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A sme tu zas! Začal sa nový školský rok
2015/2016 a náš školský časopis je tu spolu
s ním. Po dvoch „bezškolských“ mesiacoch
sa vraciame do lavíc našej školy. Niektorí s
radosťou, iní možno s menšou. Mnohí náš
časopis nepoznáte, no dúfame, že si rýchlo
získa Vaše sympatie aj v novom šate. Pevne
veríme, že Vaše pripomienky a komentáre sa
k nám dostanú včas a to správnou formou.
Tento rok vás čaká veľa zaujímavých tém.
Milí žiaci a čitatelia, chceme Vám dať
možnosť

navrhovať

nápady

do

nášho

časopisu, ale niektorí sa určite hanbíte. To
však

nevadí,

pretože
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môžete
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posielať aj anonymne tak, že svoj nápad
napíšete na email:
mgr.peter.tej@gmail.com.
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V stredu 2. septembra 2015 sa začal školský rok 2015/20156. Všetky školy slávnostne
privítali žiakov, pričom najväčšiu pozornosť pútali najmä najmenší žiaci – prváci, ktorí so
záujmom sledovali dianie okolo seba spolu so svojimi rodičmi a niekde sa objavili aj slzičky.
Slávnostného otvorenia školského roka sa zúčastnil okrem pani riaditeľky Mgr. Ivici
Clementovej, zástupcu riaditeľa školy RNDr. Jozefa Dolhého, zástupkyne riaditeľky školy
PaedDr. Anny Žákovej, prednostky OcÚ Mgr. Antónii Biškovej, vedúcej oddelenia Janky
Bukovskej aj starosta obce Zborov Ján Lukáč. V príhovore starosta obce Ján Lukáč privítal
žiakov, rodičov i učiteľov a na začiatku nového školského zaželal všetkým veľa úspechov,
radosti a potešenia z výsledkov žiakov v školskej a mimoškolskej činnosti, veľa trpezlivosti
a porozumenia zo strany rodičov i učiteľov. Vyslovil presvedčenie, že všetci úspešne zvládnu
školský rok, pričom sa obec bude snažiť vytvoriť svojim školám čo najlepšie podmienky pre
výchovu a vzdelávanie. Do lavíc na Spojenej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce by
malo zasadnúť v novom školskom roku: 57 prvákov a 40 „nulťákov“.
0.A – 14 žiakov – Bc. Katarína Jaroščáková
0.B – 13 žiakov – Mgr. Milena Šurkalová
0.C – 13 žiakov – Mgr. Ivana Varjanová
1.A – 16 žiakov – Mgr. Stanislava Tyliščáková
1.B – 21 žiakov – Mgr. Daniela Tomková
1.C – 20 žiakov – Mgr. Mária Kostová

KTO SME A ČO JE NÁŠ CIEĽ?
Teach for Slovakia je prestížny medzinárodný program, ktorý funguje vo viac ako 30-tich
krajinách sveta. Misiou Teach for Slovakia je podporiť špičkových absolventov, aby sa stali
efektívnymi a inšpiratívnymi lídrami, ktorí pomôžu naplniť našu víziu:
"Aby raz všetky naše deti mali vzdelanie, ktoré im dá šancu v živote uspieť."
PREČO TO ROBÍME?
Našim dlhodobým cieľom je zlepšiť celkovú kvalitu vzdelávacieho systému a znížiť
nerovnosť v našej spoločnosti.
Nízka kvalita vzdelávacieho systému
Celoštátne naši žiaci dosahujú na medzinárodných meraniach ich základných zručností
alarmujúce výsledky - sme 30. krajina z 33. krajín OECD (štúdia PISA, 2012).
Vysoká nerovnosť v prístupe ku kvalitnému vzdelaniu
Slovensko je na poslednej priečke v rebríčku 70. krajín, ktorý meria vplyv sociálnoekonomického zázemia na výsledky žiakov v škole (štúdia PISA, 2012) . Žiakov zo slabších
pomerov u nás spoločnosť odsudzuje už pri narodení - veta "Kde sa narodíš, tam aj zostaneš" ,
je na Slovensku pravdivejšia ako napríklad v Rumunsku, Bulharsku alebo v Brazílii.
AKO DO DOSIAHNEME?
Dvojročný intenzívny program
Po absolvovaní intenzívneho vstupného tréningu vybraní účastníci strávia dva roky ako
učitelia na základnej škole na plný úväzok. Vďaka ich intenzívnej a neľahkej práci s deťmi a
komunitami školy si ďalej rozvíjajú svoje líderské schopnosti, ktoré priamo využívajú na
rozvoj svojich žiakov po akademickej a osobnostnej stránke. Sú intenzívne podporovaní
rôznymi kurzami, koučmi a mentormi, aby dosiahli čo najlepšie výsledky.
Pôsobenie po programe
Absolvovanie programu je vďaka prísnym kritériám výberu, bohatému vzdelávaciemu
konceptu a podpore významných slovenských lídrov výnimočným štartom akejkoľvek
kariéry. Po ukončení majú absolventi na výber - buď zostanú v školstve alebo sa rozhodnú ho
opustiť a pokračovať v napĺňaní našej vízie cez iné oblasti, ako napríklad biznis, politika či
médiá.
VIAC LÍDROV
To je to, čo nášmu školstvu najviac chýba. Preto každý rok vyhľadávame a zapájame do
Teach for Slovakia absolventov slovenských i zahraničných vysokých škôl s veľkým
líderským potenciálom.
Tí idú na dva roky učiť na základnú školu, kde vďaka svojim zručnostiam, vysokému
nasadeniu v triede i mimo školy a našej podpore dokážu meniť životy detí, byť partnerom
riaditeľovi v rozvoji celej školy, ako aj inšpirovať ďalších mladých ľudí k práci pre školstvo.
Zároveň, po dvoch rokov na školách, často vo veľmi ťažkých podmienkach, pochopia naše
školstvo ako málokto iný, aby neskôr cez svoje kariéry v biznise, školstve, politike, či
médiách boli motorom pre jeho zlepšenie.

