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Už 50 rokov si pripomíname, že 22. apríl je venovaný našej planéte.  

SVETOVÝ DEŇ ZEME sa traduje už od roku 1970. 

     Deň Zeme nám má každoročne pripomenúť dopady ľudskej čin-

nosti na životné prostredie. Aj na našej škole sme si tento deň pri-

pomenuli veselými aktivitami. Tvorivou činnosťou sme poukázali 

na to, ako sa správať k našej  zemi.  

     Hlavnou  témou Dňa Zeme bolo pripomenúť žiakom, že všetko 

v našich životoch je pominuteľné a nič by sme nemali brať ako sa-

mozrejmosť. 
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ÚLOHA:  Ľudia často odhadzujú odpadky do pr írody, kde sa veľ-

mi pomaly rozkladajú. Tu vidíš niekoľko príkladov: 

Nájdi v príkladoch informáciu a napíš odpoveď na otázky.  

Koľko rokov potrebuje žuvačka, aby sa v prírode rozložila?  

........................................................................ 

Koľko rokov potrebuje sklo, aby sa v prírode rozložilo?  

.......................................................................... 

Koľko rokov potrebuje plechovka, aby sa v prírode rozložila?  

........................................................................ 

Koľko rokov potrebuje plastová flaša (PET fľaša), aby sa v prírode rozloži-

la? ......................................................... 

Koľko rokov potrebuje pneumatika, aby sa v prírode rozložila?  

................................................................. 
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     Čerstvé ovocie a zelenina zohrávajú významnú rolu v jedálničku každého 

človeka a majú veľký vplyv na vývoj detského organizmu. Zabezpečiť ich pra-

videlný prísun však nemusí byť pre každého rodiča jednoduché. Preto sa naša 

škola rozhodla minulý rok zapojiť do projektu  

Čerstvé hlavičky -  Kaufland, Levočská ulica, sídlisko 3, Prešov. 

      Do projektu sa prihlásilo až 258 základných škôl, ktoré bojovali o zdravý 

balíček pre každého žiaka na celý školský rok 2021/2022. S radosťou Vám 

oznamujeme, že sme tento projekt vyhrali s počtom 15 411 hlasov. 

      Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa do hlasovania zapojili. Svojimi 

hlasmi ste pomohli dostať ovocie a zeleninu práve do našej školy. Naše poďa-

kovanie patrí pedagógom, žiakom, rodičom, starým rodičom  a priateľom školy. 

Pre nás všetkých je dôležité, čo jedia naše deti a veríme, že týmto projektom 

prispejeme k zdravému životnému štýlu žiakov našej školy.   

Koordinátorka projektu: Mgr. Juliána Škvarková 
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Vďaka projektu  

„SPOLU MÚDREJŠÍ“ 

 máme možnosť doučovať žiakov našej 

školy.  

Do projektu sa zapojilo 8 učiteľov, ktorí 

pomáhali zmierňovať dôsledky  

pandémie doučovaním žiakov počas  

mesiacov – apríl, máj a jún 2021. 

     Cieľom rozvojového projektu „Spolu múdrejší“ bolo podporiť školy, ktoré 

prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania žiakov, ohrozených škol-

ským neúspechom, resp. s nedostatočným dištančným vzdelávaním, vytvorili 

podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v stanovenom rozsahu. 

Doučovanie máme úspešne za sebou a  

veríme, že takto budeme pokračovať aj ďalší školský rok. 

 Koordinátorka projektu, Mgr. Iveta Vašková  

pripravila pre žiakov „Múdrejšie diplomy“ a sladkú odmenu za ich účasť na 

vzdelávaní. 
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     Alex je  9 ročný chlapček z Prešova.  

Narodil sa predčasne a celý život bojuje 

s množstvom diagnóz. Vďaka cvičeniam, 

rehabilitáciám a terapiám pomaly napre-

duje. To všetko je však finančne náklad-

né.  

 Alexov príbeh nás oslovil a rozhodli 

sme sa mu v rámci našej školy a našich 

možností pomôcť. 

