Ročník: 7

5

december 2013

OKTÓBER

- mesiac úcty
k s ta r ší m

“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.“ Kto sa naučí vážiť si šediny, nemusí sa báť, že zostane v starobe
nepovšimnutý. Na prejav úcty nestačí len
mesiac október. Na túto úctu by sa nemalo zabúdať počas celého roku. Členovia
predmetovej komisie Umenie a kultúra, Človek a hodnoty, Človek a svet práce a Zdravie
a pohyb si so žiakmi základnej školy uctili najstarších občanov našej obce. Žiaci s kytičkou a sladkou pozornosťou dňa 2.10.2013 navštívili najstarších občanov našej obce:
Andreja Teľváka (1917), Jána Bilíka (1919) a Jána Kolcuna (1921). Naši spoluobčania s
vďačnosťou prijali darčeky od žiakov a zaželali im veľa úspechov v škole. V mene všetkých žiakov základnej školy Vám úprimne blahoželáme. Buďte ešte dlhé roky medzi nami
šťastní a v pokoji si užívajte život v kruhu svojich najbližších. Nech je Vaša jeseň pokojná a slnečná. Nájdime si čas na vľúdne slovo a úsmev neustále, nielen počas októbra.
Mgr. Anna Dubjaková

TEKVICOVÉ VŠELIČO
V októbri sa na našej škole uskutočnil už 3. ročník tejto zaujímavej súťaže. Hodnotila sa najkrajšia a najväčšia dyňa a strašiak.
Celý týždeň žiaci nosili dyne veľké i malé, vyzdobené či vyrezávané. Tohto roku neprialo počasie úrode, málo pršalo, ale aj napriek
tomu sa Brankovi Kapraľovi , žiakovi 4. ročníka, podarilo vypestovať najväčšiu dyňu. Sestry Tkačukove zase získali 1. miesto
za prekrásne vyrezané dyne - hlava námorníka a hlava starca. 2. miesto získala žiačka 1. ročníka Natálka Timková za snehuliaka a 3. miesto patrilo opäť prváčke Zuzke Ihnátovej. Jediného strašiaka zhotovila Sára Dudyová z 3. B triedy. Všetci žiaci boli
odmenení sladkosťou. Ich práce boli vystavené pred Obecným úradom v Stakčíne a mohli potešiť oko všetkých okoloidúcich.
Mgr. Nadežda Kerekaničová

INTEGRÁCIA 2013

Celoslovenský charitatívny koncert Integrácia 2013 prevzal toho roku pod svoju záštitu minister školstva, vedy, výskumu a
športu SR Dušan Čaplovič, predseda PSK Peter Chudík a primátor mesta Košice Richard Raši. Cieľom koncertu Integrácia je
spájať deti so zdravotnými hendikepmi aj bez nich, spájať deti z rôznych sociálnych pomerov prostredníctvom hudby, kultúry,
zábavy...Tu sa nerobia rozdiely medzi jednými a druhými, pretože sa tu spája vzájomná láska, dobrota a ľudskosť. A práve táto
vzájomnosť spojila 25. októbra 2013 všetky deti bez rozdielu, teda zdravé, zdravotne hendikepované i sociálne znevýhodnené a
do posledného miestečka zaplnili Steel Arénu v Košiciach. Aj my žiaci ZŠ s MŠ v Stakčíne sme boli medzi nimi. Tejto veľkolepej
akcie sa zúčastnilo osemdesiattri žiakov, šesť učiteľov a jedna pracovníčka OcÚ v Stakčíne. Spolu s ostatnými deťmi sme tlieskali takým známym umelcom, ako sú napr. skupina IMT SMILE, Peter Bič Project, Ewa Farna, Sisa Sklovská, Ego či Majk Spirit
a mnohým ďalším. V hale vládla vynikajúca atmosféra, ktorá v nás zanechala hlboký dojem a mali sme radosť z toho, že sme sa
mohli Integrácie zúčastniť a prežiť s deviatimi tisíckami detí nádherný koncert. V mene všetkých zúčastnených žiakov ďakujem
starostovi našej obce pánovi J. Kerekaničovi a riaditeľke ZŠ s MŠ v Stakčíne Mgr. T. Kapraľovej za poskytnutie finančných
prostriedkov na túto jedinečnú akciu. Vážime si to a sme si vedomí vašej štedrosti, a preto vám patrí naša veľká vďaka.
Patrik Kofira, žiak 7.B triedy

S I LV E S T E R 2 0 1 3

Kalendár spoločenských podujatí
v našej obci
31.12.2013 od 22.00 hod.