O ČOM JE PROGRAM TEACH FOR SLOVAKIA?
Viac lídrov. To je to, čo nášmu školstvu najviac chýba. Preto každý rok vyhľadávame a
zapájame do Teach for Slovakia absolventov slovenských i zahraničných vysokých škôl s
veľkým líderským potenciálom. Tí idú na dva roky učiť na základnú školu, kde vďaka svojim
zručnostiam, vysokému nasadeniu v triede i mimo školy a našej podpore dokážu meniť životy
detí, byť partnerom riaditeľovi v rozvoji celej školy, ako aj inšpirovať ďalších mladých ľudí k
práci pre školstvo. Zároveň, po dvoch rokov na školách, často vo veľmi ťažkých
podmienkach, pochopia naše školstvo ako málokto iný, aby neskôr cez svoje kariéry v
biznise, školstve, politike, či médiách boli motorom pre jeho zlepšenie.
Program
ponúka
mladým
ambicióznym
ľuďom naštartovanie
kariéry,
výzvu a možnosť meniť k lepšiemu vzdelávanie na Slovensku.
Na účastníkov programu čakajú náročné podmienky, kde budú môcť naplno a s podporou
najlepších koučov zo Slovenska i zahraničia otestovať a rozvinúť svoj líderský potenciál viesť
druhých ľudí a meniť veci okolo seba. Zároveň budú sami odovzdávať ďalej to, čo už dostali
a spolu s desiatkami ďalších pomáhať postupne zlepšovať kvalitu nášho školstva pôsobením
na partnerských základných školách ako učitelia.
PREČO PRÁVE PRÁCA NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH?
Pretože práve tam sa to všetko láme. Výsledky našich škôl sa nezhoršujú preto, že by
slovenské deti mali menej talentu, ale preto, že naše školstvo zlyháva. Štúdie ukazujú, že viac
ako 27% našich 15-ročných detí nemá základnú čitateľskú gramotnosť a tak ich šanca v
živote uspieť je malá. Naše deti tiež strácajú motiváciu a chuť prekonávať problémy, nie sú
vytrvalé a rýchlo sa vzdávajú (viac v štúdii).
AKO VIETE, ŽE NAŠE ŠKOLSTVO POTREBUJE PRÁVE TAKÝTO PRÍSTUP?
Skúsenosti zo Slovenska i zo sveta ukazujú, že zapojenie vzdelaných ľudí s líderskými
zručnosťami, ktorí sú efektívne podporovaní a ktorých deti vnímajú ako vzory, výrazne
zvyšuje ich záujem o učenie a má pozitívny vplyv na ich výsledky.
AKÚ MÁM ZÁRUKU, ŽE VIETE, ČO PONÚKATE?
Nehovoríme, že sme práve niečo vynašli. Teach For Slovakia je súčasťou medzinárodnej
siete Teach For All, ktorá funguje už dvadsať rokov a dnes je aktívna vo vyše tridsiatich
krajinách sveta a dosahuje vynikajúce výsledky. Preto sme sa rozhodli použiť jej model. Na
to, aby sem si udržali partnerský status, sa musíme pravidelne zodpovedať manažérom z
Teach for All. Náš prvý ročník zložený zo 14 účastníkov nastúpil na partnerské základné
školy v septembri 2014. Po absolvovaní letného 6-týždňového kurzu všetci účastníci uviedli,
že by program odporúčali svojim známym.
KTO STE A KTO VÁS PLATÍ?
Za rozbehom programu stoja osobnosti z biznisu, vzdelávania a občianskeho života – napr.
Marika Barancová, prezidentka Slovenskej komory učiteľov, Anton Zajac, spolumajiteľ
ESETu, Stanislav Boledovič, spoluzakladateľ programu pre mladých Nexteria. Ak nám v
tomto chcete pomôcť akýmkoľvek spôsobom, budeme radi, keď sa nám ozvete.