     Prostredníctvom plagátu sme 

oslovili žiakov, rodičov, zamestnan-

cov školy. Ich úlohou bolo zbierať 

plastové vrchnáky z fliaš, džúsov, 

mlieka, smotany. Nazberaný materiál 

sme separovali do čierneho kontajne-

ra vo vestibule školy. Rátal sa  každý 

jeden vrchnáčik! 

     Vo štvrtok 1. júla sme vyzbierané 

plastové vrchnáky určené na pomoc 

pre  malého Alexa odovzdali v pre-

dajni 101 Drogérie. Ďakujeme všet-

kým za pomoc a podporu. Veríme, že 

aspoň takouto našou malou snahou 

sme prispeli Alexovi k lepšiemu 

zdraviu. 
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     Dňa 26.05.2021 sa na našej Spojenej škole konalo rozlúčko-

vé posedenie absolventov III.PS triedy pri príležitosti ukonče-

nia štúdia na Odbornom učilišti, v odboroch: obchodná  

prevádzka a poľnohospodárska výroba. 
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   V tomto školskom roku 2020/2021 

štúdium ukončilo a získava vysvedče-

nie a výučný list 13 žiakov, z toho 10 

chlapcov a 3 dievčatá.  

      Samotné rozlúčkové posedenie 

s končiacimi absolventmi sa konalo 

najprv chodením s tablom po trie-

dach, neskôr v Altánku SŠ s vedením 

školy, pedagógmi OU a triednou uči-

teľkou PaedDr. J. Strakovou, ktorá 

hostí privítala a slávnostne sa im pri-

hovorila. 

   Absolvent III.PSA. Horvat prednie-

sol poďakovanie rodičom, riaditeľke 

školy, učiteľom OU a triednej učiteľke 

za ich cenné rady a odborné poznatky.  

     Nasledovala „Gril párty“ spojená so  

zábavou a spevom piesní v podaní ab-

solventov: Gypsy Niky a Gabriel.  

     Milí absolventi, nech sa Vám 

v živote darí, držíme Vám  

palce, prajeme všetko dobré, hlavne 

veľa šťastia pri uplatnení sa na trhu 

práce. 
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      Posledný júnový týždeň končiacim absolventom OU, odbor: obchod-

ná prevádzka a poľnohospodárska výroba po úspešnom absolvovaní štú-

dia, triedna učiteľka, PaedDr. Jana Straková spolu s vyučujúcimi  

a vedením školy slávnostne odovzdala výučné listy a vysvedčenia 

v triede III.PS.  

      Končiaci absolventi OU odovzdali vyučujúcim kvety ako prejav vďa-

ky za ich odbornú pomoc, vedenie a cenné poznatky. Triedna učiteľka ab-

solventom zablahoželala k  úspešnému ukončeniu štúdia,  ocenila dosiah-

nuté výsledky a vzornú dochádzku v priebehu štúdia. 

      Veríme, že čas strávený štúdiom na odbornom učilišti Vás obohatil 

nielen o nové poznatky, ale priniesol Vám do života dobrých ľudí 

a hlavne nové príležitosti v pracovnej oblasti. 
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      Dňa 27.  mája 2021 sa žiaci odborného učilišťa spolu s učiteľmi 

odborného výcviku zúčastnili exkurzie na BIO farme vo Východnej. 

     Program prehliadky začal privítaním a prezlečením všetkých 

účastníkov do hygienického úboru. Po vstupnej inštruktáži a obozná-

mení s históriou farmy sme sa spolu so sprievodkyňou presúvali po 

jednotlivých stanovištiach, kde sme boli zážitkovou formou vtiahnutí 

do deja pestovania krmiva a jeho prípravy pre kravy a ovce, procesu 

dojenia, kŕmenia a starostlivosti o hospodárske  zvieratá. 

