Deň PSK 2019
Zoznam stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
Aktivity škôl s uvedením linku a kontaktu na zodpovednú osobu
Škola/školské
zariadenie

Gymnázium L. Stöckela

Sídlo

Bardejov

Ulica

Jiráskova 12

Popis akcie - Deň PSK 2019

Okres

BJ

11.11.2019
- 8.00 - 12.00 hod. - Finančná gramotnosť v spolupráci so Štatistickým úradom Prešov
- 9.35 - 10.20 hod. - Hodina geografie - projekt Geografická analýza PSK
12.11.2019
1. Otvorené hodiny občianskej náuky v čase riadnych vyučovacích hodín:
2. 8.40 – 9.25 hod.
4. 10.40 – 11.25 hod.
2. Prezentácia PSK na triednických hodinách.
3. Televízia GLS - Pásmo básní viažúcich sa k novembru 1989. Kapela školy zahrá pieseň Pravda víťazí a sólisti zaspievajú pieseň Sľúbili sme si lásku.
4. Prehliadka priestorov školy a školskej jedálne v čase:
8.00 – 8.45 hod.
10.35 – 11.20 hod.
11.25 – 12.10 hod.
14.11.2019
Slávnostná akadémia k 30. výročiu nežnej revolúcie /10.00 - 12.00 hod./
www.gymlsbj.sk
Mgr. Alena Gombošová, gombosova@gymlsbj.sk, 054/472 2781

Hotelová akadémia J.
Andraščíka

Bardejov

Pod Vinbargom 3

BJ

Pripomíname si Nežnú revolúciu - Miesto: učebne školy, Čas: 7.45 – 8.30, Obsah: Žiaci školy si so svojimi pedagógmi pripomenú udalosti novembra 1989 a jeho
posolstvo si overia v malom vedomostnom kvíze.
Jesenná výprava do gastronómie Miesto: Dielne PV – Ľudová jedáleň - jedáleň Čas: 10.30 – 13.30
Obsah: Slávnostná tabuľa s jesennou tematikou a prezentácia zručností žiakov.
"Starší učia mladších" Miesto: Centrum odborného vzdelávania pre gastronómiu, hotelierstvo, obchod a služby Čas: 14.10 – 16.10
Obsah: Deň otvorených dverí v baristickom krúžku. Prezentácia činností baristického krúžku a zručností žiakov v príprave kávy a miešaných nápojov pre žiakov
základných škôl, rodičov a verejnosť spojená s ochutnávkou.
Stretnutie s poslancom PSK v knižnici Miesto: školská knižnica Čas: 10.00 – 12.00
Beseda s poslancom PSK a bývalým absolventom školy Ing. Jozefom Kmecom, PhD. o kompetenciách PSK a práci poslanca PSK spojená s prezentáciou prác žiakov
o zaujímavostiach okresov PSK
Prezentácia PSK Miesto: Vestibul Hotelovej akadémie Jána Andraščíka Čas: 8.00 – 16.00
Návšteva inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
Miesto: HOS Bardejov, Šarišské múzeum a Okresná knižnica D. Gutgesela v Bardejove
Obsah: diskusia "Za železnou oponou"o slobode, socializme a Nežnej revolúcii , návšteva expozícii, výstava Andyho Warhola, premietanie filmu a beseda o M. R.
Štefánikovi
Tematická exkurzia "Lipovce"
Tematická exkurzia žiakov študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu do Lipoviec, rodiska Jána Andraščíka, slovenského spisovateľa a
katolíckeho kňaza, po ktorom bol škole prepožičaný čestný názov Hotelová akadémia Jána Andraščíka
web: https://habj.edupage.org/
Ing. Martina Šimcová, mail: skola@habj.sk, telefonický kontakt: 054/488 51 26

Škola/školské
zariadenie

Spojená škola

Sídlo

Bardejov

Ulica

Štefánikova 64

Popis akcie - Deň PSK 2019

Okres

BJ

1. Prezentácia školy pre verejnosť - prehliadka priestorov školy a školskej jedálne v čase od 8.00 – 12.00 hod.
2. Školská knižnica nás spája - prezentácia školskej knižnice ako kultúrny a informačný zdroj.
3. Netradičná prezentácia PSK - premietanie prezentačného krátkometrážneho filmu "Sedem divov sveta" v čase od 8.00 – 12.00 hod.
4. Výstava prác žiakov odboru grafik digitálnych médií zameraná na tematickú tvorivosť žiakov - vo vestibule školy.
5. Triednická hodina venovaná Dňu PSK.
www.spojenabj.sk

Gymnázium L. Stöckela

Spojená škola Juraja
Henischa

Bardejov

Bardejov

Jiráskova 12

Slovenská 5

BJ

BJ

RNDr. Svetlana Džalaiová, tel. 054/4880154, dzalaiova@spojenabj.sk
Otvorené hodiny občianskej náuky so zameraním na predstavenie kompetencií vyšších územných celkov, Prešovského samosprávneho kraja, zaujímavosti regiónu,
školy (určené nielen pre študentov školy, ale aj pre verejnosť).
Čas trvania:
• 7.45-8.30
• 9.35-10.20,
• 11.20-12.05,
• 12.15-13.00
www. ssjh.sk
Mgr. Jozef Homza, PhD, 054/4861952

Stredná priemyselná škola
Bardejov
technická

Komenského 5

BJ

-propagačné panely vo vestibule školy zamerané na prezentáciu aktuálnych faktografických údajov, kultúrnych pamiatok či prírodného bohatstva Prešovského
samosprávneho kraja - vestibul školy, sprístupnené verejnosti od 11.11. - 22.11.2019, - Mgr. Popovcová, Mgr. Hiščárová
- žiaci 3. ročníka sa zúčastnia besedy s Ing. Jozefom Kmecom, PhD., členom rady školy a poslancom VÚC za Bardejovský okres o práci poslanca - Aula SPŠT BJ,
12. 11. 2019 0 9.30 hod - Mgr. Dzubáková
- hodiny občianskej náuky a dejepisu tematicky zamerané na prezentáciu kompetencií VÚC, tradície nášho regiónu 11.11.2019 - 15.11.2019 - Mgr. Dzubáková, Mgr.
Hiščárová
-propagačné panely vo vestibule školy zamerané na 30. výročie Nežnej revolúcie - vestibul školy, sprístupnené verejnosti od 11.11. - 22.11.2019 - Mgr. Dzubáková
-účasť žiakov 2. a 3. ročníka na besede Za železnou oponou - 6.11.2019 Hornošariské osvetové stredisko Bardejov - Mgr. Dzubáková
- Deň študentstva spojený so slávnostnou imatrikuláciou - telocvičňa SPŠT BJ, 15. 11.2019 10.00 hod - Mgr. Janečková, Mgr. Chovancová
-vedomostný kvíz tematicky zameraný na 30. výročie Nežnej revolúcie - Aula SPŠT BJ, 20.11.2019 - Mgr. Dzubáková, Mgr. Popovcová
www.spsbj.sk
Ing. Jaroslav Bujda, bujda@spsbj.sk, 0901 714 603

Gymnázium arm. gen. L.
Svobodu

Humenné

Komenského 4

HE

- Prednáška k 30. výročiu Nežnej revolúcie, spojená s kvízom
- Prednáška k 30. výročiu Nežnej revolúcie v anglickom jazyku, určená pre žiakov 2. ročníka bilingválneho gymnázia, spojená s kvízom v anglickom jazyku
- Tvorba obrazov( plagátov) na tému Nežná revolúcia, prezentácia prác v aule školy a vyhodnotenie, vybraní žiaci
- Písanie esejí k výročiu Nežnej revolúcie, vybraní žiaci
- Čítanie ukážok z diel autorov, ktorí tvorili v období socializmu
- Návšteva MMUAW v Medzilaborciach- 2. D
- Návšteva Vihorlatskej knižnice v Humennom
Aktivity v škole budeme realizovať počas vyučovania( od 7.45- 14. 00) na vybraných vyučovacích hodinách- SJL, ANJ, UKL, DEJ a GEG. Predpokladáme, že
prednášku spojenú s kvízom a čítanie ukážok z kníh zrealizujeme na jednej vyučovacej hodine( pre každú aktivitu jedna hodina) a maľovanie plagátov a písanie esejí
na dvoch hodinách. Z týchto prác následne v aule školy nainštalujeme výstavu
https://gaglshe.edupage.org

Svobodu

Škola/školské
zariadenie

Humenné

Sídlo

Komenského 4

Ulica

HE

Popis akcie - Deň PSK 2019

Okres
Mgr. Adriána Pavlenková, pavlenkovaa@gmail.com

Hotelová akadémia

Humenné

Štefánikova 28

HE

- Návšteva Vihorlatskej knižnice, - Reminiscencie Nežnej revolúcie - historicko-dokumentárne pásmo k 30. výročiu Nežnej revolúcie, - Zdravá výživa pre žiakov ZŠ
Laborecká (príprava pokrmov studenej kuchyne, príprava slávnostných tabúľ, názorné ukážky slávnostného stolovania, príprava smoothie, miešanie nápojov),
nástenka PSK v reštaurácii Siesta, - slávnostná tabuľa, - prezentácia jedál starých materí (vrátane receptúr, výstavy krojov, kníh), - prezentácia zážitkovej
gastronómie, nástenka vo vestibule "Zaujímavosti PSK", - kvíz pre 4. ročník "Zaujímavosti PSK", - prezentácia finančnej gramotnosti (beseda s pracovníčkou úradu
práce a hra Finančná odysea), - návšteva seniorov žiakmi školského internátu

Gymnázium L. Stöckela

Bardejov

Jiráskova 12

BJ

https://hahe.edupage.org/news/
Ing. Mariana Chudíková, 0907909496, riaditelhahe@gmail.com

Obchodná akadémia

Humenné

Komenského 1

HE

1. Poznaj náš kraj - otvorená hodina OBN, prezentácia pre žiakov o PSK, kvíz o PSK, zodpovední: vyučujúci OBN
2. Finančne gramotný žiak PSK - súťaž pre žiakov z oblasti finančnej gramotnosti, pri ktorej bude použitá hra Finančná odysea. Zodpovedná vedúca predmetovej
komisie odborných predmetov a koordinátor finančnej gramotnosti. tejto aktivity sa zúčastnia vybraní žiaci (približne 25).
3. Vystúpenie pre seniorov (folkórne pásmo) - DDS Mierova 60, Humenné, zodpovedná koordinátorka ŽŠR a vybraní žiaci
4. Návšteva Vihorlatskej knižnice - téma: bibliografická informatívna príprava pre žiakov. Účasť: trieda 2. A, zodpovedná: triedna učiteľka
www.oahe.edupage.sk
Ing. Alena Židová, riaditeľka školy, e-mail: riaditel@oa-he.vucpo.sk, telefón: 0948 393 401

Stredná odborná škola
obchodu a služieb

Humenné

Mierová 1973/79

HE

1. Prezentácia k 30. výročiu Nežnej revolúcie (otvorená hodina na teoretickom vyučovaní) - cca. 8:00 - 9:00 hod. - zodp. vyučujúci OBN
2. Prezentácia a súťaže - Poznávaj svoj kraj (otvorená hodina na teoretickom vyučovaní) - cca. 10:00 - 13:00 hod. - zodp. vyučujúci odborných predmetov
3. Návšteva múzea a skanzenu v Humennom - vybrané triedy s triednymi učiteľmi
4.
Prezentácia kraja spojená so zaujímavými súťažami pre žiakov našej školy (kozmetický a kadernicky salón)
5. Prezentácia regionálnych jedál spojená so slávnostným stolovaním a poropagáciou učebných a študijných odborov (úsek praktického vyučovania) pre žiakov,
pedagógov, verejnosť
www.sousluzhe.edu.sk
Ing. Mária Hirjaková, zastupca@sousluzhe.edu.sk, 0915 869 093

