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VÁŽENÍ
SPOLUOBČANIA
Riešme problémy spoločne!
ĎAKUJEM -Slovom ďakujem človek nikdy nič nepokazí a
preto aj ja chcem vyjadriť týmto
slovom moju úctu k vám a poďakovať vám za morálnu podporu.
TRPEZLIVOSŤ - Budeme
určite potrebovať my všetci. Vy
ako moji spoluobčania pri výsledkoch mojej práce a ja ako
starosta pri mojom každodennom riešení problémov.
VZÁJOMNÁ SPOLUPRÁCA Je najmä o práci kolektívu
o pochopení jeden druhého a
o riešení problémov viacerými
hlavami. Tieto 3 slová sú len
málo z toho čo budeme potrebovať pri našom každodennom
živote v obci. Ďalšie vlastnosti,
ako serióznosť, úcta, slušnosť a
komunikácia nám taktiež uľahčia prácu a pomôžu pri riešení
problémov. Preto je aj mojím
prianím, aby sme aj my „SAČUROVČANIA“ vytvorili jeden silný celok, ktorého pevný základ
bude stáť na slove vzájomný.
Je ťažké sľubovať niečo
a mať nejaké veľké plány, keď
finančná situácia to nedovoľuje.
Nie je problém začať realizovať
nejaký projekt, ale ťažšie je ten

q Život v materskej škole
q Naučme piť deti čistú vodu
q Aby sme chodili do školy...
q Šport

Ako sme začínali …
Rok 2011 sme začali zo zostatkom na účtoch v banke
v sume 274 119,39 € a hotovosť v pokladni 456,64 €. Celkom finančné prostriedky k 1.1.2011 boli 274 576,03 €.
Z toho sme vrátili do štátneho rozpočtu z kapitoly hmotná
núdza 2 282,-- € a základnej škole 5033,-- projekt a dopravné.

projekt dokončiť. A hlavne znášať jeho finančné následky, kde
vo väčšine prípadoch nie je iba
o „deklarovaných“ 5%-tách.Určite by bolo na škodu nevyužiť
ponúkané možnosti, ale musíme
sa zamyslieť nad tým čo môžeme a čo nie. Lebo tak, ako v živote, tak aj v práci musíme mať
priority a veci, ktoré mať môžeme, ale nemusíme. Budem nesmieme rád ak aj vaše nápady,
postrehy a riešenia pomôžu nám
všetkým vo vytváraní a zveľaďovaní spolunažívania a života
v našej obci.
Tak, ako každého z nás už
odmalička sprevádzajú slová
ďakujem a prosím, tak aj mňa
sprevádzajú tieto slová voči
vám všetkým. Prosím vás o pochopenie a ďakujem za všetko,
čo je dobre pre našu obec.
ĎAKUJEM A PRAJEM
VEĽA ZDRAVIA A SPOLUPATRIČNOSTI.

OBEC SAČUROV, obecný úrad, osloboditeľov 385, 094 13 Sačurov

OZNÁMENIE

Obecné zastupiteľstvo v S A Č U R O V E na svojom poslednom zasadnutí dňa 5. 5. 2011 vychádzajúc z nákladov
prevádzkovania ČOV schválilo poplatok za:
stočné na obdobie máj 2010 – apríl 2011 vo výške 14.00 €/
osoba.
Preto Vás žiadam, aby ste poplatok vyrovnali na obecnom
úrade. (najneskôr do 31.7.2011)
Peter BARÁT – starosta obce

V januári bolo nutné uhradiť:
splátku úveru rekonštrukcia ZŠ
199 741,70 €
splátka pôžičky Grund
5 000,-- €
splátky úveru stavba komunitné
1 117,-- €
splátka úveru kanalizácia
6 638,-- €
vinkulácia – zdravotné stredisko
17 000,-- €
Celkom uhradené a vrátené finančné prostriedky 236 811,70 €
Záväzky obce k 1.1.2011
99 019,34 €
Pohľadávky obce k 1.1.2011
3 558,89 €

Obec pri plnení svojich činnosti má pravidelné mesačné
úhrady cca 46 060,-- € a to týmto dodávateľom:
T-COM
orange
Slovenský plynárenský závod
Slovanet – internet
Športový klub
ZŠ príspevok na stravu zamestnancom
ZŠ z pod. dani prenesené kompetencie
Aquaspiš – ČOV
mzdy + odvody
VSE
TKO
Ľudový súbor – vedúci
Galimex auto – leasing
Splátky Stavotermu január – október
Splátky úveru stavby komunitné
SAD Humenné štvrťročne

130,-- €
180,-- €
2 650,-- €
40,- - €
1000,- -€
340,-- €
5 539,-- €
79,-- €
23 000,-- €
2 600,-- €
500,-- €
120,-- €
354,-- €
8 281,-- €
1 117,-- €
130,-- €

