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Aktuality z Materskej školy

Jar v záhrade
S príchodom jari by sme sa mali viac zamerať na svoje záhrady
a priestranstvá pred domami. Všade tam máme veľa práce.
Máme čo zlepšovať tak na vzhľade, ako aj na úžitkovosti našich záhrad. Ak
sme nepohrabali záhradu v jeseni, urobme to čím skôr teraz, lebo
škodcovia nespia. Ak im to dovolíme, urobia nám veľa škody.
Nezabúdajme prerezať jadroviny. Je potrebné odstrániť hlavne staré drevo,
rakovinové miesta a všetky vetvy zahusťujúce korunu. Prenechajme
priestor medzi konármi lúčom slnka, lebo tie zabezpečujú kvalitné ovocie.
Prestarnuté stromy a tie, o ktoré nemáme záujem, radšej odstráňme, lebo
pozerať sa na zanedbané ovocné stromy po dedine je skutočne na
zaplakanie. A viac ako doteraz by sme mali tie naše stromy chrániť
postrekmi. Veď všetko ovocie , ktoré kupujeme, aj to dovážané, je aj
viackrát v roku priamo na stanovišti postrekované. Robí sa to tak či
v Maďarsku, či v Holandsku, či v inej západnej krajine, iba my sa v tomto
akosi nevieme pohnúť dopredu. Ak už máme zábrany postrekovať, tak
aspoň udržiavajme záhradu v čistote. Aj takouto formou sa dá dopestovať
pomerne slušné ovocie. Je na škodu aj pre naše peňaženky, ak nám naše
záhrady nedajú úrodu.
Nuž, hor sa do záhrad, priatelia. Dobrá úroda bude našou veľkou
odmenou.
J. Murajda
Otvorená hodina anglického jazyka v materskej škole.
Ďalšie aktuality z MŠ v Drienove nájdete vnútri občasníka.

Odstavček od redakcie
Už so železnou pravidelnosťou vychádza Občasník každý druhý
mesiac
s prehľadom
najdôležitejších
udalostí
a zopár
zaujímavosťami, ktoré nám poskytnú naši dopisovatelia. Niekedy je
toho viac, niekedy menej. Nie je v našich silách vychádzať častejšie
a myslíme si, že doterajšia periodicita je optimálna. Stále čakáme na
zaujímavé nápady, príbehy, články aj od nestálych dopisovateľov.
Uvažujeme o čerpaní postrehov z návštevnej internetovej knihy na
webovej stránke obce. Môžete posielať príspevky aj zo zahraničia na
mailovú adresu, aby sme ich zverejnili napríklad v Zahraničnom
okienku alebo Zápisníku zahraničných spravodajcov. Keď sme už pri
prispievateľoch, musíme takto poďakovať a hlavne poblahopriať
dvom z nich, ktorí patria medzi najaktívnejších a od ktorých
príspevky prichádzajú pravidelne.
Blahoželáme v prvom rade pánovi Jurajovi Murajdovi a jeho
manželke, ktorí si v uplynulých dňoch v spoločnosti rodiny a blízkych
pripomenuli skutočnosť, že už päťdesiat rokov kráčajú ako pár popri
sebe – v dobrom i zlom, v zdraví i chorobách, v šťastí aj nešťastí.
Z redakcie im týmto prajeme z dobrého čo najviac a pánovi Jurajovi
nevyschýnajúce nápady a pišúce pero.
O trošku mladší vstúpil do klubu šesťdesiatnikov futbalový nadšenec
a náš veliteľ pán Milan Bardák. Buď zdravý v kruhu rodiny
a priateľov. Nech Ti to naďalej píše a myslí, čakáme na príspevky
aspoň na úrovni dopisovateľov z blížiacich sa MS vo futbale.
Keby sme mali aspoň desať takýchto spolupracovníkov, možno by
sme vychádzali ako mesačník. Nemusel by som do občasníka
opakovane písať o znečistenom okolí v blízkosti príjazdových ciest
do Drienova (choďte sa pozrieť do priekop, čo sú bezohľadní ľudia
schopní vyhodiť do prírody!) po zime. Znovu len počkáme na vysokú
trávu a burinu, ktorá toto čudo z ľudských rúk milostivo zakryje.
Prispievatelia by mohli písať o príjemnejších veciach, ako ja
o vytrhaných krovinách (čerstvo zasadených) pri Obecnom úrade
a Klube dôchodcov. V centre dediny je už vidieť citlivú a šikovnú
ruku nášho obecného záhradníka.
Dosť bolo nárekov. Blížia sa májové dni a voľné pondelky. Za
redakciu Vám prajeme príjemné počasie, dobré nápady a pohodu
v rodinách. Do čítania o dva mesiace a sem tam niečo pošlite!
Vaša redakcia

Zmena vo vedení DHZ
Dňa 28. 1. 2006 sa konalo Výročné valné zhromaždenie Dobrovoľného
hasičského zboru Drienov. Na tejto schôdzi požiadali o ukončenie
vykonávania svojich funkcií pán Marko – predseda DHZ a pán Sabol –
veliteľ DHZ. Padol návrh na zloženie nového výboru na ďalšie päťročné
obdobie. Vzhľadom na to, že veliteľa a ďalších členov výboru musí
odsúhlasiť obecná rada, bolo pánovi starostovi a poslancom OcÚ
predložené nové zloženie výboru DHZ Drienov. Dňa 24. februára 2006 na
obecnom zastupiteľstve poslanci schválili nové vedenie DHZ Drienov.
Musíme pánovi starostovi a poslancom poďakovať za prejavenú dôveru,
budeme sa snažiť pracovať každý v rámci svojich možností. Je to
dobrovoľná činnosť, nie je to žiadna profesionálna práca. Pre informáciu
občanov uvádzame nové zloženie vedenia DHZ Drienov: predseda – S.
Jurek, podpredseda, veliteľ – I. Čarnogurský ml., preventívar – I.
Čarnogurský ml., organ. referent – J. Semančík, referent mládeže – Ľ.
Timko, strojník – M. Korem, vodiči – M. Korem. J. Janič, Ľ. Timko ml., Ľ.
Timko st., mater. tech. referent – I. Čarnogurský st.
Na záver chceme poďakovať starému vedeniu za pekný kus vykonanej
práce a sme radi, že obaja zostávajú aj naďalej členmi DHZ.
Vedenie DHZ Drienov