Stredná odborná škola
polytechnická

Humenné

Štefánikova 1550/20

HE

Na hodinách slovenského jazyka a literatúry budú žiaci tvoriť umelecký opis rôznych kultúrnych pamiatok v rámci PSK, takisto budú riešiť úlohy zamerané na čítanie
s porozumením textov týkajúcich sa PSK.
Na prvej vyučovacej hodine (7:50 – 8:35) sa uskutoční otvorená hodina občianskej náuky na tému právomoci PSK.
Učitelia si pripravili besedy na rôzne témy:
• Poznáš olympionikov z nášho kraja?
• Možnosti uplatnenia absolventov našich odborov v rámci PSK
• Poznaj svoj kraj
• Kompetencie PSK a pod.
Na hodinách odborných počítačových predmetov budú žiaci vytvárať prezentácie s tematikou PSK.
Žiaci v stavebných odboroch sa zamerajú spolu s učiteľmi na kartografiu PSK, rozvoj stavebníctva a stavebné firmy v PSK.
www.soshe.sk
Mgr. Miriama Krišková, zastupca@soshe.sk, 0903 487 579

Škola/školské
zariadenie

Stredná odborná škola
technická

Sídlo

Humenné

Ulica

Družstevná 1737

Popis akcie - Deň PSK 2019

Okres

HE

1. otvorené hodiny DEJ, OBN: od 07.50 hod. do 12.00 hod.(od 1. po 5. vyučovaciu hodinu) sa uskutočnia otvorené hodiny DEJ a OBN
2. workshop "Nežná revolúcia": žiaci spolu s vyučujúcimi pripravia prezentáciu spojenú s kvízom k udalostiam v roku 1989
3. Vihorlatské múzeum: 30 ž navštívi Vihorlatské múzeum v Humennom o 10.00 hod.
4. Vihorlatská knižnica: žiaci 1. ročníka spolu s vyučujúcimi SJL navštívia Vihorlatskú knižnicu v Humennom od 10.00 hod.
5. Múzeum Andyho Warhola, Medzilaborce
www.sosthe.sk

Gymnázium L. Stöckela

Bardejov

Stredná zdravotnícka škola Humenné

Jiráskova 12

Lipová 32

BJ

HE

Mgr. Jana Harasimová, 0948 840 510, zastupcovia.sosthe@gmail.com
1. Projektový deň na hodinách slovenského jazyka venovaný výročiu Nežnej revolúcie :
Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu - výstava záložiek z Projektu záložka do knihy spája školy a spoznávanie osobností demokracie prostredníctvom čítania
a štúdia osobností na záložkách, ktoré nám poslala partnerská škola SZŠ Liptovský Mikuláš
- Sloboda je zodpovednosť - úvaha a beseda s pedagógom, ktorý je z generácie, ktorá vie odpovedať na otázky vychádzajúc z vlastných skúseností a svojich
spomienok ( inšpirácia z projektu Nemá trieda).
- Čítanie a počúvanie textov vytvorených v roku 1989
2. 30 výročie Nežnej revolúcie - vysielanie prostredníctvom školského rozhlasu pre žiakov školy pri príležistosti výročia
3. Súťaž v poskytovaní prvej pomoci organizovanej pre žiakov IX. ročníka základných škôl . Prihlásené družstvá žiakov základných škôl preukážu na súťaži svoje
schopnosti v poskytovaní prvej pomoci pri vybraných stavoch spojených s privolaním záchrannej služby a transportom . Súčasne si môžu žiaci základných škôl
obzrieť priestory školy.
www.szshe.sk
Mgr. Alžbeta Fedorjaková, zástupkyňa riaditeľky školy, fedorjakova@szshe.sk, tel. 0577754339
EKO prednášky pre žiakov 2. a 3. ročníka na udržateľnej výroby, reciklácie plastov a textilu a etického prístupu k biznisu v spolupráci s O.Z. sobi.eco -zodpovedná
PK prírodovedných predmetov - p- D Slovíková

Gymnázium P. O.
Hviezdoslava

Kežmarok

Hviezdoslavova 20

KK

www.gymnaziumkk.sk
Mgr. Daniela Mihóková

Hotelová akadémia Otta
Brucknera

Kežmarok

MUDr. Alexandra
29

KK

"Nežná revolúcia" - beseda s p. Mgr. Jurajom Kredatusom, členom Rady školy a pracovníkom PSK (12.11.2019);
"Prešovský samosprávny kraj" panelová prezentácia vo vestibule školy (11.-15. 11. 2019);
Súťaž pre žiakov 1. a 2. ročníka o Prešovskom samosprávnom kraji (12.11.2019) - garant PaedDr Tatiana Školníčková, učiteľka občianskej náuky;
"Tatranské smoothie" - príprava mliečnych kokteilov s typickými plodmi Tatier - vestibul školy (12.11.2019);
Aktivita projektu St. Nicolaus Young Bartenders talent, ktorý sa organizuje so Slovenskou Barmanskou Asociáciou;
https://haobkk.edupage.org/
kontaktná osoba - PhDr. Darina Siskovičová, riaditeľka školy, mobil.: 0903 615 147

nedodali v termíne
SOŠ agropotravinárska a
tecghnická

Kežmarok

Kušnierska brána
349/2

KK

Škola/školské
zariadenie

Sídlo

Ulica

Popis akcie - Deň PSK 2019

Okres

Stredná odborná škola

Kežmarok

Garbiarska 1

KK

Gymnázium L. Stöckela

Bardejov

Jiráskova 12

BJ

- otvorená hodina občianskej náuky zameraná na predstavenie kompetencií Prešovského samosprávneho kraja
- prezentácia zaujimavosti Prešovského samosprávneho kraja pre žiakov školy spojená s kvízom o pamiatkách kraja
- prezentácia PSK vo vstupnom vestibule školy pre žiakov aj prip. návštevníkov školy - verejnosť - Power Pointová prezentácia počas prestávok prip. podľa záujmu
- návšteva Múzea Hradu v Kežmarku (organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK) - žiaci s pedagogickým dozorom
- beseda s PhDr. Petrom Petrasom - chatár Rainerovej chaty vo Vysokých Tatrách - prírodne zaujímavosti nášho kraja, zakladateľ hnutia VPN, priamy účastník
nežnej revolúcie v Kežmarku - beseda zameraná aj na 30 výročie nežnej revolúcie
Aktivity sa budú konať v budove teoretického vyučovania v čase od 10:00 do 13:00
https://www.sos-garbiarska1-kk.sk/news/#news-586
Ing. Vojtech Wagner - zástupca riaditeľky školy, 0905 741 357, vojtech.wagner@mail.t-com.sk
Európa v našom kraji (beseda)
Mgr. Miloslav Repaský poslanec PSK, Komisia pre hospodársku politiku ECON, Komisia pre prírodné zdroje pri Európskom Výbore regiónov v Bruseli NAT,
komisia školstva PSK
Mgr. Matuš Žac, Manažér Informačného centra Europe Direct Prešov, Inštitút politológie Prešovskej Univerzity v Prešove
Mgr. Róbert Kiraly, Inštitút politológie Prešovskej univerzity v Prešove

Škola umeleckého
priemyslu

Kežmarok

Slavkovská 19

KK

Výstava návrhov poštových známok - Osobnosti PSK (práce žiakov ŠUP Kežmarok)
Výtvarná súťaž pre žiakov ŠUP o zaujímavé ceny.
www.supkk.sk istagram:strednaumeleckakk, facebook: Stredná umelecká škola Kežmarok
Mgr. Jaroslav Sarna - zástupca riaditeľky školy pre odborne vzdelávanie

Spojená škola

Bijacovce

1

LE

zastupca@supkk.sk 0910 183 539

Deň PSK na Spojenej škole v Bijacovciach sa uskutoční dňa 12.11.2019. Začiatok o 8,00 hod.
Video o PSK https://www.youtube.com/watch?v=fSa3Cc2i7Ik
Prednáška o PSK /PPT/ Interaktívne stránky 4 okresov PSK, Vedomostný kvíz,Vyhodnotenie kvízu – zhrnutie
Video o nežnej revolúcií, Prednáška o nežnej revolúcií, Diskusia na tému – Ovocie nežnej revolúcie, Vedomostný kvíz
Názor a postrehy zo života týkajúce sa PSK
https://www.youtube.com/watch?v=fSa3Cc2i7Ik
Ing. Agáta Kamenická, 0915701234

Gymnázium J. FranciscihoLevoča
Rimavského

Kláštorská 37

LE

Deň PSK: začiatok 11.11.2019 o 12:45 hod. - beseda v Mestskej knižnici J. Henkela v Levoči o živote a tvorbe Ireny Brežnej. Následne 21.11.2019 sa uskutoční
beseda s autorkou Irenou Brežnou v aule gymnázia.
Počas Dňa PSK 12.11.2019:
8:00 - 13:30 hod. - "Cesta do socializmu" - spoločnosť v socialistickom Československu pomocou interaktívnej hry pre žiakov školy
10:00 - 11:00 hod. - ukážky 3D tlače, robotiky a úloh súťaže FLL
11:00 - 11:45 hod. - otvorená hodina občianskej náuky na tému: "Spoznávame zrod demokracie"
12:45 - 13:30 hod. spoznávame archívny materiál v Štátnom archíve v Levoči - odzrkadľovanie spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života
východoslovenského regiónu a jeho obyvateľstva
12:00 - 16:00 hod. - sprístupnené priestory školy verejnosti - škola poskytne záujemcom možnosť pozrieť si exteriér a interiér školy vrátane historickej auly, v prípade
záujmu poskytne fundovaný výklad o histórii budovy a miesta, kde škola sídli
- celodenné premietanie prezentácie o PSK vo vestibule školy.
gymjfrle.edupage.org

Rimavského

Škola/školské
zariadenie

Sídlo

Ulica

Popis akcie - Deň PSK 2019

Okres
Viera Kopaničáková, kopanicakova@gmail.com, 053/4512250

Gymnázium L. Stöckela
Bardejov
SOŠ služieb Majstra Pavla Levoča

Jiráskova 12
Kukučínova 9

BJ
LE

DOD - škola umožní záujemcom pozrieť si exteriér a interiér školy vrátane športovej haly a dielní , kde prebieha odborný výcvik. Prehliadka priestorov školy pre ZŠ
v čase: 8:00 - 8:45 hod., 10:35 - 11:20 hod., 11:25 - 12:10 hod.
Súčasťou DOD bude aktivita určené pre žiakov základných škôl – „ Ozdob si svoj perník“.
- na hodinách občianskej náuky si žiaci pozrú prezentáciu, v ktorej spoznajú fungovanie úradu PSK, hodiny budú zamerané na minulosť, geografickú polohu, oblasti
a súčasnosť PSK,
- na hodinách dejepisu sa žiakom pustí prezentácia k oslavám 30. výročia „Nežnej revolúcie“,
- na hodinách slovenského jazyka a literatúry študenti absolvujú kvíz „Ako poznáš svoj kraj, v ktorom žiješ? “, ktorý bude obsahovať otázky zamerané na minulosť,
geografickú polohu, kultúrne bohatstva, turistické možnosti a atrakcie v našom regióne. Najúspešnejší žiaci budú odmenení.
- počas celého dňa bude premietanie prezentácie o PSK a prezentácie našej školy vo vestibule školy,
- prezentáciu „ Zdravé cukrovinky “ zabezpečia majsterky OVY v odbore cukrár, možnosť spoznania nových receptúr zdravších cukrárskych výrobkov, informácie
o tradičných cukrovinkách regónu a možnosť ochutnávky
https://sosmplevoca.edupage.org/
RNDr. Viera Labudová, zastupca@souplevoca.sk

Stredná odborná škola
pedagogická

Levoča

Bottova 15A

LE

08. 11. 2019 od 8.00 – 12.00 hod. (sprievodná akcia):
• mala generálna skúška ku galaprogramu „NEŽNÁ 30“ pod vedením režisérky Tatiany Husárovej. V programe účinkuje 23 žiakov pod vedením PaedDr. Boženy
Švábovej, PhD.
11. 11. 2019 (sprievodná akcia):
• beseda s poslancom za PSK Prešov Mgr. Miloslavom Repaským na tému PSK jeho fungovanie a rozvoj Prešovského kraja,
• rozhovory k nežnej revolúcii na hodinách dejepisu pod názvom "Za železnou oponou" a príprava nástenky k nežnej revolúcii "Sľúbili sme si..." pod vedením
PhDr. Martiny Ziburovej Štefaňak.
12. 11. 2019:
• rozhovory o nežnej revolúcii na hodinách dejepisu a občianskej výchovy pod vedením PhDr. Martiny Ziburovej Štefaňak a PaedDr. Pavla Repašského,
• inštalácia panelu s tematikou nežná,
• rozhlasová relácia do školského rozhlasu,
• 25 žiakov sa zúčastní pod vedením PaedDr. Boženy Švábovej, PhD. Dňa PSK 2019 na PSK v Prešove s programom – tematický sa jedná o pohybovú etudu s
hudbou spojenou s nežnou revolúciou (Modlitba pre Martu – Marta Kubišová, Pocta Majakovskému – Robo Grigorov, Do batôžka si nalož... – Jaro Filip.
13. 11. 2019 – 8.00 – 18.00 hod.:
• veľká generálna skúška v Divadle Jonáša Záborského v Prešove ako príprava na galaprogram „NEŽNÁ 30“ pod vedením PaedDr. Boženy Švábovej, PhD.
14. 11. 2019 – 8.00 – 20. 00 hod.:
• dopoludňajšie a večerné vystúpenie programu „NEŽNÁ 30“.
www.spgslevoca.sk
kontaktná osoba - PhDr. Martina Ziburová, Štefaňak, ziburova@spgslevoca.sk - zodpovedná osoba za akciu.

