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Príchod nového duchovného pastiera

Štvrtok 5.6.2012 bol pre veriacich Sačurova významným cirkevným sviatkom nielen preto že bol
Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda, ale
aj preto, že sme privítali nášho nového správcu farnosti.
Aby sme Vám priblížili osobnosť
nášho nového duchovného pastiera, urobili sme s ním krátky rozhovor.
ThLic. Tibor Závadský sa narodil 12.7.1952 v Močaranoch, ako
prvorodený syn a kde spolu so svojimi rodičmi a dvoma súrodencami
prežil aj svoje ranné detstvo.
Neskôr sa presťahovali do Michaloviec, kde ukončil základnú školu a nastúpil na gymnaziálne štúdium na SVŠ. Po ukončení gymnázia
v roku 1970 sa mu splnila jeho túžba
a bol prijatý na Cyrilometodejskú bohosloveckú fakultu v Bratislave.
Po piatich rokoch štúdia sa jeho
kňazská vysviacka konala v Dóme
sv. Martina, kde bol vysvätený trnavským arcibiskupom RN Dr. Júliusom Gábrišom.
Primície mal dňa 16.6.1975 v
domovskom rkat. kostolíku Narodenia Panny Márie v Michalovciach.
Po polroku neistého čakania na
umiestnenie v kňazskej službe bol v
decembri toho roku disponovaný za
kaplána vo Vranove n/T, v terajšej Bazilike. Po roku a dvoch mesiacoch bol
prijatý za kaplána do Humenného ku
dekanovi ThDr. Andrejovi Marinkovi.
Jeho tretie pôsobisko bolo v rodných Michalovciach na kaplánskom
mieste pri jeho krstiteľovi michalovskom dekanovi Jánovi Tokárovi. Po

4 rokoch na tejto farnosti bol vikárom
Štefanom Onderkom menovaný za
správcu farnosti v Turanoch nad Ondavou, kde pôsobil 8 rokov. Po „nežnej revolúcii“ bol ustanovený za farára vo farnosti Kráľovnej pokoja na
Juhu – v Košiciach. Tam pôsobil 14
rokov. Mimo svojich kňazských povinnosti pôsobil aj ako člen Pastoračnej kňazskej rady a v roku 1997 bol
ustanovený za kanonika Metropolitnej kapituly v Košiciach.
Využíval aj svoje pedagogické
schopnosti, keď pôsobil ako profesor náboženstva na Strednej zdravotníckej škole Sv. Alžbety v Košiciach – 12 rokov.
Od roku 2004 pôsobil ako farár a okresný dekan Vranovského
dekanátu vo Vranove n/T v kostole Sv. Františka z Assisi až do roku
2012 keď bol arcibiskupom Bernardom Boberom ustanovený za
správcu farnosti u nás v Sačurove.
Vzhľadom na to ,že náš kostol je
vďaka bývalému správcovi farnosti PaedDr. JCLic. Vincentovi Burdovi zrekonštruovaný a krásne upravený, nový správca farnosti cíti potrebu
venovať sa duchovnu a vyzvať veriacich k aktívnej spolupráci na ceste duchovného dozrievania a vkladá
dôveru do úprimnej úcty k Božskému srdcu Ježišovmu spolu so všetkými veriacim našej farnosti.
My veriaci Sačurova mu prajeme pevné zdravie, hojnosť Božích milosti a požehnanie z Pánovej ruky, aby ste nás viedli k láske
a úcte ku Kristovi.

Cezhraničná spolupráca Česko - Slovensko - Poľsko
V dňoch 30.6 a 17.6.2012 sa v našej družobnej obci Rozsochy uskutočnil medzinárodný futbalový turnaj za účasti aj našeho mužstva.
Do tejto malebnej obce neďaleko Brna sa naši športovci, členovia výboru ŠK, ako aj poslanci OcÚ vybrali už v sobotu ráno, keďže vzdialenosť, ktorá nás delí je takmer 600 kilometrov.
Po príchode nás čakalo milé a veľmi vrúcne privítanie, pohostenie,
ako aj príjemný kultúrny program. Nedeľa sa začala svätou liturgiou v
malom, ale veľmi útulnom chráme. Po sv. Liturgii nasledovala súťaž
dobrovoľných hasičov, kde sme sa stretli s veľmi dobre pripraveným domácim družstvom, ale hlavne s družstvom z Poľska. No obe tieto druž-

