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Prvá pomoc u detí

Drienovský hokejový turnaj 2012

Táto zimná sezóna nás poriadne potrápila. Silné mrazy, ktoré u nás
dosahovali neraz v noci aj -20 stupňov Celzia, potrápili nejedného

z nás. Zamrznuté vodovodné potrubia či klzké cesty a chodníky
a samozrejme ranné problémy so štartovaním aut. Avšak tieto mrazy
mali aj svetlú stránku. Vďaka silným mrazom sme dokázali vytvoriť
veľkú ľadovú plochu, ktorá prinášala deťom aj dospelým radosť
z korčuľovania. Nie vždy bola príprava ľadu jednoduchá, keďže sme sa
museli popasovať s veľkým vetrom a mrazom, ktorý bol taký silný, že
nám zamŕzala hadica pri polievaní, preto sa polievanie predĺžilo vždy do
neskorých nočných hodín. Vďaka ochote dobrých ľudí, ktorí venovali
príprave ľadovej plochy veľké množstvo času a námahy, sme mali
každý deň výborne pripravený ľad. Keďže v zime nevieme predvídať
tuhé mrazy pri ktorých je možne vytvoriť ľadovú plochu, je ťažko
dlhodobo plánovať niečo podobné ako je hokejový turnaj. Táto zima
nám dopriala a dňa 11.2.2012 sa konal amatérsky hokejový turnaj na
ktorom sa zúčastnilo 32 hráčov. Mužstvá boli vyskladané podľa ulíc
z ktorých hráči pochádzajú, takže hrali prevažne hráči z Drienova a tak
mohli reprezentovať svoju ulicu. Tak nám vznikli mužstva z ulice
Mlynskej ktorá zvíťazila, na druhom mieste skončila ulica Okružná.
S rovnakým počtom bodov na treťom mieste sa umiestnila ulica
Žižkova a štvoricu nám uzatvorila ulica Mierová. Mužstva boli veľmi
vyrovnané o tom svedčí fakt, že nejeden zápas museli rozhodnúť po
skončení riadneho hracieho času strely na bránu. Nie sme síce žiadna
hokejová obec, ale máme u nás veľa šikovných hráčov, ktorí
predvádzali krásne hokejové momenty na ľade. Po odohraní zápasov,
pre veľkú zimu, sme sa presunuli do miestnej reštaurácie, kde sme mali
vyhodnotenie a odovzdanie ceny pre víťaza turnaja, ceny pre
najlepšieho strelca a medailí pre hráčov. Turnaj prebehol bez zranení,
čo bolo najdôležitejšie. Dúfam, že si každý hráč odniesol príjemné
spomienky, dobrú náladu a že budúca zimná sezóna nám dopraje v
pokračovaní takého turnaja. Na záver chcem poďakovať všetkým
hráčom, ktorí z vlastných zdrojov prispeli na zorganizovanie tohto
podujatia na občerstvenie a ceny.
Jozef Janič

14. ročník Valentínskej zábavy
V mrazivý sobotný večer 11. februára sa už po 14. krát otvorili dvere
miestnej telocvične pre tých, ktorí sa chceli zabaviť na Valentínskej
zábave. Priestory tunajšej telocvične sa v rámci možností zmenili na
tanečný sál, kde sa zabávali hostia všetkých vekových kategórii.
Prevládali mladšie zabávajúce sa skupinky z blízkeho či ďalekého
okolia, samozrejme, že nechýbali ani naši skalní návštevníci. Na úvod
nás svojím programom potešili dievčatá drienovskej tanečnej skupiny.
K otvoreniu plesu patrí samozrejme predtancovanie a o to sa postarali
tanečníci tanečného klubu Meteor z Košíc. Do tanca hrala hudobná
skupina RADICAL. O chutnú večeru sa postarala skupinka príjemných
ľudí z Kendíc pod vedením pani Kočiškovej. Okolo polnoci bola
vyžrebovaná tombola, na ktorú nám prispeli aj naši sponzori vďaka

ktorým sa môžu takéto akcie uskutočňovať. OcÚ Drienov, firma
GOLO, firma OXCOM, TMT elektro Prešov, DHZ Drienov, kaderníctvo
EVA, stavebniny RAPES, firma COFIN, p. Jozef Jurek, firma
KOVOMAT, firma MALDOM, p. Bardák a kultúrna komisia pri OcÚ.
Veselá zábava pokračovala až do skorého rána. Na záver treba už len
pripomenúť, že výťažok z tejto akcie pravidelne putuje do miestnej
základnej a materskej školy.
P.S.: Touto cestou sa ospravedlňujeme našim hosťom za menšie
problémy v tanečnej sále (zima) zapríčinené veľkými mrazmi v tomto
čase.
Už teraz si dovoľujeme Vás srdečne pozvať na 15. ročník Valentínskej
zábavy.
Kultúrna komisia pri OcÚ Drienov