Gymnázium

Medzilaborce

Duchnovičova 13

ML

1.A Návšteva Vihorlatského múzea a kaštieľa v Humennom, krypty v Osadnom a Observatória v Kolonici - pozorovanie nočnej oblohy, 8:24 - 18:00
2.A Návšteva Vihorlatského múzea a kaštieľa v Humennom, 8:24 - 14:23
3.A Návšteva Galérie Miro a kaštieľa v Snine - muzeálne expozície, nádvorie, fontána, galerijné výstavy, mestská knižnica, expozícia "Ozveny Sniny", 6:18 - 17:50
4.A Návšteva Múzea moderného umenia AW v Medzilaborciach - komentovaná prehliadka expozícií MMUAW, prednáška Michala Bycka, PhD. : Význam múzea
Andyho Warhola, života a diela Andyho Warhola v kontexte s percepciou súčasného výtvarného umenia doma a v zahraničí, Ateliér u Andyho - výtvarné dielne,
10:00 - 12:30
https://gymlab.edupage.org/news/

Gymnázium

Škola/školské
zariadenie

Medzilaborce

Sídlo

Duchnovičova 13

Ulica

ML

Popis akcie - Deň PSK 2019

Okres
Mgr. Mária Niskáčová, abemar@centrum.sk

Gymnázium L. Stöckela

Bardejov

SOŠ polytechnická Andyho
Medzilaborce
Warhola

Jiráskova 12

BJ

Duchnovičova 506

ML

Teoretické vyučovanie, Duchnovičova 506, Medzilaborce
1. vyučovacia hodina – žiaci SOŠ polytechnickej Andyho Warhola
– prezentácia na tému 30. výročie Nežnej revolúcie, učebňa č. 31
9.00 – 10.00 – beseda žiakov SOŠ polytechnickej AW s poslancom PSK za okres Medzilaborce Ing. Adriánom Kaliňákom, školská knižnica
Deň otvorených dverí pre základné školy okresu Medzilaborce formou Demo days, t.j. s možnosťou zúčastniť sa priamo na vyučovacom procese
2. vyučovacia hodina – ZŠ Duchnovičova, Medzilaborce
– prezentácia na tému 30. výročie Nežnej revolúcie, učebňa č. 31
3. vyučovacia hodina – ZŠ Duchnovičova, Medzilaborce
– prezentácia učebných a študijných odborov a mimoškolskej činnosti – učebňa č. 19,
- prezentácia cvičnej firmy – odborná učebňa cvičnej firmy
4. vyučovacia hodina - ZŠ Komenského, Medzilaborce a ZŠ Radvaň nad Laborcom
– prezentácia na tému 30. výročie Nežnej revolúcie, učebňa č. 31
5. vyučovacia hodina: ZŠ Komenského, Medzilaborce a ZŠ Radvaň nad Laborcom
– prezentácia učebných a študijných odborov a mimoškolskej činnosti – učebňa č. 19
- prezentácia cvičnej firmy – odborná učebňa cvičnej firmy
13.00 – 14.00 - účasť žiakov I. A na tvorivej dielni v zariadení PSK – v MMUAW Medzilaborce
Odborný výcvik, Mierová 296/15, Medzilaborce
Deň otvorených dverí pre základné školy okresu Medzilaborce formou Demo days, t.j. s možnosťou zúčastniť sa priamo na vyučovacom procese – na OVY
9.00 - 10.15 - ZŠ Komenského, Medzilaborce a ZŠ Radvaň nad Laborcom
10.30 – 11.45 - ZŠ Duchnovičova, Medzilaborce
12.30 – 13.30 – návšteva 2 zariadení sociálnych služieb pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov žiakmi SOŠ polytechnickej Andyho Warhola odborného
výcviku s majstrami odbornej výchovy - Vitalis, n. o., Medzilaborce a Kamjana, n. o. , Medzilaborce
https://sosaw.sk/?Aktivity/%C5%A0kolsk%C3%BD-rok-2019%2F2020/De%C5%88-Pre%C5%A1ovsk%C3%A9ho-samospr%C3%A1vneho-kraja
Ing. Gališin, email: galisin.s@gmail.com, tefonický kontakt: 0907 956 751

Gymnázium J. A. Raymana Prešov

Mudroňova 20

PO

Deň otvorených dverí (https://www.gjar-po.sk/images/data/webadmin/docgjar/DOD_2019.pdf)
Velvet Revolution (na hodinách anglického jazyka, kvíz)
Drama Super Hero (10:55, divadlo, miestnosť UKL)
Dni kultúrnej rozmanitosti na GJAR (priebežne, prezentácia aktivít GJAR)
Webinár Tradičné podnikanie netradične (10:00 - 11:15, miestnosť UaK),
Kedy sa nám zarosia okuliare (2. vyučovacia hodina, miestnosť IIOA)
Odraz a lom svetla (šošovky) (6. vyučovacia hodina, miestnosť UFyz),
"Prečo neísť na GJAR" (2. vyučovacia hodina, miestnosť VOA),
Umelá inteligencia (3. a 5. vyučovacia hodina, učebne informatiky)
Zelená škola a jej aktivity
www.gjar-po.sk
PaedDr. Mária Novosadová, 051/7711600, Maria.Novosadova@gjar-po.sk

Škola/školské
zariadenie

Sídlo

Ulica

Popis akcie - Deň PSK 2019

Okres

Gymnázium

Prešov

Konštantinova 2

PO

Gymnázium L. Stöckela

Bardejov

Jiráskova 12

BJ

Osobnosti PSK & osobnosti GK2
- beseda
- Martin Rázus – zakladateľ jedinečného priestoru Eastcubator v Prešove - vytvorenie najlepšieho a najväčšieho coworkingového priestoru v Prešove.
- cieľ – predstaviť šikovné osobnosti PSK
- 8.11.2019
- 8.00 – 9.30 hod.
- GK2 Prešov
www.gk2-po.sk
PhDr. Iveta Sopková, +421905919648

Hotelová akadémia

Prešov

Baštova 32

PO

1. Ukážka kolektívnej športovej hry Ultimate frisbee - v čase od 8.50-9.35 v Športovej hale HA. V prípade záujmu bude k dispozícii člen PK, ktorý oboznámi
návštevníkov s pravidlami hry.
2. Otvorená hodina ruského jazyka spojená s prezentáciou mesta Prešov a jeho okolia - 8.00-8.45 v učebni B2, 13.30-14.15 v učebni B3.
3. Olympiáda z nemeckého jazyka zameraná na reálie Prešova a jeho okolia - v II. kategóriách - kategória 2A- 8.00-8.45 písomná časť v učebni D4, 10.50-11.35
ústna časť v A1. Kategória 2B 8.00-9.35 písomná časť v A1, 12.45-13.30 ústna časť v B5.
4.- „Čítačky“ - čítanie a interpretácia textov podľa požiadaviek v jednotlivých ročníkoch, - kvíz: Poznáš autora podľa fotografie? Poznáš dielo podľa ukážky ,výstava kníh autorov nášho regiónu - 8.00 - 12.30 v B5.
5. Prednášky na tému "Separovanie odpadu"p. Laura Martinková - 8.50-12.30 v A5.
6. Otvorené hodiny odborných ekonomických predmetov - 8.00 - 8.45 - učebňa F4 -Jednoduché účtovníctvo v praxi, 8.50-9.35 - A1 - Ekonomická hra - Ako
ľudia obchodujú, 9.45-10.30- B4 - Tvorba dotazníkov pre marketingový výskum, 10.50-11.35-F4- Vyhotovenie daňového priznania, 11.45-12.30 v E5 - Podvojné
účtovníctvo v praxi, 12.40-13.25 v B3-Tvorba ankiet pre marketingový výskum, 13.30-14.15 v E5- Prezentácie medzinárodných hotelových sietí, 13.30-14.15 v F2
Písanie všetkými desiatimi.
7. Erasmus + prezentácia a prednáška o uskutočnenom programe Mobilita učiteľov a žiakov- podľa potreby, priestory školy - sektor B, učebňa E4
8. Prezentácia inventára - 8.00-9.35 v učebňa C3.
9.Nácvik prípravy banketu , nácvik banketovej obsluhy - 9:45 – 11:35 v učebni C2, C3.
10. Servis šumivých vín -12:40 – 14:15 v učebni C3
www.hapresov.edu.sk
Mgr. Beáta Ignatová,

beata.ignatova@hapresov.edu.sk

V rámci Jazykovej školy sa nechystá špeciálny program, chystáme diskusie k téme Nežná revolúcia a jej 30. výročie na jednotlivých kurzoch.
Jazyková škola

Prešov

Plzenská 10

PO
Mgr. Martin Hudák, riaditeľ školy
Beseda s poslancami Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja, - kvíz História a súčasnosť PSK, - Imatrikulácia žiakov 1. ročníka, - Stretnutie generácií

Obchodná akadémia

Prešov

Volgogradská 3

PO

oa-po.edupage.org, www.oa-po.sk
Ing. Martin Keseličko, sekretariat@oa-po.vucpo.sk
Deň otvorených dverí - 9:00 - 15:00 hod. - workshopy v dielňach praktického vyučovania - 9:00 - 13:00 hod., zhotovenie nástennej tabule o PSK , prehliadka
priestorov školy - 9:00 - 15:00 hod.

Spojená škola

Prešov

Ľ. Podjavorinskej
22

PO

Škola/školské
zariadenie

Spojená škola

Sídlo
Prešov

Ulica

Okres

Ľ. Podjavorinskej
22

PO

Popis akcie - Deň PSK 2019
https://spojenask.edupage.org/?#photos:album:170
Iveta Šebová - zastupca@spojenaskola.sk - 0903 568 293

Spojená škola T. Ševčenka
Gymnázium L. Stöckela
Bardejov
Prešov
s vyuč. jaz. ukraj.

