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Dostávate do rúk v poradí štvrté číslo nášho časopisu
a v tomto školskom roku aj posledné. Koniec
školského roka útočí na nás zo všetkých strán. Prežili
sme spolu neuveriteľných desať mesiacov.
Prváci sa za ten rok oťukali, zistili, ako to chodí,
deviataci poslednýkrát zatvoria za sebou dvere v tejto
budove. A my ostatní sa budeme „trápiť“ ďalej. Čo
nám priniesol tento, vlastne uplynulý školský rok?
Okrem učenia sme bodovali na mnohých súťažiach a
zviditeľnili tak našu školu v dobrom svetle.
Niektorým sa podarilo „presláviť“ našu školu aj
iným spôsobom. Teší nás každé dobré ohodnotenie,
sme si však vedomí, že za našimi úspechmi niekto
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stojí, a to sú naši učitelia. Preto im všetkým patrí
úprimná vďaka. Svojimi úspechmi chválime prácu
svojich učiteľov, ale aj rodičov, ktorí nám vytvárajú
podmienky pre naše pekné detstvo. Novinkou v
tomto školskom roku bolo vydávanie nového
školského

časopisu,

ktorému

sme

dali

meno

Školoviny. Časopis sa stretol s uznaním a úspechom.
Po prázdninách budeme všetci bohatší o skúsenosti z
ničnerobenia, budeme nedočkavo čakať na prvé
zvonenie, aby sme sa usilovnou prácou obohatili o
nové vedomosti. To vyzerá ako úryvok z fantastickej
literatúry. Ale napriek tomu, tešte sa na nás, my sa
budeme na vás. Nášmu časopisu prajem, aby ste s
radosťou a nedočkavosťou siahali po každom novom
čísle. O jeho zaujímavý obsah sa môžete pričiniť aj
vy. Prázdninových zážitkov bude určite dosť.
Všetkým želám vydarené a zaslúžené prázdniny plné
slnka, vody a krásnych zážitkov. Dovidenia v septembri.
šéfredaktor
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Snežienky, tulipány, narcisy, ale hlavne – karafiát. To sú obrázky, ktoré sa mnohým
vybavia v pamäti, keď sa povie MDŽ. MDŽ alebo Medzinárodný deň žien nebol len
socialistický výmysel ako si mnohí dodnes myslia. Je pravda, že za bývalého režimu sa tento
sviatok slávil zaujímavým spôsobom: na hromadnej podnikovej oslave ženy dostali kvietok
(najčastejšie spomínaný a dnes možno aj nenávidený karafiát).
Po zmene režimu sa tento sviatok dostal akoby na “čiernu listinu” a nahradil ho
“americký” Deň matiek.
Medzinárodný deň žien sa pritom vo svete oslavuje už rovných 103 rokov. Bol stanovený
na 8. marca. Tento deň mal pripomínať štrajk robotníčok z krajčírskych dielní v New Yorku,
ktoré bojovali za zrovnoprávnenie žien.
Či sa už sviatok žien “uznáva alebo zaznáva”, je tento deň skvelou príležitosťou všetkým
ženám vo svojom okolí dať najavo svoju lásku, sympatie, poďakovanie.
Preto veľmi oceňujeme a touto cestou ďakujeme vedeniu našej školy.
Veríme, že tradícia osláv MDŽ u nás s menšou prestávkou bude žiť aj naďalej a my sa
môžeme na ňu tešiť každý rok.

Druhá májová nedeľa už tradične patrí
všetkým mamám. Tento rok sme si Deň
matiek pripomenuli v nedeľu 8.mája, ale
oslavy

v miestnom

kultúrnom

dome

v Zborove sa konali neskôr, 22.5.2016.
Byť mamou, či už fyzickou alebo
duchovnou

je

najkrajšie

povolanie

v živote každej ženy. Matka a otec, ktorý
privítajú na svete nový život, tým
spolupracujú s Bohom na veľkom diele stvorenia. Toto poslanie je krásne a náročné zároveň.
Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú
a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili.
Ďakujeme všetkým mamám za ich lásku a obetavosť a na príhovor našej Nebeskej Mamy im
vyprosujeme, aby boli vždy naplnené dobrom, radosťou, nádejou, a aby vždy prinášali život,
život fyzický aj duchovný.