Príjmami obce sú hlavne výnos dane z príjmov poukazaný
daňovým úradom a dane a poplatky od obyvateľov obce.
Výnos dane z príjmov DÚ bol na tento rok plánovaný cca 358 126.- €. V mesiaci máji bol výnos dane z príjmov výrazne krátený
(15 000,-- €) .
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Spoločenská kronika
Narodení
Oľga Šmatárová
Gejza Šmatár
Ivan Bačo
Dagmara Muchová
Ján Mucha
Jakub Jarka
Sofia Truchanová
Terezia Šmatárová
Oľga Tancošová
Tamara Feríková
Sára Maďuranová

17.1.2011
22.1.2011
3.2.2011
6.2.2011
6.2. 2011
12.2.2011
17.3.2011
16.3.2011
7.4.2011
17.3.2011
26.1.2011

Sobáše
Jozef Bilý a Mária Bilá
Milan Muška a Miriama Hricová
Gejza Šmatár a Marcela Ferková
Maroš Fedák a Juliána Palková
Ján Dutkovič a Michaela Tankovčíková
Martin Ivanič a Eva Urbanová
Zomrelí
Mária Obrinová
Zuzana Hricová
Jozef Roman

5.3.2011
12.3.2011
17.3.2011
30.4.2011
30.4.2011
30.4.2011

28.2.2011
31.3.2011
1.4.2011

Marec mesiac knihy
Keď si povieme mesiac marec, v mnohých z nás to evokuje prívlastok „ Marec – mesiac knihy“. My staršie generácie sme čítavali veľmi často a s radosťou. Dnešná pre technizovaná doba, plná
nových výdobytkov techniky, ako sú počítače a pod. nie je veľmi
naklonená knihám.
Deti už od útleho veku vedia,
čo je to počítač. Kým ešte nevedia
čítať a sledujú len obrázky, dávame
im do rúk knihy, napr. skladačky.
Neskôr keď vyrastú, vedia čítať, už
si dokážu všetko čo potrebujú nájsť
na internete a tak sa stráca základná funkcia knihy.
Treba si však uvedomiť, že nič
nedokáže nahradiť dobrú knihu,
nemôže ju nahradiť žiadny komiks
ani Oskarový film.
Len dobrá kniha vie najlepšie
vyjadriť širokú škálu citov, emócii a
zážitkov. Preto ma veľmi mrzí, že sa

záujem o dobrú knihu v našej spoločnosti vytráca a to hlavne u detí .
Veľkú radosť mám vtedy, keď
Obecnú knižnicu v Sačurove navštívia deti a hlavne tie najmenšie.
Stalo sa dobrým zvykom, že
deti Materskej školy prídu na návštevu knižnice práve v mesiaci marec. Deti vo veku od 3 do 6 rokov, sú
veru najvďačnejšími návštevníkmi
knižnice.
V miestnej knižnici máme plno
krásnych obrázkových kníh, ktoré
sú vhodné pre deti MŠ.
Rozkošné knihy o zvieratkách,
hračkách, či rozprávkových postavičkách zaujali aj tých najmenších. V
úvodnej časti sme deťom
vysvetlili ako sa prihlásiť
do knižnice aj ako sa o
knihy majú starať, aby ich
nezničili.
Bola to jedna z mála
návštev , na ktoré sa každý rok veľmi teším a preto
bolo pre deti prichystané
aj malé občerstvenie. Deti
boli rozkošné, veľmi milé a
všetko ich zaujímalo.
V závere chcem odkázať dospelým, aby nezabúdali, deťom namiesto
televízie prečítať peknú
rozprávku.
Vedúca Obecnej
knižnice Sačurov

Z činnosti sociálnych pracovníkov
V obci pracujú od októbra 2010
jeden sociálny a dvaja asistenti sociálneho pracovníka, ktorí sa mimo
svojich pracovných povinností ,ktoré sú im určené v rámci projektu,-

venujú hlavne rómskym deťom o
čom svedčia aj usporiadané akcie.
Aranžovanie vianočných ikebán
Stavanie snehuliakov
Športové a spoločenské hry

Príprava na veľkonočné sviatky
Sviatky jari sú zrodom nového
života, začiatkom teplého počasia a v neposlednom rade sú tu aj
Veľkonočné sviatky.
Každá gazdinka sa snaží s príchodom jari si upratať svoj dom ,ale
zároveň si ho aj skrášliť jarnými
symbolmi.
V stredu pred Veľkou nocou
sme pripravili v kultúrnom dome pre
rómske dievčatá akciu aranžovanie
veľkonočných vencov a korbáčov.
Našim cieľom je v prvom rade
zmysluplné využívanie voľného času
rómskej mládeže .

Aj touto akciou sme sa snažili
viesť dievčatá k estetickému cíteniu
a naučiť ich ako si môžu lacno ale
pekne vyzdobiť svoju izbu, alebo
dvere.
Venčeky sme vyrobili z vŕbového
prútia a ozdobili sme ich krásnymi
jarnými kvetmi, vtáčikmi,vajíčkami,
perím a rôznymi doplnkami.
Dievčatá si venčeky a korbáče
plietli samé, akurát lepenie kvetov
ostalo na nás. Každá z nich si odniesla domov pekný dekoračný doplnok.
Sociálni pracovníci obce

Vývoz komunálneho a separovaného
odpadu z domácnosti rok 2011
Jún

6.6.
8.6.
20.6.
24.6.