Do pozornosti dospelých
Na dvere už znova zaklopala jar. Dlhé mrazivé dni pomaly , ale isto
ustúpili veselšiemu slniečku. Ako vidíme, deň za dňom je dlhší a teplejší.
A zrazu vidíme, ako nám ožívajú ulice. Deti sa na nich zabávajú rôznym
spôsobom, ale dominuje bicykel. Starí, mladí, ba aj tí najmenší od rána do
večera na kolesách. A ešte ako! A práve tu by som sa chcel pristaviť. Ako
je to vlastne s tými deťúrencami? Dočítali sme sa, že deti bez dozoru
starších sa nemôžu na bicykloch pohybovať po verejných komunikáciách.
Hranica je, ak sa nemýlim, 15 rokov. Naši zákonodarcovia mali zaiste na
mysli bezpečnosť detí, keď prijímali takýto zákon. Vieme , že deti
nepoznajú strach, lebo nemajú ešte dostatok skúseností. A tak vidíme
často celé skupiny, ako sa v pretekárskom štýle preháňajú bez dozoru po
cestách. Nechceme malých priateľov strašiť, ani ich zatvárať do izieb. Aj
tak presedia veľa času za počítačmi a knihami. Len by sme ich chceli
vidieť vždy zdravé a usmiate. Preto touto cestou dávame trávenie ich
voľného času na bicykloch do pozornosti rodičov , prípadne starších
súrodencov. Dbajte na bezpečnosť detí, lebo naše cesty sú frekventované
a tým pre ne nebezpečné. Majme tieto fakty na pamäti už teraz, keď
k nám, hoci aj oneskorene, opäť zavítala jar.
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Z pamätnej knihy obce Drienov
Strana 49, zapísané v roku 1935
Krádeže Krádeže vyskytujú sa v obci dosť často. V r. 1899 vlamali sa pachatelia
do pánskej syparne, odkiaľ vykradli viac q zrna, takéto krádeže sa zopakovali, ale
už nie v takom veľkom rozsahu. Na Jarku okolo 1908 sa vyskytovaly častejšie
krádeže, kradli všetko čo sa dalo, najmä vykrádali zemiaky z pivníc. Krádeže
zemiakov zopakujú sa až po dnes. Merkovský pamätal sa na následujúcu krádež.
Istý pachateľ ukradol kravu, aby stopa krádeži bola odstránená, zabálil jej nohy do
handrov. Gazda svoju kravu vynašiel podivuhodným spôsobom v udoli Svinky –
Krava po hlase poznala svojho majiteľa, a približila sa k nemu. Mnohokrát sa
zopakuje, že gazdovi zo stodoly vykradnú „vypalchované“ vymlátené zrno.
Jednému občanovi v noci vykradli stôl s peniazmi z izby v ktorej spal. Stôl potom
nechali na záhrade a s peniazmi ušli. Pred Veľkou Nocou kradnu z kominov
slaninu, šunky, klobásy. Jak z obchodov, tak aj z mäsiarne kradnu všetko čo im
príde do rúk. I šatstvo sa u nás kradlo. Počuť to bolo i po válečnej dobe. Husi a kuri
boly ukradnuté skoro z každého dvora. Krádeže husi a kúr sa rozšírily najmä v r.
1932. Krádeže sa opakovaly skoro denne, takže nočnú stráž pomáhali vykonávať
nočnému hlásnikovi „vartašovi“ i viaceri občania a preca i vtedy sa kradlo. Koncom
roka krádeže prestaly, lebo husi a sliepky boly lepšie schované.
Mzdy robotník pred válkou keď kosil u gazdu dostal 1 zlatovku tj 2 Kč. (denne).
U statkára 50 grajciarov (1 Kč.) Dnesna mzda robotníka je 10 – 12 Kč. U statkára 6
Kč. Žena pred valkou dostala denne 35 grajciarov 70 h. dnes 6-12 Kč. V lese siahu
(2m3) dreva rúbali za 1 zlatovku, tj. 1m3 za 25 grajciarov, od prívozu 2 m3 dreva 1
zlatovku, dnes 10-15 Kč. Drevo hlavne rubajú v lese, aby pre seba mali na zimu.

Stalo sa nestalo v Drienove
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V týchto dňoch prichádzame so želaním zdravia a šťastia
k týmto jubilantom:
60 rokov
20.04.
Milan Bardák
11.05.
Karol Galyas
30.05.
Anna Demeková

Kvetná 28
Pod Dvorom 3
Okružná 10

70 rokov
12.04.
Vincent Juskanin
01.06.
Marta Leláková
24.06.
Jolana Vargová

Kvetná 43
Osloboditeľov 64
Osloboditeľov 37

90 rokov
09.02.
Verona Sedláková
06.05.
Jozef Kušnír

Mlynská 34
Revolučná 11

Novonarodená Drienovčanka:
Vitaj a buď medzi nami šťastná
02.03.
Kristínka Bujňáková

Záhradná 66

Navždy sme sa rozlúčili:
09.03.
František Palisko
04.04.
Elena Murajdová
09.04.
Agnesa Ivanová
10.04.
Anna Tkáčová
24.04.
Žofia Sepešiová

Osloboditeľov 84
Okružná 7
Žižkova 31
Kvetná 13
Žižkova 56

Miniatúrky zo života
Bol raz jeden manželský pár, Ona pracovala doma, On v pohostinstve v neďalekej
dedinke. Ako to už na dedinách bývalo, v krčmách sa robili tanečné zábavy
a veruže sa pri tejto príležitosti On občas vrátil ráno po šichte aj „unavenejší“. Nuž,
v jedno nedeľné ráno po bále Ona už tak trocha netrpezlivo vykukovala na ulicu
a chytala ju nervozita, či On nemešká práve z tohto dôvodu. Čo však nečakala, pri
„kapurke“ zastavilo auto a z neho vystúpili dvaja cudzí chlapi.
„Dobre rano pani. Idzeme za vami.“
„Za mnu? A co by sce chceľi?“
„Ta zme vam privežľi toto praše. „
„Ach Bože, praše? Ta až tak še opil?“ Nechcela veriť vlastným ušiam, lebo nie žeby
si muž nevypil, ale nikdy nie tak, aby nevládal chodiť po vlastných. Bola z toho
nešťastná a pochytila ju zlosť.
„Ale, pani, ukľudnice še, vi o ničim ňeznace? Šak mi vam nevežeme muža, ale
isne praše. Von vam ho vihral včera u nas na baľe v tomboľe!“

Ako nakladáme s odpadom v obci
V dvore Coop Jednota máme tri veľkokapacitné kontajnery na separovaný zber
skla, plastových PET fliaš a ostatný nadrozmerný odpad z domácností. Pri
cintoríne sú tri kontajnery na odpad z cintorína a z domácností. Kontajnery sú pre
občanov k dispozícii počas celého roka. Komunálny odpad z obce vyváža Obecný
podnik služieb Petrovany podľa harmonogramu. V roku 2005 bolo vyvezených
173,4 ton odpadu z KUKA nádob a 86,6 ton z veľkokapacitných kontajnerov. Aj keď
na znížení množstva odpadu sa podieľa triedený zber, z obce vyvážame zbytočne
veľa odpadu preto, že niektorí občania do kontajnerov umiestňujú rumovisko zo
stavieb, burinu, konáre zo stromov a iné, čo tam nepatrí. Za vývoz a uloženie
odpadu na skládke bolo z rozpočtu obce v roku 2005 zaplatených 382 000,- Sk, čo
je podstatne viac, ako bolo zinkasované v poplatkoch od občanov. Jednoznačne sa
dá povedať, že takto prichádzame o peniaze, ktoré tak súrne potrebujeme inde.
Kým k tvorbe, skladovaniu a likvidácii odpadu nezmenia prístup všetci občania,
budeme naďalej z obecného rozpočtu vynakladať veľa peňazí, čo sa prejaví
v poplatkoch od občanov. Určite nestačí len povedať, že aj iný to tak robí, ale začať
každý od seba, napr. dôsledným triedením odpadu a kompostovaním všetkého
biologického odpadu (buriny, lístia, konárov, trávy...) Neobstojí ani taký prístup
občana k odpadom, že ho vynáša na nepovolené skládky preto, že mu nestačí
jedna smetná nádoba. To preto, že podľa teraz platného zákona o odpadoch,
poplatky za odpad nie sú určované podľa počtu nádob, ale od počtu členov
domácnosti. Domácnosť môže mať aj viac nádob pri tom istom poplatku a nádoby
si môže kúpiť s 50%-nou zľavou na obecnom úrade.
Okrem finančného dopadu zlé nakladanie s odpadmi má aj druhú stránku, a tou je
dopad na životné prostredie. Zle sa pozerá na neporiadok okolo cesty medzi obcou
a Prešovom, v lese, okolo Torysy a v potokoch. Zarazila ma skládka priamo na
cintoríne, porozhadzované sklo a rôzne obaly zo sviečok vedľa hrobov
a neudržiavané najbližšie okolie niektorých hrobov. Takú neúctu si toto miesto ani
zomrelí určite nezaslúžia.
O nič menším problémom pre životné prostredie v obci s priamym dopadom na
medziľudské vzťahy nie je vypúšťanie odpadových vôd na verejné priestranstvá
a do rigolov s konštatovaním, že ide iba o vodu s kúpeľne a kuchyne. Ale nie je nič
neobvyklé ani vypúšťanie splaškových vôd zo žúmp, predovšetkým v neskorých
večerných hodinách.
Ing. Ján Štefaňák, starosta