Vynikajúce výsledky strelcov Karneval v materskej škole

Dňa 30. 12. 2011 sa konal 5. ročník Trans Atlantickej streleckej súťaže
v streľbe zo vzduchovej pištole. Zúčastnil sa jej aj člen nášho
streleckého klubu Ing. Jozef Mižák (na obrázku). Vďaka svojmu
vynikajúcemu výsledku obsadil prvé miesto v súťaži.
Pozrite si aj ďalšie výsledky na našej internetovej stránke
www.drienov.sk.

Ďalšie fotografie sú na stránke www.ms.drienov.sk.
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Stalo sa nestalo v Drienove
Miniatúrky zo života
Neviem ako vy, ale ja milujem popoludnie Štedrého dňa. Naše ženy síce kmitajú
ostošesť, aby všetko stihli, ale otec a ja si už oddychujeme pri telke a nanajvýš
ochutnávame sladkosti. Kým boli moji synovia ešte malí, obyčajne bolo našou
povinnosťou postarať sa o nich, čo našu pohodu trocha kazilo, ale snažili sme sa
zaujať chlapcov nejakou super činnosťou tak, aby nás vôbec nepotrebovali.
Pred niekoľkými rokmi nám počasie skvelo nahralo. Bolo nasnežené, teplota okolo
nuly, na rovnej ceste pred domom vrstva ujazdeného snehu priam lákala chlapcov
zahrať si hokej. Čo viac sme si mohli s dedom priať. Kým chlapci pobehali po
kamarátoch, ja som trocha zreparoval doma vyrobené bránky a zápas sa mohol
začať. O jeho priebehu nič neviem, lebo nás dvoch v tom čase valcovali v obývačke
driemoty. Predsa len, tie rozprávky, čo išli v televízii sme videli už stokrát a
popoludňajší spánok tak chutí...
Odrazu nás zobudil krik. Ženské jačanie sa s plačom snažili prekričať synovia.
Neveštilo to nič dobré. Bolo jasné, že čokoľvek sa stalo, my dvaja do toho budeme
nemilosrdne namočení, a tak sme napínali uši a čakali na rozuzlenie. Naše hrdinské
vyčkávanie však veľmi rýchlo zrušila moja žena, ktorá vpálila do obývačky, za
rukávy ťahajúc dvoch malých nešťastníkov. Na jej výzvu: “No, pochváľte sa
otcovi!!!“ začal starší syn už bez plaču, zato s neskutočným výrazom nevinnosti
rozprávať, ako krásne prebiehal hokej, vzorne, slabúčko si prihrávali puk, pričom
dávali pozor, aby nelietal mimo cestu, keď tu zrazu znenazdajky puk sám od seba
zmenil smer a pekne cez medzeru v plote, pomedzi kríčky v predzáhradke a cez
zatvorené kuchynské okno si to namieril k mame a babke pripravujúcim štedrú
večeru. Priam by sme mu boli uverili, že ten puk bol zvedavý na náš vianočný
stromček.
Skrátim to – chlapcom bolo veľmi rýchlo odpustené, že miesto do bránky, trafili
pukom do kuchynského okna, ale ja s otcom sme dostali poriadnej hubovej polievky,
že sme na nich nedávali pozor, ale hlavne, ešte do štedrej večere sme museli
zabezpečiť zasklenie obloka. A takto sme si popoludnie tohto pekného dňa veru
nepredstavovali.