PÔSOBÍME AJ V ZBOROVE

Prečo ste sa rozhodli stúpiť do programu Teach for Slovakia?
Dôvodov bolo viac. O Teach for Slovakia som sa dozvedela v čase, keď som začala
vážnejšie premýšľať nad tým, že sa vrátim na Slovensko. Od začatia vysokej školy som totiž
bola po väčšinu roka v Českej republike alebo inde vo v zahraničí. Po rokoch som sa chcela
vrátiť, ale hľadala som dobrú príležitosť, kde by som mohla využiť to, čo som sa v zahraničí
naučila. Druhý dôvod s tým prvým súvisí. Vyštudovala som sociológiu, čo je vlastne veda
o ľuďoch a o spoločnosti. Pričom sú dva druhy sociológov – teoretickí, ktorí chcú svet hlavne

skúmať, a praktickí, ktorí chcú svoje poznatky využiť aj v praxi. Ja som vyštudovala práve ten
prvý typ, teoretickú sociológiu. Vždy som veľmi rada čítala, a preto ma to veľmi bavilo. Už
pár rokov som však čoraz častejšie rozmýšľala nad tým, že mi nestačí svet len pozorovať,
skúmať, písať články a diskutovať, ale chcem sa zapájať do toho, čo sa deje a pomôcť zmeniť
niečo k lepšiemu. Preto som robila rôzne dobrovoľnícke aktivity, ale len popri škole a práci.
Keď som začala učiť na vysokej škole, zistila som, že učenie ma veľmi baví. Takže, keď som sa
dozvedela o Teach, bola som nadšená, lebo to spájalo všetko, čo som chcela: vrátiť sa na
Slovensko, byť aktívna v občianskej spoločnosti a učiť.
Kde a čo ste vyštudovali?
Vyštudovala som sociológiu a sociálnu antropológiu na Univerzite Karlovej v Prahe.
Študovali ste aj v zahraničí?
Okrem Česka, ktoré je teraz vlastne tiež zahraničím, som študovala v Goteborgu vo
Švédsku.
Páči sa vám táto škola? Myslíme tým deti a prostredie.
Táto škola sa mi veľmi páči. Je tu výborná atmosféra, a mám pocit, že všetci, učitelia,
žiaci a všetci ostatní v škole nás prijali medzi seba. Deti majú veľa energie, páči sa mi, že sa
dajú nadchnúť a zaujať. Často im musím hovoriť, aby sa hlásili, pretože po otázke začnú
všetci naraz kričať správne odpovede. Učila som aj na strednej a vysokej škole v Prahe a tam
bola väčšina žiakov už vopred unudených. Oproti tomu je Zborov pre mňa veľké
dobrodružstvo.
Aké predmety vyučujete?
Učím matematiku a hudobnú výchovu.
Zorientovali ste sa už v našej škole ?
Ako-tak áno, ale ešte stále mnoho vecí neviem alebo zabudnem a potom ich zisťujem za
pochodu. Našťastie, vždy je v okolí niekto ochotný mi poradiť, vrátane detí.
Ste podľa vás prísna?
Neviem, či by som sa nazvala prísnou, ale mám od detí vysoké očakávania. Už sa mi
podarilo trochu spoznať svojich žiakov a vidím, že všeličo môžu zvládnuť a dosiahnuť, ale
musia naozaj chcieť. K tomu sa ich snažím priviesť.
Mali ste v mladosti výborné výsledky?
Ak máte na mysli známky, väčšinou som mala jednotky, hoci niekedy sa mi pritrafila aj trojka.
Čo je však možno dôležitejšie, vždy som mala veľa záujmov, od umenia, literatúry, hudby až
k športu a v nich som sa snažila byť dobrá. Aj vďaka nim som sa dostala do zahraničia,
prijali ma na školu, kam som chcela ísť a spoznala som veľa zaujímavých ľudí. Myslím, že
nájsť to, čo človeka baví a dlhodobo sa v tom rozvíjať, môže byť rovnako dôležité ako známky
v škole.

Ktoré predmety ste v mladosti nemala rada?
Fyziku, pretože som jej nerozumela. Až neskôr som zistila, že to, čo skúma, sú vlastne
nesmierne zaujímavé veci.
Čo robíte vo voľnom čase?
Veľmi rada chodím do prírody, hlavne do hôr a som nadšená horolezkyňa. V Bardejove
som na to ale zatiaľ nemala príležitosť. Okrem toho rada čítam, chodím do kina, hrám na
klavír, plávam, idem si zabehať alebo sa len tak prejsť. A s kolegom Maťom hrávame šach.

