
AKO SA “ULIAŤ” Z VYUČOVANIA 
ALEBO HVIEZDOSLAVOV KUBÍN NA ZDRAVOTKE

Úvodné vety mi veľmi nejdú, tak preto žiadnu ne-
napíšem. Ešte jedno upozornenie: Sklamem vás, 
toto nie je návod, ako sa vyhnúť vyučovaniu, ak ste 
hľadali niečo také, tak je mi ľúto, skúste radšej pa-
ralen s kávou.
Jedného dňa, keď sa sneh topil a 
Zdenka vrieskala (úplne obyčajný 
deň) sa niečo stalo. Čosi, čo bolo 
výnimočné pre pár ľudí. Niečo, na 
čo čakali celý rok (niektorí sa tomu 
chceli vyhnúť, ale o tom neskôr).
Aha, hups, vy viete o čo ide, lebo ste 
si prečítali nadpis. Tak poďme rov-
no k veci. Táto súťaž bola pre mňa 
neobyčajná. A nie preto, že som na 
nej bol len dvakrát. Niečo sa totiž 
oproti vlaňajšku zmenilo. Bolo toho 
viacej, no medzi najzákladnejšie 
zmeny patrila prítomnosť pani prof. 
Škodyovej (hej, aj mňa prekvapilo, 
čo má prednes spoločne s fyzi-
kou alebo chémiou) a samozrejme 
prvákov, ktorí boli úžasní. A ako som sa vlastne ulial 
z vyučovania ? Niekto mi raz povedal, že múdri ľu-

dia sa ulejú skôr ako hlúpi a bude to pre nich ľahšie, 
preto som sa zarmútil, lebo mne to išlo dosť ťažko. 
No späť k súťaži. Prebiehalo to asi takto: Súťažia-
ci recitovali (logické), potom ich porota ohodnotila 

(ešte logickejšie). A výsledok? Bolo 
to super. Asi ste čakali, že sem na-
píšem aj výhercov, ale tých uvidíte 
aj na stránke školy. Spomeniem len 
zopár mien. V prvom rade je to Šte-
fánia Tessárová. Potom je to Martina 
Bachledová, ktorá prednášala v rus-
kom jazyku . No a isteže výhercovia. 
Z prózy to bola Kristína Bajnoková, 
ktorá oproti minulému roku ukázala, 
čo je v nej a nedala svojim súperom 
šancu. A napokon víťaz poézie, Fran-
tišek Gallik, ktorý na súťaž ísť nech-
cel, myslel si, že sa zhodí a nakoniec 
vyhral. No napriek tomu citujem 
prof. Kurucovú : „Všetci sú víťazi“.
Ale už rozprávam priveľa, čiže na-
jedli sme sa, napili sa a opustili bu-

dovu školy na začiatku ôsmej vyuč. hodiny. Čo viac 
si človek môže priať ?
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STRUČNE V KOCKE ...

ŽUR 2014
V aréne OC MAX sa 17.decembra uskutočnil tradič-
ný turnaj ŽUR  medzi Žiakmi, Učiteľmi a Rodičmi 
Strednej zdravotníckej školy v Poprade tentoraz v 
bowlingu. Do turnaja sa aktívne zapojilo 20 súťa-
žiacich. Po štvorkolovej súťaži sa vyhodnotili naj-
lepší jednotlivci podľa najvyššieho priemerného 
výsledku. Prvenstvo obhájil Peter Kubík, učiteľ te-
lesnej výchovy. Na druhom mieste skončil Domi-
nik Majer zo IV.ZA A triedy a tretie miesto získala 
Zuzana Čopíková, učiteľka anglického jazyka. Zví-
ťazili však všetci, ktorí si našli čas a niekoľko hodín 
sa venovali aktívnemu športu.
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VIANOCE V STACIONÁRI
Vianočné sviatky sú obdobím, na ktoré netrpezlivo 
čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú 
pocitmi šťastia, pohody a harmónie. Pre každého z 
nás je dôležité , aby sa dni napĺňali spokojnosťou, 
osobným uplatnením. Vianočný čas má svoje čaro 
pre každého, kto sa nepozerá iba očami, ale i srd-
com a je príležitosťou zastaviť sa a pozrieť sa do 
svojej duše a do duše ľudí, ktorí neboli obdarovaní 
úplným zdravím. Tie-
to chvíle vianočné 
sa snažili spríjemniť 
svojím programom 
žiačky 2. ZA B triedy 
v Dennom stacio-
nári na Francisciho 
ulici v Poprade dňa 
12.12.2014. Najkraj-
ším darčekom pre 
nás bolo vidieť v 
očiach týchto ľudí 
radosť a úsmev.
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