Z pamätnej knihy obce Drienov
Strana 116, Rok 1943,
Zakáľačka
Chovateľ svíň pred zakáľačkou musel si doniesť z notárskeho úradu zakálacie
povolenie za 10 Ks a potom mohol zabíjať. Zo zabitej svine musel odovzdať 5 kg
surovej chrbtovej slaniny miestnemu mäsiarovi, ktorý mu za 1 kg vyplatil 20 Ks.
Mäsiar slaninu zase musel odovzdať do Prešova na určené miesto.
Prídel dobytka
Roľníci, ktorí mali dobytok na mäso, museli ho odpredať Slovpolu. Slovpol zase
prideloval dobytok raz týždene na obec, mäsiarovi a ten mäso vyrúbal obyčajne v
sobotu občanom. Veprové mäso u nás mäsiar Fecko nerúbal, lebo nedostával
prídel. Za jeden kg hovädzieho mäsa sa platilo tu 22 Ks.
Mydlo
Obchodníci dostávali veľmi málo mydla a preto ľudia sami si varili mydlo z odpadkov
zo svíň a z kostí.
Ruský front
Na ruskom fronte v roku 1943 boli z našej obci títo vojaci: Juraj Povrazník ml., Jozef
Demek, Jozef Balog, František Kmec, Ján Vanca, František Demek, Jozef JurekSosa, Alexander Havrila, Andrej Čech, Ján Hudačko, Ján Sabol, Imrich Sosa, Ján
Fabian, Štefan Paločko, Štefan Varga, Štefan Turóci, Andrej Turóci, Jozef JurekGašperov, Andrej Straka, Michal Okbarský, Jozef Lukáč, Imrich Staško a František
Kuruc. Poslední dvaja boli premiestnení z Ruska do Talianska.
Kultúra
Divadlá nacvičili učiteľský sbor a SKM (sdruženie katolíckej mládeže).
Občania čítajú s veľkým záujmom najmä noviny. 96 občanov odobiera týždenník
„Katolícke noviny“. Mimo toho odoberajú a čítajú u nás denníky: „Slovenská
sloboda“, „Slovák“ a „Gardista“.
Je v tomto roku u nás 30 radiových prijímačov.

Na zamyslenie
Dalajláma:
Staraj sa o svoje myšlienky, lebo sa z nich stanú slová.
Staraj sa o svoje slová, lebo sa z nich stanú skutky.
Staraj sa o svoje skutky, lebo sa z nich stanú zvyky.
Staraj sa o svoje zvyky, lebo sa z nich tvorí charakter.
Staraj sa o svoj charakter, lebo ten tvorí osud.
A osud, to je tvoj život.
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
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Spoločenská kronika
V prvom štvťroku roka 2012 gratulujeme týmto
jubilantom:
K 60-tym narodeninám
14. 01. JUDr. Jozef Vanca
01. 02. Ján Suchovič
20. 02. Alžbeta Dvorčáková
21. 02. Helena Bardáková
27. 03. Božena Chyláková

Kvetná 9
Májová 27
Jarková 42
Kvetná 28
Mlynská 39

K 70-tym narodeninám
20. 02. František Melník
13. 03. Vincent Boldižár
22. 03. Mária Dudeková
25. 03. Pavol Sokol

Osloboditeľov 83
Záhradná 34
Okružná 35
Kvetná 37

K 80-tym narodeninám
17. 03. Irena Medvecová

Osloboditeľov 7

Medzi nami vítame nových občiankov:
11. 12.
Marek Krajňák
Pod Dvorom 9
27. 12.
Zuzana Klajberová
Kvetná 31
Navždy sme sa rozlúčili:
02. 01. Irena Šarocká, 73 ročná
04. 01
Marián Sabol, 60 ročný
10. 01. Elena Velčeková, 68 ročná
14. 01. Jolana Kalitová, 74 ročná
20. 01. Elena Brunerová, 70 ročná
27. 01. Emil Faguľa, 79 ročný
16. 02. Pavel Mroč, 72 ročný