Obec Stakčín
pozýva

SILVESTROVSKÁ ROZLÚČKA

všetkých občanov

pred Obecným domom v Stakčíne

na silvestrovskú rozlúčku

12.01.2014 o 14.00 hod.

so starým rokom
a spoločné privítanie

SO STARÝM ROKOM
a privítanie nového roka

VIANOČNÝ KONCERT

nového roka 2014

v kultúrnom dome

pri hudbe a polnočnom ohňostroji.

15.02.2014

Začiatok o 22.00 hod.

STAKČÍNSKY PLES

pred Obecným domom v Stakčíne.

v kultúrnom dome

M O J I P R A S TA R Í R O D I Č I A

Už niekoľko rokov pripravujú vyučujúce dejepisu pri príležitosti Mesiaca úcty k starším rôzne aktivity pre žiakov druhého
stupňa. V tomto školskom roku vyhlásili súťaž o najzaujímavejšiu prababku alebo pradedka pod názvom Moji prastarí rodičia. Do súťaže sa zapojilo trinásť žiakov z piateho až ôsmeho ročníka. Ich práce spolu s fotografiami prastarých rodičov sú
vystavené na chodbe na druhom poschodí školy, aby si ich mohli prečítať všetci žiaci. Všetky práce boli jedinečné. Každý
príbeh bol osudom človeka, ktorý prežil neľahký život v ťažkých podmienkach. Vybrať najlepšiu prácu bolo preto nemožné, a
tak sa vyučujúce dejepisu rozhodli odmeniť všetkých žiakov zapojených do súťaže. Na odmeny prispelo finančnou čiastkou
nielen vedenie našej školy, ale aj starosta obce pán Ján Kerekanič. Ďakujeme!
vyučujúce dejepisu

ANNA BEREZŇANINOVÁ

Moja prababka sa volá Anna Berezňaninová. Býva spolu s nami v našom dome v Ladomírove. O rok bude mať deväťdesiat rokov. Narodila sa medzi dvoma svetovými vojnami v roku 1925. Žila v dedine Strihovce. Mala ťažký život: chudoba, nedostatok
peňazí, ťažká práca na poli i okolo statku. To všetko musela zvládať. Bolo to o to ťažšie, že ako dvojročná stratila matku. Ona
bola prvorodená, takže s otcom zostali sami. Pre maličké dieťatko to bolo veľmi ťažké. Mama tu zrazu nebola a od tej chvíle
sa z mojej prababky stala polosirota. Otec sa znovu oženil a mal s novou ženou dve deti. Macocha na ňu bola prísna – jej
život sa podobal príbehu o Popoluške. Životné podmienky sa ešte viac zhoršili. Prababka si na tieto časy s hrôzou spomína:“
Boli sme chudobná rodina. Mali sme jednu kravu a aj tú nám zobrali. Keď som bola na rieke prať šaty, prechádzali popri mne
nemeckí vojaci. Rýchlo som sa pred nimi ukryla, ale mala som taký strach, že by sa mi krvi nedorezal.“ Prababku otec vydal
do Ladomírova. Jej rodina tu mala pozemky a výdajom sa majetky rozšírili. Odvtedy býva v Ladomírove. Napriek svojmu veku
sa teší dobrému zdraviu a je plná energie.
Ján Matiko