Júl

4.7
13.7.
18.7.
27.7.

-

- TKO
- Sklo
- TKO
- Zmiešané plasty

August
1.8.
10.8.
15.8.
24.8.
29.8.

TKO
Papier
TKO
Pet fľaše

-

TKO
Tetrapak a kov. obaly
TKO
Pet fľaše
TKO

September
7.9.
12.9.
26.9.

- Sklo
- TKO
- TKO

Október
5.10.
10.10.
19.10.
24.10.

-

Pet fľaše
TKO
Papier
TKO

November
2.11.
7.11.
16.11.
21.11.

- Zmiešané plasty
- TKO
- Elektro odpad
a pneumatiky
- TKO

December
5.12.
14.12.
19.12.

- TKO
- Pet fľaše
- TKO
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Z 2. metropolitnej púte

Naši veriaci sa zúčastnili 2. metropolitnej púte do Sanktuária Božieho
milosrdenstva v Krakove a v Medžugorí.
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Medzinárodný deň žien

Medzinárodný deň žien , bol a
stále je jedným z najkrajších sviatkov pre ženy každého veku od
tých najmladších až po najstaršie.
V tento deň si každý muž spomenie na svoju mamu, babku , sestru

, kamarátku či kolegyňu.
Všetky ženy v obci si chcel uctiť
aj starosta obce p. Peter Barát a
preto sa presne v deň osláv konalo
v kultúrnom dome krásne podujatie
, plné folklóru, hudby a tanca.

V programe vystúpili miestna
folklórna skupina Nevesty , folklórna skupina Rovina z Dlhého Klčova, detský folklórny súbor Parchovianka a náš detský folklórny
súbor Oľšavka.
Roztlieskané obecenstvo
a

Deň matiek
Nie je nič hrejivejšie ako „slnko
vychádzajúce z milujúceho materinského srdca. Srdcia našich
mám sú pre nás záhadou. Kde
sa v nich berie toľko citu, lásky,
porozumenia ,oddanosti, trpezlivosti, sily,obetavosti, starostlivosti
a vznešenosti. Materinskú lásku
snáď ani opísať nemožno. Je dobrotivá, je trpezlivá,nemyslí na zlé ,
trpí pre neprávosti, všetko znáša,
vo všetko dúfa a všetko vydrží.

Nikdy nezahynie a nedá sa ničím
nahradiť.
Tento krásny sviatok všetkých
mám sme oslavovali aj my, v kultúrnom dome v Sačurove.
Starosta obce v spolupráci s Demokratickou úniou žien
Slovenska pripravili pre všetky
mamy krásne nedeľné popoludnie. V kultúrnom dome vystúpili
deti Materskej školy, deti Základnej školy, žiaci Základnej ume-

KU DŇU MATIEK
Viete, čo znamená mať matku?
Znamená to byť chudobný, slabý, nahý, hladný sám vo svete,
ale cítiť, že je pri Vás žena, ktorá kráča, keď vy kráčate, zastaví sa,
keď vy postojíte, usmeje sa, keď vidí úsmev na vašej tvári, zaplače,
keď je Vám smutno. Zohreje vaše prsty vo svojich dlaniach. Nasýti
Vás mliekom v detstve, chlebom keď dorastiete a svojim životom
keď umierate. Dobroreč Bohu, že máš matku. A ty matka dobroreč
Bohu, že máš synov, dcéry...“
Taká je skutočná matka so svojím každodenným, tak málo viditeľným hrdinstvom. Možno iba skutočne ten najvyšší vie, čo si od
nej vyžiada výchova detí. Koľko starostí, koľko prebdených nocí,
koľko úzkostí od kolísky nemluvňaťa až po starosti s dospievajúcimi
deťmi. A keď príde čas, aby si sama odpočinula, dostaví sa bolesť
a choroba. Jedným z najcennejších darov života je dobrá matka a
dobrý otec. Kedykoľvek sa stretávame s človekom vysokých mravných hodnôt, je za tým neviditeľný obraz jeho rodičov. Dobrí rodičia
sú oporou za života a anjelom strážcom po smrti. Nezištná láska
matky a otca je najlepším sprievodcom po bludiskách života, sebaistota, jemnosť srdca, úcta k človeku a mnohé iné vzácne vlastnosti, ktoré sadila a pestovala nežná ruka.
Milé matky, staré matky, svokry, babičky!
VYSLOVUJEM VÁM VEĽKÉ ĎAKUJEM.

leckej školy v Sečovciach a deti
Základnej umeleckej školy vo
Vranove n/T.
Kytičku vďaky utkanú z nádherných básničiek a pesničiek
ocenili všetci prítomní.
Veď nie je nič krajšie ako
úprimné detské slová.
V závere kultúrneho programu boli mamičky odmenené
pekným kvietkom.

