJ SÚŤAŽI „SCHNEIDEROVA TRNAVA“
Dňa 29.3.2007 sa konal VII. ročník celoslovenskej súťaže v Trnave,
„Schneiderova Trnava“. Našu školu reprezentoval žiak VII. ročníka
Oliver Orlovský, ktorý sa umiestnil v ZLATOM PÁSME. Vo veľkej
konkurencii tretej kategórie, kde sa zúčastnilo 30 súťažiacich z celého
Slovenska vo veku 13 a 14 rokov, obstál veľmi dobre. Muzikálne
a výborne technicky zvládnutý program porota, ktorá pozostávala
z profesorov slovenských konzervatórií a vysokých umeleckých škôl,
hodnotila jeho výkon v najvyššom pásme. Prvou súťažnou skladbou
bola skladba P.I.Čajkovského: Október. V podaní Olivera Orlovského
vyznela precítene a muzikálne. Porotu zaujala zvlášť výstavba a celkove
jemné citlivé podanie. Druhou skladbou, ktorá vystihovala charakter
a osobnosť nášho klaviristu bola tretia časť Vojenskej sonatíny od

Eugena Suchoňa. Technicky náročnú a programovo bohatú skladbu
zahral brilantne a presvedčivo.
Je to prvý veľký úspech našej školy, ktorá vo februári oslavovala prvý
rok od svojho založenia. Tešíme sa, že sa v nej môžu vychovávať,
formovať a vzdelávať nové talenty.
Ďalším úspechom, ktorý má svoje korene v Drienove, je absolútne
víťazstvo Kristíny Kurucovej, ktorá reprezentovala ZUŠ Hlavná Košice.
(Svoje prvé roky žila v Drienove.) Talent, usilovnosť a muzikalita
v rukách výborného pedagóga p. uč. Ľudmily Fetterikovej dokáže
vyformovať skutočného umelca i keď má len 8 rokov.
Víťazom blahoželáme a prajeme veľa chuti, vytrvalosti a mnoho ďalších
úspechov.
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NOVÍ ABSOLVENTI CIRKEVNEJ ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY SV.
MIKULÁŠA DUKLIANSKA 16, PREŠOV
V školskom roku 2006/2007 absolvovali v hudobnom odbore v
Drienove šiesti absolventi. Sú to žiaci, ktorí ukončili základné umelecké
vzdelanie trvajúce osem rokov. Jeden rok prípravné štúdium a sedem
rokov základné štúdium, prvý až siedmy ročník.
Hru na klavíri absolvuje: Annamária Sabolová, Oliver Orlovský, Silvia
Gomulecová, a hru na keyboarde Silvia Sokolová, Iveta Gimerská a
Natália Kuchárová.

ŠKOLSKÉ KOLO SÚŤAŽE VHRE NA KLAVÍRI
Naši žiaci klavírneho oddelenia si zmerali svoje sily a vzájomne sa
povzbudzovali na celoškolskej súťaži v hre na klavíri v piatok 15. 6.
2006 v Prešove. Žiaci Drienovskej pobočky obsadili veľmi pekné prvé
miesta a dve ceny víťazov kategórie.
Výsledky:
1.kategória:
ZLATÉ PÁSMO:
Matejová Viktória
STRIEBORNÉ PÁSMO:
Fialková Lucia
Kurucová Veronika
BRONZOVÉ PÁSMO:
Sabolová Soňa
Sabolová Martina
Zlacký Frederik
Sopková Ľubomíra
Sabolová Lenka
VÍŤAZ KATEGÓRIE:
Matejová Viktória
2.kategória:
ZLATÉ PÁSMO:
Fialková Silvia
Matejová Veronika
Matejová Júlia
STRIEBORNÉ PÁSMO:
Lichvárová Daniela
Marcin Štefan
Valancová Michaela
3.kategória:
ZLATÉ PÁSMO:
Kostelníková Ľudmila
Orlovský Oliver
STRIEBORNÉ PÁSMO:
Sabolová Annamária
BRONZOVÉ PÁSMO:
Kuchárová Natália
Gomulecová Silvia
VÍŤAZ KATEGÓRIE:
Orlovský Oliver

Absolventské skúšky pozostávajú z písomnej a ústnej komisionálnej
skúšky z Hudobnej náuky a praktickej komisionálnej skúšky hry na
nástroji. Absolventi sa zodpovedne pripravili a zvládli záverečné skúšky
úspešne. Všetkým blahoželáme a veríme, že budú uvedomelými
a nadšenými poslucháčmi hodnotnej hudby a to čo sa naučili zužitkujú
k rozvoju kultúrnosti svojho prostredia i osobného obohatenia.
(fotografie na www.drienov.sk)