Jiráskova 12 4
Sládkovičova

BJ
PO

Žiaci ZŠ 1.- 4. ročník - 8. 00 hod - Prednáška s príslušníkom Okresného policajného zboru - téma PSK, od 9.00 hod. Tvorba samostaných výtvarných projektov
na tému Prešov - sídlo PSK a jeho pamiatky. Zodpovedný pedagogický pracovník: PaedDr. Svetlana Javorská, mail.: javorskas@centrum.sk
Žiaci ZŠ 5.- 9. ročník - 8.00 hod - prezentácia videá o PSK, - od 9.00 hod. Kvíz o PSK a privítanie žiakov 5. ročníka na 2.stupeń ZŠ - Uchaľačik. Zodpovedný
pedagogický pracovník: Mgr. Mária Ižariková, mail: m.izarikova@gmail.com
Gymnázium - 8.00 hod. premietanie videá o PSK - od 9.00 hod. tvorba tímových výtvarných projektov na tému Prešovský kraj- kraj, ktorý mám rád a 30 rokov
po nežnej revolúcií, - od 10.30 hod. imatrikulácia žiakov 1. ročníka gymnázia Uchaľak - spojená s vyhodnotením výtvarných projektov.
https://gymtspo.edupage.org/
Mgr. Elena Gdovinová, mail: govinovaelena@gmail.com

SPŠ elektrotechnická

Prešov

Plzenská 1

PO

Krúžok pre žiakov ZŠ v rámci projektu IT akadémia – Programovateľné systémy
SPŠ elektrotechnická v Prešove prináša pre žiakov základných škôl (prioritne 7., 8. a 9. ročník) krúžok zameraný na Programovateľné systémy. Počas krúžku sa
dozvieš viac informácii o doske Codebug a Arduino. Zábavnou formou sa naučíš programovať tieto systémy v grafickom prostredí ArduBlock a Scratch. Krúžok bude
prebiehať v priestoroch školy v novom IT Science Labe. Stretnutia budú raz týždenne, vždy v utorok o 15.00 (dvojhodinovka). Prvé stretnutie je naplánované 12.
novembra 2019. Viac informácií na webe: www.spse-po.sk
Prezentácia regiónu PSK vo vyučovacom procese
Prezentácia o meste Prešov je vytvorená žiakmi našej školy, Patrikom Mosorjakom a Matúšom Rastislavom Kuzmom. Zamerali sa na popis pamätihodností v meste,
pričom nosnou témou je „Prečo navštíviť mesto Prešov?“. Prezentácia bude zverejnená a samotná diskusia bude prebiehať na hodine Slovenského jazyka a literatúry
a Občianskej náuke 12. 11. 2019 počas 1. a 2. vyučovacej hodiny (učebňa OUB a OUC).
Druhá prezentácia je zameraná na informácie o Prešovskom samosprávnom kraji (PSK). Popisuje kompetencie a základné informácie o PSK, pričom prezentácia
bude publikovaná na elektronickej nástenke vo vestibule školy. Následne bude využitá aj na ďalších hodinách vo vyučovacom procese na predmete Občianska náuka.
Beseda s lekárom na tému choroby mladých
V rámci tejto besedy budú prekonzultované témy s lekárom pohotovostnej služby pre žiakov všetkých tried 1. a 3. ročníka. Témou besied budú aktuálne problémy,
ktoré môžu trápiť aj žiakov našej školy, a to ako poskytnúť prvú pomoc pri epileptických záchvatov, bolesti chrbta a tráviace ťažkosti. Besedy pre jednotlivé triedy sa
uskutočnia 12. 11. 2019 v čase od 8.00 do 13.30 v učebni OUF.
Aktivity na školskom internáte k Dňu PSK
V rámci školského internátu budú prebiehať prezentácie o jednotlivých regiónoch PSK, z ktorých žiaci pochádzajú.
(12.11.2019 o 14.30 – 16.30, školský internát SPŠE)
Žiaci na školskom internáte budú sledovať aj dokumentárny film venovaný 30. výročiu Nežnej revolúcie, aby poznali udalosti zo 17.novembra 1989. (12.11.2019 o
16.30 – 17.30)
https://www.spse-po.sk/aktuality/974/den-psk-2019
Ing. Marta Kollárová PhD., +421 51 7725567

Stredná odborná škola
gastronómie a služieb

Prešov

Duklianskych
hrdinov 3

PO

• 10.00 – 11.00 miestnosť č. 35: vedomostný kvíz „Z každého rožka troška“
• 11.00 – 12.00 miestnosť č. 35: premietanie dokumentárnych filmov venujúcich sa témam spojeným s PSK
o 7 divov PSK – prezentačný krátkometrážny film o kraji • 12.00 miestnosť č. 35: prezentácia „ 13 okresov PSK“ – výstava študentských projektov
predstavujúcich zaujímavosti a atrakcie každého z trinástich okresov PSK
• 14.00 – 16.00 návšteva Krajského múzea v Prešove a Šarišskej galérie v Prešove
o (skupina vybraných študentov + pedag. dozor )
• futbalový turnaj v telocvični – celý deň
o Krátke filmy s tematikou regiónov PSK

Stredná odborná škola
gastronómie a služieb

Škola/školské
zariadenie

Prešov

Sídlo

Duklianskych
hrdinov 3

Ulica

PO

Popis akcie - Deň PSK 2019

Okres
https://souopo.edupage.org/

kontaktná osoba - PaedDr. Andrea Klačeková, telefonický kontakt 0918 544 338

Gymnázium L. Stöckela

Bardejov

Jiráskova 12

BJ

Stredná odborná škola
dopravná

Prešov

Konštantinova 2

PO

Program a organizačná štruktúra Dňa PSK,12.11.2019:
1. Rozhlasová relácia. Téma: „30. výročie Nežnej revolúcie“
Priestor : všetky triedy
Čas: od 8:15hod
2. Retro výstava „ Spomienky na domácnosť pred revolúciou“
• Na základe výzvy študentom a zamestnancom školy sa zhromaždia a vystavia exponáty používané našimi rodičmi a starými rodičmi
Priestor: učebňa č. 26
Čas : od 8:30hod, postupne sa vystriedajú jednotlivé triedy
3. Beseda s Doc. Ľudovítom Petraškom, Csc. Téma: Prešov v pohnutých rokoch
Priestor : učebňa č. 30
Čas: predpokladaný od 11:00 hod (podľa dohody )
4. Prezentácia PSK formou projekcie , témy:
• Geografická charakteristika PSK (povrch, podnebie, vodstvo, obyvateľstvo, doprava)
• História a kultúra PSK
• Etnografia
• Školstvo a šport
• Osobnosti PSK
• Zaujímavé lokality
• Pamiatky PSK ( drevená architektúra, hrady, zámky, kaštiele, pamiatky UNESCO)
Priestor : jazyková učebňa č. 19 Čas : od 8:30hod, postupne sa vystriedajú jednotlivé triedy
5. Školská súťaž. Téma : „Ľudské práva.“
Priestor: učebňa č. 16
Čas: od 11:00hod
https://sosdpo.edupage.org/
Ing. Magdaléna Sarnovská, sarnovska.m@gmail.com

Stredná odborná škola
lesnícka

051/7723316

- prezentácia školských vzdelávacích programov
- komentovaná prehliadka pristorov a areálu školy
- lesná pedagogika
- mimo vyučovacie aktivity
Prešov

Kollárova 10

PO
www.slspo.sk
Ing. Bodnárová Vlasta - tel. 051 74656 11, 051 74656 30

Stredná odborná škola
pedagogická

Prešov

Kmeťovo
stromoradie 5

PO

1. ročník – návšteva Krajského múzea v Prešove - v čase od 9.00 hod. do 10.15 hod. a od 10.30 hod. do 11.30 hod.,
2. ročník – návšteva detskej knižnice Slniečko – zážitkové čítanie v čase od 9.00 hod. do 10.00 hod. a od 10.00 hod. do 11.00 hod.,
návšteva CSS Vita Vitalis v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod.,
3. ročník – prednáška spojená s videoprojekciou k 30. výročiu Nežnej revolúcie v priestoroch školy,
4. ročník – návšteva Šarišskej galérie v Prešove v čase od 8.00 hod. do 10.00 hod. a od 10.00 hod. do 12.00 hod.,
Všetky ročníky - videoprojekcia k 30. výročiu Nežnej revolúcie v priestoroch školy;
www.sospg.sk
Mgr. Oľga Macková, olga.mackova@sospg.sk, 051/7711294

Škola/školské
zariadenie

Sídlo

Ulica

Popis akcie - Deň PSK 2019

Okres

Stredná odborná škola
podnikania

Prešov

Masarykova 24

PO

Gymnázium L. Stöckela

Bardejov

Jiráskova 12

BJ

12.11. 2019 Deň Otvorených dverí - Sprístupnenie priestorov školy, jedálne a školského internátu širokej verejnosti a žiakom ŽŠ od 8,00 do 13,00 hod.
Otvorené hodiny - ukážky zážitkového vyučovania.
Prezentácia študijných odborov:
1.Škola podnikania - ukážka úspešnej cvičnej firmy.
2.Manažment regionálneho cestovného ruchu - prezentácia zahraničnej praxe.
Prezentácia súťaže Poznaj svoj región.
Ukážka inovatívnej vyučovacej metódy eduScrum.
Beseda s úspešným podnikateľom a honorárnym konzulom Holandského kráľovstva Ing. Matúšom Murajdom, DBA na tému Ako úspešne podnikať doma a v
zahraničí.
www.sospodnikania.sk
Mgr. Antónia Jadušová, PhD.,MBA, tel. kontakt: 051/7733413, fax: 051/7583071, Mobil: 0903516334

Stredná odborná škola
služieb

Prešov

Košická 20

PO

Deň otvorených dverí od 8.20 h do 12.20 h pre žiakov ZŠ, ich rodičov, výchovných poradcov a ostatnú verejnosť.
• HAIR SHOW (prezentácia žiakov odboru kaderník - vizážista, odboru kaderník a odboru vlasová kozmetika)
• ŠKOLSKÁ SÚŤAŽ V DEKORATÍVNOM LÍČNÍ (školská súťaž pre žiačky odboru kozmetik a žiačky odboru kozmetička a vizážistka)
• Dejepisný milionár na tému 17.november
• Kariérne poradenstvo
• Chémia netradične: pleťové masky z domácich zdrojov
• Pozorovanie vlasov pod mikroskopom
• Ukážka prác cvičnej firmy
• Ukážka klasických fotografických techník
• Práca vo fotoateliéri
• Digitálne spracovanie fotografií a videa
• Grafické techniky
• Počítačové spracovanie grafických motívov
• Zdravoveda na škole a prvá pomoc
• Ukážka klasických remeselných techník (maľba na hodváb, maľba na textil, maľba na sklo, keramika,....)
• Otvorená hodina predmetu Figurálne kreslenie, Výtvarná príprava, Navrhovanie, Počítačová grafika
• Vyučovanie ANJ - Londýn, čajík angličtina
• Ako sa pripraviť na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka
• Ako sa pripraviť na prijímacie skúšky z matematiky
• Bedmintonový turnaj
• Sprevádzať Vás budú žiaci zo Žiackej školskej rady.
• Na otázky o škole, o odboroch... Vám odpovie výchovný poradca.
https://zsssluz.edupage.org/news/
Ing. Adriana Zusková, azuskova@gmail.com, 051/75 88 311

Stredná odborná škola
technická

Prešov

Volgogradská 1

PO

1. Propagácia remesiel v PSK – otvorené dielne na SOŠt s možnosťou zhotoviť si vlastný
stolársky výrobok, pozvanie žiakov ZŠ, prezentovanie Vašej PowerPoint prezentácie pozvaným žiakom zo ZŠ.
2. Propagácia priemyslu v Prešov. kraji – exkurzia fy. LEAR, žiaci odboru 24.
3. Prezentácia v PowerPointe – počas veľkej prestávky 10.20 – prezentovanie v priestoroch školy všetkým žiakom.
3. Prezentácia architektúry a významných stavieb v Prešove – exkurzia žiakov nadstavbové štúdia v rámci predmetu architektúra so zhotovením fotodokumentácie.
4. Návšteva galérie so žiakmi 1. ročníkov v rámci predmetu dejepis.
5. Návšteva Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove v rámci predmetu SJL so žiakmi 2. ročníkov.
www.sost-po.sk

Stredná odborná škola
technická
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Ing. Pavol Matis, pavol.matis@sost-po.sk, 0918 426 477; Bc. Peter Oslovič, peter.oslovič@sost-po.sk, 0905 564 318