krásny úsmev na tvárach žien
nám dokázali , že toto podujatie
malo veľký úspech. Pestrý program zaujal všetkých prítomných.
V závere starosta obce všetky prítomné obdaroval sladkou
pozornosťou.
Milan Rúfus /úryvok/
Pane ktorý si na nebi,
zachovaj všetkým deťom mamy.
Nech ako cesto na chlebík
im rastú v teple pod rukami.
Zachovaj nám oboch rodičov,
veď dve ruky od Teba máme.
Dve rúčky deťom stvoril Boh:
Pre ocka jednu,
druhú Mame.
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Život v Materskej škole Naučme piť deti čistú vodu
Ako sme pracovali v triede
4-6 ročných rómskych detí
Čas plynie ako voda, pred
nami je koniec školského roka
a prichádza čas ohodnotiť prácu v rómskej triede. Pri výchove detí predškolského veku je
veľmi dôležitá spolupráca s rodinou. Úloha rodiny ako prvého
učiteľa dieťaťa je veľmi dôležitá
a nezastupiteľná.
Dieťa by pred vstupom do
MŠ malo získať prvé dôležité návyky ako sú: hygiena,
kultúra stravovania, počúvanie rozprávok a hlavne prvé
citové väzby, ktoré sú pre
jeho vývoj veľmi dôležité.
Rómskym deťom som preto
venovala zvýšenú pozornosť
hlavne pri upevňovaní základných hygienických návy-

kov , stolovania , grafomotorike, čiže základom písania.
Na prvotnom vzťahu rodina
– dieťa buduje naša MŠ časť
svojej činnosti vytváraním
rôznych aktivít počas celého
školského roka v spolupráci
s rodičmi.
Deti ovládajú množstvo
básni, piesní, hier a tak isto
veľmi radi pomáhajú pri výzdobe tried. Taktiež treba
vyzdvihnúť dobrú dochádzku detí a dobrú spoluprácu s
rómskymi asistentmi
Dúfam, že rómske deti
sme dobre pripravili na vstup
do Základnej školy.
Kušnírová D.,
uč. Rómskej triedy

Ako sme privítali jar v MŠ
Konečne tu máme jar. Slnečné lúče pomaličky prebúdzajú prírodu k veselšiemu štebotavejšiemu životu, je
teplejšie, krajšie, jasnejšie, dni sa pomaličky predlžujú
a noci skracujú. Všetko okolo nás sa prebúdza zo zimného
spánku.
Aj my v našej MŠ sme privítali jar prostredníctvom divadelného predstavenia pod názvom „Vítanie jari“ , do ktorého
sa krátkym rozhovorom o „Morene“ a rozprávkou o “Škaredom kačiatku“ zapojili nielen deti , ale aj učiteľky.
Prvé májové dni boli na našej MŠ veľmi pestré a veselé.
Pre deti sme prichystali májovú veselicu, vyzdobili „máj“ a deti
sa tak spokojne vyšantili na školskom dvore.
Netrpezlivo sme sa pripravovali na oslavu svojich mamičiek .Rodičia dnes v dieťati hľadajú
prameň šťastia, uspokojenie svojich potrieb a zmysel
svojho života . Aby deti pochopili zmysel osláv „Dňa matiek“, najprv sme sa veľa rozprávali o mamke a rodine.
Mama, mamka, mamička to sú najkrajšie slová, ktoré
dieťa vysloví. Za lásku, starostlivosť, nežné pohladenie
aké môže dať len mama, deti vzdali vďaku všetkým prítomným mamkám a babkám. Vyzdobená trieda, rozžiarené
detské očká a nedočkavé pohľady mamiek. Takáto bola
atmosféra v MŠ 6.5.2011.Malí predškoláci recitovali, spievali, tancovali a hostia s úsmevom na tvári tlieskali.
Na záver deti svojim mamičkám odovzdali pripravené
darčeky. Podobná atmosféra zavládla aj 8.5.2011 v kultúrnom dome , kde sa konali obecné oslavy „Dňa matiek“, ku
ktorým svojim programom prispeli deti staršej triedy.
A čo nás ešte čaká? No predsa krásny sviatok MDD,
školský výlet, rozlúčková slávnosť detí odchádzajúcich do
ZŠ.
Už teraz sa veľmi tešíme!
E. Frická uč. 2 -4 roč. detí