Práca učiteľa veru „nie je ľahkým chlebíkom“,
neraz ani adekvátne finančne ohodnotená. Každý
kto si túto neľahkú rolu vyskúšal, prípadne roky
učí dnešné deťúrence, dá tomu iste za pravdu.
Preto oslava všetkých pedagogických pracovníkov,
ktorí

odovzdávajú

našim

šibalom

množstvo

vedomostí, skúseností, poznatkov, vychovávajú ich
k hodnotám a tradíciám si iste aj v dnešnej dobe
zaslúži našu pozornosť a poďakovanie.
Prečo 28. marec? Deň sviatku všetkých učiteľov pripadá každý rok na 28. marec ako
spomienka na narodenie „učiteľa národov“ – Jána Amosa Komenského. Aj vo svete existuje
Svetový deň učiteľov. Slávi sa 5. októbra. Bol vyhlásený organizáciou UNESCO v roku 1994
ako spomienka Charty učiteľov z roku 1966.
Životné poslanie
Školáci podstatnú časť svojho denného času trávia v škole. Nie
je preto jedno s kým, pod akým dozorom, prístupom, vedením,
pod akou výchovnou taktikou prebieha vyučovací proces a celý
pobyt v škole.Práca učiteľa si preto veľa vyžaduje, je náročná,
hlavne po psychickej stránke. Nezaobíde sa bez lásky k
deťom, trpezlivosti, nervov, individuálneho prístupu ku
žiakom, neustáleho vzdelávanie sa, pasovania sa s problémami
každodenného školského života.
Preto nie je prácou ako takou, skôr by mala byť životným
poslaním, behom na dlhú trať. Nie je každý učiteľ ako učiteľ. Niektorí nám ostávajú v
mysliach a spomienkach po celé roky, na iných zabudneme posledným zatvorením školských
dvier. Oceniť ich prácu však často vieme až po rokoch, v dospelosti.
Drobnosť, ktorá ich poteší

Kedysi bolo akosi automaticky zvykom, že sa na tento deň nosili triednym učiteľom kvietky.
Ak má aj vaše dieťa obľúbeného učiteľa, ktorého chce obdarovať, voňavá kytička či sladká
bonboniéra iste potešia. Obdarovať možno ktoréhokoľvek učiteľa bez ohľadu na to, či je
triednym alebo nie.
Nie v každej rodine sa môžu nájsť peniažky navyše na tento účel. Potešiť svojho učiteľa sa dá
však aj inak. Buďme kreatívne a skúsme vymyslieť so svojimi ratolesťami drobný darček.
Nemusí to byť nič veľké, napr. obyčajná farebná kresbička s podpisom malého autora,
upečený domáci koláčik, farbami vymaľovaný výrobok zo slaného cesta. Kreativite sa v
tomto určite medze nekladú,

Leto je čas oddychu, tepla a dlhých večerov.
Leto je čas prázdnin a dovoleniek. Leto je ročné obdobie, na
ktoré sa asi najviac tešíme. Obdobie, ktoré túžobne očakávame.
Leto je obdobie oddychu a dovoleniek. Pre deti obdobie
prázdnin a leňošenia. Leto láka ľudí k vode a do prírody. Má
však i svoje sprievodné stránky, na ktoré treba pamätať. Je to
čas veľkých horúčav a sucha. Pohyb pri mori, alebo pri
jazerách prináša veľa radosti a pozitívnych zážitkov. Vysoká
vonkajšia teplota spojená s nedostatočným prísunom tekutín
môže byť ale zdrojom zdravotných ťažkostí.

Leto je obdobie, kedy treba zvláštnu a dôslednú pozornosť venovať pitnému režimu.
Dostatočný príjem tekutín je základnou formou prevencie pred vznikom zdravotných
problémov. Ani prehnane dlhý pobyt na otvorenom slnku, predovšetkým počas obeda a
popoludní nie je najlepšia cesta ako sa vyhýbať zdravotným problémom. Ľahké, vzdušné a
pohodlné oblečenie spolu s pokrývkou hlavy a s dostatočným príjmom vody sú spoľahlivým
prostriedkom na pokojné prežitie letných mesiacov.
Slnko je pre život na Zemi nenahraditeľné, ale prináša i riziká.
Slnečné svetlo je pre ľudský organizmus nenahraditeľné, ale priveľa Slnka môže škodiť.
Môže škodiť srdcu, žilám, ale hlavne pokožke. Zhubný účinok slnečných lúčov pri vzniku