Prečo ste sa rozhodli vstúpiť do programu Teach for Slovakia?
Lebo ma už prestala baviť starostlivosť o zeleninu v záhradke a kosenie trávnika doma na
dvore. Ale vážne, o programe Teach for Slovakia som sa dozvedel od kamaráta, spoločne s
ktorým som bol členom Akademického senátu u nás na škole, a ktorý je sám účastníkom tohto
programu, teraz už druhý rok. On mi o programe povedal a mňa hneď od začiatku chytila
myšlienka vyskúšať si učenie žiakov na vlastnej koži. Môj starý otec, ktorý mal na mňa
obrovský vplyv, bol sám učiteľom na základnej škole, kde učil matematiku a fyziku.
Kde a čo ste vyštudovali?
Na Trnavskej univerzite som vyštudoval právo, ale chvíľu som tam študoval aj filozofiu.
Študovali ste aj v zahraničí?
Nie, u nás na právnickej fakulte program Erazmus, vďaka ktorému sa zrejme väčšina
vysokoškolákov dostáva na štúdium do zahraničia, nebol až taký rozšírený a aj mňa to obišlo.
Páči sa vám táto škola? Myslíme tým deti a prostredie.
Áno. Prostredie severovýchodného Slovenska je úchvatné, samotný Zborov, hoci som o
ňom predtým nič nepočul, ma prekvapil svojou bohatou históriou. Je to krásna obec v
krásnom kraji. Škola je krásne zrenovovaná a moderne zariadená. Svojím vybavením dáva
žiakom a učiteľom dobré zázemie pre vyučovanie žiakov. Myslím si, že nové a moderné
zariadenie si žiaci skôr vážia a správajú sa k nemu zodpovednejšie, než by sa správali k
starému vybaveniu. Čo sa týka samotných detí, prekvapilo ma to množstvo energie, ktoré sa v
nich nachádza. Väčšina z nich odchádza zo školy aj po dlhom školskom dni s piesňou na
perách.

Aké predmety vyučujete?
Som triednym učiteľom 2.C, kde učím matematiku, slovenčinu, vecné učenie, pracovné
vyučovanie a hudobnú výchovu, ktorá je pre mňa takou čerešničkou na torte. Okrem toho
učím na druhom stupni anglický jazyk v 5tej a v 8mej B.
Zorientovali ste sa už v našej škole?
Priznám sa, že v prvých dňoch mi pripadala ako bludisko. Teraz je to už lepšie, aj keď ešte
stále mám problém vyznať sa, kde majú kabinety a triedy tí moji kolegovia, s ktorými sa tak
často nestretávam.
Ste podľa vás prísny?
Myslím si, že to je skôr otázka na mojich žiakov. Uvedomujem si, že najmä noví učitelia
majú sklon byť na žiakov vo svojich začiatkoch mäkkými, a potom majú problém udržať si
autoritu a poriadok v triede. Namýšľam si však, že moja prísnosť sa odvíja od správania
žiakov. Ak sa správajú slušne, aj ja som príjemný. V opačnom prípade sa, myslím, dokážem aj
ja celkom rozčertiť.
Mali ste v mladosti výborné výsledky?
Patrili asi k tým lepším. Ale bol som veľmi introvertný a žil som uzavretý vo svojom svete.
Pre mojich učiteľov bolo výzvou prinútiť ma k nejakej aktivite. To sa zmenilo až uprostred
puberty, kedy sa to kyvadlo vychýlilo na inú stranu a stal som sa otvorenejším a
spoločenskejším. A s tým prišlo aj isté zhoršenie výsledkov. Bola to však dobrá vec, lebo na
konci tej cesty som sa naučil veci si „odmakať“. A skutočne dobré výsledky bývajú v prvom
rade výsledkom poctivej a tvrdej práce, nie nejakého vrodeného talentu alebo šťastných
okolností.
Ktoré predmety ste v mladosti nemal rád?
Nemčinu. Doteraz, keď ju počujem, mám nutkanie pripraviť si dobrú výhovorku, prečo
som sa nepripravil.
Čo robíte vo voľnom čase?
Najradšej čítam knihy. Baví ma spoznávať nové svety, ktoré často fungujú podľa úplne
iných pravidiel ako ten náš. Je to ako názov tej bondovky - jeden svet mi nestačí. V poslednom
čase sa mi však často stáva, že sa zabudnem na internete, napríklad pri videách so
zvieratkami. Na zvieratká mám slabosť.