stvá netušili, že my máme v zálohe žolíkov v podaní Milana Gazdu staršieho a Milana Gazdu mladšieho, takže prvé miesto v tejto súťaži sme
im doslova vyfúkli.
Iné to už bolo pri futbalových zápasoch, kde naša bojovnosť, ale
aj chuť po víťazstve mali trpkejšiu príchuť a nám zostalo len 3 miesto.
Takže sa znova potvrdilo, že domáci vyhráva – minulého roku sme totiž 1. miesto u nás v Sačurove vyhrali my, no a teraz zostalo víťazstvo
v rukách domácich v Rozsochách. Po slnečnom popoludní a bojovnosti
„troch národov“ sme deň završili spoločným posedením pri hudbe, ktoré ukončila až búrka.
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Môžeme skonštatovať , že aj v tejto zložitej finančnej situácii je dobre , že sa táto medzinárodná družba začala , lebo stretnúť sa aj keď len
raz , dvakrát do roka a vymeniť si navzájom skúsenosti , poznatky , zážitky a rozobrať problémy je pre človeka pocit veľmi príjemný a pri srdci zohreje každého z nás.
Preto ďakujeme všetkým zúčastneným , ale hlavne starostovi z obce
Rozsochy ,ako aj obyvateľom tejto obce za to, ako nám pripravili celý
pobyt a starostlivo sa starali o nás aj priateľov z Poľska.
Takže ešte raz veľká vďaka a o rok sa tešíme na stretnutie v poľskej obci Pisarowce.
Peter Barát, starosta obce

výzva!
Vážení občania uplynul 1. polrok roku
2012 a mnohí občania si doposiaľ nevyplatili povinné poplatky voči obci a to :
„ daň z nehnuteľnosti, poplatok za
hrobové miesta, daň za psa, TKO a
stočné. „
Preto Vás žiadame ,aby ste si skontrolovali či máte všetky poplatky vyplatené a ak nie, aby ste ich vyplatili čo
najskôr.
Dúfame, že každý si splní svoju
občiansku povinnosť a obec nebude
nútená pristupovať k sankciám.
Ďakujeme za porozumenie !

Zber komunálneho
a separovaného odpadu
August -

9.08. ...............
13.08. ...............
23.08. ...............
27.08. ...............

Pet fľaše
Komunálny odpad
Sklo
Komunálny odpad

September - 6.09. ...............
10.09. ...............
20.09. ...............
24.09. ...............

Pet fľaše
Komunálny odpad
Tetrapak a kovové obaly
Komunálny odpad

Október -

4.10. ...............
08.10. ...............
18.10. ...............
22.10. ...............

Zmiešané plasty
Komunálny odpad
Papier
Komunálny odpad

November -

5.11. ...............
15.11. ...............
19.11. ...............
29.11. ...............

Komunálny odpad
Pet fľaše
Komunálny odpad
Sklo

December -

3.12. ...............
13.12. ...............
17.12. ...............
31.12. ...............

Komunálny odpad
Pet fľaše
Komunálny odpad
Komunálny odpad

Spoločenská
kronika

Narodení

Peter Maďuran
Tereza Goroľová
Elena Tancošová
Tomáš Litovec
Timea Lukáčová
Dominika Tancošová
Marek Maďuran
Sebastián Nanár
Damián Furcoň
Marek Šmatár
Marek Tancoš
Oliver Belas
Simona Chmeliarová
Dávid Maďuran
Jozef Šmatár
Angela Maďuranová
Kamil Tancoš
Eliška Stolárová
Nela Gulová
Adam Rosol

25.12.2011
9.01.2012
4.12.2011
20.01.2012
20.01.2012
31.01.2012
7.02.2012
2.03.2012
12.03.2012
7.02.2012
9.04.2012
6.05.2012
7.05.2012
9.04.2012
18.05.2012
22.05.2012
12.05.2012
20.06.2012
18.06.2012
4.07.2012

Sobáše

Lukáš Mugrauer a Tamara Žotaniová
Milan Brinda a Ing. Anna Šalátová
Peter Macuga a Viera Gošová
Ondrej Petruš a Anna Serafínová
Milan Bálint a Zuzana Weltschmidtová
Ladislav Dudáš a Mária Andrejaninová
Peter Karchňak a Helena Jarková

28.04.2012
5.05.2012
12.05.2012
19.05.2012
26.05.2012
23.06.2012
24.06.2012

Zomrelí
Mária Peštová
Anna Vožňáková
Ján Bilý
Jolana Hančuľáková
Alžbeta Majerová
Ján Mucha
František Lukáč
Michal Bužo
Anna Maďuranová

12.01.2012
21.02.2012
27.02.2012
9.03.2012
5.04.2012
14.04.2012
24.04.2012
2.05.2012
24.05.2012
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Ochrana životného prostredia v našej obci
Odborná charakteristika vysvetľuje ochranu životného prostredia ako starostlivosť o celý rad
prírodných zdrojov, medzi ktoré
patria rastliny, živočíchy, vzduch,
voda i pôda. Základným životným
prostredím nás ľudí je miesto, kde
bývame a žijeme - naša obec. K
jeho ochrane a zveľaďovaní majú
prispievať všetci občania. Avšak
realita je iná.
Každý z nás sa stará o svoje vlastné veci, ktoré sú preňho
cenné, ale na prostredie vo svojom okolí akosi zabúdame. A to
je vďaka nás všetkých stále viac
znečistené a znečisťované.
Zabúdame pokosiť trávu, pozametať chodník pred svojím pozemkom, separovať odpad, zakúpiť si lístky na vývoz komunálneho odpadu, či napojiť sa a zaplatiť poplatok za kanalizáciu,
psa alebo dane z nehnuteľnosti /
každoročne do konca júna/. Je to
zdroj príjmu obce, z ktorých môže