Májová zábava
Majálesy boli tradičnou zábavou našich predkov. Bez veľkej
propagácie sme si 19. mája tohto roku vyskúšali niekoľko vecí: či aj
dnešnej generácii sa chce v máji zabávať; či je možné urobiť v
obecnom dome zábavu; či naša originál rómska kapela JIJM (Julka,
Ivan, Janík, Mišo) svojim nasadením "neuštve" pohodlné gadžovské
telá.
A teraz vyhodnotenie:
Už po n-tý krát sme zistili, že v máji je pre Drienovčanov najťažšie
kúpiť si lístok na zábavu. Ak už prídu, tak sa bavia výborne.
Obecný dom je dobré miesto na zábavu s počtom účastníkov tak do
100 osôb. To, že sa tancuje inde ako sedí, je spočiatku možno
nezvyčajné, ale neskôr to má výhodu, že počas tanečných kôl sú
debatné krúžky - lebo aj tie patria k zábave - mimo najväčšieho
hluku.
Čo sa týka hudby, tak to naozaj "klobúk dolu". Pesničky boli
rôznorodé. Speváčka Julka by možno prespievala aj star Šindlerovú.
Temperament neskrývala ani kapela, ani naši Rómovia na parkete.
Ale myslím, že ani my - nerómovia - sme sa nedali zahanbiť. Na
druhej strane, pomalé cigánske skladby sú nádherné a užívali sme si
ich. Možno trocha chýbali valčíky a polky.
To, či po prieskumnej zábave budú nasledovať ďalšie, záleží hlavne
od tých, pre ktorých je určená - od vás, milí Drienovčania. My sme sa
bavili výborne.
Helena Vancová

Zo Základnej školy v Drienove
OSMIJANKO
V tomto školskom roku sa naša školská
knižnica po druhýkrát zapojila do 3. ročníka
celoslovenskej čitateľskej súťaže Čítame s
Osmijankom.
Neziskovú
organizáciu
OSMIJANKO založili v roku 2003 pracovníci v
detskej kultúre na základe dlhoročných
skúseností z práce a komunikácie s deťmi v
školách, na výstavách, v detských časopisoch,
knižnici i vo vydavateľstve. Organizácia vznikla
s cieľom motivovať a učiť deti láske ku knihám
a k čítaniu.
Čitateľské zručnosti, aktívne čítanie s
porozumením, to sú kompetencie, ktorým aj v
našej škole venujeme nemálo pozornosti. Naše
aktivity našli odozvu aj u detí, práce a záujem
tých, ktoré sa zapojili do 2. ročníka tejto súťaže,
nás viedli k opätovnému zapojeniu sa a
riešeniu Osmijankových úloh, ktorých bolo
neúrekom.
Naše deti pravidelne čítali detské knižky,
hľadali odpovede na súťažné otázky i kreslili
obrázky o tom, čo prečítali. Chodili do školskej i
ľudovej knižnice, radili sa medzi sebou i
so svojimi učiteľkami a to, čo vyriešili, poslali
Osmijankovi. A veru nie nadarmo! Naša práca
a záujem boli ohodnotené medzi 24 úspešnými
kolektívmi z celého Slovenska. Naši prváci z 1.
B, hoci najmladší žiaci školy, dokázali obstáť
medzi deťmi z celého Slovenska.
Na neľahkú, no úspešnú cestu knižkami, keď
sa písmenká občas kývu i šmýkajú v riadku, sa
vydali:
Dávid Dzúr, Zdenka Bilková, Samuel Kocák,

Mirko Herbert, Jakub Cmorej, Šárka
Jacková, Nikolka Pribulová, Jozef Ferenc,
Marcel Mrúz, Miška Drábová, Maťko
Semančík.
Na víťazov sme hrdí, za víťazov ale
považujeme všetkých, ktorí sa s nami
a s Osmijankom pustili po ceste ku knižke,
k čítaniu.
P. Mirdalová