ANNA SMILNICKÁ

Moja prababka Anna Smilnická bola úžasný človek. Píšem bola, lebo už skoro 2 roky nie je medzi nami. A toto bol asi najsmutnejší deň v mojom živote. Prababka pochádzala z desiatich súrodencov, štyria zomreli. Vydala sa veľmi skoro, mala tri deti a
potom už iba pracovala. Najprv na družstve, potom ako žeriavnička vo Vihorlate Snina. Malé, útle žieňa dvíhalo niekoľkotónové náklady vo výške niekoľko desiatok metrov. Práca bola jej vášňou. Hlavne okolo domu. Zemiaky sa nesadili, neokopávali
ani nevyberali bez nej. Dokonca aj tesne pred smrťou sedela na stoličke a pozerala na nás, ako zbierame zemiaky. Mala rada
deti, vymýšľala nám hry, brávala nás do lesa, do záhradky, kupovala sladkosti a tajne nám dávala peniaze, aj keď ich veľa
nemala. Prababka by sa rozdala. Ona nepotrebovala nič, len chcela, aby mali ostatní. Držala našu rodinu pokope. Chcela, aby
sme sa všetci stretávali, aby sme sa nehádali, správali sa k sebe pekne. Tvrdila, že kde je veľa ľudí, tam je veselo a aj robota
sa skôr urobí. Mal som ju veľmi rád. A veľmi mi chýba. Ale jedno mi z nej ostalo – ani ja nikdy nechýbam na žiadnej zemiakovej brigáde.
Martin Morong

Ďakujeme, Bože!
My sa v našom kraji nebojíme smädu,
lebo blízko máme Starinskú priehradu.
Voda ako krištáľ každému z nás chutí,
piť ju z vodovodu nemusia nás nútiť.
Sme tu šťastní, hraví, zdraví ako repa,
z číročistej vody, čo nám z vrchov steká.
Steká z hôr a kopcov národného parku,
z uličských potokov, z runinského jarku.
Ďakujeme, Bože, za tú dobrú vodu!
Želáme ju všetkým – celému národu!
Viktória Badidová, 4. ročník ZŠ s MŠ
V mesiaci november tohto roku sa tri žiačky štvrtého ročníka
našej základnej školy zapojili do celoslovenskej súťaže Voda
pre život – život pre vodu, ktorú vyhlásila nezisková organizácia Kvapka pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR. Prvé miesto v kategórii próza získala naša žiačka
Michaela Jirušková, v kategórii poézia sa taktiež naša žiačka
Viktória Badidová umiestnila na treťom mieste.

Vôňa vody
Volám sa Miška Jirušková a pochádzam z Prahy. Keď som
mala štyri roky, moja mamka sa vydala za môjho terajšieho
ocka a odišli sme bývať na Slovensko. Teraz mám deväť rokov, bývam v Stakčíne a som žiačkou 4. ročníka ZŠ s MŠ Stakčín. Počas tohtoročných letných prázdnin nás navštívil po
prvýkrát môj pražský dedko Láďa. Bola som rada, že sa mu
u nás veľmi páčilo, ale najviac ma prekvapilo to, ako mu chutila naša voda. „Čo je na nej také zvláštne?“ spýtala som sa
dedka, „ veď je to obyčajná voda!“ „Nemáš pravdu, srdiečko.
Vôbec nie je obyčajná. Ja v nej cítim vôňu vašich krásnych
lúk a lesov“, odvetil mi dedko. „Vôňu? Akú vôňu ? Veď voda
vôbec nevonia!“ zasmiala som sa. „Napi sa a uvidíš“, povedal dedko a podal mi pohár vody. Opatrne som vzala do rúk
pohár vody, priložila som si ho k ústam a pomalými dúškami
som pila. Voda mi stekala dolu hrdlom, príjemne ma chladila
a ja som cítila jej úžasnú chuť a vôňu, ktorú som si doteraz
neuvedomila. Prekvapene som sa pozrela na dedka.
„Vidíš? My v Prahe takú vodu nemáme. A vieš, prečo? Lebo
tá vaša pramení v lone krásnej prírody a steká do priehrady,
ktorú nič neznečisťuje.“
„Veď to sú Poloniny, náš národný park! A tá priehrada sa volá
Starinská priehrada. Učili sme sa o nich v škole!“ skočila som
dedkovi do reči.
„Máš pravdu, moja. Si múdre dievčatko“, pochválil ma dedko
a nalial si ďalší pohár vody...
Cez letné prázdniny, po skončení štvrtého ročníka, plánujeme
s rodičmi navštíviť príbuzných v Prahe. Už teraz viem, čo prinesiem dedkovi. Veľkú fľašu našej chutnej a voňavej vody.
Michaela Jirušková, 4. ročník ZŠ s MŠ