realizovať svoju ďalšiu činnosť.
Namiesto toho necháme zarasť pozemok burinou, ktorá sa
rozmnožuje až k susedovi. Vyvezieme odpad niekde za obec v
presvedčení, že nás aj tak nikto
neuvidí, alebo si jednoducho povieme, že načo budeme upratovať
pred svojím pozemkom, veď na to
má obec pracovníkov na aktivačných službách.
V rámci projektu „Regenerácia
koridorov a centier obce Sačurov“,
sa za posledné roky výrazne zmenil vzhľad našej obce, a to mi určite
dáte všetci za pravdu. Máme oveľa
viac zelene, upravené priestranstva, nové chodníky. Myslite si, že
udržiavať všetky tieto priestranstva
v poriadku a čistote počas celého
roka je málo pre týchto pracovníkov? A k tomu ešte starostlivosť o
miestny cintorín, futbalové ihrisko a
pozemky, ktoré dlhodobo nikto neobýva /a na výzvy obce ich majitelia
nereagujú/.

Ak si každú sobotu, tak ako to
bolo zvykom našich rodičov a starých rodičov poupratujeme pred
vlastným domom, počas leta vyčistíme zaburinený chodník /v
zime odstránime sneh/ bude to
naša vizitka o tom, ako chápeme a
prispievame k ochrane životného
prostredia v našej obci. A to sa netýka iba radových obyvateľov, ale
aj podnikateľov a majiteľov prevádzkových jednotiek.
Starostlivosť o životné prostredie je jednou zo základných záujmov a úloh územnej samosprávy /obce/, pretože od neho závisí
rozvoj jej územia a potrieb jej obyvateľov. Obce sú povinné zabezpečovať poriadok, nakladanie s
komunálnymi odpadmi, zásobovanie pitnou vodou, odvádzanie odpadových vôd, starostlivosť o zeleň a pod.
Obec v zmysle týchto úloh prijala Všeobecné záväzné nariadenia, ktoré stanovujú povinnos-

tí nielen samospráve, ale aj samotným obyvateľom. V prípade
ich porušovania a nedodržiavania obec v zmysle týchto VZN uloží sankciu /pokutu/.
V rukách každého jednotlivca je sila - pozitívny ovplyvňovať
kvalitu životného prostredia, ale aj
deštrukčná sila - zničiť všetko pekné okolo seba a život v akejkoľvek
jeho podobe. Zamyslíme sa nad
týmto problémom. Veď ochranou
životného prostredia aj v našej obci
vytvárame podmienky pre zdravý a spokojný život nielen samých
seba, ale predovšetkým našich detí
a vnúčat. Snažme sa, aby sme im
zanechali životné prostredie s dostatkom zelene, čistých zdrojov pitnej vody, zdravej pôdy a vzduch,
ktorý budú môcť dýchať. Urobme
spoločne všetko preto, aby sme sa
v našej obci cítili čo najlepšie - naozaj ako doma.
Anna Kozáková
zástupkyňa starostu obce

Zo života Základnej organizácie JEDNOTY DÔCHODCOV na SLOVENSKU v SAČUROVE
V nedeľu 6. mája 2012 sa
v kultúrnom dome v Sačurove
stretlo 46 seniorov na ustanovujúcej schôdzi, aby si založili svoju základnú organizáciu Jednoty
dôchodcov na Slovensku.
V úvode stretnutia prítomným
účastníkom nedeľné popoludnie
spestril nádhernou hrou na husliach jeden z vlastných členom
Jano Švarbala. Zahanbiť sa nedali ani ženy z folklórnej skupiny Sačurovské nevesty s harmonikárom
Štefanom Kebom. Keď sa k nevestám pridal aj huslista , tak spevu neodolali ani ostatní účastníci
ustanovujúcej schôdze. Kultúrny
program sólo spevom za doprovodu oboch hudobníkov ukončila
pani Helenka Žulkovičová.
V úvode schôdze vystúpil predseda Okresnej organizácie Jed-

noty dôchodcov Slovensku ( JDS
) vo Vranove nad Topľou Dr. Ján
Popaďák. Prítomných oboznámil so Stanovami JDS, jej poslaním a cieľmi. Jednota dôchodcov
na Slovensku sa podieľa na organizovaní zdravotnej, rekondičnej,
kúpeľnej a rekreačnej starostlivosti o občanov staršieho veku.
Prítomní účastníci schôdze nakoniec rozhodli o založení vlastnej
základnej organizácie JDS. Zvolili
7 - členný výbor ZO JDS na čele s
predsedom Dr. Pavlom Dobranský
a 3 - člennú revíznu, ktorej bude
predsedať Ján Dutkovič.
Novozvolený predseda ZO
JDS v Sačurove vyjadril presvedčenie, že dobrá atmosféra a nálada z ustanovujúcej schôdze bude
sprevádzať činnosť jej členov v
nasledujúcom období.