rakoviny kože je známy a potvrdený. Ani spálená koža po prehnanom a nepremyslenom
opaľovaní nie je práve najpríjemnejší darček.
Leto a slnko prinášajú radosť a osvieženie tela i ducha.
Počas leta zvykneme akosi zabúdať na celoročné stresy a napätia. Zameriavame sa viac na
dovolenkové plány. Hľadáme vhodné oddychové destinácie. Snažíme sa zabudnúť na osobné
a pracovné problémy. Dni sú dlhé a noci krátke. Čas ako stvorený na romantické večery a
dlhé rozhovory pri zapadajúcom slnku a zvuku morských vĺn. Leto je obdobie, ktoré by mal
každý využiť na oddych a načerpanie nových síl. Na dobytie bateriek a načerpanie novej
energie. Leto a oddych otvárajú priestor novým nápadom a inšpiráciám. Pokoj, voľný čas a
relaxácia sú vhodnou pôdou pre tvorivé myšlienky a nápady. Leto je obdobím, kedy máme
viac času na komunikáciu s blízkymi a priateľmi. Využívajme túto príležitosť, ktorú dáva
letné obdobie. Pokojná komunikácie a trpezlivé počúvanie sú najúčinnejšou prevenciou pre
konfliktami a nedorozumením. Využívajme pokojný letný čas, aby sme sa dozvedeli viac o
ľuďoch okolo nás a ich každodennom živote.
Spoločné plány na leto sú dôležitým spojovacím motívom rodiny.
Spoločná príprava a spoločné plány sú vždy pozitívnym a zjednocujúcim momentom.
Pozitívne očakávania a radosť z vydarenej dovolenky sú čerešňou na koláči. Pokoj, pohoda a
vnútorná spokojnosť spojená so slnkom, dostatkom tekutín a vhodnou stravou sú tie pravé
letné potešenia. Letná dovolenka a oddych sú účinnou a overenou formou prevencie proti
stresu. Hurá, deti, leto začína!

Letný šalát
Potrebujeme: 1 hlávka kučeravého šalátu, 1 stredne veľká konzerva tuniaka vo vlastnej šťave,
6 nie veľmi zrelých paradajok, 1 šálka varených fazuľových strukov, 3 vajcia uvarené na
tvrdo, 80 g čiernych olív, 12 sardelových rezov v oleji, 3 vetvičky čerstvej bazalky, 2 strúčiky
cesnaku, 2 zelené cibuľové vňate, 2 PL citrónovej šťavy alebo vínneho octu, 6 PL olivového
oleja, soľ, korenie.
Príprava: Paradajky aj uvarené vajcia pokrájajte na štvrťky. Šalát očistite, umyte a nechajte
odkvapkať. Bazalku, cesnak a cibuľové výhonky posekajte.
Odkvapkaný a rozmrvený tuniak dajte do misy, pridajte štvrťky paradajok, olivy, sardelové
rezy, bylinky a nasekaný cesnak. Citrónovú šťavu pozorne vmiešajte do šalátu, pridajte olej,
ochuťte a nechajte dobre odstáť.
Šalát upravte do misky a ozdobte pokrájanými vajcami.

Jahodové pokušenie
Potrebujeme:
0,5 l mlieka
4 PL cukru
1 bal Pudingu s jahodovou príchuťou Dr. Oetker
250 g mäkkého tvarohu (1 balenie)
1 bal Vanilínového cukru Dr. Oetker
100 g kompótových alebo čerstvých jahôd

Príprava:
1. Puding dobre rozmiešame v 100 ml mlieka. Do mlieka (400 ml) pridáme cukor a
privedieme do varu. Do vriaceho mlieka pridáme vopred pripravenú a rozmiešanú zmes.
Varíme za stáleho miešania asi 1 minútu. Uvarený puding prikryjeme priehľadnou fóliou, aby
nevznikla koža a necháme vychladnúť.
2. Tvaroh vymiešame dohladka s vanilínovým cukrom. Do osladeného tvarohu pridáme
vychladnutý puding a jahody. Všetko premiešame a naplníme do sklenených pohárov.
Ozdobíme ovocím.