Zdobenie vianočných perníkov
Dňa 5. decembra 2013 sa žiaci druhého stupňa našej školy zúčastnili súťaže
Zdobenie vianočných perníkov. Do súťaže sa zapojilo 27 žiakov z piateho až
deviateho ročníka. Z každej triedy súťažili trojčlenné družstvá. Pri práci každého
žiaka bolo cítiť dôslednosť, precíznosť, nápaditosť i originalitu.
Na prvom mieste sa umiestnili žiaci 8. ročníka, druhé miesto získali žiaci 7.B triedy a tretie miesto žiaci 7. A a 9.B triedy. Všetci účastníci súťaže dostali za svoju
prácu sladkú odmenu.
Poďakovanie patrí Mgr. Jane Morongovej a Martinovi Morongovi za upečenie
perníkov a pani Vaskovej za prípravu polevy.
Mgr. Anna Dubjaková

Športom proti drogá m
Dňa 22.novembra 2013 prežilo 28 žiakov 1. stupňa spolu so svojimi rodičmi krásnu športovú akciu, ktorá bola vyvrcholením
Týždňa boja proti drogám. Začala sa o 16.00 hodine. Hneď na začiatku sa prítomní žiaci a ich rodičia rozdelili do 3. družstiev:
ovocníčkovia, zeleninári a pekári. V takejto zostave súťažili vo všetkých športových disciplínach, ktoré boli rozdelené do 3.
blokov. Prvý blok trval jednu hodinu a úlohou všetkých bolo v telocvični tancovať zumbu v doprovode profesionálnej cvičiteľky
p. M. Sičovej. Vydržali všetky družstvá. Nasledovala polhodinová prestávka, počas ktorej sa všetci v školskej jedálni občerstvili
chlebíkmi, závinmi a čajom. V druhom bloku si v spoločenskej miestnosti zmerali družstvá svoje sily v netradičných športových
disciplínach- hľadanie balónov po škole s baterkou, tanec s balónmi na čele, papierový had, múmia Popolušky a stoličkový
tanec. Po krátkom oddychu sa opäť presunuli do telocvične, kde pre nich učiteľ TEV Mgr. M. Hudák a p. uč. Mgr. J. Morongová
pripravili ďalšie súťaže- opičí slalom, skoky v mechu, beh- trojnožka, beh v plutvách a pohyblivý chodník. Za každú disciplínu
získavali družstvá body. Víťazným sa stalo družstvo s najväčším počtom bodov a bolo odmenené tortou, na ktorej si nakoniec
pochutnali všetky deti. Na záver tejto športovej akcie, ktorá sa skončila diskotékou v neskorých večerných hodinách, poďakovala
v mene všetkých rodičov kapitánka víťazného družstva p. Mgr. J. Boberová učiteľkám 1. stupňa, vedeniu školy a p. uč. Mgr. M.
Hudákovi za príjemne strávený čas.
Mgr. V. Husťaková

Užitočné
linky

ZŠ: 769 21 18, zdravotné stredisko: MUDr. Bôžik 769 27 00, MUDr. Haničáková 769 23 44, MUDr. Kelly 769 27 01,
Lekáreň: 758 37 40, Pošta Stakčín: 767 43 08, Gréckokatolícka Cirkev Farnosť Ochrany Presvätej Bohorodičky v Stakčíne: 767 41 54
Pravoslávny farský úrad: 767 41 11
Kontakt na správcu cintorína: Ján Zubaľ – 0907275136 v prípade neprítomnosti ho zastupuje Juraj Hudák – 0911610396
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