Rok 2012 bol Európskym parlamentom vyhlásený za rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. V rámci tohoto Okresný výbor JDS pripravil v spolupráci so ZO JDS a Obecným úradom
v Sečovskej Polianke celookresné
športové hry. Hier sa zúčastnilo 13
družstiev z celého okresu a medzi
nimi sme nechýbali ani my.

počítame s výletom na kúpalisko
do Maďarska.
Naša základná organizácia
združuje už 69 členov, ktorí sú zároveň organizovaní aj v ďalších
zložkách, ktoré pôsobia na území našej obce . V ďalšom období
preto počítame, že s nimi budeme
spolupracovať pri organizovaní
rôznych kultúrnych či športových

Súťažné družstvo ZO JDS Sačurova na celookresných športových hrách
členov Jednoty dôchodcov v Sečovskej Polianke dňa 16. júna tohto roku.
O jednotné trička sa nám postaral starosta obce pán Peter Barát
začo mu aj touto cestou ďakujeme.
Od 6. mája - od založenia ZO
JDS neuplynulo veľa času aj napriek tomu sa naša činnosť začala
rozbiehať. K zaujímavým a cenovo prístupným aktivitám v Jednote dôchodcov patria aj ponúkané a
aj využité rekondičné kúpeľné poZľava: Anna Bančanská - predsedajúca schôdze, Anna Kozáková - zá- byty a čom boli nielen naši členostupkyňa starostu obce Sačurov, Dr. Ján Popaďák - predseda 00 JDS via informovaní obecným rozhlavo Vranove nad Topľou
som. Na začiatok septembra t. r.

akciách v Sačurove. Nie sme politická strana a ani sekta - Jednota dôchodcov je občianske združenie, ktoré na Slovensku úspešne pôsobí od marca 1990. Pomáha pri príprave občanov na život a
prácu v dôchodkovom veku a zároveň chráni práva a oprávnené
požiadavky dôchodcov. Preto radi
uvítame medzi sebou aj ďalších
našich spoluobčanov.
Dr. Pavol Dobranský
predseda ZO JDS v Sačurove
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Okienko do kultúry
Ani počas uplynulých sedem mesiacov
kultúrny dom v Sačurove nezíval prázdnotou.
Okrem pravidelných skúšok folklórnej
skupiny Nevesty a detského folklórného súboru Oľšavka, rôzných predajných akcii,
prednášok, výchovných koncertov pre žiakov
ZŠ a schôdzi miestných organizácii sa uskutočnilo, aj veľa kultúrných podujatí.
Cestou Obecných novín Vám chceme
priblížiť aspoň časť z nich.

Maškarný ples
Na záver fašiangov 18.2.2012 sa už tradične
konal v našom kultúrnom dome Maškarný ples.
Ani tento rok si ho nenechali újsť naši občania, ale
aj rodáci z našej obce či okolitých dedín .Nie je
nič krajšie, keď sa aj my dospelí môžeme vrátiť do
detských čias a zahrať sa na nejakú rozprávkovú
alebo filmovú postavu.

Po parkete sa zvrtalo okolo sto masiek. Do
tanca im hrala hudobná skupina Domino. Pre
všetkých prítomných, bola prichystaná bohatá
tombola a krásne ceny. Porota to malá ťažké, ale
rozhodovala originalita masiek a vypracovanosť
kostýmov.

Nakoniec si prvé miesto vybojovali manželia
Staškovci , ktorí nádherne stvárnili „Deň a Noc“.
Miss Baby a Boy
V nedeľu 18.3.2012 sa kultúrny dom opäť
rozjasnil milými tváričkami detí, nakoľko sa konala u nás veľmi obľúbená akcia „Miss Baby a Boy.
Súťaže sa zúčastnilo 8 detí zo Sačurova, Davidova a Kamennej poruby, z toho 2 chlapci a 6
dievčat. V programe vystúpili deti MŠ a zaspievala
nám aj Janka Zubková. Deti boli roztomilé a bolo
veľmi ťažké rozhodnuť, kto je najlepší.
V kategórii od 4 do 6 rokov, dievčat zvíťazila Kiarka Hricová z Davidova, v kategórii 6
až 8 rokov, dievčat Sabinka Onušková zo Sačurova. Z chlapcov si prvenstvo odniesol Vilko Tomčko.
Medzinárodný deň žien
Stalo sa už dobrým zvykom, že u nás v Sačurove oslavujeme 8. marec spoločne, pri slávnostnom kultúrnom programe. Ani tohto roku to
nebolo inak. Ako prvý poprial ženám všetko najlepšie starosta obce a hneď po ňom vystúpili deti našej MŠ. Pod vedením učiteliek si pre
nás pripravili prekrásnu kytičku uvitú z básničiek, piesni a tancov.
Po ich vystúpení sa predviedli aj deti z folklórneho súboru Rovinka z Dlhého Klčova.