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ
DEŇ RODINY
Stalo sa už tradíciou našej školy, že pripravuje
rôzne akcie a podujatia, ktoré organizuje pre
rodičov a priateľov školy. Tento rok sme sa
teda opäť poriadne nachystali, objednávka
počasia tiež vyšla a do akcie s názvom Deň
rodiny sme zapojili malých i veľkých.
Program sa začal vystúpením družinárov, detí
z tanečného krúžku Drienka i ostatných detí.
Počas celého popoludnia mohli rodičia so
svojimi deťmi opekať, hrať stolný tenis, kresliť
na chodník alebo si zasúťažiť. Odmenou bol
nielen dobrý pocit, ale i sladká maličkosť. Naša
skvelá
moderátorská
dvojica
(ktorá,
mimochodom, tento rok končí) sprevádzala
súťažiacich množstvom zábavných súťaží,
v druhom bloku súťaží ich alternovala dvojica
Dominika a Silvia. Aj ony mali možnosť
vyskúšať si, aké je to moderovať pred publikom
naživo. Okolo 18.00, keď už po školskom dvore
pobehávali samé „zmaľované“ deti (išlo
o súčasť programu), bol hotový i starostovský
guláš, ktorý v predvečer MDD dobre padol. Bol

veľmi chutný, preto tam stál dlhý rad. Aj keď
sme museli dlho čakať, starostovský guláš za
to stál! Škoda len, že sa tak rýchlo zjedol.
Naše poďakovanie patrí OcÚ, osobitne p.
starostovi, ktorý neváhal a pre úspech pekného
podujatia pomohol i finančne, i „vlastnoručne“.
Ďakujeme
i všetkým
ostatným
členom
kuchárskeho
tímu,
bufetovej
obsluhe
i prípravným pomocníkom či už členov obecnej,
či školskej i školskosamosprávnej partie Každá
ruka bola dobrá a pretože nám všetkým išlo
o rovnaký pekný cieľ, ako sa hovorí, „zadarilo
sa“. Fotografie z podujatia si môžete pozrieť na
našej
webovej
stránke:
www.zsdrienov.edupage.org.
B. Boboková, riaditeľka školy; A. Sabolová, 9.
roč.
Školské turnaje o putovné poháre
Pri príležitosti MDD organizuje naša škola už
tradičné súťaže vo vybíjanej dievčat a vo
futbale chlapcov o putovný pohár majstra školy
medzi jednotlivými ročníkmi 2. stupňa. Všetky
družstvá vložili do športového zápolenia opäť
celé svoje srdce i hlasivky.
Futbalová vášeň prepukla vypukla v tento deň
na miestnom ihrisku a bojovnosť vo vybíjanej
dostala svoj priestor v školskej telocvični.
Putovné poháre si odniesli dievčatá 8. ročníka
a chlapci 9. ročníka, na 2. mieste skončili
siedmačky a šiestaci, na 3. mieste sa umiestnili
deviatačky a ôsmaci.
Medziročníkový turnaj odohrali aj chlapci 1.
stupňa, 1. miesto obsadili druháci.
J. Baran
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Zo Základnej školy v Drienove
Poznávací výlet
Prvý jún - MDD prežili žiaci prvého stupňa
tunajšej školy vskutku netradične. Spolu so
svojimi
triednymi
učiteľkami
navštívili
Gombaseckú jaskyňu, ktorá ich očarila svojimi
krásami. Štvrtáci si zároveň zopakovali učivo
z vlastivedy o jaskyniach na Slovensku. Ďalej
trasa pokračovala za históriou, prezreli sme si
kaštieľ Krásna Hôrka. Deti prežili pekný slnečný
deň, nazbierali hromadu zážitkov, spoznali sa
navzájom aj v iných situáciách ako len v škole.
A podľa známej pesničky sme nezmokli
a všetko sme spapkali. Deti sa už teraz tešia,
čo im pripravíme o rok.
H. Šeminská

VYUČUJEME CUDZOJAZYČNE

historické vzdelávanie a predovšetkým výchovu
k porozumeniu,
tolerancii,
rešpektovaniu
inakosti a empatii. Opäť sme pre tento
projektový zámer získali aj zástupcov tlače, ich
príspevky už čoskoro nájdete v prešovskej
novinách, Korzár i Večerník prinesú ich
postrehy či rozhovory s našimi žiakmi.
D. Krajňáková
Absolventi
V tomto školskom roku končí povinnú školskú
dochádzku 30 žiakov. Všetci žiaci 9. ročníka
boli prijatí na stredné školy. Prajeme im veľa
úspechov!