Stredná
priemyselná
škola Bardejov
Gymnázium
L. Stöckela
Prešov
stavebná

Jiráskova
12
Plzenská 10

BJ
PO

- Krásy PSK- aktivity a kvíz o prírodných zaujímavostiach a kultúrnych pamiatkach PSK, miestnosť č.30, 12:30 - 13:15 hod., Mgr. Kolpaková,
- Spoznaj svoj kraj - súťaže a interaktívne hry zamerané na pamiatky a nárečie PSK, miestnosť č.30, 8:00 - 9:35 hod., PhDr. Tomášová,
- Exkurzia - knižnično-informačná výchova o PSK, Knižnica Sekčov, 9:45 - 11:30 hod., Mgr. Rázusová,
- PSK ako ho nepoznáme - kvíz a interaktívne vytváranie mapy o krásach a dedičstve PSK, miestnosť č.33, 8:00 - 9:35 hod., Mgr. Rázusová,
- Geodetická prax v PSK- motivačné rozprávanie a ukážky z pôsobenia absolventov odboru geodézia, kartografia a kataster v geodetickej praxi PSK, miestnosť
č.30, 9:45 - 10:30 hod., Ing. Kubanková,
- Ľudové tradície regiónu Šariš - workshop "Ručné práce z oblasti Šariša" -vytvorenie tradičnej podložky pod pohár, Ing. Jurašková,
- Strechy PSK - odborná prednáška firmy Bramac, miestnosť č. 80, 9:45 - 11:30 hod., Ing. Mikušová,
- Finančná akadémia - vzdelávací cyklus s cieľom viesť mladých ľudí PSK k finančnej zodpovednosti, miestnosť č.78, 31, 8:00 - 9:35 hod., Ing. Hodulíková,
miestnosť č.80, 11:35 - 13:15 hod., Ing. Mikušová
www.spsstavpo.edupage.org
Ing. Hodulíková, ing.hodulikova.spsstavpo@gmail.com
1. Na hodinách DEJ, OBN sa formou prezentácie predstavia kompetencie PSK. Aktivita na hodinách OBN: skupinová práca: zadanie: v rámci výmenného pobytu
prídu na našu školu žiaci z inej krajiny a naši žiaci im majú pripraviť program na tri dni, aby im ukázali zaujímavé miesta v Prešovskom kraji. Každá skupina
odprezentuje svoj program, ktorý im pripravili.
2. Na hodinách ANJ sa formou prezentácie predstavia kompetencie PSK v anglickom jazyku; žiaci budú na hodine prekladať do anglického jazyka informácie o PSK
z brožúry vydanej pri príležitosti 10. výročia vzniku vyšších územných celkov. Na hodine konverzácie v anglickom jazyku sa formou prezentácie predstavia
kompetencie PSK s dôrazom na kultúrne dedičstvo UNESCO - prezentácia 4 lokalít (Levoča, Bardejov, Spišský hrad, drevené kostolíky).
3. Na triednickej hodine si vybraní žiaci pripravia prezentáciu na tému História strojárskeho priemyslu v Prešovskom kraji. Prezentácie sa budú prezentovať na
hodine v triede.
4. Na
hodinách SJL si žiaci pripravia podklady na tému: 7 divov (zaujímavostí) Prešovského kraja. Je to kolektívna práca, v každej triede bude poverený tím, ktorý sa tomu
bude venovať. Za každú triedu vznikne jeden spoločný výtvor. Na Deň PSK to poverený tím odprezentuje. Potom bude nasledovať diskusia. Zoznam 7 divov
Prešovského kraja a odôvodnenie, prečo sú práve tieto pre nich zaujímavé, uverejníme v školskom časopise Pauzák.
5. Na hodinách INF bude predstavená web stránka PSK; žiakom budú sprostredkované základné informácie o PSK, jeho kompetenciách, vedení, úrade a
zastupiteľstve PSK; úradná tabuľa PSK a informácie, ktoré poskytuje občanom kraja a ostatným záujemcom; odbory PSK - ich kompetencie, úlohy, činnosť; návrhy
žiakov k činnosti PSK a jeho orgánov, inštitúcií a odborov na základe informácií získaných z web stránky PSK, skúseností rodičov, známych resp. vlastných
skúseností.
6. Zorganizovanie
športovej akcie PSK miniflorbal cup.

Stredná priemyselná škola
Prešov
strojnícka

Duklianska 1

PO

7. Aktivity na hodinách fyziky - prezentačný míting uznávaného bankára Michala Bosáka, po ktorom je pomenovaná budova v Prešove; diskusné fórum prvá obecná
mena v PSK - širocký sokol (reálne platidlo miestneho charakteru, vyhľadávaný numizmatický predmet) - vyhľadávanie žiakmi online pomocou tabletov; vedomostný
kvíz širocký sokol - pozostáva z troch platidiel, a to 1 Šs, 2 Šs, 5 Šs - popis platidiel - online pomocou tabletov; filmová projekcia - Vplyv zavedenia lokálnej meny a
miestnych platidiel v Prešove; historické platidlá v Prešove, zavedenie soľnobanského toliara do života, pamätná minca inšpirovaná platidlami grajciar, toliar z konca
18. storočia a začiatku 19. storočia; originálna tvorba posterov, miestna mena v Prešove pred 150 rokmi - interaktívna výstava.
8. Školská akcia Študentská kvapka krvi. Odber NTS na pôde školy. Spolupráca v tejto oblasti je aj s organizáciou SČK.
9. Odborná exkurzia do spoločnosti Tatravagónka a.s., ktorá je zameraná na spojenie teórie a praxe s prezentáciou jednej z najväčších a najlepších firiem v našom
kraji.
10. V
priestoroch školy bude prebiehať prezentácia firmy Commerc service, s.r.o., ProTech. Prezentáciu tejto medzinárodne úspešnej spoločnosti so sídlom v Prešove bude
viesť žiak III.A triedy.
11. Zorganizovanie 2 prednášok (Steelový svet technológií; Nerastné suroviny pre výrobu kovových a nekovových materiálov) v spolupráci s Fakultou materiálov,
metalurgie a recyklácie, TUKE . Ide o spoluprácu našej školy a Technickej univerzity v Košiciach.
Poznámka: Prezentácie kompetencií PSK budú predstavené na jednotlivých hodinách podľa aktuálneho rozvrhu školy zverejneného na webe.
https://spspo.edupage.org/
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Mgr. Aneta Vargová, mail: anetkavar@gmail.com
V BUDOVE ŠKOLY

a) Spoznávanie kútov PSK formou prezentovania rodných obcí žiakov ŠUP Prešov prostredníctvom edukatívnych aktivít a diskusie na tému nežnej
revolúcie na triednických hodinách (1. vyuč. hod.)
b) Rozhlasové okienko venované významným míľnikom v slovenskej histórii spomínaných v POP 2019/2020 (časť 2. vyuč. hod.)
c) Deň otvorených dverí pre verejnosť - spojený so žiackou prezentáciou najlepších výstupov a najvtipnejších zážitkov z mobilít Erasmus +
(zo stretnutí v Taliansku, Španielsku a v Prešove na Slovensku) (2-3 vyuč. hod.)
Gymnázium
L. Stöckela
Škola
umeleckého
priemyslu

Bardejov
Prešov

Jiráskova 12
Vodárenská 3

BJ
PO

V TELOCVIČNI ŠKOLY
d) Športový mini turnaj medzi vybranými žiakmi prebiehajúci paralelne v telocvični školy – streetball (1-3 vyuč. hod.)
e) Slávnostná imatrikulácia žiakov prvých ročníkov spojená s oceňovaním žiakov podieľajúcich sa na prezentácii ŠUP Prešov. (4-5 vyuč. hod.)
www.sup-po.sk
Mgr. Linda Pločicová ZRŠ pre umelecké vzdelávanie

Stredná zdravotnícka škola Prešov

Sládkovičova 36

PO

**07.11.2019 - zúčastnime sa s vybranými žiakmi školy akcie z ponuky PSK v rámci DOD PSK a 30. výročia nežnej revolúcie - diskusia "za železnou oponou"
Miesto konania: Stredná priemyselná škola strojnícka Prešov Koordinátor: PaedDr. Geletičová
**12.11.2019 - v rámci Dňa PSK 2019 - možnosť návštevy kultúrnych zariadení PSK - "Čo náš kraj ponúka ..." - navštívia žiaci školy (60) Šarišskú galériu v
Prešove - prehliadka s komentárom. V ten deň bude vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov občianskej výchovy a dejepisu všetkých tried všetkých
študijných odborov tématicky zamerané - "november 89". Koordinátor návštevy galérie: Mgr. Gomoľová, PhDr. Grega
**14.11.2019 - zúčastnime sa s vybranými žiakmi školy akcie z ponuky PSK v rámci DOD PSK a 30. výročia nežnej revolúcie - divadelné predstavenie "Nežná"
Miesto konania: DJZ Prešov
**25.11.2019 zúčastnime sa - celá škola - akcie z ponuky PSK v rámci DOD PSK a 30. výročia nežnej revolúcie - divadelné predstavenie "november 89" Miesto konania: DJZ
Prešov
www.szspo.sk
kontakt: katarina.modranska@szspo.sk
1. Rozhlasová relácia o význame, úlohách a vzťahu PSK ku škole.
12.11.2019 GKUP
2. Úprava násteniek s využitím propagačných materiálov PSK + riadený rozhovor žiakov s triednymi učiteľmi o PSK.
12.11.2019 GKUP
3. Športové turnaje v športoch zaradených do programu rozvoja športu PSK medzi GKUP, SŠŠ a SOŠ Kukučínova.
12.11. 2019 GKUP+SOŠ

Gymnázium

Poprad

Kukučínova 4239/1

PP
https://gpuk.edupage.org/
Lajčák - 0905 895 660 - riaditel@stary-gympel.sk
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Jazyková škola

Poprad

Mnoheľova 828
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Gymnázium L. Stöckela

Bardejov

Jiráskova 12
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"Objav svoj kraj a zdieľaj"
poslucháči vybraných kurzov jazykovej školy si na vyučovanie 12. 11. 2019 pripravia informácie a obrazový materiál k 12 najzaujímavejším miestam PSK za
hranicami svojho okresu s cieľom spoznávať iné okresy kraja / Červený kláštor, Slovenské opalové bane, Bardejovské kúpele, Belianska jaskyňa, drevené kostolíky,
Architektúra Ždiaru, Spišský hrad, Skanzen Stará Ľubovňa, Ľubovniansky hrad, Pralesy Poloniny, Kostol sv. Jakuba v Levoči, Múzeum A. Warhola v
Medzilaborciach./
- na
vyučovaní spracujú text v cudzom jazyku, ktorý sa učia, s cieľom vedieť poskytnúť informácie zahraničnému turistovi a tvorivým spôsobom pripraviť prospekt o
menovaných miestach PSK
- čas vyučovania kurzov 14.40 - 17.50
- výstup - výstavka prác
www.jazykovka-poprad.sk
Ing. Renáta Lavková, sekretariat@js-pp.vucpo.sk, tel: 052/7897701
1.Beseda žiakov školy s poslancami Prešovského samosprávneho kraja - s Mgr. Štefanom Pčolom, p. Annou Schlosserovou, v prednáškovej miestnosti OA Poprad, v
čase 9.00 - 10.30 h. Zodp.: Ing. Magdaléna Zavacká
2. Vzdelávanie k finančnej gramotnosti - pre žiakov 3. roč. v rámci rozvojového projektu s názvom "Byť finančne gramotným je in!" - finančná stolová hra "Finančná
sloboda" a prednáška na témy z Národného programu finančnej gramotnosti. Lektorka: p. Zuzana Salanciová. Zodp.: Ing. Magdaléna Zavacká