Jarková 30
Žižkova 1
Kvetná 11
Záhradná 3
Žižkova 2
Žižkova 38
Májová 2

Bavíme sa s občasníkom
Obhajca radí obvinenému:
- Pozrite, mohli by sme
vymôcť pre vás nižší trest,
keby sa vaša manželka na
pojednávaní
srdcervúco
rozplakala.
- To nie je problém.
Pôjdete
za
ňou
a
pošepkáte jej, že ma
oslobodia.
Mladý ambiciózny advokát
cestuje
autom
na
pojednávanie až sa zrazu
ocitne
pred
nebeskou
bránou. Svätý Peter mu
otvára
bránu,
avšak
advokát protestuje:
- Nerozumiem, veď som
príliš mladý na to, aby som
už zomrel, veď mám len
čosi po tridsiatke.
Svätý Peter sa pozrie do
spisu, listuje, listuje a
hovorí advokátovi:
- Nuž, ako pozerám, tak
pozerám, ale podľa toho,
koľko ste fakturovali hodín
vašim klientom, by ste už
mali mať 140 rokov.
Príde
chlapík
do
advokátskej kancelárie a
pýta sa advokáta:
- Je to pravda, čo máte
vyvesené v cenníku, že
100 eur za zodpovedanie
troch
otázok?
Právnik
odpovedá:
- Áno, takú mám taxu.
Chlapík na to:

- A nezdá sa vám, že je to
trochu prehnané?
Právnik:
- Nuž, asi máte pravdu. A
aká je vaša tretia otázka?
- Obžalovaný! Poškodený
tvrdí, že v noci na
štrnásteho ste boli uňho
kradnúť vy. Spoznal vás.
- Pán sudca, on klame.
Veď spal tak hlboko, že
som mohol spod neho
zobrať aj posteľ.
Sudca na pojednávaní si
študuje výpis z registra
trestov obžalovaného a
hovorí:
- Noooo, máte tu toho
celkom peknú zbierku,
krádeže
bytov,
lúpež
banky,
výtržníctvo,
obťažovanie, znásilnenie,
znásilnenie,
znásilnenie,
znásilnenie.
- Viete pán sudca, kým
človek zistí, čo mu ide
najlepšie...
Sudca
hovorí
obžalovanému:
- Prokurátor vzniesol proti
vám obžalobu z dôvodu, že
ste riadili auto opitý!
- To nie je pravda, pán
sudca. Bol som opitý práve
tak, ako vy teraz...
- Asistentka, zapíšte do
zápisnice, že obžalovaný
priznáva svoju vinu!
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Prvá pomoc u detí - hnačka
Hnačka je časté vylučovanie abnormálne riedkej alebo vodnatej stolice.
Kým u dojčiat ide o závažný stav, u starších detí zvyčajne nebýva
dôvodom na znepokojenie.
Pri hnačke je nebezpečná hlavne strata tekutín a minerálov!
Čo robiť?
•
Dbajte o zvýšený príjem tekutín (1 – 1,5 litra). V malých
množstvách a často.
Vhodné nápoje:
1.
u dojčených detí do 6. mesiaca častejšie podať
mlieko, možno pridať prevarenú vodu, po 6. mesiaci možno
pridať ryžový odvar, mrkvový odvar, čaj (rascový, feniklový,
mätový),
2.
u nedojčených detí do 6. mesiaca začnite úplnou
náhradou umelého mlieka prevarenou vodou, ryžovým
odvarom alebo mrkvovým odvarom podľa závažnosti hnačky
na 12 – 24 hodín. Potom postupne začnite pridávať umelé
mlieko, po 6. mesiaci možno pridať čaj (rascový, feniklový,
mätový),
3.
vyprchaná minerálka (Budiš, Slatina, Santovka)
osladená 20g hroznového cukru na liter
4.
ryžový odvar,
5.
mrkvový odvar,
6.
detský čaj osladený, mierne osolený (štipka soli na
liter),
7.
rehydratačný roztok – možno zakúpiť v lekárni
•
Vysaďte normálnu stravu. Prvé hodiny nepodávajte nič okrem

tekutín. Neskôr pridávajte nedráždivú prisolenú stravu – mrkvovú
polievku, varenú ryžu, ryžový odvar, varené zemiaky, cestoviny, mäsový
vývar (bez tuku), banán, piškóty, čučoriedky. Dojčené deti neprestaňte
dojčiť. Vyvarujte sa mlieka (iného ako materského), mliečnych výrobkov
a tukov.
•
Sledujte, ako často dieťa močí.
•
Zachovajte kľudový režim.
Zavolajte lekárovi, ak:
•
hnačka trvá dlhšie ako 24 hodín,
•
pridružila sa teplota či vracanie,
•
dieťa je letargické, neprirodzene pokojné,
•
sa hnačka opakuje po konzumácii mlieka či mliečnych
výrobkov,
•
dieťa trpí častými hnačkami (môže zaostávať v raste a v
hmotnosti)
•
dieťa má často bledú objemnú stolicu,
•
sú iné príznaky, ktoré vás znepokojujú.
U dojčiat naviac:
•
ak má hnačku dieťa do roka,
•
ak sa k hnačke pridružia teplota, nechutenstvo alebo
zvracanie.
Upozornenie: Všetky informácie tu obsiahnuté sú len na vzdelávacie
účely. Nenahrádzajú konzultáciu s lekárom. S diagnostikou a odborným
poradenstvom sa obráťte na svojho lekára.
Odborným garantom článku je Slovenský Červený kríž