Voda je najrozšírenejšou látkou na Zemi. Je podstatnou zložkou biosféry a má popri pôde prvoradý význam pre zabezpečenie výživy ľudstva. Človek bez kyslíka umiera o niekoľko minút, bez vody o niekoľko
dní, bez potravy o niekoľko týždňov.
Vodu človek používa na osobnú potrebu a spotrebu, na poľnohospodársku a priemyselnú výrobu, rekreáciu, na premenu energetického
potenciálu a na dopravu. Čím sa voda začala viac využívať, tým viac jej
pomaly, ale iste začalo akosi ubúdať. Dnes na konci éry uhlia a nafty, v
dobe elektriny, uránu a počítačov, začína byť voda vážnym a nedostačujúcim problémom. Musíme stále poznávať cenu vody lebo až ju raz
naozaj spoznáme, môže byť už neskoro. Je nutné zmeniť vzťah človeka k prírode a uvedomiť si, že všetko čo nám naša matka Zem ponúkne
je potrebné na udržanie života na Zemi a vytvára podmienky pre rozvoj
všetkého živého. Túto realitu by mal pochopiť každý človek a preto aj
my v našej Materskej škole sme sa v rámci environmentálnej výchovy
počas celého týždňa v mesiaci apríl zapojili do celonárodného projektu
„Naučme piť deti čistú vodu“. Celý týždeň bol venovaný prírode a životu
na Zemi. Množstvo environmentálnych prvkov, ktoré sme zaraďovali
do edukačného procesu sme deťom približovali cez edukačné aktivity,
hry a činnosti , ktoré boli deťom dané formou zážitkového učenia. Deti
skúmali vodu v rôznych podobách, skúmali čuch, chuť chytali ju do rúk,
robili rôzne pokusy a pozorovania s vodou.
Taktiež sme im na elementárnej úrovni priblížili kolobeh vody v prírode a pokusom vysvetlili vyparovanie vody. Spoznávali dôležitosť vody
pre rastliny, živočíchy, pozorovali prírodu okolo vodných tokov, ale hlavne význam pitnej vody ako zdroj energie pre človeka. Deti sme učili ako
môžu vodu chrániť a čo znamená pitný režim, aj to, že najzdravšia je
čistá voda bez zbytočných farbív, sladidiel a chemikálií. 24. apríla sme
k príležitosti Dňa Zeme naše detičky z Materskej školy učili , ako máme
správne triediť domový odpad, vyzberali sme odpadky v okolí Materskej školy a roztriedili sme ho na plasty, sklo, papier a komunálny odpad.
Hlavným cieľom , ktorý nepretržite plníme počas celého školského roka
je utvárať pozitívny vzťah k prírode, k životnému prostrediu a zapájať
detí do starostlivosti o prírodne prostredie.
V závere by sme ešte uviedli, čo sme deti učili , ako môžu pomôcť
aj oni:
- neplytváme zbytočne vodou z kohútika
- dávame prednosť sprchovaniu pred kúpaním
- keď si umývame zuby, nenechávame tiecť vodu z kohútika, ale
napustíme si ju do pohára
- nesplachujeme nebezpečne chemikálie, lieky a látky do WC
- kvety polievame dažďovou vodou
- odpad patrí do koša, nie do prírody.
- čo do prírody vložíš, to sa ti vráti , tak na to nezabúdaj!
„ Až keď vyrúbete posledný strom,
keď otrávite poslednú rieku.
keď ulovíte poslednú rybu,
prídete na to,
že peniaze sa jesť nedajú.“
		
Proroctvo indiánskeho kmeňa CREE (/ 854)
uč. Mgr. Anna Onušková
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Aby sme chodili do školy s radosťou
Ani v II. polroku školského roka 2010/2011 nezaháľame. Pripravujeme pre našich žiakov zaujímavé aktivity, akcie, súťaže či projekty.
Nový rok sa pre nás začal úspešne. Každý rok Nadácia Orange vyhlasuje súťaž pre moderných a tvorivých učiteľov Školy pre budúcnosť.
Je to grantový program zameraný na podporu netradičného vyučovania na školách. Tohto roku bolo do projektu predložených 419 projektov
a z nich podporených je 152. RNDr. Marta Megyesiová a Mgr. Lenka
Lenková vypracovali dva projekty pre netradičné vyučovanie vo svojich
predmetoch matematika a dejepis v 7. ročníku. Obidva projekty boli Nadáciou Orange podporené!

S matematikou do rozprávky

Projekt RNDr. Marty Megyesiovej a žiakov VII. B triedy. Realizovaný
bol v mesiacoch január a február 2011. Žiaci vytvorili niekoľko matematických rozprávok obsahovo zameraných na učivo matematiky siedmeho ročníka. Výsledkom projektu sú prezentácie rozprávok, „Malá zbierka matematických rozprávok“ a webová stránka. Projekt naplnil ciele
prierezových tematík: osobnostný a sociálny rozvoj žiakov, prezentačné
zručnosti a tvorba projektu a mediálna výchova. A je to tu! Svetlo internetu uzrela aj webová stránka, ktorá vznikla v tomto projekte inovatívneho vyučovania. Hlavnými aktérmi sú šikovní žiaci VII.B triedy. Pozrite
si: http://rozpravkova-matematika.wbl.sk/

kvietky, dokresliť stromom konáre, domčeku strechu a komín, ovečkám
kučierky, ba aj slniečku lúče. Osmeľovali sa pomaly, veď interaktívne
pero držali v ruke po prvýkrát, ale záverečné pexeso už obracali s takým
zápalom, že ich nikto neudržal na mieste.