Obchodná akadémia

Poprad

Murgašova 94

PP

3. Druhá charitatívna celoškolská burza sa uskutoční na 2.-3. vyučovacej hodine: každá trieda si pripraví stánok pred svoju triedu, predávať budú napr. hračky,
šperky, príp. sladkosti - koláče; žiaci ostatných tried budú navštevovať jednotlivé stánky a kupovať, peniaze uložia do pripravenej pokladničky, ktorú si zabezpečí
každá z tried; túto aktivitu organizujú pp. Mgr. Zuzana Hvilová, za ŽŠR Ing. Dana Sirotňáková; zástupcovia ŽŠR vyhodnotia najaktívnejší a najkrajšie pripravený
4. Športové aktivity: vyučujúci TSV zorganizujú v telocvični školy celoškolský turnaj v mixvolejbale žiakov - družstvo tvoria 3 chlapci a 3 dievčatá, hrať budú podľa
pravidiel šestkového volejbalu na 3 víťazné sety. Okrem toho pripravia školské kolo v stolnom tenise jednotlivcov. Aktivity organizuje spolu s kolegami p. Mgr. Y.
Lajčáková
5. Aktivity na tému "Klimatické zmeny": krátka prednáška na tému Klimatické zmeny s videom a dôrazom na pojem "ekologická stopa"; aktivity na tému
"Klimatické zmeny" (žiaci budú rozdelení do 3 skupín, každá bude pracovať samostatne s pracovným listom, výstupom je prezentácia výsledkov, ku ktorým žiaci
dospeli; aktivity na tému "Daj prírode zelenú", "Zakódovaná správa", "Obed zjeme, čo však s odpadom?" - všetky aktivity pochádzajú z oficiálneho zdroja na výučbu
6. V predmete podnikanie v cestovnom ruchu: JA firma Špajza a JA firma Friends budú prezentovať svoju činnosť spojenú s predajom výrobkov. Okrem toho 3 žiaci
z týchto firiem odprezentujú udržateľný produkt CR cez projekt Bylinkárky. V čase od 10.00 h vo VL3 sa zástupcovia firiem prihlásili na tzv. webinár na tému
"Tradičné podnikanie netradične" cez Skype. Organizuje ho JA Slovensko pre JA firmy. Zúčastnia sa triedy III. D /2 firmy/ a III. A po 5 žiakov. Aktivity organizuje
7. Burza kníh a kvíz o knižniciach: pre žiakov sú pripravené boxy s knihami, ktoré priniesli buď z domu, alebo sú zo školskej knižnice. V Deň PSK budú vyložené na
chodby v škole, aby si ich žiaci mohli vypožičať. A prečítať, samozrejme! Sú pripravené po dva boxy s knihami na každé poschodie. Zo školskej knižnice vyložíme na
najfrekventovanejšie miesta na chodbách školy kreslá, ktoré majú slúžiť pre žiakov na čítanie v čase voľnej hodiny, resp. obedňajšej prestávky.Túto aktivitu zastrešuje
8. K 30. výročiu Nežnej revolúcie pripravujeme kultúrny program: báseň, príhovor; v miestnosti špeciálne upravenej pri príležitosti tejto historickej udalosti budú:
nástenné noviny o Nežnej revolúcii, k Medzinárodnému dňu študentstva, k projektom Euroscola 2019, Erazmus+; umiestnia sa tam aj ukážky pomôcok tzv. starej
školy (obrazový materiál, mapa) a dnešnej školy (prezentácie na PC); pri príležitosti spomienky na Nežnú revolúciu sa bude premietať prezentácia na tému "17.
9. Reláciu do školského rozhlasu pripraví p. Mgr. Iveta Jaurová. Relácia sa venuje Medzinárodnému dňu študentov, autorka vnáša aj historické udalosti z r. 1939, keď
boli zatvorené české vysoké školy, a udalosti spojené s upálením Jana Palacha. Prepája všetky historické udalosti, ktoré by mali poznať dnešní mladí ľudia, t. zn., že
pridáva aj novembrové udalosti z r. 1989.
10. Dňa 8. novembra 2019 sa uskutoční v OA Poprad akcia Študentská kvapka krvi v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou SR. Táto akcia sa uskutočňuje v
našej škole každoročne a žiaci aj učitelia majú o ňu záujem. Kvapku krvi organizuje p. Mgr. Ľubica Tokarčíková
11. Dňa 19. 11. 2019 o 8.00 h sa žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnia v Dome kultúry v Poprade na programe venovanom Nežnej revolúcii.

www.oapoprad.sk, www.oapoprad.edupage.org, www.facebook.com/oapoprad.sk, plagát na nástenke školy a vo vestibule školy
Mgr. Magdaléna Skokanová, e-mail: skokanova.magdalena@oapoprad.sk, mobil: 0902 520 459, Ing. Magdaléna Zavacká, e-mail:
zavacka.magdalena@oapoprad.sk, mobil: 0903 423 520
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SPŠ techniky a dizajnu
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Stredná odborná škola
remesiel a služieb

Poprad

Okružná 761/25

PP

Deň Prešovského samosprávneho kraja - program dňa 12.11.2019:
- prednáška 10.00 - 11.00 hod., Aktivita PSK - jeho kompetencie, zaujímavosti a krásy (Mgr. D. Zacherová), miestnosť 008
- prednáška k 30.výročiu Nežnej revolúcie 11.00 - 11.30 hod., Osobnosti slovenskej politiky a extrémizmus (Mgr. D. Zacherová), miestnosť 008
- prednáška 11.30 - 12.00 hod., Atraktivita Popradu a história školy (PaedDr. K. Kruliacová), počítačová miestnosť A31
- prestávka na obed 12.00 - 12.45 hod.
- Powerpointová prezentácia 12.45 - 13.15 hod., počítačová miestnosť A31
- exkurzia 13.15 - 17.00 hod. návšteva Podtatranského múzea, Tatranskej galérie a mestskej pamiatkovej rezervácie Spišská Sobota
https://sospp.edupage.org/
kontaktná osoba - Mgr. Vasil Kuzmiak, tel.: 052/77 21 876, mobil: 0905 787 664
1. Študentská kvapka krvi – v spolupráci s Červeným krížom, aj pre širokú verejnosť, miesto zborovňa SOŠT, 11.11.2019, od 08.00 – 11.00 h.
2. Beseda s úspešným scenáristom a režisérom Antonom Majerčíkom – študenti odboru grafik digitálnych médií, 60 žiakov, 11.11.2019, od 09.00 – 12.00 h., aula
SOŠT
3. Beseda k 30. výročiu nežnej revolúcie – 80 žiakov, od 09.00 - 11.00 h., telocvičňa
4. Návšteva Podtatranskej knižnice - 30 žiakov, od 09.00 - 12.00 h.
5. Návšteva Tatranskej galérie – 30 žiakov, od 11.00 - 13.00 h.

Stredná odborná škola
technická

Poprad

Kukučínova 483/12

PP

6. Návšteva Podtatranského múzea – 80 žiakov, od 09.00 – 12.00 h. prehliadka múzea spojená s výstavou 90. rokov slovenského hokeja
7. Premietanie prezentácií o PSK – po jednotlivých triedach
8. Beseda s americkým diplomatom Bradley Gardnerom pôsobiacim na Veľvyslanectve USA v Bratislave – pre 80 vybraných žiakov, od 09.00 – 11.00 h., aula
SOŠT, 13.11.2019
www.sostpoprad.sk
Ing. Monika Mašlejová, zastupca@sostpoprad.sk, 0915/573 083

Stredná zdravotnícka škola Poprad

Levočská 5

PP

8:00 – učebňa F/CH – Prešovský samosprávny kraj – prednáška – história, geografické členenie, obyvateľstvo, pamiatky ( Mgr. K. Tomková)
8:15 – učebňa F/CH - Poprad – prednáška – pamiatky a zaujímavosti mesta ( Mgr. K. Tomková)
8:30 – učebňa SJL – Poznávajme regióny PSK – prezentácia žiakov svojich regiónov, prezentácia regionálny ch zvykov a osobitostí, krátky kvíz ( Mgr. J. Kurucová)
9:00 – učebňa SOM – Zdravotníctvo PSK - história a súčasnosť zdravotníckych zariadení a zdravotníckych škôl PSK, významné historické osobnosti zdravotníctva
PSK, krátky kvíz (Mgr. Z. Hrivíková, PhDr. J. Kokoruďová)
Žiaci budú podľa tried, podľa časového rozpisu navštevovať jednotlivé miestnosti
11:00 – vyhodnotenie kvízov
www. szspp.sk
Mgr. Jana Kurucová, jana.kurucova@szspp.sk, 052/7722704

Škola/školské
zariadenie

Školský internát

Sídlo

Poprad

Ulica

Karpatská 9

Popis akcie - Deň PSK 2019

Okres

PP

Deň otvorených dverí konaný 12.11.2019 v čase od 10:00 do 17:00 hod.
Miesto konania: vstupný vestibul ŠI
Program: panelová diskusia Nežná 30.
Sprievodné akcie: archívny TV záznam "Nežnej revolúcie 89". Zdravá výživa. Otvorenie zrekonštruovanej knižnice.
Pozvaní hostia: členovia Rady školského zariadenia ŠI, riaditelia SŠ Poprad, rodičia žiakov
http://sipop.sk/index.php

Gymnázium L. Stöckela

Stredná odborná škola
elektrotechnická

Bardejov

Poprad Matejovce

Jiráskova 12

Hlavná 1400/1

BJ

PP

kontaktná osoba: Mgr. Mária Rošová, 0919 362 800, riaditel@sipop.sk
1. Rozhlasová relácia- 7.45 hod. - obsah:
• Deň PSK na našej škole, návšteva knižnice, galérie, hodiny občianskej výchovy venované PSK
• niečo z histórie, zamerania a významu tohto dňa
• oboznámenie sa s obsahom webovej stránky Prešovského kraja ( čo ponúka- informácia o novom videospote, poklady Prešovského kraja, zaujímavé lokality,
múzeá, galérie...
• možnosti, ktoré ponúka mesto Poprad a jeho okolie k Dňu PSK mimo vyučovania
• správy z uplynulých aktivít šk. roka 2019/2020
• záver
2. 10.20 hod - Návšteva podujatia v Podtatranskej knižnici v Poprade inšpirovaného knihou Cary Delevigne „Všetci za jedného!“
3. 11.15 hod. - Návšteva výstavy výtvarných diel Kataríny Butvinovej „Hľadanie vo farbách“ v Oddelení umenia Podtatranskej knižnice v Spišskej Sobote.
4. 10.20. - 11.05 hod. , 11.15.- 12.00 hod.Hodiny občianskej výchovy - tematicky zamerané na deň PSK.
Náplň:
• krátke videá o mestách PSK - Poprad, Stará Ľubovňa, Kežmarok, Bardejov
• historické osobnosti mesta Poprad
• videoprezentácia: Prešovský samosprávny kraj

• súťaž, kvízy, testy – Prešovský kraj
http://www.sosematej.sk
Ing. Ján Furcoň, ztv@sosematej.sk, 0903907635

Stredná odborná škola
polytechnická J.A. Baťu

Slávnostná akadémia k 30.výročiu Nežnej revolúcie: 12.11.2019 od 10,30 hod v priestoroch školy. Program: pedagógovia a žiaci školy, spojené s diskusiou.
5.11.2019 - stretnutie s veľvyslankyňou Írska na pôde školy, od 14,30 , beseda so žiakmi a pedagógmi na témy: EÚ, informácie o Írsku, história, tradície, budovanie
vzájomných vzťahov. 13.11.2019 - účasť 10 žiakov na besede v PP k k 30.výročiu Nežnej revolúcie.
Svit

Štefánikova 39

PP
www.sossvit.edupage.org
Ing. Dalibor Enekeš - ZR, 0911 905 028, Mgr. Eva Cpinová- 0907 953 166

Škola v prírode Detský raj Tatranská Lesná Tatranská Lesná 7

PP

- Počas Dňa otvorených dverí PSK bude celé zariadenie Škola v prírode Detský raj Tatranská Lesná a jej zamestnanci k dispozícii návštevníkom a záujemcom o Deň
otvorených dverí PSK.
I180
- Všetkých návštevníkov a záujemcov budeme sprevádzať po celom zariadení, zrealizujeme exkurziu po zrekonštruovanom objekte s výkladom a históriou
zariadenia, prevedieme ich izbami, ukážeme im učebne, spoločenskú a kongresovú miestnosť, jedáleň, wellness a fitnes.
- Počas hodím pre verejnosť od 10,00 hod. do 14,00 hod. budeme podávať občerstvenie z produkcie našej kuchyne, kávu a čaj.