Zvýšenie intenzity separovaného zberu komunálneho odpadu
Združeniu obcí „Ekotorysa“, ktorého sme členmi, bola poskytnutá
z fondov Európskej únie dotácia cca 3 mil. € (90 mil.Sk) na projekt
„Zvýšenie intenzity separovaného zberu komunálneho odpadu
v obciach združenia EKOTORYSA“.
Čo robíme
Združenie obcí EKOTORYSA je združením 33 samostatných obcí, ktoré
spolupracujú v rôznych oblastiach pri výkone ich samosprávnych funkcií
i nad ich rámec. V oblasti odpadového hospodárstva je v súčasnosti
zavedený separovaný zber v obciach nejednotným spôsobom. V
niektorých obciach vrecovým spôsobom každý rodinný dom, niektoré
obce zber do kontajnerov 1100 l uložených v častiach obce.
Separovaný zber sa realizuje pri komoditách - sklo, papier, plasty, PET
fľaše, batérie a akumulátory, pneumatiky, vyradené elektrické a
elektronické zariadenia. Členské obce Združenia chcú systém a spôsob
separovania zložiek komunálneho odpadu zjednotiť a rozšíriť.
Čo chceme robiť
Jedným z cieľov tohto projektu je, aby biologicky rozložiteľný materiál
(opadané lístie, pokosená tráva, drobné zvyšky z jedál a pod.) nekončil
v kontajneroch na komunálny odpad, ale zhodnotil sa ako prirodzené
hnojivo – kompost. Z tohto dôvodu dostala každá domácnosť jeden 700
litrový kompostér, ktorý slúži na tento účel. Využívaním časti odpadu na
výrobu kompostu ušetrí obec finančné prostriedky na poplatkoch za
uloženie na skládkach komunálneho odpadu.
Projekt rieši aj triedenie iného odpadu a jeho odovzdanie na ďalšie
spracovanie. Každá domácnosť dostane v tomto roku zdarma tri
plastové 120 litrové farebne rozlíšené kontajnery, do ktorých budú
občania dávať vybrané druhy odpadov:
Do modrej nádoby – papier.
• Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier,
papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky,
letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače,
baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.
• Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskovaný papier,
papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky od

cigariet, špinavý či mastný papier, kopírovací papier a pod.
Do zelenej nádoby – sklo.
• Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre,
fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.
• Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá,
drôtované sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka,
žiarivka a pod.
Do žltej nádoby - plasty.
• Patria sem: PE (polyetylén) – LDPE a HDPE (light/high density PE –
PE s nízkou/vysokou hustotou): číre a farebné fólie, tašky, vrecká,
vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od
mlieka, prepravky fliaš; PET (polyetyléntereftalát): fľaše od nápojov,
sirupov, rastlinných olejov; PP (polypropylén): obaly od sladkostí, tégliky
od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky; PS (polystyrén): penový
polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky; PVC
(polyvinylchlorid): vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly
kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a pod.
• Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové
obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny,
guma, molitan a pod.
Vývoz vytriedených odpadov podľa harmonogramu nám zabezpečuje
firma FÚRA s.r.o. zadarmo. Ak dôsledne vytriedime domový odpad,
bude stačiť vyvážať kontajnery s odpadom určeným na skládky raz za
tri týždne, čo znamená ušetrenie jednej tretiny nákladov na jeho vývoz.
Bude záležať na prístupe jednotlivcov, aký úspech bude mať zavedenie
projektu do života. Dôsledným triedením odpadu môžeme ušetriť na
vývoze komunálneho odpadu podstatné finančné čiastky. Ušetrené
peniaze môžeme použiť na iné potrebné veci, alebo zabrániť zvýšeniu
poplatkov, ktoré na likvidáciu domového odpadu vyberáme od občanov.
V súčasnosti podľa platného VZN obce občan platí za likvidáciu
domového odpadu ročne 8.- €. Vybraté peniaze nepostačujú na pokrytie
nákladov. Ak chceme poplatky zachovať na dnešnej úrovni musíme
šetriť náklady. Zvýšenie intenzity separovania odpadu je jednou
z možností. Nič nás to nestojí, len trošku záujmu a ochoty
spolupracovať.