Ako Európa objavila a dobyla svet

A bolo svetlo!

9. februára 2011 sme v našej škole zapísali budúcich prváčikov. Už
niekoľko rokov pripravujeme pre deti aj rodičov netradičný rozprávkový
zápis s využitím interaktívnej tabule. Aj v tomto roku si pani učiteľka Mgr.
Anna Kovaľová starostlivo pripravila zaujímavé aktivity a hry na interaktívnej tabuli. Všetko bolo pripravené, program preskúšaný, nacvičený.
Plná miestnosť zvedavých rodičov i nedočkavých detí. Päť minút pred
začiatkom sa však stalo to, čo nikto z nás nečakal. Zhasli svetlá, tabuľa,
Červená čiapočka sa stratila, stíchol magnetofón... Vypadol elektrický
prúd. Úžasné cvičenie pre budúcich prváčikov pripravené v programe
ActivInspire zrazu zmizlo. Nastal zhon. Najprv sme otvárali skrine s poistkami a šťukali. Nepomohlo. Potom sme zháňali školníka. Nepomohlo.
Volali na obecný úrad. Nedalo sa. Prúd vypadol v celej našej dedine.
Všetci sme zostali v nemom úžase. Čo teraz? Celý zápis, program stojí
na elektrine. Začali sme. Vystúpili deti zo škôlky, naši tretiaci, tanečníci
a speváci z druhého stupňa a šikovné učiteľky z prvého stupňa zatiaľ
kreslili a kreslili na keramickú tabuľu obrázky, aby zachránili aspoň zlomok hlavnej časti, ktorú si tak pracne a premyslene pripravila naša kolegyňa. Vystúpenie detí končilo, učiteľky dokresľovali posledné detaily.
A bolo svetlo!
Rozsvietili sa lampy v miestnosti. Vydral sa nám zvuk úľavy z úst a
úsmev sa usadil na našich tvárach.
A potom už deti pomáhali Červenej čiapočke vyberať zdravé potraviny, triediť ovocie a zeleninu, kresliť cestičku, spočítať červené i modré

V marci bol realizovaný druhý z úspešných projektov netradičného vyučovania podporených Nadáciou Orange - Ako Európa objavila
a dobyla svet. Hlavnými aktérmi sú žiaci VII.A a VII.B triedy. Koordinátorkou projektu bola Mgr. Lenka Lenková. Úlohou siedmakov bolo
pripraviť si pre žiakov ostatných ročníkov druhého stupňa zaujímavé
prezentácie, prednášky, súťaže, hádanky a hry zamerané na obdobie
tzv. „VEĽKÝCH ZÁMORSKÝCH OBJAVOV“.
Prečo práve zámorské objavy?
Aspoň na chvíľu sa zastavme a zamyslime nad tým, čo by bolo keby?
Keby sa Bartolomeovi Diazovi nepodarilo dosiahnuť Mys dobrej nádeje.
Našiel by Vasco da Gama potom cestu do Indie? Čo, ak by Kolumbus
vzdal svoju cestu na západ. Vedeli by sme, že existuje tzv. Nový svet
- Amerika? Pestovali by sme dnes kukuricu, či zemiaky? Alebo niečo
ešte podstatnejšie. Predstavte si, že by Magalhãesova výprava nebola
úspešná a loď Viktoria by sa nevrátila z prvej plavby okolo sveta. Vedeli
by sme dnes, že Zem nie je plochou doskou?
Tento projekt nám má
pomôcť pri plnení prierezových tematík: osobnostný a sociálny rozvoj
žiakov, prezentačné zručnosti a tvorba projektu a mediálna výchova.
Všetky výsledné práce žiakov sú zverejnené aj na webovej stránke.
www.zamorske-objavy.wbl.sk.

Medzinárodný deň materinského jazyka
O tom, že materinský jazyk slúži aj na
zábavu, sme sa presvedčili 21.2. - v Medzinárodný deň materinského jazyka. Počas
každej prestávky totiž
žiaci písali rozprávku.
Ale nebola to obyčajná
rozprávka, bola štafetová.
V priebehu prvej
prestávky každý napísal svoj úvod, ďalšiu
prestávku pokračovali
v rozprávke inej triedy. Tretiu prestávku sa
zakryla prvá časť, aby
žiaci nevideli úvod a
pokračovali len v pre-
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došlom texte. Toto sa
zopakovalo aj počas
štvrtej a piatej prestávky a žiaci vymýšľali
pokračovanie len predchádzajúcej časti.
Výsledky ich lásky
k materinskému jazyku si môžete pozrieť
na našej stránke www.
zssacurov.edupage.sk
Mediálny deň
Dňa 30.03. 2011 sa
naša škola ako každý
rok pripojila k Medzinárodnému týždňu médií
a zorganizovali sme
Mediálny deň. Počas
tohto dňa sa piataci
projektovo učili o médiách. Boli pre nich pripravené 4 miestnosti, v
ktorých sa teoreticky aj
prakticky zoznámili s
médiami, ich kladmi aj zápormi. V počítačovej miestnosti na nich čakalo
15 otázok, na ktoré mali nájsť odpovede pomocou internetu. Na rozhlasových hlásateľov sa zahrali v miestnosti určenej pre rádiá. V televíznej
miestnosti pre ne bola pripravená zaujímavá prezentácia. Knižnica slúžila mladým reportérom, učili sa v nej robiť rozhovory so svojimi spolužiakmi aj učiteľmi. Tvorili osemsmerovky, pripravovali ilustrácie, ktoré
môžu využiť v našom školskom občasníku Kvapka.
Táto akcia sa žiakom páči a je pre ne veľmi prospešná.