Obyvatelia obcí Zborov, Stebník, Stebnícka Huta, Smilno a Chmeľová ani tento rok nezabudli
na osudy chorých ľudí a v piatok 15. apríla 2016 prispeli svojou trošičkou tým, ktorí to veľmi
potrebujú. Osudy takto chorých ľudí ich nenechali ľahostajnými. Žiaci Spojenej školy v
Zborove vyzbierali v týchto obciach na podporu Ligy proti rakovine sumu 1050.00 eur.
Za krásne gesto všetkým žiakom a obyvateľom spomínaných obcí ďakujeme.

22.apríl je už od roku 1970 vyhlásený za Svetový deň Zeme. V tento deň sa po celom
svete konajú aktivity zamerané v prospech našej planéty. A tak sme aj my, žiaci zo Spojenej
školy, venovali celý tento deň našej Zemi. Spolu s našimi pedagógmi sme si pripravili celý
rad aktivít. Ich cieľom bolo prehĺbiť náš vzťah k šetrnému prístupu k prírode a nášmu
životnému prostrediu. Všetky aktivity sme realizovali v piatok 22.04.2016 v rámci „Zeleného
týždňa“ vyhláseného občianskym združením MAS Horná Topľa.
Najskôr sme na triednických „ekohodinách“ rozoberali tému šetrenia životného
prostredia. Svoje teoretické vedomosti sme neskôr realizovali v praxi. Starší žiaci pracovali v
školskej záhradke. Mladší žiaci preukázali svoju tvorivosť prostredníctvom tvorivých dielní
pri vytvorení plagátov, ktoré vyjadrovali ekologický problém našej Zeme. Všetky plagáty sme
sprístupnili

na spoločnej chodbe našej školy. Prostredníctvom filmov sme si zvyšovali

environmentálne povedomie a po desiatovej prestávke sme sa spolu s pedagógmi vybrali do
ulíc obce, aby sme ju vyčistili od odpadkov.

Čo deťom darovať? No predsa lásku! Tak ako každý rok, aj dnešný 1. jún je
medzinárodným dňom venovaný všetkým deťom. Ako stráviť tento deň? Čo iné by v tento
krásny detský deň mohlo byť pre dieťa krajšie, ako vrúcne objatie od mamy, horúci bozk na
líčko či pohladenie teplou dlaňou po vlasoch? Čo môže byť krajšie, ako prejaviť city a vyznať
sa z materinskej lásky, dať pocítiť, že je pre nás naše dieťa najdôležitejšie na svete, že ho
milujete tak veľmi ako sa len dá? Vyznať čistú úprimnú lásku sa dá aj svojmu dieťaťu, hoci
často na prejavy náklonnosti a takéto pozitívne emócie nie je v každodennom ubehanom
živote čas, preto tak urobme práve dnes!

História tohto sviatku siaha do 50-tych rokov 20.storočia. Na Slovensku sa po prvýkrát Deň
detí oslavoval v roku 1952. Myšlienka vymedziť pre deti ich deň vznikla na Svetovej
konferencii pre blaho detí v Ženeve, vo Švajčiarsku ešte v roku 1925.
Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou,
detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Po
konferencii viacero vlád zaviedlo v svojich krajinách takýto deň, s cieľom urobiť deťom
radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete, na ich práva a potreby.
Neskôr v roku 1949 túto myšlienku vo svete
podporili aj Medzinárodná demokratická
federácia žien, Medzinárodné odborové
zdraženie učiteľov, či Svetová federácia
demokratickej mládeže. Nie je úplne jasné,
prečo bol vybraný práve 1. jún ako MDD.
Avšak

tento

dátum

je

na

svete

najobľúbenejší, oslavuje sa vo viac ako 21
krajinách sveta. Úplne po prvýkrát vo svete bol Deň detí oslavovaný vo San Francisku v
spomínanom roku 1925.