Bavíme sa s občasníkom
V železiarstve
zvoní
telefón: Manžel mi kúpil
podprsenku, prídem ju
vymeniť.
Ale, pani, to máte zlé číslo.
Práve preto si ju prídem
vymeniť!
Na špiritistickej seanse
volá žena muža na druhom
svete:
Počuješ
ma,
miláčik,
počuješ?
Áno, počujem ťa.
Máš sa tam dobre, lepšie
ako u mňa?
Áno, mám!
A ako je tam hore v nebi?
Neviem, ja som v pekle!
Vyberie sa poľovník na
poľovačku, sedí na posede
a je brutálna zima. Po
chvíli sa celý skrehnutý
rozhodne, že ide domov.
Doma
sa
potichučky
zoblečie a vkĺzne k svojej
žene
pod
perinu.
Rozospatá žena sa k nemu

pomaly
otáča:
Ahoj,
miláčik, už si tu? Muž
odpovedá: Vonku je hrozná
zima, mínus 18! Ona nato:
No vidíš a ten môj idiot išiel
na poľovačku!
Manželská hádka:
Bola som to ale pekná
hlupaňa, keď som si ťa
zobrala!
Netrep somariny, nikdy si
pekná nebola!
Dvaja rytieri tiahnu na
krížovú výpravu a jeden
z nich, ktorý má strašne
škaredú
ženu,
hovorí

druhému:
Keď
som
odchádzal
z domu, dal som svojej
žene pas cudnosti.
Ale, veď to si hádam ani
nemusel.
Nevadí, keď sa vrátim,
poviem jej, že som stratil
od neho kľúč!

Pozvánka na večerný beh Drienovom
Milí športoví nadšenci a behu chtivé deťúrence.
Čakáme Vás 5.5.2006 o 17.30 pred Klubom
dôchodcov. Čaká Vás občerstvenie, šmaľcovaný
chlieb s cibuľkou a hlavne – ŠTARTOVNÉ ČÍSLA
pre tých, ktorí si chcú po roku zabehať
s rovesníkmi po známom bežeckom okruhu. Príďte
– neoľutujete. Ceny sú hodnotnejšie ako minulého
roku !!!!!!!
Naše heslo – Behom k zdraviu a trvalým
spomienkam !
Vaša kultúrna komisia
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Zostúpenie do predpekiel Čo nám hovorí jedna ikona
Svätý Bazil Veľký prirovnáva umenie ikonopisectva k umeniu kazateľstva, pretože
ikonopisec štetcom sprostredkováva pravdy viery rovnako, ako kazateľ slovami.
Z toho dôvodu sa hovorí, že ikony sa „píšu“ a nie “maľujú“.
Je dôležité naučiť sa čítať posolstvo, ktoré nám ikony predkladajú. V tomto
poveľkonočnom období je zaujímavé všimnúť si z toho pohľadu ikonu Zostúpenie do
predpekiel. Východná ikonografia ponúka dve ikony, ktoré prinášajú posolstvo
o vzkriesení Krista – druhá zobrazuje ženy myronosičky pri prázdnom hrobe.
Ikonografia sa vyhýba zachyteniu okamihu vzkriesenia, pretože si je vedomá
nemožnosti zachytiť toto veľké tajomstvo. Ponúka však pohľad na ovocie vzkriesenia.
Aj keď v evanjeliách nenachádzame zmienku o Kristovom zostúpení do predpeklia,
svätý apoštol Peter zreteľne hovorí o tejto udalosti (porov. Sk 2, 14-39; 1 Pt 3,19).
Spasiteľovo víťazstvo nad peklom, vyslobodenie Adama a spravodlivých Starého
zákona je hlavnou témou liturgických textov Veľkej soboty:
Dnes narieka Predpeklie: „Prečo som prijal narodeného z Márie. Zaútočil na mňa
a rozvrátil moju ríšu. Rozbil moje medené brány. Ako Boh vzkriesil pradávnych
väzňov.“ Sláva Tvojmu krížu, Kriste, i tvojmu vzkrieseniu.
Dnes plače vládca pekiel: „Už je koniec mojej moci! Pastier sa dal ukrižovať, aby
vzkriesil Adama. Strácam všetkých, ktorým som kraľoval. Donútil ma prepustiť tých,
ktorých som pohltil.“ Ukrižovaný hroby otvoril a zosnutým vystúpiť dovolil. Bezmocná
je vláda smrti. Sláva, Pane, tvojmu krížu i tvojmu vzkrieseniu. (Stychiry na večierni
Veľkej soboty)
Táto udalosť rezonuje vo všetkých kondákoch osmohlasníka, a tak vedie veriacich
každú nedeľu k rozjímaniu nad touto udalosťou v diele nášho vykúpenia.
Centrom ikony Zostúpenia do predpekiel je Kristus v postoji víťaza, ktorý prichádza
ako dobyvateľ, víťaz. Farba jeho rúcha je svetlá. Z jeho postavy vychádzajú žiarivé
tenké lúče. Temnota pekla je vyplnená ich svetlom. Je to svetlo nadchádzajúceho
vzkriesenia, svetlo veľkonočného rána. Spasiteľ stojí na prekrížených verajach brány,
ktoré predstavujú rozbitú bránu predpeklia. Pod týmito verajami vidieť čiernu priepasť,
v ktorej ikonopisci často zobrazujú spútanú postavu – vládcu pekla, ktorého moc bola
zničená Kristovou spasiteľnou obetou, To isté na niektorých ikonách zobrazujú aj spretŕhané reťaze a zlomené kľúče.
Na diváka najsilnejším dojmom pôsobí pohľad na vyslobodenie Adama a Evy. Spasiteľ pravou rukou dvíha z hrobu Adama a ľavou Evu. Vedľa
Ježiša Krista sú zobrazené ďalšie postavy zo starého zákona: kráľ Dávid a Šalamún v kráľovskom odeve, svätý Ján Predchodca, Abrahám, Mojžiš
s tabuľami Zákona v rukách. Prarodičia a ostatné postavy Starého zákona predstavujú duše všetkých spravodlivých, ktorí očakávali Vykupiteľa.
Kristovo gesto dvíhania z hrobu hlása radostnú správu: dielo spásy je dokonané. Nebo sa znovu otvorilo pre človeka...
Do podsvetia si zostúpil, spasiteľ. Ako všemohúci si rozbil brány pekla a zosnulých spolu so sebou si vzkriesil ako ich Stvoriteľ. Navždy si zlomil
osteň smrti a zbavil si kliatby Adama. Pre tvoju lásku všetci k tebe voláme: „Spas nás všetkých , Pane.“
Miron-homily-service