Deň Zeme

Ako sme oslávili „narodeniny“ našej planéty Zem? Koordinátor environmentálnej výchovy Mgr. Matúš Urban pripravil pre jednotlivé ročníky
zaujímavé aktivity
a úlohy. Žiaci vypracovali pracovné
envirolisty, spísali a
rozvešali rôzne heslá, zložili stonožku
prosieb a návrhov
na ochranu našej
modrej planéty. No
najväčší
úspech
mala módna odpadko prehliadka.
Modely boli úžasné! Deti si z odpadových materiálov
zhotovili nápadité
odevy, za ktoré by
sa nemusel hanbiť ani vychýrený
módny
návrhár.
Videli sme tričko z
igelitovej tašky, košeľu z nových, šaty
z letákov, gitaru aj
črievičky z pet fliaš.
Všetci sme sa pobavili a pripomenuli sme deťom, aká krehká a jedinečná je naša modrá
planéta.

Školská biologická olympiáda

Ľudia si chránia veci, ktoré považujú za dôležité. Sú to hlavne ich
byty, domy, autá. Sú to všetko veci, ktoré si môžeme kúpiť za peniaze.
No čo s tými hodnotami, ktoré sa nedajú kúpiť? K takýmto hodnotám
patrí v neposlednom rade prostredie, ktoré nás obklopuje, v ktorom žijeme, pracujeme, oddychujeme. Každý z nás túži po čistom vzduchu
plnom kyslíka, po vyčistených lesoch a lúkach, upravených trávnikoch
plných kvetov. Každý chce jesť zdravé jedlo. Jednoducho, všetci chceme žiť a to zdravo a pekne.
Vzťah človeka k prírode je veľmi dôležitý najmä pre budúcnosť príro-

dy na našej planéte, ba i jej samotnej existencie.
Poznať prírodu a využívať ju, aby sme jej neublížili, je našou úlohou
a povinnosťou, preto sme už tretí rok na našej škole usporiadali školskú
biologickú olympiádu.
Ako prebiehala?
Úlohy boli vyvesené na stene oproti prírodopisnej učebni. Každý
deň žiaci odpovedali na 2 vyvesené otázky a odpovede na ne vhadzovali
do 8. hodiny nasledujúceho dňa do urničky . Spolu bolo 8 dvojíc
otázok. Do riešenia úloh sa zapojilo 147 žiakov 5. - 9. ročníka.
Víťazmi sa stali: 1. miesto Michal Bundzák 5. A
2. miesto Iveta Vaľková 8. A
3. miesto Kristína Fejková 6.A

S radosťou do školy

V marci 2011 uplynul už rok od začiatku realizácie nášho projektu
pod operačným programom Vzdelávanie a opatrením 3.1. Vďaka tomuto projektu sme v škole vytvorili tri multimediálne učebne s interaktívnymi tabuľami
a
najmodernejšou
technikou. V apríli
2010 sme realizovali
pre žiakov z marginalizovaných rómskych
komunít interaktívny
prípravný kurz pre
prácu s interaktívnou tabuľou. Dnes
žiaci bez problémov
pracujú so všetkými
informačno-komunikačnými technológiami v týchto učebniach. Do školy chodia
s radosťou. Druhou
cieľovou skupinou sú
učitelia našej školy.
Tí v mesiacoch máj
2010 – august 2010
absolvovali
rôzne
vzdelávania pre prácu s interaktívnou
tabuľou a v tvorbe
webových
stránok.
V školskom roku
2010/2011 pracujú učitelia veľmi aktívne na tvorbe metodických materiálov a učebných pomôcok. V rámci projektu si vytvorili webové stránky,
ktoré postupne zapĺňajú edukačnými materiálmi:
www.maban.wbl.sk, www.janah.wbl.sk, www.kere.wbl.sk, www.kory.
wbl.sk, www.darbart.wbl.sk, www.zabka18.wbl.sk, www.megym.wbl.sk,
www.jakubekovav.wbl.sk, www.jakubkovam.wbl.sk, www.saffova.wbl.
sk, www.sokolova.wbl.sk, www.truchan.wbl.sk, www.mluk.wbl.sk, www.
tanah.wbl.sk, www.seligav.wbl.sk, www.lubosport.wbl.sk, www.maruska.wbl.sk, www.dominikacechova.weblahko.sk, www.sirakova.wbl.sk,
www.urban.wbl.sk, www.bueno.wbl.sk
RNDr. Marta Megyesiová PaedDr. Jana Humeníková
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Výsledková listina "Sačurovskej pätnástky" zo dňa 20. marca 2011