Deň matiek
Nedeľa 13.5. 2012 opäť patrila, ženám- matkám. Plná sála kultúrneho domu v Sačurove nás
presvedčila, že tento krásny sviatok, keď zo srdca
ďakujeme našim drahým mamám sa oslávi najkrajšie spoločne.

No a v závere programu popriali ženám,
piesňami členovia folklórnej skupiny z Vechca.

Úvod patril starostovi, ktorý za nás všetkých poďakoval mamám a potom vystúpili deti
MŠ.
V programe nechýbali ani naše deti z detského folklórneho súboru „Oľšavka“ zo Sačurova a folklórna skupina z Nižného Hrušova.
Poslednou bodkou tohto krásneho nedeľného popoludnia bolo odovzdávanie sladkých darčekov, ktoré ženám odovzdali starosta a poslanci obce.
VI. ročník Memoriálu H. Slukovej
XVII. ročník Sačurovská 15-tka
Aj keď nás posledné dni pred konaním Sačurovskej 15-tky počasie riadne potrápilo, pretože
bolo veľmi chladno, v nedeľú 25.3.2012 sa počasie predsa len umúdrilo a my sme sa mohli tešiť
z tejto športovej akcie.

V závere, kvetmi obdaroval všetky prítomné
ženy starosta obce a poslanci.
Deň detí
V deň osláv „Medzinárodného Dňa detí“ sa
futbalové ihrisko v Sačurove zaplnilo deťmi rôzneho veku od tých najmenších, ale aj takých čo už z
detských topánok dávno vyrástli. Rodičov aj deti
prilákali atrakcie, ako bol nafukovací hrad,či cukrová vata, ktoré boli v tento deň pre všetky deti
zadarmo.

Veľky počet divákov, ktorých okrem behu
,prilákalo aj množstvo atrakcií pre deti alebo dobrý guláš, vítalo v cieli 109 prihlásených
bežcov.
Hlavnému behu predchádzali bežecké kategórie detí MŠ a ZŠ a pietny akt kladenia
venca k miestu posledného odpočinku Helenky Slukovej.
A to ešte zďaleka nebolo všetko, pretože po
celé popoludnie boli pre nich prichystané súťaže,
za ktoré, dostali pekné hračky.

Na trati po miestných komunikáciách Sačurova sme povzbudzovali nielen slovenských
bežcov, ale aj bežcov z Poľska, Ukrajiny a Maďarska.
Ako prvý dobehol do cieľa Kovács Adam z
Miškolca s časom 00:46:58 v kategórii A.
Prvenstvo v kategórii E – ženy získala Pap
Csilla takisto z Miškolca.

Pekne strávené sviatočné popoludnie vysoko
hodnotili všetci rodičia aj deti.
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ZO ŽIVOTA V MŠ SAČUROV
Hry a aktivity v triede 4 - 6 roč. detí

V triede 4-6 roč. detí sme v II.
polroku školského roka 2011/2012
uskutočnili množstvo hier a aktivít
ako napríklad:
- Karneval
- Triedne ZRPŠ spojené s praktickou ukážkou p. uč. Mgr. A.
Onuškovej
- Zápis detí do 1. ročníka ZŠ
- MDŽ - kultúrny program detí v
kultúrnom dome
- Miss baby
- Sačurovská pätnástka
- Naučme piť deti čistú vodu realizácia projektu Deň matiek
v MŠ a kultúrnom dome
- Výlet s rodičmi a deťmi do ZOO
a pobyt na kúpalisku vo Svidníku
- Rozlúčková slávnosť s deťmi odchádzajúcimi do 1. ročníka ZŠ
V materskej škole sa vyučoval

anglický jazyk, výučbu navštevovalo 13 detí.
Zúčastnili sme sa detského
koncertu v kultúrnom dome, divadielka v MŠ pod názvom „ Snehulienka“, počas celého školského roka sme zasielali výtvarné práce do detských časopisov „ Včielka, Zvonček, Vrabček“. Časopis „Zvonček“ uverejnil prácu Alexandry Dudášovej. Detské výtvarné práce boli uverejnené aj v televíznej relácii Maškrtníček. Počas jarných mesiacov sme v spolupráci s rodičmi uskutočnili aktivitu „Zajko cestovateľ“, ktorý každý
deň cestoval do rodiny iného dieťaťa v kufríku, dieťa v ňom malo
zadanú úlohu, ktorú spolu s rodičom malo vypracovať a odfotiť sa
so zajkom. Nakoniec sme zhotovi-