Z diskusie o odpade z navštevnej knihy na www.drienov.sk
Obyvatel
Ja sa chcem opytat,ci to s tymi nadobami na odpad myslite skutocne
vazne. Kazdy aby mal na dvore 4 kusy nadob , dalsiu na normalny
odpad, k tomu dalsie cudo na kompost, nehovoriac uz o ich kvalite.
Nebolo by rozumnejsie, keby aspon na sklo boli v dedine napr. na 3
miestach velke zberne nadoby, kde by to ludia nosili, ved az tak vela
toho skleneneho odpadu sa cloveku nenazbiera. Taktiez papier pokial
viem, kazdorocne sa uskutocnuje zber papiera v skole, naco to viac

komplikovat. Zatial ste rozdali iba prvu varku modrych nadob a na
dedine je to uz farebnejsie ako v cirkuse...
Letec reaguje
Nato sa odpovedať ani nedá ... iba začudovať nad logikou pisateľa.
Možno už nebudú behať usilovní "furikoši" za dedinu /smerom k
Bohdanovciam/ s odpadom ... alebo s motorikmi do Agátov ... alebo ...
Snáď ešte preveriť farbosleposť obyvateľov Drienova, aby nepoplietli
nádoby. Držím projektu PALCE!!!
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Zo Základnej školy v Drienove
OAJ
OAJé, ó, čože to jééé! Predsa olympiáda v anglickom jazyku. Aj v tomto
školskom roku pripravila naša škola pre všetkých záujemcov možnosť
otestovať si vlastné schopnosti a vedomosti v ďalšom ročníku
olympiády z anglického jazyka. Do školského kola OAJ sa prihlásilo 10
žiakov 6. až 7. ročníka. Po napísaní testu, ktorý pozostával z gramatiky,
slovnej zásoby, čítania a počúvania s porozumením, postúpilo ďalej na
ústnu časť 6 súťažiacich s najvyšším počtom bodov. V tejto časti
olympiády mali súťažiaci za úlohu porozprávať o odlišnostiach určených
obrázkov a pohotovo reagovať v rozhovore, ktorý simuloval situáciu z
každodenného života. V konkurencii zvíťazila Katarína Kuľková zo VII.
ročníka. Na druhom mieste sa umiestnil Šimon Remeta zo VII. ročníka.
Víťazka nás i seba reprezentovala na obvodnom kole v januári 2012.
Želáli sme jej veľa úspechov a šťastie, no predovšetkým dobrý pocit a
chuť do ďalšieho štúdia. Dnes už poznáme výsledky a tešíme sa. Naša
reprezentantka získala v ťažkej konkurencii 20 súťažiacich veľmi pekné
obsadenie. Je to veru neľahká súťaž. Žiaci dokazujú svoje vedomosti i
praktické zručnosti vo všetkých oblastiach jazyka i v aktívnej a
pohotovej komunikácii. Naša žiačka Katka Kuľková dosiahla na piate
miesto. Blahoželáme.