Milí kamaráti!
Verím, že všetci viete, prečo sa náš časopis volá ŠKOLOVINY. Ak nie, tak vám
pripomeniem, že je to preto, lebo jeho úlohou je priniesť všetky noviny a novinky, čo sa
v našej škole udejú. A tak sme si minulý školský rok posvietili aj na správanie sa v škole.
Zistili sme, že nie všetci poznáme základné pravidlá správania sa. Slušnému správaniu sa
učíme od malička. Vedú nás k tomu naši rodičia a neskôr im v tom pomáhajú aj učitelia. Aj
my by sme chceli vám cez stránky nášho časopisu poradiť, ako sa správať v tej či onej
situácii. Dúfame, že tie stránky nezostanú neprečítané, ale že vám pomôžu orientovať sa
v rôznych životných situáciách. Veď čo sa za mlada naučíš, .... .
1. časť O pozdrave.
Najbežnejším a najčastejším prejavom slušnosti je pozdrav. Pozdrav by predovšetkým nemal
byť nikdy prehnaný ani ľahostajný, mal by vyvierať s potreby prejaviť niekomu svoju
pozornosť, úctu, radosť zo stretnutia. Pozdravujeme príbuzných ,priateľov, známych,
jednotlivcov i viaceré osoby, pozdravujeme na verejnosti i na súkromných miestach, pri
rozličných príležitostiach, pri príchode aj na odchode. Podľa toho rozlišujeme rozličné druhy
pozdravov. Isteže nemožno pozdraviť každého rovnako.
Je prirodzené, že sa pozdravíme pri stretnutí so známymi. Neznámych pozdravíme vtedy, keď
ich oslovíme ,aby sme ich požiadali o informáciu, radu, pomoc. Takisto sa pozdravíme pri
vstupe do malého obchodu, do čakárne u lekára, do oddelenia vo vlaku, do úradnej miestnosti
či do kancelárie, kam sme prišli niečo vybaviť, ako aj pri odchode z týchto miest.
Pozdrav má rozličné formy prejavu. Nie je správne, ak sa ľudia pri stretnutí zdravia zo
značnej vzdialenosti, no rovnako je nevhodné čakať s pozdravom až kým nie ste celkom pri
sebe, či vyčkávať na pozdrav. Všeobecne platí, že mladší zdraví staršieho, podriadený
nadriadeného, muž ženu. Najbežnejšie slovné pozdravy sú dobrý deň, dobré ráno, dobrý
večer, dobrú noc a dovidenia. Medzi priateľmi, ktorí si tykajú aj ahoj, čau, nazdar. Kto
prichádza do uzavretej miestnosti, pozdraví spravidla všetkých prítomných. Neslušné je podať
ruku a pozdraviť sa iba s niektorými prítomnými. Ak je v takejto spoločnosti významná osoba,
jubilant či oslávenec, pozdravíme ju prvú, potom v patričnom poradí ostatných. To poradie je
takéto: ak prichádza žena, najprv sa pozdraví ženám, potom mužom , svojmu manželovi sa
pozdraví poslednému. Ak prichádza muž, pozdraví sa najskôr všetkým ženám, svojej manželke
poslednej, ale skôr ako pozdraví prítomných mužov. Na návšteve v rodine sa návštevník
pozdraví tomu , kto mu otvorí, inak najprv domácej panej, potom domácemu pánovi a až
potom ostatným ženám, podľa možnosti v poradí podľa veku, a nakoniec mužom, taktiež
v poradí podľa veku.

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV
26. septembra 2015
European day of languages September 26, 2015
Pri tejto príležitosti sme chceli spoločne osláviť jazykovú rôznorodosť v Európe, a to na
hodinách cudzieho jazyka. Tento rok je 26.9.2015 v sobotu, takže sme naše aktivity vykonali
s našimi žiakmi v piatok, 25.9.2015. Verím, že sa „iné“ hodiny cudzieho jazyka páčili a žiaci
ocenili prípravu svojich učiteľov, ktorí chceli svojich žiakov zaujať a pobaviť. Hry ako
Running dictation, Hit the answer, Who has got what?, Flying, flying..., Nebo, peklo a iné
boli zábavné a ani jeden žiak sa nenudil, veď posúďte sami...

NAŠE PRÁCE Z ANGLIČTINY
Je to už viac ako mesiac, čo sme znovu zasadli do školských lavíc, s každodennou
pravidelnosťou zasadáme do nich každé ráno pri prvom zvonení. Na vyučovacích hodinách
získavame nové poznatky a rozširujeme svoje zručnosti, a tak je to aj v anglickom jazyku. Tu
je ukážka našich prác, sú to členské karty do športových centier. Ukážky sú práce žiakov zo
6.A triedy.

JESENNÉ PLODY
Jeseň nám už neodkladne zaklopala na dvere. Polia a záhrady postupne osireli a úroda, ktorú
nám matka príroda nadelila je istotne už uskladnená. Pri tejto príležitosti sme spolu so žiakmi
vytvorili výstavu jesenných plodov, ktoré zozbierali sami žiaci zo svojich záhrad. Žiaci 5. C
pod vedením pani učiteľky Mgr. Jany Fedašovej vytvorili z ovocia a zeleniny veselé
postavičky zvieratiek.
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JESEŇ – POSLEDNÉ PLODY SLNKA

Slivky a zdravie: Ktoré sú pre vás lepšie - surové či sušené?

Prvé sadenice priviezol na naše územie panovník Karol IV. Od toho vznikol nárečový názov
„karlátka“. Dodnes slivky patria medzi obľúbené ovocie a miesto si nájdu takmer v každom
ovocnom sade. A niet sa čo čudovať – skvele chutia, pomáhajú chudnúť a pri niektorých
zdravotných problémoch aj liečia.
Čo sa v nich nachádza?
I tak obyčajné ovocie ako je slivka môže byť zaujímavým pomocníkom. Vitamínu C do
vienka veľa nedostala, ale zato ponúka presne vyvážený obsah vitamínov skupiny B.
Krvotvorbu, zdravé srdce, dobrú pamäť, svalovú koordináciu a krásne vlasy, nechty či
pokožku, o to všetko sa postará práve komplex vitamínov B.
Významným antioxidantom je vitamín E, ktorý chráni pred niektorými druhmi rakoviny a
navyše zlepšuje hojenie rán. Vďaka nemu slivky pomáhajú znižovať cholesterol v krvi a
chránia pred infarktom a mŕtvicou. Pre zdravé oči je nevyhnutný vitamín A, jeho nedostatok
totiž môže spôsobiť šeroslepotu. Obsah vápnika zas ovplyvňuje pevnosť kostí. Sú dôležitým
zdrojom draslíka, ktorý chráni pred odvápňovaním kostí. Nájdeme v nich i bór pôsobiaci ako
prevencia osteoporózy. Slivky obsahujú aj vysoký podiel vlákniny.
Sušené slivky plné železa
Sušením sa v ovocí zvyšuje obsah antioxidantov a železa.