Zo školského kalendára

Máme za sebou ďalší úspešný
školský rok.
Veď naša ôsmačka Veronika
Fejková bola prvá v okrese, prvá
na kraji a úspešná na celoslovenskom kole biologickej olympiády.
A čo sa dialo v škole? Čítajte!
Netradičný zápis do 1. ročníka
Polovicu kráľovstva a ruku princeznej Aničky dá kráľ tomu rytierovi, ktorý zachráni jeho dcéru pred
šesťhlavým drakom Šesťom. Malí
škôlkari sa smelo pustili do riešenia úloh pod vedením Mgr. Dariny Bartkovej, aby pomohli rytierovi poraziť Šesťa. Ako sa to všetko nakoniec skončilo? No... šťastne ako v rozprávke. Rytier získal
vytúženú Aničku a my šikovných
budúcich prváčikov.
Zážitkové učenie
Malí novinári zo 4. A si vyskúšali viesť riadený rozhovor - interview
s pánom starostom Petrom Barátom. Spolu s vyučujúcou slovenčiny PaedDr. Janou Humeníkovou
zavítali na Obecný úrad v Sačurove a zahrnuli pána starostu zvedavými otázkami. Všetci zatajili dych,
keď počuli o plánoch a príprave prírodného klziska. Pri podávaní rúk
po chutnom občerstvení sa štvrtáci vypytovali, kedy by mohli prísť
k pánovi starostovi znova. Bolo to
veľmi príjemné stretnutie. Ďakujeme, pán starosta!
SuperStar
V našej škole sme privítali finalistov známej speváckej súťaže SuperStar Simonu Feckovú a
Denisa Lacha. Speváci vytvorili
na koncerte úžasnú atmosféru. V
spievaní podporili aj talenty z našej školy a na záverečnej autogra-

miáde nešetrili podpismi.
TESTOVANIE 9
Aj tohto roku absolvovali deviataci v celej našej vlasti certifikačné
meranie zo slovenského jazyka a
matematiky Testovanie 9. Naši deviataci zvládli tento stres bez problémov a s výsledkami nad celoslovenským priemerom. Poďakovanie patrí aj našim učiteľom matematiky a slovenského jazyka.
Všetci spolu si lámeme
hlavu
Máme za sebou ďalší úspešný projekt netradičného vyučovania matematiky. Žiaci 8.B spolu
s vyučujúcou matematiky RNDr.
Martou Megyesiovou, v rámci projektu Nadácie Orange „Školy pre
budúcnosť“, tvorili osemsmerovky, sudoku, magické štvorce, puzzle, krížovky a iné hlavolamy. Naučili sa obsluhovať niekoľko programov. Okrem Excelu a PowerPointu, pracovali v Flot Potatoes, kartičkovom programe, Jigs@wPuzzle2 a RNA. Vytvorili mnoho zaujímavých, zábavných, pekných, ba
aj užitočných pomôcok. Môžete si
ich pozrieť na stránke: www.hlavolamv.wbl.sk. Tak poďte si s nami
„lámať“ hlavu.
Mediálny deň
Opäť jeden zaujímavý a netradičný deň spojený so zábavou
a vzdelávaním. Reč je o Mediálnom dni, ktorý už tradične pripravujú Mgr. Mária Dargajová a Mgr.
Dominika Cechová pre našich piatakov. Počas neho sa žiaci oboznamujú s najdôležitejšími médiami, ktoré hýbu svetom a pútavou
formou riešia rôzne úlohy, ktoré
sú s nimi spojené. Azda najzaují-

li výstavku všetkých fotografií. Táto
aktivita bola pre deti veľmi zaujímavou, lebo si navzájom vymieňali
poznatky a vedomosti z úloh a pobytu zajka u nich doma. Výchovnovzdelávacie výsledky však u detí
nedosahujeme iba sprostredkovaním obsahu a vzdelávania, výrazný efekt vo výraznej miere ovplyvňuje klíma a prostredie v MŠ. pre-

to sme dôraz kládli predovšetkým
na hry, aktivity a zážitkové učenie.
Ktosi múdry raz povedal: „ Nepamätám si aké hračky som dostával
ako dieťa, ale viem si presne vybaviť tváre ľudí, ktorí ma mali radi a
svoju lásku mi denne prejavovali. Snažili sme sa, aby mali deti. čo
najpríjemnejšie spomienky na MŠ.
napísala uč. 4-6 roč. detí, E. Frická