Liečivá voda trpezlivosti
K svätému Vincentovi Ferrarskému raz prišla istá žena. Trpko sa
sťažovala na svojho muža. Je taký ufrflaný a zlostný, že sa to s ním
nedá vydržať. Prosila Vincenta, nech jej dá nejaký prostriedok, aby
v dome zavládol pokoj. „Choď do nášho kláštora, „ odpovedal svätec, „a
povedz bratovi vrátnikovi, aby ti dal trochu vody z kláštornej studne.
Keď potom tvoj muž príde domov, zober za hlt tej vody a opatrne podrž
v ústach. Uvidíš, že sa stane zázrak.“
Žena urobila, ako jej prikázal. Keď sa muž večer vrátil, začala sa v ňom
hneď ozývať nevôľa a netrpezlivosť. Žena si rýchlo uchlipla z tajuplnej
vody a zovrela pery, aby ju podržala v ústach. A naozaj! Muž čoskoro
zmĺkol. V ten deň búrka rýchlo pominula.

Žena viackrát vyskúšala tajuplný prostriedok a vždy to malo rovnaký
zázračný účinok. Jej muž bol ako vymenený. Mal pre ňu opäť milé
slová, dokonca ju pochválil za vľúdnosť a trpezlivosť. Žena, šťastná
z toho, ako sa jej muž zmenil, sa ponáhľala k svätcovi a žiariac
radosťou, rozprávala mu o úspechu tajomného prostriedku.
„Ten zázrak, dcéra moja,“ povedal usmievajúci sa Vincent, „nespôsobila
voda z kláštornej studne, ktorú som ti odporučil, ale len tvoje mlčanie.
Predtým si svojho muža dráždila odvrávaním, tvoje mlčanie ho utíšilo.“
V Španielsku majú ešte podnes príslovie: „Pite vodu svätého Vincenta!“
Z knihy Pierra Lefevra Veľké pravdy v malých príbehoch

MAMA
Mladá mamička položila svoju nohu na cestu života. "Vedie táto cesta
ďaleko?" opýtala sa. A mudrc povedal "Áno, a táto cesta je aj ťažká.
Zostarneš skôr, než dôjdeš na jej koniec. Ale koniec bude krajší než
začiatok."
Ale mladá mamička bola šťastná a neverila, že by mohlo byť ešte niečo
krajšie ako tieto roky. A tak sa hrala so svojimi deťmi, kŕmila ich a
kúpala, učila ich viazať šnúrky na topánkach a bicyklovať sa,
pripomínala im, aby nakŕmili psa, urobili si domáce úlohy a umývali si
zuby. Svietilo na nich slnko a mladá mamička zvolala, "Nikdy nebude
nič ľúbeznejšie ako tieto chvíle!"
Potom prišli noci i búrky a tá cesta bola niekedy tmavá a deti sa triasli
strachom a zimou ale mamička ich pritisla bližšie, vzala ich do náruče a
deti povedali: "Mami, už sa nebojíme, pretože si blízko, a nič nám
nemôže ublížiť."
A prišlo ráno. Pred nimi bol vrch. Deti naň liezli a boli ustaté a aj
mamička bola ustatá. Ale vždy povedala deťom: "Trochu trpezlivosti a
sme tam." A tak deti liezli, a ako liezli učili sa zdolávať búrky. A týmto im
dala silu čeliť svetu. Rok po roku, im ukazovala ľútosť, porozumenie,
nádej, ale najviac zo všetkého....nepodmienečnú lásku. A keď prišli na
vrchol povedali: "Mami, bez teba by sme to nezvládli."
Bežali dni a týždne a mesiace a roky a matka zostarla a zošúverila sa.
Ale jej deti boli vysoké a silné a kráčali s odvahou. A matka ležiac v
noci v posteli, hľadela na hviezdy a hovorila si: "Toto je ešte lepší deň
než ten minulý, pretože moje deti sa naučili tak veľa a teraz to
odovzdajú svojim deťom."

Keď sa pre ňu cesta stala priťažkou, preniesli ju, a dali jej svoju silu,
práve tak, ako im ona dávala tú svoju. Jedného dňa vyšli na kopec a za
ním uvideli jasnú svietiacu cestu a široko roztvorené krídla zlatej brány.
Matka povedala: "Som na konci svojej cesty. A teraz vidím , že koniec
je lepší než začiatok, pretože moje deti dokážu kráčať vznešene a hrdo,
so vzpriamenou hlavou, a tak to dokážu aj ich deti " A deti povedali:
"Vždy budeš popri nás kráčať, mama, dokonca aj keď prejdeš touto
bránou." Tak stáli a pozerali ako osamotená prešla bránou a tá sa za
ňou zatvorila. A hovorili si: "Nevidíme ju, ale vždy bude s nami. Taká
mama, ako tá naša, bude vždy viac než len spomienkou. Bude živou
prítomnosťou."
Tvoja mama je vždy s tebou. Ona je šepotom listov, keď kráčaš ulicou,
je vôňou určitých jedál, ktoré si pamätáš, kvetov, ktoré zbieraš, a
parfumu, ktorý nosila, ona je chladivou rukou priloženou na čele, keď ti
nebolo dobre, ona je závan vetra v chladnom zimnom dni. Ona je zvuk
dažďa ktorý ťa uspáva, ona je farbami dúhy, ona je vianočné ráno.
Tvoja matka žije v tvojom smiechu. Je v každej kvapke tvojej slzy.
Matka predstavuje každú emóciu .......... šťastie, smútok, strach,
žiarlivosť, lásku, nenávisť, hnev, bezmocnosť, vzrušenie, radosť,
ľútosť.....po celý čas sa modliac a dúfajúc, že spoznáš v živote len tie
dobré city. Ona je miesto odkiaľ sme prišli, tvoj prvý domov, je mapou,
ktorú sleduješ na každom kroku, ktorý vykonáš. Je tvojou prvou láskou,
prvým priateľom, dokonca aj prvým nepriateľom, ale nič na zemi vás
nedokáže oddeliť. Ani čas, ani priestor.......dokonca ani smrť!
Hellen Keller
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ČAROVNÝ PRÚTIK
S našim futbalom je to ako s nočnou morou.
Stále ten istý problém. Voda zalieva ihrisko
zjari, v lete aj v jeseni. Je problém s tréningami
ale najmä so zápasmi. Musíme hrať na cudzích
ihriskách, čo je náročné ako pre hráčov, tak aj
pre funkcionárov, ale najmä po finančnej
stránke. Zápasy sa prekladajú aj na soboty
a pondelky, čo tiež nie je výhodné pre nikoho,
ale kvôli termínom sa musí hrať takto. Už
v sobotu 29. 4. hráme doma s Janovom

a v pondelok 1. mája hráme v Prešove s AFK.
6. mája hráme v Bertotovciach a 8. mája,
v pondelok, doma so Žipovom. Snáď aj preto
sú výkony mužstva nie najlepšie, ale veríme,
že sa to zlepší a získame dosť bodov
potrebných na záchranu v súťaži dospelých. Aj
výkony dorastu sú kolísavé a to aj preto, že 4 –
5 chlapci posilňujú mužstvo dospelých, čo je
pre
budúcnosť
nášho
futbalu
veľmi
perspektívne. Najviac radosti nám robia naši