Digitalizované verzie učebníc
Zo správy MŠVVaŠ SR: "Učitelia, žiaci i rodičia majú od prístup k
zdigitalizovaným verziám učebníc pre základné a stredné školy.
Umožňuje to portál eAktovka (www.eaktovka.sk), ktorý na tlačovej
konferencii predstavil minister školstva, vedy, výskumu a športu Eugen
Jurzyca. V súčasnosti je na ňom umiestnených 26 učebníc, pričom sa
portál bude postupne rozširovať o ďalšie. Portál je okrem učebníc
doplnený o elektronické verzie kníh odporúčanej literatúry či audio
nahrávky, učitelia zas môžu na ňom nájsť odborné publikácie vydávané
napr. Metodicko-pedagogickým centrom. V budúcnosti by tu mali byť
zverejnené aj všetky odborné a metodické materiály rezortu. Ďalšie
obsahové rozšírenie portálu, príp. formálne úpravy budú závisieť od
vyhodnotenia jeho skúšobnej prevádzky. Trvať bude počas mesiaca
január a do diskusie sa bude môcť okrem učiteľov a ďalších odborníkov
zapojiť aj široká verejnosť. V prípade, že budú v učebniciach
identifikované chyby, tieto budú priebežne odstránené, aby sa
nenachádzali ani v reedíciách tlačených verzií. Minister Eugen Jurzyca
na stretnutí s novinármi zároveň predstavil aj prvú reformnú učebnicu v
Braillovom písme. Ide o literatúru pre 5. ročník, pričom rovnaké
učebnice sú k dispozícii aj pre 6. a 7. ročník ZŠ." V prípade záujmu sa
teda každý rodič i žiak môže registrovať na tomto webovom sídle a
využívať jeho ponuku.

Prvácka imatrikulácia
Vo štvrtok 22. 12. 2011 sa v priestoroch školskej telocvične konala
imatrikulácia najmenších žiakov školy - prváčikov. Celá slávnosť začala
krátkym programom, ktorý deviataci venovali prvákom a oni im to,
samozrejme, rovnako oplatili. Po úvodnom príhovore a programe
nasledoval akt imatrikulácie v réžii p. zástupkyne a jej pomocníkov –
deviatakov. Po prečítaní slávnostného sľubu boli prváci natrvalo prijatí
za riadnych žiakov školy. Na záver dostali malý „suvenír“ – námornícku
čiapku a šatku i malú sladkosť. Imatrikulácia bola veľkou udalosťou a
zážitkom nielen pre prvákov, ale aj pre ostatných.
My z redakcie hodnotíme túto imatrikuláciu ako originálnu a vydarenú.
Spolu s deviatakmi im odkazujeme: „Vitajte v mori učenia!“ (Fotografie
vo fotoalbume: www.zsdrienov.edupage.org)

Školský karneval a diskotéka 2012
Dňa 26. januára o 15.00 sa uskutočnil v priestoroch našej telocvične
dlho očakávaný karneval. Celý sa niesol v štýle hippies. Účasť bola
veľká. Spolu sa predviedlo 52 masiek. Po úvodnej registrácii
súťažiacich a spoločnej prehliadke masiek čakala porotu neľahká úloha.
Vyhrať hlavnú cenu mohli len dvaja, jeden žiak 1. a jeden žiak 2.
stupňa. Na 1. stupni zvíťazil Sebastián Harvan v maske draka a na
druhom stupni bol výhercom Martin Ladič zo šiesteho ročníka v maske
hodín. Popoludnie bolo plné zábavy, súťaží a lákavá bola aj tombola.
Najsilnejším okamihom bola zaiste diskotéka, ktorá pritiahla mnohých
tancachtivých. O skvelú hudbu sa postaral DJ Rasťo, a tak zábava
pokračovala do neskorých hodín. Samozrejme nechýbalo ani
občerstvenie, ktoré bolo možné zakúpiť v našom bufete. Viac v
školskom fotoalbume.

Slovenčina inak
Niekedy to na hodinách slovenského jazyka v VII. ročníku nevyzerá ako

zvyčajne. Pýtate sa prečo? Naše deti sa zmenili na vážnych rečníkov
ako za čias Cicera. Mnohí z nich dokázali, že boli na svoje vystúpenia
dokonale pripravení. Plynulosťou svojho prejavu, bohatými vetami,
správnym intonovaním a perfektnou vizážou zasiahli prejavmi všetkých
zúčastnených poslucháčov. Niektorí z nich by boli rovnocennými, ak nie
lepšími partnermi našim súčasným politickým esám. Veríme, že keď
príde vhodná chvíľa, využijú naše deti tieto zručnosti vo svoj prospech.