Sladká hruška: Lieči neduhy a pomôže aj vašej diéte

Staré spisy prezrádzajú, že ľudia konzumovali hrušky už pred 3000 rokmi v
oblasti Číny. Zmienka o nich sa dokonca dostala i do rozprávania Šeherezády z rozprávok
Tisíc a jednej noci.
Vitamínový „outsider“
Oproti iným druhom ovocia nemajú hrušky závratný obsah vitamínov. Za zmienku stojí
vitamín B, ktorý sa podieľa na látkovej výmene a vitamín C chrániaci naše telo pred
infekciami. Zato ponúkajú vysoké množstvo draslíku, preto sú odporúčané pri chorobách
srdca. Vďaka vysokému podielu vlákniny čistia črevá a pomáhajú pri žalúdočných
problémoch. Sodík obsiahnutý v hruškách podporuje činnosť ľadvín a zabraňuje tvorbe
ľadvinových kameňov. Na správnej funkcii štítnej žľazy sa podieľa jód. Ten tiež pomáha
udržovať pekné nechty, vlasy a pokožku.
Bez práce nie sú koláče
Od 17. storočia sa hrušky považujú za „módne“ ovocie. Obzvlášť vo Francúzsku, kde bolo
vyšľachtených najviac odrôd. Dnes sa však pestujú po celom svete. U nás sú druhým
najčastejšie pestovaným stromovým ovocím. Hrušky sú trochu náročnejšie na pestovanie.
Kvitnú skoro a často úroda zmrzne. Tiež sú obľúbeným terčom škodcov. Podľa odrody ich
môžete zbierať od leta až do prvých mrazov. Chuť a vôňa hrušiek za tú námahu určite stoja.

Poklad z našich končín: Jablká môžu byť aj vaším elixírom zdravia

Zelené či červené, zdravé a šťavnaté. Také sú jablká, ktoré sú bežnou súčasťou takmer každej
domácnosti a zároveň vynikajúcim a dostupným zdrojom až trinástich vitamínov a vlákniny.
Okrem toho, že pomáhajú pri poruchách trávenia, pôsobia preventívne proti Alzheimerovej
chorobe a spália aj vaše prebytočné tukové vankúšiky.
Mnoho ľudí podlieha trendu kupovať a konzumovať exotické druhy ovocia. Pritom zabúdajú
na to, že v našich končinách rastú tak isto zdravé a chutné plody. Medzi ne patria dozaista aj
jablká. Klasika z vašich záhrad je naozaj výnimočná a dokáže pomôcť pri veľkom množstve
problémov.
Obsahujú viac ako 80 % vody
Jablko je veľmi dobré nosiť so sebou, ako zdravú desiatu či olovrant a zahryznúť sa do neho
aj v prípade smädu. Jablká zásobujú vaše telo energiou a dokážu vás aj výborne zasýtiť. Ak
zjete každý deň jeden sladký plod, môžete si byť istý, že choroby sa vám budú vyhýbať
oblúkom.
Antioxidanty, vlákninu a 13 vitamínov – to všetko jablká majú!
Jablká sú cenným zdrojom:









minerálov (draslík, vápnik, horčík)
vlákniny
nenasýtených tukov
antioxidantov
fruktózy
vody (84%)
pektínu
13 vitamínov: C, A, B1, B2, B6, B12, E, K, kyseliny pantoténovej, niacínu, biotínu,
kyseliny listovej a cholínu.

Pomôže pri bolestiach hlavy, chrípke aj Alzheimerovi
Jablko je úplne obyčajné, bežné, dostupné a pritom výnimočné. Pomôcť vám môže aj pri
týchto problémoch:






chudokrvnosť
bolesti hlavy
poruchy trávenia, hnačka
prechladnutie, chrípka, kašeľ
obezita, vhodné pri diéte