žiaci, ktorí po jeseni mali iba 4 body a pomer
gólov 10:36. V jari získali v troch zápasoch 9
bodov a skóre 19:0. Je tu vidno prácu trénera
Jozefa Šarišského, ktorý ich začal trénovať
v zime a asi našiel čarovný prútik, pretože
takáto zmena je málo vídaná. Veríme, že týmto
prútikom vyšibe aj dorastencov, ale najmä
dospelých a hra mužstiev sa bude iba
zlepšovať a tešiť našich priaznivcov.
Milan Bardák

Veľkonočný turnaj v šachu žiakov o pohár starostu obce Drienov vyhrala M. Očenášová
V októbri 2005 odštartovala súťaž v šachu
8členných družstiev v tretej lige pre sezónu
2005/2006. 9. apríla 2006 odohralo naše
družstvo v Drienove 11. kolo s družstvom
Stropkov - Svidník, nad ktorým zvíťazilo 4,5 :
3,5. Za naše družstvo po jednom bode získali
Czudaky, Sosa, Fecko, Sokol a pol bodu získal
Soták. Po 11. kole sme v tabuľke na 6. mieste
(19 bodov) za PŠK Prešov B (29 bodov),
DPMK A (28 bodov), Slávia PU A (23 bodov),
BŠK Zborov a ŠK Stropkov - Svidník (všetci po
19 bodov).
V 4. lige, v ktorej hrá 14 družstiev z okresu
Prešov a Sabinov, sa 7. apríla hralo už
predposledné kolo, v ktorom naše družstvo

v zasadačke OcÚ zvíťazilo nad družstvom ŠK
Sibírska Prešov 4,5 : 0,5, keď za našich po
jednom bode získali F. Ondrej, J. Straka, J.
Sosa a M. Sokol.
Vo štvrtok 13. apríla v zasadačke OcÚ odohrali
žiaci Základnej školy Drienov a stredných škôl
Veľkonočný turnaj v šachu žiakov o pohár
starostu obce. Turnaj zahájil, žiakov privítal
a poprial im veľa úspechov za šachovnicami
starosta obce Ing. Štefaňák. Turnaj vyhrala
Michaela Očenášová pred Ivanou Matejovou
a tretí skončil
Jakub Tomko. Vydarené
podujatie bolo dobrou prípravou pre mladších
žiakov, ktorí sa chystajú na majstrovstvá
Slovenska 2006 4členných družstiev mladších

žiakov
s povinnou
účasťou
dievčaťa,
narodených po 1.1.1993.
8. až 16. júla sa v Banskej Štiavnici uskutočnia
medzinárodné majstrovstvá Slovenska v šachu
mužov a žien pre rok 2006. Ak by sa našli
sponzori, tak by sa naši hráči týchto
majstrovstiev určite radi zúčastnili.
Pre riešiteľov šachových úloh prinášame
šachový problém, v ktorom biely stratil svojho
fianchettovaného strelca. Ako môže čierny
využiť túto situáciu a dať mat v dvoch ťahoch?
Čierny je na ťahu.
Biely: Db3,c3, c4, Ve1, f2, Kg1, g3, h2
Čierny: c6, Sc8, Df3, f7, g6, g7, Kh7
Ján Fecko

máte nejakú staršiu verziu, napr. Windows 98,
Me, mali by ste prejsť na XP, ak na to váš
počítač výkonovo stačí. Prečo? Staré verzie
Windows sú ako staré nohavice, sú deravé
a záplaty na nich už ich výrobca, firma
Microsoft, nevydáva. Aj v XP-čkách sa nájdu
diery, ale tie výrobca pláta, každý mesiac
vydáva záplaty na diery, ktoré sa v XP-čkách
objavia. Windows si ich sám z internetu stiahne
a nainštaluje. Do Windows XP si nainštalujte
Service pack 2 (SP2). Ak ho nemáte, dá sa
stiahnuť z internetu zadarmo. Je to doplnenie
a vylepšenie Windows XP, hlavne čo sa týka
bezpečnosti. Windows XP si predstavte ako
nohavice, Windows XP so SP2, ako nohavice
z hrubšej látky. Chránia lepšie.
2. Firewall: V preklade je to protipožiarna stena.
Tá ma zabrániť šíreniu ohňa. Vo svete
počítačov
firewall
zabraňuje
vniknutiu
škodlivého softvéru z internetu do počítača. Ak
už máme nainštalované Windows so SP2, tak
máme aj firewall, ktorý je už nastavený a nič
s ním netreba robiť. Kto požaduje lepší, ma na
internete k dispozícií niekoľko kvalitných
firewallov zadarmo na domáce používanie,
napr. Kerio, Sygate, ZoneAlarm.
3. Antivírový program: Máte na výber, buď si
kúpite antivírový program, alebo budete
používať nejaký antivírový program, ktorý je
možné používať na domácom počítači
bezplatne. Antivírový program sa musí
aktualizovať z internetu, aby rozpoznal vždy aj
najnovšie vírusy. Tieto programy to dokážu
sami, bez vášho zásahu. Antiviráky obsahujú
rezidentnú ochranu. Je to časť programu, ktorá
beží v pozadí a kontroluje všetky súbory
s ktorými pracujete. Nikdy ju nevypínajte!
Z platených programov spomeniem Norton
AntiVirus a slovensky NOD32, z bezplatných
AVG free a avast! Home.
4.
Antišpionážne
programy:
Zisťujú
a odstraňujú z vášho počítača špionážne
programy, nastavenia a rôzny škodlivý softvér.
Špionážne programy zhromažďujú informácie
o vás, vašich záujmoch, stlačených klávesoch
na klávesnici a posielajú ich svojim tvorcom,
ktorý to potom zneužívajú. Odporúčam
používať aspoň dva antišpionážne programy,
napr.
Ad-Aware
a Spybot.
Treba
ich
aktualizovať, podobne ako antivírový program.
Tieto dva ale musíte aktualizovať vy,

automaticky sami to nevedia.
5. Internetový prehliadač: Je to program,
ktorým
prezeráte
internetové
stránky.
Najpoužívanejší je Internet Explorer (IE), ktorý
je súčasťou Windows. Microsoft ho pláta,
avšak stále sa v ňom objavujú nebezpečné
chyby. Doporučujem preto používať Firefox
alebo Operu. Sú tiež zadarmo a neobjavujú sa
v nich až tak nebezpečné chyby ako v IE. Vždy
používajte najnovšiu verziu týchto programov,
sú najbezpečnejšie.
6. Emailový program: Možno aj vy používate
Outlook Expres, ktorý je tiež súčasťou
Windows.
Odporúčam
však
používať
Thunderbird, je zadarmo a naučíte ho
rozoznávať spam, čiže nevyžiadanú poštu,
ktorá obťažuje.
7. Ak používate dial-up (pripojenie pomocou
modemu a klasickej telefónnej linky) pripojenie
do internetu, používajte aj antidialer. Je to
program, ktorý zabráni vášmu odpojeniu
a nenápadnému pripojeniu na medzištátne
telefónne číslo. Váš účet za telefón by tak
mohol
dosiahnuť
astronomické
čiastky
(desiatky tisíc ba aj stovky tisíc korún).
To by bolo k programom. Ešte treba povedať,
ako sa na internete správať. Je nám úplne
jasné, že ak sa v malinčí budeme správať
nerozumne, napr. vyhrnieme si rukávy, budeme
sa v ňom váľať, aj napriek oblečeniu sa
popicháme. Ako sa správať na internete?
Nevypínať automatické aktualizácie Windows
a antivírového programu, nevypínať firewall,
aktualizovať antišpionážne programy, používať
len najnovšie verzie internetového prehliadača
a emailováho
programu.
Nenavštevovať
internetové stránky s tematikou sexu a stránky
s crackmi.
Na
nich
je
veľmi
veľká
pravdepodobnosť výskytu škodlivého softvéru.
Nereagovať na maily, ktoré vám posiela akože
vaša banka a žiada vaše prihlasovacie údaje
do internet bankingu. Inak môžete prísť o svoje
peniaze. Zapamätajte si, že banka od vás nikdy
takto údaje žiadať nebude. Neotvárať prílohy
mailov, o ktorých neviete, kto ich poslal.
Ak sa budete držať všetkých týchto pravidiel
budete surfovať na pokojných vodách internetu,
inak sa vaša práca s počítačom môže premeniť
na nebezpečnú búrku, alebo na pobehovanie
malinčím v Adamovom rúchu.
Rastislav Pribula