Znova sa raz priblížil, píšu sa posledné písomky, máme šancu si ešte na poslednú chvíľu
opraviť známky- ak je treba. Je následne už na paniach učiteľkách a učiteľoch, ktorým
smerom sa priklonia, ak vychádza známka niekde medzi. Asi to závisí aj od snahy a
celkového prejavu počas celého školského roka. V konečnom dôsledku to každý jeden z nás
uvidí už čoskoro. Veď nám zostáva už len niekoľko dní a to sa ale už posledné dni ani neučí,
veď bude klasifikácia a tým pádom budú známky už uzavreté. Nastanú 2 mesiace
ničnerobenia, možno sa poniektorí do učenia aj pozrú. Nepredpokladám však, že ich bude
veľa. Snáď len tí, ktorým sa teraz až tak nedarilo. Nakoniec, ale veď prázdniny sú od toho,
aby sme si poriadne oddýchli, načerpali nové sily, zregenerovali po 10-tich mesiacoch. Čiže
by sme sa učením nemali zbytočne zaťažovať. Veď je to čas oddychu, radovánok pri vode
alebo v prírode. Neviem presne, aké leto nás očakáva, na aké počasie sa máme nachystať.
Každopádne pevne verím, že sa prejaví vo svojom najlepšom svetle a budú tomu zodpovedať
aj teploty. Máme predsa radi, keď sme pri vode a je pekne, slnečno, vtedy sa nemusíme nikam
ponáhľať. Zvlášť, nie domov. Keby sa malo schyľovať k nejakej búrke, respektíve k dažďu,
to by bola nepríjemná situácia. Museli by sme sa podľa toho v pomerne krátkom čase
zariadiť.
Koniec školského roka ale znamená aj iné, veselšie veci. Chystanie na dovolenku, menšie
deti na nejaký tábor. Tam majú možnosť spoznať nových kamarátov a nadviazať tak kontakt
aj s inými deťmi ako s tými, ktoré už dôverne poznajú. To je vždy obohatením.
Keď sa už prázdniny prechýlia do svojej druhej polovice, postupom času sa už začíname
zamýšľať nad ďalším ročníkom, triedou. Sme v očakávaní aké to asi bude. Čo nás ďalší
školský rok čaká. Čo nové sa naučíme a či to bude pre nás zaujímavé.
No nechcem predbiehať, najskôr musí prísť ten koniec, až potom začiatok ďalšieho
školského roku. Aby to náhodou nevyzeralo, že sa ho už neviem dočkať.

(7. Ročník hudobného leta plného koncertov vážnej hudby. Začíname:
21.06.2016 /utorok/ koncert v Bazilike, o 20:00 hod.
25.06.2016 /sobota/koncert v Gréckokatolíckom chráme
26.06.2016 /nedeľa/ koncert na Kolonáde v Bardejovských Kúpeľoch

Prvý festival bardejovských kapiel, Kláštorný park, 24.06.2016 (piatok) od 16:00 hod.

24.06.2016 (piatok) PechaKucha Night Hrubej bašte. Od 21:00 hod.

24.06.2016 (piatok) od 19:00 hod., Promenádny park

25.06.2016 (sobota) Veteráni na Radničnom námestí od 15:00 hod.

aj v Bardejovských Kúpeľoch. V nedeľu, 26.06.2016 o 19:00 hod. v koncertnej sále hotela
Astória.

26.06.2016 (nedeľa) Folklórne slávnosti v obci Rokytov, v amfiteátri pri ZŠ, od 15:00 hod.

Medzinárodný festival Bardejov 2016 – Orgánové dni Jozefa Grešáka. Koncerty sa konajú
v Bazilike sv. Egídia o 20:00 hod.
Program:
28.06.2016 Marcin Szelest /Subtilior Esemble/ Poľsko
05.07.2016 Jozef Hofler / Rakúsko
19.07.2016 Soline Guillon / Francúzsko
02.08.2016 Krzystof Lukas / Poľsko

16.08.2016 Štefán Iľaš (Paul Neebe) /SR / USA
30.08.2016 Konstantin Keiser / Švajčiarsko

Od 01. – 03.07.2016 Street – artové sympózium v Bardejove

10.07.2016 (nedeľa) v areáli Kúpeľnej dvorany v Bardejovských Kúpeľoch, od 14:00 hod.
Programom Vás bude sprevádzať Ondrej Kandráč.

Júlové potulky na tému Žiadia s hosťom Pavlom Hudákom. 17.07.2016 (nedeľa) o 18:00 hod.
Stretnutie na námestí pred radnicou.

14.08.2016 (nedeľa) v areáli Kúpeľnej dvorany v Bardejovských kúpeľoch, od 14:00 hod.

Carmen a Cigánski diabli v Bardejove. V sobotu 17.09.2016 v športovej hale Mier o 19:00
hod. Vstupenky už v predaji.