SVIATOK VŠETKÝCH SVÄTÝCH A PAMIATKA ZOSNULÝCH
1. a 2. október
Na tento deň pripadá na Slovensku tradičný novembrový zvyk návštevy cintorínov,
ozdobovania hrobov, pálenia sviečok a spomienok na zosnulých rodinných príslušníkov a
známych.
Sviatok Všetkých svätých, ktorý pripadá na
1. novembra
je jedným zo sviatkov rímsko-katolíckej cirkvi. V
tento deň si katolícka cirkev
pripomína
všetkých
svätých a to nielen
tých, ktorí sú oficiálne
kanonizovaní, ale tiež aj tých, o
ktorých "svätosti okrem Boha nikto iný nevie".
Dôvodom zavedenia sviatku bola nemožnosť sláviť každý jednotlivý deň svätcov. Pápež
Gregor III. a následne Gregor IV. ustanovili preto 1. november za sviatok pre západnú cirkev,
ako výročný deň posvätenia rímskeho Pantheonu na kresťanský kostol venovaný všetkým
svätým.
O deň neskôr, 2. novembra, cirkev slávi slávnosť všetkých veriacich zomrelých, ľudovo
dušičky (lat. In commemoratione omnium fidelium defunctorum).
Pamiatka zosnulých sa slávi od 9. storočia, na Slovensku býva
dodnes zvykom behom tohto dňa, alebo obdobia navštíviť
cintorín a rodinné hroby.
Pamiatku verných zomrelých zaviedol v roku 998
clunyjsky opát Odylo, ktorý sa takto snažil čeliť
pretrvávajúcim pohanským obradom. V 13. storočí
sa tento zvyk rozšíril v celej západnej cirkvi.
Podľa starších zvykov sa v noci z 1. na 2.
novembra na stole necháva časť večere a na
hroboch sa zapaľujú sviečky. Kladenie vencov a
kvetinová výzdoba na cintorínoch patrí k novším
tradíciám.

Tieto sviatky sa slávia v Európe už po stáročia, samozrejme, spolu s vysťahovalcami sa
dostali aj do Ameriky. V Spojených štátoch sa praktizuje tzv.trick-or-treating chodenie od
dverí k dverám v kostýmoch a pýtanie sladkostí alebo darčekov.
Tento zvyk vychádza ešte z keltského nosenia kostýmov, s ktorými sa spojilo rozdávanie
potravy pre chudobné rodiny, ktoré počas osláv chodili prosiť po okolí. Na oplátku za tieto
dary sa mali chudobní modliť za duše mŕtvych príbuzných. Darovanie potravín, hlavne
koláčov, podporovala cirkev, pretože podľa pohanských zvykov sa jedlo a víno prenechávalo
blúdiacim duchom. Predovšetkým deti chodili prosiť o potraviny, tak ako aj dodnes chodia
milióny amerických detí na Halloweeen.
Tradícia obliekať si kostýmy je európska i keltská. Ľudia verili, že ak na Halloween stretnú
ducha,
musia sa pred ním zamaskovať, aby ich duch nespoznal. Ak
teda vychádzali z domov za tmy, obliekali si masky, aby
prípadných duchov zmiatli.
Duch, ktorý stretne nejakú masku si myslí, že stretol
iného ducha, a tak nikomu neublíži. Pred domy sa
tiež vykladalo jedlo, aby duchovia mali potravu
poruke a stratili dôvod vstupovať do príbytku.
K halloweenskej tradícii patrí i vyrezávanie tekvíc.
Od začiatku októbra je možné nájsť tekvice po celej
krajine. Používajú sa na zdobenie i ako potravina.
Do tekvice sa vyrezávajú otvory. Najčastejšie sa vyreže tvár a do vnútra tekvice sa vkladá
sviečka. Tento zvyk je tu už po stáročia. Zapálené lampáše z rôznej zeleniny mali vyľakať
zlých duchov.

25. a 26. september sú hlavnými dňami verejnej zbierky Biela pastelka 2015. Štrnásty
ročník zbierky na podporu nevidiacich a slabozrakých bude prebiehať vo viac ako 300
slovenských mestách a obciach, v ktorých stretnete dobrovoľníkov Bielej pastelky. Váš
príspevok do zapečatenej pokladničky odmenia spinkou v tvare pastelky. Pripnite si ju
a prejavte tak podporu nevidiacim a slabozrakým. Ďakujeme.
Aj vďaka vášmu príspevku môžeme zlepšovať životy ľudí, ktorí musia zrak nahradiť inými
zmyslami. Pomáhame im napríklad týmto spôsobom:
- organizujeme pre nich kurzy práce s počítačom vybaveným hlasovým výstupom alebo
zväčšovacím softvérom,
- učíme nevidiacich čítať a písať Braillovo písmo,
- poskytujeme kurzy priestorovej orientácie a samostatného pohybu s bielou palicou,
- realizujeme preventívne programy pre deti v materských školách,
- učíme zrakovo postihnutých sebaobslužným činnostiam – varenie, upratovanie,
osobná hygiena,
- organizujeme kultúrne a športové aktivity, tvorivé dielne.
Ambasádorom zbierky v roku 2015 je slovenský hokejový reprezentant Michal Handzuš.
Jej tradičným podporovateľom je herec Marián Geišberg, ktorý sa aj tento rok stane hlasom
Bielej pastelky v rozhlasových a TV spotoch.

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí
sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na
podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na
poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít,
ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, organizátor verejnej zbierky Biela pastelka, je
občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priatelia
a príbuzní i rodičia nevidiacich a slabozrakých detí. Má 4 183 členov združených v 67
základných organizáciách. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje klientom bezplatne.
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska bola založená 7. apríla 1990.

To, že to majú nevidiaci v živote ťažké sa presvedčili žiaci na hodinách biológie aktivitou, pri
ktorej mali so zaviazanými očami nakresliť obrázok.