INTERNET A MALINY
Ak ste si prečítali nadpis tohto článku a nejde
vám do hlavy čo majú spoločné maliny
a internet, čítajte ďalej, dozviete sa.
Ako sa hovorí, vývoj nezastavíš. V plnej miere
to platí pre svet počítačov. Vývoj tu ide veľmi
rýchlo vpred. Počítače sú výkonnejšie, ľahšie
ovládateľné a lacnejšie. Práve preto ich aj
u nás na Slovensku, ale aj v Drienove vlastní
čoraz viac ľudí. Aj internet je prístupnejší pre
stále väčší okruh používateľov. Ak ho
používate,
určite
oceňujete
množstvo
informácií a služieb, ktoré môžete používať. Ale
pozor z útrob internetu na nás číha množstvo
hrozieb. Akých a hlavne ako sa im brániť, to
vám dnes chcem v tomto článku vysvetliť.
Budem sa snažiť používať odborné pojmy len
v nevyhnutnej miere, čo najmenej, aby mi
rozumela široká verejnosť.
Internet si predstavme ako obrovské malinčie
z ktorého chceme pooberať maliny. V malinčí
na nás číhajú tŕne, v internete vírusy, červy,
trojské kone atď., spoločne nazývané škodlivý
softvér. Aby nás tŕne nepopichali, musíme sa
vhodne obliecť. Aby sme sa vyhli hrozbám
z internetu
musíme
mať
v počítači
nainštalované vhodné programy. Ako nám
ublížia ostré tŕne to vieme. Ale ako nám môže
uškodiť nebezpečný softvér z internetu?
Napríklad nespustíte žiadny program v počítači,
stratíte vaše dáta (obrázky a dokumenty),
prídete o peniaze v banke a podobne. Nič
príjemné. Patríte aj vy do tejto rizikovej skupiny
používateľov internetu? Niekto z vás si možno
povie, veď mam antivírusový program. Je
dobré, že ho má, je však chránený len sčasti,
ako keby išiel do malinčia len v nohaviciach.
Nohy sú chránené, ale zvyšok tela bude mať
doráňaný. Je jasné, že sa treba obliecť
kompletne. To platí aj pre ochranu počítača.
Musí byť kompletná. Z čoho teda pozostáva?
Konkrétne, aké programy a na čo potrebujete?
Teraz sa už niektorým pojmom, ktorým nebudú
rozumieť všetci nevyhnem. Ale nič si z toho
nerobte. Nie každý si vie opraviť a udržiavať
auto sám a nie každý si vie opraviť a udržiavať
počítač sám. Aj autá aj počítače potrebujú svoj
servis. Ak to nezvládate sami, nájdite si
niekoho, kto to zvládne. Poďme k tým
programom.
1. Operačný systém: Dnes sa v domácich
počítačoch používa prevažne Windows XP. Ak
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Karneval 2006
23. februára 2006 o 15.00 hod. sa v telocvični ZŠ Drienov oficiálne
začal KARNEVAL 2006, ktorý sme pripravili my - žiaci 9. ročníka.
O hudbu sa postaral DJ Rasťo z Drienova, karneval uvádzali dvaja
moderátori Petra a Michael.
Mali sme pripravené rôzne súťaže, víťazi či účastníci neprišli o sladkú
odmenu.

DO č.2/27.4.2006

žiakov, všetci súťažiaci boli pripravovaní svojimi pedagógmi, boli
udelené tri prvé miesta:
I. kategória, próza – V. Matejová, 4. ročník,
II. kategória, poézia – Š. Marcin, 7. ročník,
III. kategória, próza – S. Jurková, 8. ročník.
Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do okresného kola, ktoré sa
uskutoční v dňoch 27. - 28. apríla 2006 v Prešove. Veríme, že našu
školu budú dobre reprezentovať, a tak im držme prsty.
Mgr. M. Straková

Plavecký výcvik
V dňoch 27. 3. - 31. 3. 2006 sa uskutočnil základný a zdokonaľovací
plavecký výcvikový kurz žiakov 4. a 6. ročníka, na ktorom sa zúčastnilo
22 žiakov, väčšinou neplavcov.
Po týždni mokrej driny sa okrem dvoch žiakov naučili plávať všetci.
Viacerí sa zdokonalili vo svojom plaveckom umení. Plavci absolvovali tri
plavecké disciplíny – kraul, prsia, znak. Títo už v lete na kúpaliskách
môžu smelo plávať a zlepšovať sa. Vedúcou kurzu i druhým cvičiteľom
boli učitelia našej školy.
Všetci účastníci plaveckého výcviku získali „mokré vysvedčenia“.

Žiacke turnaje

Prvým vrcholom podujatia bolo vyhodnotenie masiek, najkrajšie masky
dostali vecné ceny. Každý chcel vyhrať, a preto sa rok čo rok objavujú
na karnevale čoraz krajšie či zaujímavejšie masky. Napríklad tento rok
prišla na karneval Zemeguľa, kukurica, hasič, šachovnica, ale i mnohé
iné postavičky, nápady, ...
K už tradičným príťažlivým okamihom karnevalu patrí tombola. I tento
rok získali účastníci pekné ceny.
O 17.00 hod sa rozišli domov žiaci 1. stupňa. Pre žiakov 2. stupňa
a absolventov našej školy pokračoval karneval neodmysliteľnou
diskotékou, za ktorú ďakujeme DJ Rastislavovi. Jurkovi. Všetko sa to
skončilo okolo 21.00 hod.
Na ďalší deň, keď sme poupratovali telocvičňu, sa karneval skončil i pre
nás deviatakov.
P. Ivanová, M. Vansačová, 9. roč.

Spejbl a Hurvínek v škole
17. marca 2006 potešila naša základná škola malé i veľké dušičky
predstavením Spejbla a Hurvínka v podaní Centrum Varieté Praha.
Šikovné ruky pána kúzelníka vyčarovali pred zvedavými zrakmi
množstvo kúziel a trikov, za ktoré ich deti odmeňovali búrlivým
potleskom.
Postavičky Spejbla a Hurvínka deti nielen pobavili, ale svojím dialógom
pôsobili aj výchovne - v oblasti drogovej prevencie a kultúrneho
správania.
Mgr. H . Šeminská

Hviezdoslavov Kubín
Školské kolo HK sa uskutočnilo 20. apríla 2006 popoludní v priestoroch
zrekonštruovanej knižnice za účasti nielen súťažiacich žiakov, ale
i divákov i zástupcov rodičovskej verejnosti.