Škola/školské
zariadenie

Škola v prírode Detský raj Tatranská
Lesná 7
SídloLesná Tatranská
Ulica

Popis akcie - Deň PSK 2019

PP
Okres
www.rajvprirode.sk

kontaktná osoba - Mgr. Valerián Kuffa, riaditeľ, e-mail: riaditel@detskyraj-tl.vucpo.sk, tel.: 0915 804 431

Stredná odborná škola
Gymnázium L. Stöckela
hotelová

Vysoké
Tatry
Bardejov

Pekná
Vyhliadka
26
Jiráskova
12

PP
BJ

- od 08,00 do 13,00 hod. dňa 12.11.2019 bude prebiehať Deň otvorených dverí SOŠ hotelová Horný Smokovec 26 - akcia bude prebiehať v oboch budovách školy budova školy Popradská cesta 12 - v rámci podujatia Európskeho týždňa odborných zručností sa môžete tešiť na prípravu moderných dezertov, flambovanie trhanca,
pohostenie a ochutnávku z modernej gastronómie , Sprievodné akcie: - pre širokú verejnosť voľný vstup do priestorov školy, - premietanie filmu k téme Nežná
revolúcia, - videoprezentácia školy s výkladom, - popoludní sa uskutoční celoškolské plenárne rodičovské združenie, po ktorom bude nasledovať občerstvenie pre
rodičov s ukážkami žiackych zručností
https://sos-smokovec.edupage.org
PaedDr. Pavol Hudáček, 0915/369 058

Gymnázium

Lipany

Komenského 13

SB

1. Otvorené hodiny (3) na tému Prešovský samosprávny kraj, jeho predstavitelia, symboly, zaujímavosti;
2. Beseda s poslancami Zastupiteľstva PSK - 5. - 6. vyučovacia hodina;
3. Informačné panely na tému Prešovský samosprávny kraj, Život mladých pred Novembrom 1989;
4. Piesne Novembra 1989 v podaní žiakov školy
www. lipany.edu.sk
PhDr. Viera Urdová, 0907 920 307

Stredná odborná škola
podnikania a služieb

Lipany

Komenského 16

SB

1. 8:00-8:30 hod. - beseda s poslancami PSK-Ing. Vladimírom Jánošíkom, Mgr. Katarínou Heredošovou, Dis. art. a Jozefom Kanuščákom.
2. 8:45-9:45 hod. - prezentácia PSK pomocou obrázkov a faktov o PSK, beseda žiakov a učiteľov o úlohe a možnostiach PSK.
3. 10:00-14:00 hod. - športové súťaže pre žiakov našej školy pri príležitosti Dňa PSK, 30-teho výročia Nežnej revolúcie a Medzinárodného dňa študentov - turnaj vo
volejbale zmiešaných družstiev, turnaj v stolnom tenise - chlapci a dievčatá, turnaj vo futbale chlapcov.
4. Vo vestibule školy bude pripravená nástenka so základnými informáciami o PSK.
5. Prednáška a beseda OZ Global Slovakia - Za železnou oponou - Momentálne sú obsadené všetky termíny, presný termín oznámime dodatočne.
Všetky akcie budú prebiehať v priestoroch našej školy.
.

Mgr. Karol Tkáč, 0905 491 714, riaditel@sos-lipany.vucpo.sk
Deň PSK na Spojenej škole, SNP 16, SABINOV, 12. 11. 2019

Spojená škola

Sabinov

SNP 16

SB

Program:
09:00 hod.:
Otvorenie - príhovor riaditeľky školy
09:15 - 10:15 hod.: Prezentácia školy, študijné a učebné odbory našej školy – informácie, prezentácia, učebňa 101, 20 žiakov
10:15 - 10:30 hod.: Prezentácia PSK 2019, progeCAD, Tinkercad – ukážka CAD programov učebňa 101, 11 žiakov
10:00 - 14:00 hod.: Porovnávanie diagnostických systémov pre diagnostiku a opravy motorových vozidiel (systémy - HiCOM, VAG-COM, ESI[tronic] BOSCH)
učebňa autoelektrotechniky č. 29, 10 žiakov
10:00 - 14:00 hod.: Prezentácia výrobkov žiakov - oblasť elektrotechnika č. I - 209, laboratórium elektrotechnických meraní, 20 žiakov
12:00 - 14:00 hod.: Športové odpoludnie - florbalový zápas učitelia - žiaci, telocvičňa, 15 žiakov
https://sossb.edupage.org

Spojená škola

Škola/školské
zariadenie

Sabinov

Sídlo

SNP 16

Ulica

SB

Popis akcie - Deň PSK 2019

Okres

Mgr. Mária Futejová, maria.futejova@spojenaskolasabinov.sk, 051/4880 100

Gymnázium duklianskych
hrdinov
Gymnázium L. Stöckela

12.11.2019
8:30 - 10.05 - hodina občianskej náuky v II.A a II.B triede so zameraním na informácie o Prešovskom samosprávnom kraji, zaujímavostiach regiónu, kompetenciách
PSK a vyšších územných celkov,
10.20 - 11.55 - hodina dejepisu v III.A a III.B triede, venovaná 30. výročiu Nežnej revolúcie, spojená s návštevou výstavy Svidnícka Nežná 30 v Podduklianskej
knižnici vo Svidníku
13.20 - 14.50 - Spoločenskovedný seminár IV.A, IV.B - otvorená hodina - Kompetencie PSK
Svidník
Bardejov

Komenského 16
Jiráskova 12

SK
BJ

15.11.2019
8.00 - beseda s Dr.h.c. prof. Ing. Jánom JECHOM, PhD., Ing. Emilom HAĽKOM, a Jozefom LEĽOM - absolventmi našej školy
www.gdh.sk/denpsk
kontaktná osoba - RNDr. Ján Rodák, riaditeľ školy, tel: 0903 797566

SOŠ polytechnická a
služieb arm. gen. L.
Svobodu

Svidník

Bardejovská 715/18

SK

08:00 - 10:00 - Prezentácia školy a odborov pre verejnosť
aranžovanie - prezentácia odboru predavač
tvorivá dielňa - prezentácia odborov stolár a výroba konfekcie
ukážky studenej a tradičnej kuchyne - prezentácia odboru kuchár
prezentácia strojárskych a elektrotechnických odborov
08:00 - 10:00 - Udalosti 17. novembra - prezentácia spojená s besedou
08:00 - 10:00 - Obchodovanie s ľuďmi - prednáška
10:00 - 11:00 - Návšteva vojenského múzea, Návšteva ukrajinského múzea
11:00 - 12:00 - Návšteva informačnej kancelárie Dukla Destination, Športové aktivity
12:30 Návšteva divadelného predstavenia "Naša triedna"
http://www.sossvidnik.edu.sk/
Ing. Viera Kmecová, 0903644928

Spojená škola

Svidník

Centrálna 464

SK

11.11. 2019 Realizácia školského projektu Za železnou oponou (firma Global Slovakia).
Zhotovenie nástenných novín v jednotlivých triedach školy obsahovo zameraných na historické udalosti 17. novembra 1989.
12.11.2019
Priekopníci v demokracii – písanie esejí na hodinách slovenského jazyka a literatúry.
Premietanie prezentácie PSK k novembrovým udalostiam na hodinách občianskej náuky a dejepisu.
Neskrývali tváre – rozhovory, reportáže, príbehy – celodenné jazykové okienko vo vestibule školy.
Holé ruky – výstava žiackych fotografických prác.
Folklórne pásmo "Ako je nám na Východe dobre" – predstavenie folklórneho súboru Slonečko pre klientov DD Svida vo Svidníku.

Paed.Dr. Emília Lapčáková, lapcakova@gmail.com

Stredná priemyselná škola Svidník

Sovietskych
hrdinov 369

SK

1. Workshopy so študentami s panelovou diskusiou na tému - Význam PSK, organizačná štruktúra PSK, inštitúcie PSK, osobnosti PSK, činnosť PSK.
2. Prezentácia PSK a beseda s poslancom PSK
3. Módna prehliadka pre študentov školy
4. Deň otvorených dverí pre rodičov a verejnosť - prehliadka školy, výstava študentských prác a módna prehliadka
www.spssvidnik.sk
Mgr. Pavel Olejár riaditeľ školy, 0915964250

Škola/školské
zariadenie

Sídlo

Ulica

Popis akcie - Deň PSK 2019

Okres

Gymnázium T. Vansovej

Stará Ľubovňa

17. novembra 6

SL

Gymnázium L. Stöckela

Bardejov

Jiráskova 12

BJ

• Informačné panely vo vestibule školy so zameraním na Prešovský samosprávny kraj
• PSK - kompetencie, krásy, zaujímavosti - diskusie na hodinách občianskej náuky, dejepisu, umenia a kultúry spojené s prezentáciou o Prešovskom samosprávnom
kraji
• Beseda s poslancom PSK – Ing. Petrom Sokolom
• Výstava žiackych výtvarných prác "Prírodné krásy a historické pamiatky PSK"
• Prezentácia žiackych prác na témy :
- Prírodné krásy PSK
- Historické zaujímavosti
- Súčasné významné osobnosti PSK
https://gymntvsl.edupage.org
PaedDr. Klaudia Satkeová, riaditel@gymtv-sl.vucpo.sk, 0911 037 668

Obchodná akadémia

Stará Ľubovňa

Jarmočná 132

SL

1. prezentovanie Prešovského samosprávneho kraja formou prezentácie vo vestibule školy
2. prezentovanie činnosti Obchodnej akadémie ako organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja
3. prezentácia 5-ročného študijného odboru 6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium (slovenský - anglický jazyk), ktorý ponúkame žiakom základných
škôl ako jediná obchodná akadémia v Prešovskom samosprávnom kraji
4. prezentácia 4-ročného študijného odboru 6317 M obchodná akadémia
5. prezentácia aktivít realizovaných v rámci projektu ERASMUS+
6. prezentovanie diela Telocvične, ktoré bolo obstarané z prostriedkov Prešovského samosprávneho kraja prehliadkou a sprievodnými športovými aktivitami
7. návšteva kultúrnych inštitúcií, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (Ľubovnianske múzeum, Ľubovnianska knižnica, ...)
Uvedené akcie budú prebiehať súbežne v priestoroch školy v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod.
podrobné informácie: https://oasl.edupage.org/
Mgr. Milan Hric, zástupca riaditeľky školy

Stredná odborná škola

Stará Ľubovňa

Jarmočná 108

SL

- Otvorené hodiny(12. 11.):
- z občianskej náuky obsahovo zameraná na predstavenie postavenia a úloh krajskej samosprávy za účasti poslanca PSK
- z geografie zameraná na prírodné a kultúrne zaujímavosti PSK - zážitkové učenie( súťaže a kvízy na tému geografické a turistické zaujímavosti PSK).
- z dejepisu zameraná na zaujímavosti z dejín okresu Stará Ľubovňa v spolupráci Ľubovnianskym múzeom
- Turnaj vo futsale zmiešaných družstiev o pohár riaditeľa školy(12. 11.)
- Propagácia Dňa PSK ako aj samotného PSK na školskom webovom sídle a sociálnej sieti
- Inštalácia informačných panelov s prezentáciou PSK
- Príprava a ochutnávka regionálnych jedál severného Spiša ako súčasti PSK.
- Účasť na programe "Nežná 30" v DJZ Prešov spojená s návštevou Národnej kultúrnej pamiatky Solivar (14. 11.)
Účasť na
premietaní horských filmov ZDRUFF 2019 v kine Tatra v Starej Ľubovni (15.11)
www.sosjsl.edupage.org
RNDr. Peter Petrík, ZRTV, peter.petrik@sosjsl.sk, 0910 946 798