mavejšou novinkou tohto ročníka
bolo vyskúšať si „na vlastnej koži“
úlohu moderátora či redaktora pri
natáčaní vo workshope venovanom televízii. Nemenej zaujímavé
boli aj internetové kvízy či práca s
novinami, ktorá priniesla veľa zaujímavých a vtipných vlastných výtvorov.
Druháci v minulosti
Deň učiteľov si žiaci 2.A pripomenuli netradičným zážitkovým
učením. S nápadom školy z čias
Jana Amosa Komenského prišla
PaedDr. Anna Korýtková. Rodičia
aktívne pomohli pri príprave. Deti
prišli vyobliekané ako do stredovekej školy. Nechýbalo ani brko a ka-

dením pani učiteľky Mgr. Veroniky
Jakubekovej a v spolupráci s Ligou proti rakovine pripravili v našej
škole Deň narcisov 2012. Kvietok
narcisu sme si pripli aj my zamestnanci a žiaci našej školy a podporili sme nadáciu 142 eurami.
Deň Zeme
Ako každý z nás má svoj sviatok, tak aj naša planéta Zem ho
tiež má. Každý rok si spoločne pripomenieme tento významný deň,
ktorý koordinuje Mgr. Matúš Urban. Tohtoročný bol v znamení zaujímavých stavieb. Fantázia detí a
ich triednych učiteľov nemala konca-kraja. Hlavná chodba počas žiackych prezentácií rozkvitla nád-

lamár. Učiteľa národov si predstavili pomocou modernej interaktívnej tabule. Obzrieť si ich prišli aj
učitelia a žiaci z druhého stupňa.
Deň narcisov
Stalo sa na Slovensku dobrým
zvykom, že každý rok, vždy začiatkom jari, vyjadrujeme prostredníctvom žltých narcisov svoju podporu boju proti rakovine. Žiačky deviateho ročníka našej školy pod ve-

hernými kvetmi na pet fľašiach.
Spod schodov tri dievčatá ťahali,
ťahali a ťahali dlhokánsku dážďovku. Takú vysokú žirafu akú sme videli v našej škole, by nám mohli
závidieť aj na africkej savane. Úplne nás všetkých očarili zvieratká,
bábiky, šaškovia, slniečko, kvety,
autá, počítač s celou výbavou, vlaky, gitara, kabelky, topánky, okuliare, roboty, kolíska... ba aj hodiny
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ukazujúce „zaručene presný čas“.
Deti postavili domček pre bábiky,
kŕmidlo pre vtáčiky, kráľovský zámok, chodník hviezd v Hollywoode, ale aj latrínu. Zaujímavá bola
asi meter vysoká stavba veterného mlyna. Bolo veľmi ťažké vybrať
víťaza, tak sme sa rozhodN, že
sme zvíťazili všetci.
NOC V ŠKOLE
Tohto roku to bol už ôsmy rok,
čo sme nocovali v škole. Mali sme
niekoľko sprievodných aktivít: diskotekáčik - tanečná škola, módňačik- móda 70. rokov, šporťáčik
- poradová príprava, výstava fotografií z minulosti dediny, ba aj zber
predmetov z minulosti. O ôsmej
večer sa začala celoškolská talentová show „Máme talent“. A do
polnoci sme ako tradične „dobývali školu“.
Výlet za odmenu
Aj tohto roku sme sa vybrali s
úspešnými reprezentantmi školy
v predmetových olympiádach a
súťažiach na „výlet za odmenu“
do Tatier. Navštívili sme Štrbské
pleso, Solisko a Aquacity v Poprade.
Quo vadis
Mali sme úžasný umelecký zážitok z muzikálu Quo vadis, ktorý
sme videli v Divadle Jonáša Záhorského v Prešove. Žiaci 6. - 9.
ročníka prežili jeden z výnimočných dní.
TEDx - Myšlienky hodné
šírenia
Ukázalo sa, že ľuďom sa veľmi páči, keď si môžu sadnúť a počúvať ľudí, ktorí rozprávajú o veciach, na ktorých záleží. Je to taká
renesancia vedomostí, skúmania
a objavovania. Koncom júna sme
si vypočuli pätnásť detských rečníkov na našej prvej školskej konferencii TEDX a zaujali nás myšlienky našich žiakov, ktoré sú hodné šírenia. A o čom deti rozprávali? Deviatačky nám priblížili školský rok v ich obľúbenej našej škole, malá druháčka rozprávala o
zaujímavostiach života vo veľkej rodine na dedine, mimoriad-
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ne nadaná siedmačka, prvá predsedníčka školského parlamentu,
už teraz vie, že bude zubná lekárka, vypočuli sme si zaujímavé rozprávanie ôsmačky o tom,
ako sa stala kráľovnou, emotívne
bolo aj rozprávanie o tom, koľko
času môže stráviť dieťa pri učení sa na jednotky, veľmi zaujímavé bolo rozprávanie nesmelého,
ale veľmi talentovaného chlapca o láske k maľovaniu, pobavilo nás milé rozprávanie ôsmaka o
jeho ceste z českej k nám do sačurovskej školy, štvrták rozprával
o radosti zo spoločenských tancov a z partnerky ôsmačky, deviatačka, ktorá dokáže improvizovať a baviť deti celej školy rozprávala o objavovaní talentu, ôsmačka zas ako bola prvá v biologickej
olympiáde v okrese Vranov n/T aj
v Prešovskom kraji a postúpila do
Banskej Bystrice na celoslovenské kolo, zaujali aj rozprávania o
tom, ako ôsmačka vyrazila s folklórom do sveta, deviatačka o svojom živote s rodičmi profesionálnymi vojakmi, ba aj nesmelé rozprávanie sympatického deviataka
o jeho koníčku. Myslím, že o rok
sa opäť stretneme. Videá s rečníckymi vystúpeniami si môžete
pozrieť na webovej stránke školy:
www.zssacurov.edupage.sk
Za zmienku však stoja aj ročníkové projekty. V tomto období sme realizovali projekt z biológie - Poznaj a chráň a dejepisný projekt - Slovania. Žiaci VII.A
pod vedením Mgr. Lenky Truchanovej nás vrátili do čias Veľkej
Moravy a predstavili nám kniežatá Mojmíra, Pribinu, Rastislava, Svätopluka, ba aj vierozvestcov Cyrila a Metoda a potom sme
si spoločne preverili nadobudnuté vedomosti s využitím interaktívnej tabule.
V našej škole sa snažíme o
zaujímavé a inovatívne metódy a formy práce. A že sa to dá,
tak o tom svedčí aj spoločná hodina matematiky v oboch triedach deviateho ročníka. Rozví-