Podujatie moderovali žiaci 8. ročníka S. Sokolová a L. Jurko. Po
krátkom medailóne, v ktorom sme si pripomenuli život a dielo básnika
P. O. Hviezdoslava, prvák Vilko Kočan básňou M. Rúfusa Otcove ruky
slávnostne otvoril tohtoročné školské kolo HK .
Súťažilo sa v troch kategóriách: I. kategória (2. - 4. ročník), II. kategória
(5. - 7. ročník), III. kategória ( 8. - 9. ročník). Z celkového počtu 24

Žiaci 8. - 9. ročníka sa zúčastnili na okresnom kole v basketbale prvýkrát v histórii školy. Vo svojej skupine obsadili 3. miesto.
Naši žiaci sa zúčastnili i na futbalovom turnaji klasifikačnej skupiny
Coca–Cola – školská súťaž, z ktorej postúpili po víťazstve 2:1 nad
Sedlicami a kontumačne 3:0 zdolali Petrovany.
V najbližšej dobe nás čaká súťaž v malom futbale starších a mladších
žiakov, vo veľkom futbale spomínaná Coca-Cola a Jednota-Coop .
Dievčatá budú 27. 4. 2006 bojovať v obvodovom kole vybíjanej o postup
do okresného kola.
Mgr. J. Baran

Nie drogám
17. marca sa naši žiaci zúčastnili na obvodovom kole Nie drogám
v Prešove. Členovia družstva: Jožo Šarišský, Veronika Fogarašová,
Silvia Fialková, Miloš Žemba, Domino Tomečko, Silvia Sokolová
úspešne zastupovali našu školu a postúpili do okresného kola. Títo
žiaci nielen svojím výkonom, ale aj dôstojným správaním veľmi dobre
reprezentovali ZŠ Drienov na tomto podujatí.
Mgr. M. Illiášová
Táto súťaž ma naučila veľa. Boli sme veľmi silný tím, ktorý to chcel
dotiahnuť vysoko. Veľmi nás povzbudzovala pani učiteľka, ktorá dúfala,
že vyhráme. Pripravovali sme sa dosť dlho a poriadne a bolo to
úspešné. Teraz sa pripravujeme na ďalšie kolo. J. Šarišský, 8. roč.

Vyučovanie inak
Počas plaveckého kurzu ZŠ už tradične organizuje sprievodné
podujatia – poznávacie exkurzie. Tohto roku to bol Prešov, Prešov –
Solivar a Košice.
Žiaci 3., 5., 7. a 8. roč. sa vystriedali v Solivare, kde si prezreli národnú
kultúrnu pamiatku – soľnobanské múzeum. Žiaci sa dozvedeli veľa
zaujímavého z histórie a technológie výroby soli. Oboznámili sa so
šachtou Leopold, v ktorej sa najprv ťažila kamenná soľ. Po jej zatopení
šikovní majstri vymysleli, ako získať soľ zo soľanky, ktorú vyťahovali za
pomoci koní koženými mechmi (konský gapeľ) a drevenými rúrkami
dopravovali do varní a sedimentačných nádrží, po vysušení do skladov.
Od roku 1572 do roku 1866, kedy budova vyhorela, tu vyrobili množstvo
soli. V súčasnosti sa soľ vyrába v novších priestoroch v Novom
Solivare.
Exkurzia do unikátneho zariadenia oživila školský stereotyp a získané
poznatky prispejú k poznaniu žiakov na hodinách prírodovedy,
vlastivedy, prírodopisu i dejepisu.
Prváci a druháci zasa navštívili okresnú knižnicu Slniečko v Prešove,
kde bol pre nich pripravený literárno-hudobný program venovaný
detskému autorovi D. Hevierovi, a deviataci si prezreli expozíciu
v košickom technickom múzeu. Literatúru či fyziku tak bolo možné zažiť
i inak.
Organizácia sprievodných podujatí kladie zvýšené nároky na
organizáciu práce celého vyučovacieho procesu. Okrem nových
poznatkov
získaných
netradične
sú
sprievodné
podujatia
i ekonomickým prínosom pre účastníkov plaveckého výcviku, ktorý je
tak finančne prístupnejší.
Mgr. K. Šmigová
Posledný marcový deň sme prežili netradične. Vybrali sme sa do
múzea v Solivare. V chladnom a daždivom počasí sme čakali na
sprievodcu. Ten nás postupne povodil po celom múzeu. Videli sme
konský gápeľ, veľké drevené nádoby na soľanku aj plnú vaňu soli.
Počasie sa zlepšovalo a my sme prežili pekný deň, bohatý na zážitky
i vedomosti.
Romana Juhásová, 3. roč.
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Koniec apríla – posledná šanca
30. apríl je posledným dňom, kedy môžu zamestnanci poukázať 2%
svojich daní vybraným subjektom.
V minulom školskom roku sme i s Vašou pomocou mohli realizovať
projekt, ktorý bol zameraný na podporu vyučovania a realizáciu
poznávacej exkurzie deviatakov v Oswienčime. Veríme, že i druhý
ročník tejto exkurzie budeme môcť s podporou Vašich 2% opäť
uskutočniť. Ďakujeme.
Mgr. B. Boboková
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na Týždeň otvorených dverí (TOD) v priestoroch knižnice ako súčasti
7. ročníka celoslovenského podujatia

Krátko
Krajšie prostredie – lepšie výkony
Jarné mesiace sme venovali rekonštrukciám. Zamerali sme sa na
školskú knižnicu a učebňu výtvarnej výchovy. Novú tvár dostali samotné
miestnosti – nové zaujímavé maľby, ale i interiérové vybavenie.
„Pohrali“ sme sa so stoličkami, zrenovovali skrine a zakúpili ochranné
obrusy. Vkusné doplnky dotvorili celkový obraz. Rekonštruovali sme,
ako inak, svojpomocne.
A tak zostáva už len navštevovať, využívať a pracovať!
Mgr. B. Boboková

Pripravujeme
Deň matiek, Deň otcov, teda školský DEŇ RODINY. Pripravujeme ho na
prelome posledných školských mesiacov, a tak Vás vopred srdečne
pozývame. rš

Jarný zber
Jarný zber papiera i hliníka je tu. Využite jarné upratovanie a všetok
starý papier odovzdajte v našej škole prostredníctvom našich žiakov.
Škola je zapojená do súťaže v zbere, v ktorej sme v uplynulom roku boli
skutočne úspešní. Okrem pekných cien získame všetci i zdravšie
životné prostredie, čo je iste ten najväčší úspech.
Mgr. D. Krajňáková

Monitor9 2006
Objektívne podmienky, dodržaný rámec, tak vyzerá Monitor9 v našej
škole. Za účasti člena Rady školy pri ZŠ Drienov p. Jureka sme ráno
v deň testovania otvorili obálky s testami a pustili sa do práce.
S výsledkami sme opäť spokojní, možno povedať, že realita výsledkov
bola lepšia ako naše očakávania. Pedagógovia sa deťom venovali
v mimovyučovacom čase, intenzívna príprava sa odzrkadlila na
výsledkoch, predmonitor tiež zohral svoju pomocnú úlohu. Želáme teda
našim deviatakom úspešné prijímacie konania.
Nedá mi ale aspoň trošku si poťažkať: v rade učiteľ – rodič – žiak
slabne pozícia záujmu o vyššie výkony práve u žiakov (iste to neplatí
o všetkých rovnako). Osobne sa domnievam, že žiactvo v našej
spoločnosti sa však len vezie na vlne spoločenského nezáujmu
o vzdelanie, čo z dlhodobého hľadiska môže byť neudržateľné pre celú
spoločnosť, ktorá školským systémom financovania túto pre seba
neradostnú perspektívu sama vytvára a spôsobuje, žiaľ, ustavičné
oslabovanie hodnôt vzdelania.
Mgr. B. Boboková