Ako sme výletovali

Piataci a deviataci v Kysaku
Tento školský výlet sa mi veľmi páčil, pretože
sme mali svoje vlastné chatky. V Kysaku bolo
fajn, ale nemohli sme sa kúpať v bazéne. Naše
pani učiteľky sa o nás starali a ani na chvíľu
z nás nespustili oči. V noci kvôli nám vôbec
nespali, pretože nás celú noc strážili. Večer asi
o pol desiatej sa začala diskotéka. Potom o pol
jednej sme už museli ísť do chatiek. Na ďalší
deň sme sa mohli kúpať v Hornáde. Voda bola
Z KAŽDÉHO ROŽKA TROŠKA
trochu studená, ale dalo sa to vydržať. Obedy
Zbierame, triedime, chránime
nám tiež chutili. Na tento výlet budeme určite
Environmentálnu výchovu ako praktickú
dlho spomínať.
činnosť v rámci projektového zámeru školy
podporujúcej zdravie orientujeme aj na výchovu D. Tomčová, 5. ročník
k separovanému zberu, ktorý by mal byť dnes
z hľadiska aktívnej a nevyhnutnej ochrany Šiestaci, siedmaci a ôsmaci na Domaši
12. - 13. 6. sa uskutočnil školský výlet tried 6.,
života prostredia samozrejmosťou.
Opäť sme sa zapojili do i do súťažného zberu 7., 8. ročníka na Domašu - Dobrú. Akcia sa
triedeného odpadu spoločnosti ASA, v rámci podarila, zúčastnení žiaci budú mať mnoho
ktorého naši najlepší žiaci, zberači, ochranári, zážitkov, na ktoré môžu spomínať. Počas
získali pod vedením svojich pedagógov dvoch dní školského výletu sme sa oboznámili
ocenenia i vecné dary. Absolútnou jednotkou s pekným okolím, hrali loptové a iné hry, no
medzi
jednotlivcami
sa
stala
Lenka absolútne najvychytenejšou zábavkou bolo
Kočiščáková z 3. ročníka, medzi triedami 6. hojdanie sa na hojdačkách. Aké sú dojmy
a zážitky z výletu, hovoria riadky vyjadrení detí:
ročník.
Tohtoročný školský výlet bol vážne super. Bola
som dosť prekvapená a to z pani učiteliek.
Deň mlieka
Spoznala som ich úplne v inom svetle. Boli
Celoškolským „mliečnym dňom“ sme si
pripomenuli Svetový deň mlieka. Žiaci našej
školy postupne, po triedach, prichádzali do
učebne s tematicky zameranou výzdobou.
V nej si prezreli poučno-zábavnú počítačovú
prezentáciu o mlieku, ktorá dopĺňala úvodné
slová triednych učiteľov. Pri odchode z učebne
dostal každý zo žiakov dve štvrťlitrové balenia
ochuteného mlieka.
Poďakovať sa v tejto súvislosti patrí spoločnosti
BILLA, nášmu sponzorovi.
Z. Remetová
Kvalitné vyučovanie cudzích jazykov patrí
medzi naše priority. V tomto školskom roku
sme získali na vyučovanie anglického jazyka aj
zahraničnú lektorku Rebeccu Lund z USA.
V júni sme sa s ňou rozlúčili, poďakovali sa jej
za prácu a odovzdali školský certifikát.
rš

Beseda s príslušníkom PZ v Drienove
22. 6. 2007 sme zorganizovali besedu
s príslušníkom PZ v Drienove na tému
Bezpečne na cestách cez prázdniny. Žiaci sa
oboznámili s pravidlami cestnej premávky pre
chodcov a cyklistov. Spoločne s príslušníkom
PZ zodpovedali na otázky týkajúce sa
vybavenia bicykla i cyklistu na ceste. Prebrali aj
zásady jazdenia po miestnych komunikáciách.
Rozprávali sa aj o nástrahách leta. Záver
besedy patril zvedavým otázkam o práci
v policajnom zbore.
M. Babinčáková, M. Patakyová
Nebuďme ako oni
S podporou rodičovskej rady a inštitútu 2%
daní sme realizovali ďalší ročník poznávacej
exkurzie do Oswienčimu, ktorá je súčasťou
projektu Nebuďme ako oni. Zúčastnili sa na nej
žiaci, ktorí končia v našej škole školskú
dochádzku a takýmto spôsobom zavŕšili svoje

milé, starali sa o nás, akoby sme boli ich
vlastné deti. No zo všetkého bola najlepšia
voda. Od vody sme boli vzdialení cca 200
metrov. Z chaty sme mali nádherný výhľad na
vodu, a teda sme neodolali a už v prvý deň
sme sa v nej vykúpali. Hneď ako sme prišli
k vode, do vody sa rozbehli ako prví chalani.
Kúpanie bolo fakt super. Okolo dvanástej sme
sa pobrali na obed. Naplnení chutným obedom
sme sa odobrali do izieb, aby sme sa vybalili
a trochu si oddýchli. Večer sme mali diskotéku.
Laura Demeková
Zvoní budík. Je utorok ráno. Začína sa cesta,
ale tentokrát na školský výlet. Cieľ: Domaša.
Odišli sme približne o 9.30. Predpokladaný
príchod na Domašu: 11.00. Po príchode začalo
vybaľovanie. Mali sme na to asi hodinku.
Potom sme išli k vode. Mne nebolo najlepšie,
preto som stál na okraji. Na poludnie sme mali
výborný guláš. Večer mi bola pridelená