    Po absolvovaní návštevy sýpky, dojárne, hotela spokojných kráv, 

teliatkova a škôlky, sme si zakúpili bio produkty—syry, liečivé čaje a 

suveníry, ktoré nám budú pripomínať príjemne prežitý zaujímavý deň 

v lone podtatranskej prírody.  
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      Farma bola založená 13.3.1958 v rámci združstevňovania v obci Vý-

chodná ako Jednotné Roľnícke družstvo a za socializmu fungovala vďaka 

značným dotáciám od štátu. Produkovali sa tu rôzne plodiny (zemiaky, 

obilniny, kŕmna repa, ľan, objemové krmoviny), bola tu aj pekáreň chleba 

a zemiakáreň. 

HLAVNÉ PROJEKTY FARMY VÝCHODNÁ: 

Pestovanie krmiva pre naše ovce a kravy, chov zvierat za účelom produkcie 

mlieka – t.j. rastlinná a živočíšna výroba. 

Spracovanie častí mlieka na syry a bryndzu pod vlastnou značkou Farma Vý-

chodná. 

Pestovania BIO byliniek a BIO drobného ovocia, ktorý začal v roku 2012. Do 

roku 2016 sme predávali len surové bylinky, no od roku 2017 začíname s pro-

dukciou vlastných sypaných čajov a výrobkov z drobného ovocia. 

Od roku 2016 sme sa začali venovať Agroturizmu a ponúkame prehliadky na-

šej farmy. 

Naše výrobky môžete nájsť v predajni priamo u nás na Farme alebo 

v predajniach po celom Slovensku. 
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     Aj v tomto školskom roku, pokiaľ to bolo možné, sme sa  schádzali na 

stretnutiach kolégia Zelenej školy.  

     Ako prvé sme vypracovali  Environmentálny akčný plán na nasledujú-

ce certifikačné obdobie a informovali celú školu prostredníctvom násten-

ných novín a školského rozhlasu. 

Vypracovanie 

Environmentálneho 

akčného plánu 
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Spoločne so žiakmi sme realizovali Environmentálny audit školy. Stanovili 

sme si prioritnú tému pre nasledujúce certifikačné obdobie, ktorou je   

ZELEŇ A OCHRANA PRÍRODY.  Zmapovali sme súčasný stav interiéru 

a exteriéru školy a graficky ho znázornili. 

Vypracovanie 

Environmentálneho  

auditu školy 

Grafické zmapovanie súčas-

ného stavu interiéru a okolia 

školy. 
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Uskutočnili sme ďalšie aktivity, aby sme splnili náš Environmentálny akč-

ný plán.  

     Bola to aktivita pod názvom My pre záhradu a záhrada pre nás, ktorá 

zahŕňala zber úrody a prípravu záhrady na zimný spánok.  

     Ďalšou z aktivít bola aktivita Staráme sa o školskú záhradu, ktorá za-

hŕňala výsadbu, polievanie, okopávanie  a  hnojenie na našom školskom 

pozemku na jar. 

Aktivita 

Staráme sa o školskú 

záhradu 

Aktivita  

My pre záhradu a záhrada 

pre nás 
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     V lete sme už mohli školskú záhradu využiť na vyučovanie, ale aj od-

dych v príjemnom prostredí. 

     Všetci sa už tešíme na aktivity, ktoré nás čakajú v nasledujúcom  

školskom roku. 

Vyučovanie v školskej  

záhrade  
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Hádanky pre múdre hlavičky 

Po zemi sa stále plazí, náladu si nepokazí. Čo je to? 

H . . 

Najväčší silák som, unesiem vlastný dom. 

S. . . . . . 

Je to veru prefíkaná stvora, boja sa je aj sliepočky z dvora. 

Začuje i šepot bystrým uškom, popýši sa hrdzavým kožúškom. 

 Čo je to? 

L . . . . 

Keď je malý, milo hrá sa, veľký mrmle ako basa, 

maliny zje hneď, potom líže med. 

M . . . . . 

Stráži dvor a stráži dom, stráži všetkých, čo sú v ňom. 

A keď chce striasť nudu z tela, letí k plotu ako strela. 

P . . 

_______________________________________________________ 
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