Matematika v kurze
V uplynulých týždňoch reprezentovali našu školu i žiaci: Paťka Fecková,
7. roč., a Lukáš Jurko, 8. roč. Zúčastnili sa na okresnom kole
matematickej Pytagoriády, do ktorého postúpili ako víťazi školského
kola. Števo Marcin, 7. roč., zasa „bojoval“ v okresnom kole
matematickej olympiády.
Už tretí rok sa zúčastňujeme aj na medzinárodnej matematickej súťaži
Klokan. Aj v tomto roku to nebolo inak. 9 žiakov 3. – 9. roč. sa snažilo
využiť svoje vedomosti z matematiky zapojením sa do tejto súťaže.
Výsledky očakávame v máji, nás ale teší predovšetkým skutočnosť, že
matematika „nespí“.
Mgr. M. Illiášová

Ďakujeme
Uzávierka predchádzajúceho čísla časopisu nám neumožnila
poďakovať sa za finančnú pomoc, ktorú naša škola získala
predovšetkým vďaka členom kultúrnej komisie pri OcÚ ako výťažok z
plesu. A tak máme dnes milú povinnosť vysloviť poďakovanie za
podporu škole i takouto formou všetkým organizátorom i účastníkom.
Ďakujeme.
rš

Týždeň
knižnici

slovenských

knižníc

v školskej

V týždni od 27. – 31. marca 2006 pozývala knižnica pri ZŠ v Drienove

Počas tohto týždňa bola knižnica otvorená každý deň od 13:45 –
15:45. Každý deň bola prístupná výstava naj- knižných jednotiek
(najstaršie knihy, najväčšie knihy, najťažšie knihy, najmenšie
knihy a pod.)
V pondelok sa mohli žiaci tešiť zo stretnutia s postavami slovenských
rozprávok. Pri počúvaní rozhlasových adaptácií rozprávok
O princovi Bajaja, O prvom rozprávkarovi a ďalších kreslili deti
ilustrácie postáv, prostredia alebo konfliktov z deja príbehov. V utorok
sme sa stretli s hrdinami starých gréckych bájí - Herkulom, Achillom,
Prometeom, Daidalom a Ikarom. V stredu sme si v rámci výročia
Medzinárodného dňa detskej knihy (2. apríl – narodenie H. CH.
Andersena) pripomenuli postavy Andersenových príbehov:
statočného cínového vojačika, snehovú kráľovnú, pyšného cisára a
škaredé káčatko. Rozprávky veľkého dánskeho rozprávkara H. Ch.
Andersena i dnes čítajú mladí i starí, deti i dospelí. Ich pôvab spočíva
v rozprávačskom umení autora, ktorý dokázal vyčariť cit a krásu
z jednoduchých vecí. Práve rozprávkam o prostých veciach (Ihla na
plátanie, Kresadlo) sme sa spoločne s našimi návštevníkmi v stredu
tešili. Pri rozhlasových nahrávkach spolu s čajovou besiedkou sme
opäť kreslili alebo iba jednoducho počúvali. Štvrtok a piatok sme
venovali hrdinovi dobrodružného románu Robinsonovi Crusoe
a jeho strastiplnej ceste za záchranou vlastného života a viery.
Počas Týždňa otvorených dverí navštívilo našu knižnicu v rámci jej
výpožičných alebo sprievodných akcií viac ako 70 detí. Tešíme sa
spoločne s ďalšími organizátormi Týždňa slovenských knižníc, že sa
nám podarilo aspoň malou mierou vyvrátiť štatistiky o klesajúcej
čitateľskej úrovni našich detí na základných školách a rovnako tak
rozvinúť ich fantáziu a tvorivý prístup k literárnym textom. Výtvarné
práce našich žiakov - ilustrujúce dej alebo postavy predstavovaných
príbehov - budú ohodnotené vecnými cenami. Mená ocenených žiakov
budú aktuálne prístupné na nástenke školskej knižnice.
Tešíme sa ďalšie spoločné stretnutia s knihou či inou formou adaptácie
literárneho textu.
Mgr. P. Mirdalová

Projekty – rozvoj školy – pomoc obci
O projektoch už dnes pomaly rozprávajú i malé deti. Valia sa na nás
z každej strany, čítame o nich hádam v každej tlači, informujú snáď
všetky médiá. Prestíž, finančná pomoc, otváranie sa škôl, ...
Už koncom kalendárneho roka sme začali pracovať na filozofii nového
projektu, ktorý sme po zverejnení podmienok vypracovali a poslali
vyhlasovateľovi DIGITÁLNYCH ŠTÚROVCOV - ide o projekty
zamerané na podporu vzdelávania. V apríli boli zverejnení úspešní
uchádzači a nás teší, že medzi nimi obstála i naša škola.
Projekt, ktorý sme nazvali Digitálna gramotnosť – šanca na úspech
a spokojnosť, bude realizovaný vzdelávaním v kurzoch pre
začiatočníkov (2 skupiny). Trvanie jedného kurzu bude v rozsahu 20
hodín počas mesiacov august 2006 – október 2006, súčasťou
kurzov budú i konzultačné hodiny pre absolventov kurzu. Kurzy budú
zamerané na sprístupnenie základov práce s počítačom, základy práce
s textovým editorom WORD a základy práce s internetom a na
vypracovanie pracovných dokumentov - napr. profesijného životopisu,
žiadosti, motivačného listu, ale i na redukovanie nespisovnej lexiky
a pod. Miestom realizácie kurzov bude odborná počítačová učebňa
ZŠ. Výučba sa uskutoční v popoludňajších hodinách.
Účastníkmi kurzov môžu byť nezamestnaní vo všetkých vekových
kategóriách, obyvatelia obce Drienov ohrození
nezamestnanosťou, matky na MD, seniori. Počet zaradených
účastníkov v jednom kurze je obmedzený na 15 členov. Od 9. mája
budú pripravené prihlášky do kurzov, ktoré bude možné získať
u vedenia školy. Uzávierku prihlášok predpokladáme 19. mája 2006.
Vybraní uchádzači budú o svojom zaradení informovaní do 31. mája
2006.
Kurzy nie sú spoplatnené, náklady budú hradené grantom z projektu.
Mgr. B. Boboková
(Viac fotografií nájdete na školskej stránke zsdrienov.edupage.org)
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Fašiangový karneval
Rôznorodosť masiek, rozžiarené očká naších detí navštívil aj p.
starosta, mal dobrú náladu a cítil sa výborne medzi najmenšími.

Otvorená hodina anglického jazyka
Záujem rodičov vidieť svoje dieťa rozprávať po anglicky bol veľmi
nízky.
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Zima, veľa snehu – to je zábava, vymrznuté líčka a snehuliaci. To je
radosť všetkých detí.

Pálenie Moreny

Jar a Veľká noc v škôlke