netradičná, ale mne na mieru šitá úloha: starať
sa o oheň. Niektorí mi preto hovorili „pekelník“.
Nič som si z toho nerobil. Cestou na výlet boli
všetci v autobuse neuveriteľne čulí, pri návrate
domov všetci spali. Domov sme dorazili
približne o piatej. Michal Bujňák
Ráno sme všetci nedočkavo čakali, kedy už
konečne vyrazíme za dobrodružstvom. Keď
sme konečne vyrazili, celý autobus hýril
nedočkavosťou, ale aj radosťou, každý už
vyčkával chvíľku, kedy dorazíme. V autobuse
bolo počuť výkriky ako: „Je to ešte ďaleko?“,
„Koľko kilometrov ešte?“ a podobne. Keď nám
učiteľky povedali, že sme už tam, všetci sme
sa postavili a vzdychli si. Najviac sa tešilo asi
dievča, ktorému bolo počas jazdy zle.
S ťažkými taškami sme sa dotrepali k chate
a po piatich minútach sme sa všetci rozpŕchli
do izieb. Prezliekli sme sa a šli sme na nástup.
Učiteľky nám všetko vysvetlili a povedali, že
ideme k vode. Ja s kamarátkami sme zaostali,
a keď sme prišli k vode, ostatní sa už kúpali.
Nebolo to v pláne, ale nik z nás neodolal.
O deviatej sme mali diskotéku. Chlapci
nechceli tancovať. Bol to super výlet. Andrea
Semančíková
Bol pekný slnečný deň a my sme sa vybrali na
školský výlet k Domaši. Keď sme nastúpili do
autobusu, už sme sa tešili na jazdu v ňom.
V autobuse bolo kopec zábavy, nadchli sme sa
krásou okolitej prírody, no hlavne sme sa
nevedeli dočkať, kedy dorazíme na chatu. Prvé,
čo sme zbadali pri príchode, boli hojdačky,
Hneď sme sa k nim rozbehli a hojdali sme sa
dobrú polhodinku. Neskôr sme si šli vybaliť
tašky na izby a trochu sme si odpočinuli. Ja
som bola na izbe s Natáliou a Veronikou. Pri
nástupe nás pani učiteľka informovala, čo
budeme robiť. Šli sme sa kúpať k vode, ktorá
bola neďaleko. Kúpanie bolo super. Večer sme
opekali. Po opekačke sme mali diskotéku. Po
nej sme šli do izieb. Aj na to sme sa veľmi
tešili. Teším sa už na budúci rok.
Mirka Mruzová

LETO PRED DVERAMI
Ďalší koniec školského roka. Pred nami sú ešte
školské olympijské hry, deviatacké spanie v
škole, rozlúčka, počas ktorej udelíme odmeny
za jarný i celoročný zber, výborný prospech i
iné pekné výsledky či reprezentáciu školy, a
napokon vysvedčenia.
Ako konštatujeme každý rok, ani tento raz
nebolo možné priniesť celú našu prácu, všetky
naše aktivity na stránkach Občasníka. Snažili
sme sa Vás však informovať pravidelne nielen
touto cestou, ale i našou webovou stránkou.
Prierez
naším celoročným úsilím, našimi
cieľmi, zámermi i dosiahnutou realitou sa nám
vytvoriť hádam podarilo.
Nám školákom sa teda končí obdobie
školského vyučovania. Bol to opäť bohatý
školský rok, ktorého zásadným obsahovým
výstupom
je
naštartovanie
poslednej
realizačnej fázy rozšíreného vyučovania
cudzích jazykov. Projektový manažment i
spolupráca so sponzormi priniesli ekonomické
nástroje, vďaka ktorým bolo možné skvalitniť
materiálne podmienky v našej škole.
Leto má byť pekné, teplé, slnečné. A tak si
teda zaželajme oddych, príjemné chvíle s
blízkymi a priateľmi. Ďakujeme všetkým
priateľom školy, že i vďaka ich podpore a
pomoci sme zavŕšili jednu úspešnú etapu.
Ďakujem i všetkým zamestnancom školy a
želám pekné dovolenkové dni.
Všetkým čitateľom leto podľa ich predstáv.
B. Boboková