Jeseň je naozaj krásna. A v jednom zo svojich mesiacov, ktorý sme nedávno začali, nám
pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka.
Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo
zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi
do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi, hovorí jedna
ľudová múdrosť.
Jeseň, ktorej obdobím momentálne prechádzame, je až poeticky krásna. Nádherný čas,
kedy sú stromy okolitých lesov odeté do pestrofarebných šiat a v diaľave už belejú končiare
vrchov. Všetko je jasné, priezračné a čisté. Ostré slnečné lúče prerážajú chladné závany vetra
a hladia naše tváre. Jeseň je naozaj krásna. A v jednom zo svojich mesiacov, ktorý sme
nedávno začali, nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši
človeka.
Je ňou úcta k starším. Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k
tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás,
ich deti. Úcta k naším otcom a k naším mamám. K naším prarodičom. Ku všetkým, ktorí si
zodrali svoje ruky, aby naše zostali hladké a nepoškvrnené.
Každý malý chlapec bude raz aj dedko.
Dedka všetci v úcte majú, dedko vie vraj
všetko, píše sa v jednej básni.
Nepochybujme, že niečo podobné platí aj
pre ženy. Bolo by nedôstojné, aby sme
zabúdali. Všetci raz budeme starí. Ale
starší ľudia nie sú menejcenní. Sú krásni.
Krásni vďaka svojej múdrosti. Prejavujme
im úctu, pretože nám ešte vždy majú čo
dať. Človek sa učí celý život. A najlepším
učiteľom sú jeho najbližší. Rodina.
Rodičia či starí rodičia.
Začal sa mesiac, kedy si týchto ľudí a
to, čo pre nás urobili, pripomíname. Nikdy na nich nesmieme zabudnúť. Nikdy. A
nepripomínať si ich iba v jeden deň alebo v jeden mesiac, ale každý deň v roku. Na záver si
dovolím citovať niekoľko slov v mene tých, ktorým tieto dni patria: Tak nezabúdajme a
vážme si. A budeme požehnaní .„Nech sú požehnaní tí, čo majú pochopenie s mojou neistou
chôdzou a trasľavými rukami. Nech sú požehnaní tí, čo uznávajú, že moje uši sa už musia
napínať, aby zachytili slová. Nech sú požehnaní tí, čo si uvedomujú, že môj zrak zoslabol a
moje myslenie už nie je také bystré. Nech sú požehnaní tí, čo mi prepáčili, že sa mi dnes
vyliala káva.“

SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY
Jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa, na ktorú
sa často zabúda. Práve preto si 16. októbra pripomíname Svetový deň zdravej výživy, ktorý bol
vyhlásený na 20. globálnej konferencii FAO v novembri 1979 v Ríme. Odvtedy sa
každoročne pripomína vo viac ako 150 krajinách vrátane Slovenska. Deň zdravej výživy si
pripomenuli aj žiaci Spojenej školy v Zborove. V tento deň študenti Hotelovej akadémie Jána
Andraščíka pod Vinbargom v Bardejove, pod vedením pani učiteľky odborných predmetov
Mgr. Adriany Sidorjakovej, pripravili žiakom našej školy prezentáciu a ochutnávku zdravých
jedál a nápojov. Zdravé dobroty z ovocia a zeleniny nám veľmi chutili. Aj touto cestou by
sme sa chceli veľmi pekne poďakovať pani riaditeľke Hotelovej akadémie J. Andraščíka
RNDr. Eve Čajkovej PhD. za možnosť realizácie tejto akcie na našej škole.

Obecný úrad Zborov Vás pozýva na
divadelné predstavenie:

„Aj muži majú svoje dni“
v réžii Martina Mňahončáka
15. november 2015 /nedeľa/, 19.00 hod., KD Zborov
Vstupné: 8,00 €
Hrajú: Milan Bahúl, Branislav Deák, Gregor Hološka.
V alternácii: Ján Jackuliak, Marián Mitaš

1. Čo je to: keď ho máme, je nám nepríjemné, a keď ho nemáme, vtedy sme tiež neradi?
2. Modrý klobúk, čo celý svet prikryje.
3. Chlapček, žiačik, ty ma znáš,
často so mnou narábaš;
na sedadlách bývavam;
strojom hodín hýbavam;
na jar kvitnem naposledy,
chýbam v dome málokedy.

4. Stretol sa raz človek s medveďom. Okolo bola pustatina, nablízku nebol iný človek ani
iný medveď. Obaja sa poriadne zľakli a začali utekať. Človek utekal smerom k severu,
medveď smerom k západu. Človek sa zastavil, zamieril presne smerom na juh a
medveďa zastrelil. Akej farby bol medveď?
Ak to neviete, pomôžem vám: keby medveď bežal 3,14-krát rýchlejšie než človek
(stále na západ), mohol tento človek vystreliť priamo pred seba, ale pre korisť by
musel ísť na juh.

Prvých 5 žiakov, ktorí správne zodpovedajú na 4 otázky a správne odpovede pošlú na
mailovú adresu mgr.peter.tej@gmail.com majú možnosť získať sladkú odmenu
a neskúšací kupón.