Slávnostný zápis prvákov
Na rozhraní januára a februára, dvoch zimných mesiacov, keď veľkí
školáci dostávali výpisy vysvedčení, malí budúci školáci prichádzali do
rozprávkovo vyzdobenej budovy tunajšej základnej školy. Pri dverách
ich čakali starší školáci so sladkými perníkmi a sprevádzali ich do
triedy, kde im druháci pripravili uvítací program. Po slávnostnej časti
budúci prváci so zatajeným dychom, doširoka otvorenými očkami a
detskou nedočkavosťou začali plniť úlohy, ktoré si pre ne nachystali
panie učiteľky v rozprávke O perníkovej chalúpke. Za správne splnené
úlohy si deti odniesli pamätný list a sladké potešenie i malé darčeky,
ktoré pre ne zhotovili školáci s pani vychovávateľkou. Tešíme sa na Vás
veľkí škôlkari, čochvíľa malí školáci, už čoskoro v septembri. Na zápise
sa zúčastnila aj pani psychologička Dr. Kvotidiánová, ktorá pracovala
s nezaškolenými deťmi. Fotografie v školskom fotoalbume.

Tanečný maratón
Ďalšia zo série 50-kových aktivít. Tentokrát tanečný maratón
päťdesiatich tanečníkov. Žiaľ, vírusy zabojovali silnejšie, a tak nás
napokon bolo o čosi menej, to nám však na nálade neubralo. Vo víre
hudby sa zvŕtali neúnavné tanečníčky a tanečníci, obdivovať bolo
možné tradičné i veru netradičné tanečné kreácie. Hlavne sme sa
zabávili, strávili pekné popoludnie. A kto mal najviac síl? Kristínka
Semančíková. Blahoželáme! Dotancovania nabudúce! Fotografie už vo
fotoalbume.

Školský vzdelávací program
Školský vzdelávací program (ŠKvP) bude mať za sebou obdobie
štyroch školských rokov. Znova je tu obdobie analýz a prijímania
rozhodnutí. Je potrebné pripraviť nový ŠKvP pre posledný ročník od
školského roka 2012/2013 - pre 9. ročník. Opätovne uvítame, aby sa do
tohto procesu pripojila so svojimi nápadmi čo najširšia rodičovská
verejnosť, preto uvítame každý podnetný praktický návrh či analytický
podnet. Kontaktovať možno rodičov – triednych dôverníkov či triedne
učiteľky, resp. členov rady školy či vedenie školy.

Milí rodičia, vážení občania, priatelia a známi!
Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhate, ktorí nás podporujete,
ďakujeme všetkým za poukázanie 2% pre naše deti.
Je tu nový rok 2012 a s ním sa opäť uchádzame o Vašu priazeň, o
Vašu dôveru.
Za naše deti Vás prosíme o poukázanie 2% Vašich už zaplatených daní
za rok 2011 aj v tomto roku.
Opäť nastal čas, kedy rozhodujeme, ako budú využité naše peniaze,
ktoré sme poukázali v minulom roku štátu vo forme daní.
Aj Vy môžete rozhodnúť, využite toto svoje právo.
Rodičovské združenie pri našej škole je tiež prijímateľom 2%. Veríme,
že u Vás nájdeme porozumenie a Vy osobne, Vaša rodina, priatelia a
známi či Vaša firma pomôžu poukázaním 2% zaplatenej dane našim
deťom.
V prípade, že sa tak rozhodnete, vyplňte, prosím, spolu s Vašou
mzdovou účtovníčkou VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ SUMY DO
VÝŠKY 2% ZAPLATENEJ DANE a POTVRDENIE O ZAPLATENÍ
DANE.
Uvedené tlačivá si môžete vyzdvihnúť v našej škole alebo stiahnuť
z našej webovej stránky (www.zsdrienov.edupage.org). Ak ich po ich
vyplnení vo Vašom zamestnaní odovzdáte v našej škole, doručenie na
príslušný daňový úrad a potvrdenie tlačív miestne príslušným daňovým
úradom už zabezpečí naša škola, aby ste s poukazovaním nemali
zbytočné starosti. Ak Vám to lepšie vyhovuje, môžete odniesť tlačivá na
daňový úrad sami.
Údaje o prijímateľovi: SRRZ - Rodičovské združenie pri Základnej
škole, sídlo: Drienov, 082 04, Námestie kpt. Nálepku 12, IČO/SID: IČO:
17319617/SID: 898, právna forma: občianske združenie.
Takto získané finančné prostriedky škola po dohode s rodičovským
združením využíva pre potreby Vašich detí - našich žiakov. V uplynulom
roku to bolo čiastočné financovanie ďalšej interaktívnej tabule.
ĎAKUJEME!