16. ročník
Výsledková listina „Sačurovskej
pätnástky“ zo dňa 20. marca 2011
Por.
číslo
1
2
3
4
5

Štart.
číslo
20
13
121
91
130

1
2
3
4

Kategória
A
A
A
A
A

Por. v
kat.
1
2
3
4
5

Čas
00:48:35
00:49:21
00:50:22
00:50:54
00:51:46

Ukrajina
MOK Mszana Dolna
BK Šaca
ŠK Banské

B
B
B
B

1
2
3
4

00:49:44
00:52:36
00:53:50
00:54:28

1961
1959
1958
1960

Kysak
MŠK Vranov
OBS Prešov
PD Magura Zborov

C
C
C
C

1
2
3
4

00:55:04
00:56:38
00:59:28
00:59:56

m
m
m
m

1951
1950
1949
1951

Sopka Seňa
MBK Veľké Kapušany
MOK Mszana Dolna

MARKAM-MOK Mszana Dolna

D
D
D
D

1
2
3
4

00:58:08
01:01:40
01:02:35
01:06:55

Zatorská Izabela
Laczak Magdalena
Gajdošová Romana
Seligová Beáta

ž
ž
ž
ž

1962
1978
1994
1980

Montrial team
360 stopni
Obal servis Košice
Metropol Košice

E
E
E
E

1
2
3
4

00:59:57
01:02:43
01:03:01
01:07:46

Tiszová Alžbeta
Billá Erika
Semanová Zlatka
Vargová Iveta

ž
ž
ž
ž

1957
1963
1958
1971

Tube City IMS Košice
BK Steel Košice
O5 BK Furča Košice
BK Steel Košice

F
F
F
F

1
2
3
4

01:10:56
01:13:31
01:14:53
01:20:49

Meno
Burghardt Jakub
Urban Jozef
Dziewinski Damian
Darvaši Anatolij
Wydra Ján

m/ž Rok nar.
m
1981
m
1986
m
1981
m
1974
m
1975

Oddiel
Polsko
JM Demolex Bardejov
ZS NR Š Sanok
Debrecen
MOK Mszana Dolna

59
136
28
32

Babjak Orest
Sarnicki Janusz
Janovič Peter
Ivančo Michal

m
m
m
m

1968
1966
1962
1970

1
2
3
4

145
15
133
52

Rácz Štefan
Vrábeľ Mikuláš
Pribula Vladimír
Lihosit Ján

m
m
m
m

1
2
3
4

38
89
76
99

Lyznicki Zygmunt
Ficzere Bartolomej
Papp Zoltán
Czyszczon Jerzy

1
2
3
4

131
29
51
40

1
2
3
4

27
74
95
80

1. miesto
2. miesto
3. miesto
4. miesto
5. miesto

Výsledky za okres Vranov:

16. ročník
Výsledky za okres Vranov:		
1. miesto: Matanin Marcel
2. miesto: Ivančo Michal
3. miesto: Vrábeľ Mikuláš
4. miesto: Kolcun Jaroslav
5. miesto: Rovňák Ján
				
Najmladší účastník:
Gajdoš Dávid
Najstarší účastník: 		
Lipovský Jozef
Hlavný rozhodca:
Peter Buc			
Výsledky spracovala:
Anna Bucová		

Matanin Marcel
Ivančo Michal
Vrábeľ Mikuláš
Kolcun Jaroslav
Rovňák Ján

Najmladší účastník:

Gajdoš Dávid

Najstarší účastník:

Lipovský Jozef

Hlavný rozhodca: Peter Buc
Výsledky spracovala: Anna Bucová

V. liga - dospelí SV
Priebežná tabuľka po 28. kole:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Mužstvo
Jasenov
Udavské
Kalnište
Belá n/C
Stakčín
S. Polianka
Soľ
Radvaň
Čierne n/T
Vechec
Zámutov
Ubľa
Sačurov
Kamenica n/C
Humenné
Holčíkovce

Z
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

V
19
16
16
14
13
13
13
13
13
11
11
10
8
7
7
6

R
5
6
2
3
5
4
3
3
2
6
5
5
7
7
4
1

P
4
6
10
11
10
11
12
12
13
11
12
13
13
14
17
21

Skóre
70:24
59:33
69:48
42:46
40:37
54:32
46:35
50:44
47:36
46:51
43:48
38:53
46:47
28:49
31:66
35:95

Body
62
54
50
45
44
43
42
42
41
39
38
35
31
28
25
19
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