jali sme logické myslenie a zahrali si dámu. A aké boli z toho
dojmy si môžete prečítať v ďalšom blogu našej zástupkyne.
Komenský je spriaznená duša
Firma nám v škole robila dlažbu do átria. Už boli skoro v polovici, keď ktosi v zborovni dostal
nápad: „Čo keby bola v átriu šachovnica?“ My sme bez problémov pristúpili na takúto zmenu. Už
som sa aj videla, ako tam s deťmi
hráme prinajmenšom dámu. Malý
problém bol s robotníkmi, ale tých
sa nám podarilo „vhodnou motiváciou“ ukecať a bolo.
Máme v átriu aj šachovnicu.
Niekedy tak uvažujem ako dokáže jediná myšlienka vyslovená
nahlas ovplyvniť mnoho ľudí.
Čítala som na webe o škole, ktorej žiaci majú najlepšie výsledky v Testovaní 9 a vraj vďačia
zato tomu, že považujú žiaci i učiteľ školu za prácu. Dokonca polemizujú aj s Komenským v tom
zmysle, že „škola nie je hra, škola je práca“.
Neberiem nikomu jeho názor,
ale mám aj svoj. A ten je veru riadne odlišný.
Naša hodina matematiky v
deviatke dnes teda určite nebola prácou. Hrali sme živú dámu.

Využili sme šachovnicu na dlažbe v našom átriu a mali sme 9.A a
9.B spoločnú hodinu matematiky.
Cieľom bolo rozvíjať logické myslenie, pracovať v tíme a zahrať sa.
Podarilo sa. „Mozgy“ ostali na poschodí v triedach, otvorili okná a
čakali na začiatok. Pešiaci sa obliekli do žltých a čiernych tričiek,
rozostavili sa na políčka šachovnice a hra mohla začať. Vyhrávala
9.A, získala aj prvú dámu - Petru,
ktorej sme dali na hlavu papierovú
čiapku (aj keď protestovala, že si
to na hlavu nedá), aby smejú odlíšili od pešiakov. Hra pokračovala,
napätie sa stupňovalo. Vyhrávajúci sa pomýlili a bolo - prehrali. Diskutovali. Rozoberali chyby. Pripravili stratégiu.
Stihli sme aj odvetu a tú už vyhrali. Takže konečný výsledok bol
1:1.
Zaujalo ma najmä to, s akým
zápalom deviataci hrali. A najviac
sa mi páčil záver, keď prišli prosiť
ešte o jednu spoločnú hodinu matematiky „na šachovnici“.
Večer som si na FB v statuse
našej deviatačky prečítala, že hrali živú dámu v najlepšej škole. Komenský so svojou „Škola hrou“ je
moja spriaznená duša.
RNDr. Marta Megyesiová,
PaedDr. Jana Humeníková

Uličkový futbalový turnaj
Dňa 28.7.2012 sa na našom futbalovom ihrisku uskutočnil uličkový futbalový turnaj o putovný pohár.
Po príjemne strávenom sobotňajšom športovom popoludní bolo
konečné poradie:
1. miesto - Ul. jarková
2. miesto - Ul. Dlhá
3. miesto - Ul. Záhradná
4. miesto - Ul. Davidovská
5. miesto - Ul. Družstevná
Celé popoludnie zavŕšil výborný quľáš a chladené pivo.
Výbor ŠK - Sačurov
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