Škola/školské
zariadenie

Stredná odborná škola
technická L. Stöckela
Gymnázium

Sídlo

Stará Ľubovňa
Bardejov

Ulica

Levočská 40
Jiráskova 12

Popis akcie - Deň PSK 2019

Okres

SL
BJ

1. Hudobno-tanečné vystúpenie našich študentov v Domove pre seniorov v čase od 10.00 do 11.00 hod. - žiaci IV.A pod taktovkou Ing. Poliščáka Mariána
2. Vedomostné súťaže: I-BOBOR v čase od 9.30 - 13.30 hod., žiaci III. a IV. ročníkov pod vedením Ing. Rúrovej Denisy a ONLINE KVÍZ na tému PSK od 9.00 10.00 hod. pre všetkých žiakov školy prostredníctvom aplikácie EDUPAGE, vo vestibule školy bude premietaná prezentácia o atrakciách PSK, zodpovedná Mgr.
Hrebíková
3. Spoznávaj cyklotrasy PSK - cyklotúra od 8.00 do 12.00 hod., smer Novoľubovnianské kúpele, predpokladaný počet žiakov - 10, zodpovedný: RNDr. Majirský
Dušan
4. Objavuj krásy PIENAPu - turistická prechádzka od 8.00 do 12.00 hod., smer Červený Kláštor - Lesnica, predpokladaný počet žiakov - 10, zodpovedný: Bc. Motýľ
Ľubomír
5. Športové aktivity - v priestoroch školy:
- futsal - 4 tímy, predpokladaný počet žiakov: 32, zodpovedný: Mgr. Karašová Mária
- stolný tenis, predpokladaný počet žiakov: 15, zodpovedný: Bc. Sivuľka Juraj
- silový trojboj, predpokladaný počet žiakov: 10, zodpovedný: Ing. Gladiš Vladimír
- streľba zo vzduchovky, predpokladaný počet žiakov: 50, zodpovední: Bc. Stesňák Stanislav a Bc. Kollár Miroslav
https://sostsl.edupage.org/news/#1134
Mgr. Daniela Šidlovská, riaditeľka školy, 0905 361 014

Gymnázium

Stropkov

Konštantínova
1751/64

SP

Deň PSK budeme realizovať formou rovesníckeho vzdelávania pre žiakov 1. - 3. ročníkov. Akcia prebehne so začiatkom o 10:00 hod. v klubovni školy.
1. Interaktívna prezenática s názvom Fakty o PSK
&prezentácia je doplnená otázkami za správne zodpovedanie získa žiak drobnú odmenu
2. Interaktívna przentácia 7 divov PSK
&prezentácia je doplnená otázkami za správne zodpovedanie získa žiak drobnú odmenu
3. Pamiatky UNESCO v PSK
&prezentácia je doplnená otázkami za správne zodpovedanie získa žiak drobnú odmenu
4. Kvíz čo vieš o PSK
&súťaží 6 zmiešaných družstiev žiakov 1. - 3. ročníkov.
&v jednotlivých kolách získavajú symbolické kľúče, ktorými na záver odomknú erb PSK
5.Deň PSK bude pokračovať do 15. 11. na hodinách UKL, kde žiaci vytvoria postery prezentujúce región
&postery budú prezentované v priestoroch školy a prístupné pre verejnosť a súčasne budú vo fotogaleérii školy
http://www.gymstrop.edu.sk/restore/cms/,

facebook Gymnázium Stropkov

Mgr. Valéria Senajová, valeria.senajova@gymstrop.edu.sk

Stredná odborná škola
elektrotechnická

Stropkov

Hviezdoslavova 44

SP

1. Otvorená hodina občianskej náuky pre žiakov školy a pre záujemcov z radov verejnosti, na ktorej sa prostredníctvom video prezentácie predstaví Prešovský
samosprávny kraj a formou prednášky sa predstavia hlavné kompetencie vyšších územných celkov.Čas: 8.00 – 9.00 hod.
2. Stretnutie žiakov školy s pozvanými, profesionálne úspešnými absolventami školy. Čas: 9.00 - 10.00 hod.
3. Beseda žiakov školy s pozvanými, priamymi účastníkmi Nežnej revolúcie v Stropkove. Čas: 10.30 – 12.00 hod.
4. Návšteva žiakov školy v múzeu Andyho Warhola v Medzilaborciach. Čas: 11.00 – 12.00 hod.
5. Prehliadka školy pre verejnosť s predstavením PSK, vzdelávacieho programu školy. Čas: 13.00 – 15.00 hod.
www.sosesp.edupage.org
Ing. Vladimír Čintala, 054/742 2474

Škola/školské
zariadenie

Stredná odborná škola
služieb

Sídlo

Stropkov

Ulica

Hlavná 6

Popis akcie - Deň PSK 2019

Okres

SP

- 10:00 - 11:00 - učebňa informatiky - využitie prezentácie PSK spojené s prezentáciou školy.
- 10:00 - 13:00 - kuchyne OVY - prezentácia jedál, ktoré pripravia žiaci odboru kuchár.
- 11:00 - 13:00 - dielne OVY - ukážky prác žiakov v odbore autoopravár.
- 13:00 - 15:00 - návšteva Mestského múzea a galérie v Stropkove a Okresnej knižnice v Stropkove (skupina vybraných žiakov + pedagogický dozor)
- celý deň - športová hala - športové aktivity (futbalový zápas, stolnotenisový zápas, ...)
https://soshlavnasp.edupage.org/text10/

Gymnázium L. Stöckela

Gymnázium

Bardejov

Snina

Jiráskova 12

Študentská 4

BJ

SV

Ing. Daniel Soóš (riaditeľ školy) tel. č. : 054/71 81 500
12.11.2019
10:00 - Prezentácia kompetencií VÚC v aule školy pre žiakov a širokú verejnosť
10:30 - Beseda s úspešným absolventom školy
13:00 - „ 30 rokov (od) Nežnej revolúcie ...“ - moderovaná beseda
- ANGAŽUJ SA! Možnosti angažovania mladých ľudí v našom regióne (informačné stánky občianskych združení):• ENGY vzájomná pomoc ľudí a zvierat
• Animoterapeuticko - jazdecké centrum Snina • Hodošík – Klub vojenskej histórie a strelecký klub • Matica slovenská – Oblastné stredisko DMS Snina
- ZAŽI NEŽNÚ! Heslá, transparenty a symboly Nežnej revolúcie – karafiáty, štrnganie kľúčov, gestá víťazstva, ...
- „NEZATRAŤ DUŠE REBELOV!“ Piesne novembra 1989 v podaní študentov Gymnázia
- NAMAĽUJ SI NEŽNÚ! Ľudová tvorivosť novembra 1989 „farbičkami“ gymnazistov
- Zúčastní sa 130 žiakov školy a hostia: poslanci PSK, predstavitelia mesta, zástupcovia miestnych organizácií, rodičia a starí rodičia študentov, absolventi školy,
široká verejnosť
10:00 – 14:30 Výstava plagátov a transparentov Nežnej revolúcie
10:00 – 14:30 Prehliadka školy
13:00 – 14:30 Občerstvenie: Z regionálneho hrnca
12:45 – 14:00 Návšteva Kaštieľa v Snine: Irma Sztáray. Dvorná dáma zo Zemplína (30 ž.)
Mesto Snina, Mestské kultúrne a osvetové stredisko v Snine v spolupráci so Zemplínskym múzeom v Michalovciach pripravili výstavu s názvom Irma Sztárayová –
dvorná dáma zo Zemplína. Žiaci si môžu pripomenúť významnosť tejto zemplínskej grófky. Jej spoločenské postavenie presiahlo hranice nášho regiónu, bola dvornou
dámou rakúskej cisárovnej a uhorskej kráľovnej Alžbety Habsburskej, v dejinách známej ako Sissi. V jej náručí cisárovná po atentáte na brehu Ženevského jazera v
roku 1898 skonala.
13.11.2019
11:25 Vzdelávací projekt „Za železnou oponou“
- Pri príležitosti 30. výročia organizuje spoločnosť Global Slovakia v spolupráci s Odborom školstva VÚC PO - Aula Gymnázia, 130 žiakov
https://gymsnina.edupage.org,
RNDr. Iveta Lazorová, iveta.lazorova@gymsnina.sk, 0907 957 389

Stredná odborná škola

Snina

Sládkovičova
2723/120

SV

Relácia v školskom rozhlase
Otvorené hodiny občianskej náuky zamerané na činnosť vyšších územných celkov
Beseda s poslancami PSK za okres Snina – Ján Holinka, JUDr. Dušan Hačko, Mgr. Nadežda Sirková
Návšteva Sninského kaštieľa - IRMA SZTÁRAYOVÁ - dvorná dáma zo Zemplína
Beseda - „Obchodovanie s ľuďmi – novodobé otroctvo“
Výstava vo vestibule školy venovaná Dňu PSK
Súťaž o najlepší zákusok v rámci Dňa PSK
Športové popoludnie – mix volejbalový turnaj
https://zsssnina.edupage.org
Mgr. Ľudmila Janáková, zást. riaditeľa, tel. číslo: 0903 623330

Škola/školské
zariadenie

Gymnázium L. Stöckela

Sídlo

Bardejov

Stredná priemyselná škola Snina

Ulica

Popis akcie - Deň PSK 2019

Okres

Jiráskova 12

BJ

Partizánska 1059

SV

Stredná priemyselná škola v Snine, Partizánska 10596/23, 069 01 Snina v rámci Dňa PSK plánujeme zorganizovať tieto aktivity:
- pre žiakov školy:
- počas celého dňa bude vo vstupných priestoroch školy prezentovaný Prešovský samosprávny kraj – na veľkoplošnej obrazovke – využijeme prezentáciu
PSK v programe PowerPoint a ďalšie dostupné materiály,
- aktivita „Tu som doma“ - diskusia so žiakmi na hodinách ekonomického zamerania, v ktorej mladí ľudia môžu zhodnotiť a vyjadriť sa k pozitívám a negatívam
života na severovýchode Slovenska.
Žiaci budú na začiatku diskusie:
• informovaní o ekonomických ukazovateľoch dosahovaných na území PSK;
• upozornení na existenciu a obsah webových stránok https://www.po-kraj.sk a https://www.virtualtravel.sk/sk/presovsky-kraj/.
Po skončení diskusie si žiaci pozrú oficiálny videospot o prešovskom regióne https://www.youtube.com/watch?v=fSa3Cc2i7Ik
- aktivita - prednáška a beseda na tému: Karpatské bukové pralesy - NP Poloniny - prednášajúci externý zamestnanec z Národného parku Poloniny, pracovisko
Stakčín - určená pre žiakov 1. ročníka,
- kvíz: Cestami necestami po PSK - určený pre vybraných žiakov jednotlivých ročníkov - kvíz so zameraním na geografické zaujímavosti a významné historické
udalosti 20. storočia v PSK a riešenie interaktívnych križoviek s tematikou PSK,
- aktivita - návšteva Kaštieľa v Snine - tematika - Poznaj kultúrne dedičstvo svojho kraja - návšteva expozície v Sninskom kaštieli - vyučujúci s jednotlivými triedami.

sps-snina.edupage.org
Ing. Eva Kresilová, zástupkyňa riaditeľky školy
- Príhovor riaditeľa ku Dňu PSK (8.00 - 8,15), premietanie dokumentačného pásma o PSK a o Nežnej revolúcii (8,30 - 10.00), beseda s poslancom PSK MUDr.
M.Fedorom (10,30 - 11,30), záverečný príhovor riaditeľa (11,45 - 12,00).
Spojená škola

Čaklov

249

VT

http://web.stonline.sk/spozs/---o-skole.html
kontaktná osoba - Mgr. Stanislav Kráľ, 0915 867500, stanislavkral60@gmail.com

Gymnázium Cyrila
Daxnera

Vranov nad
Topľou

Dr. C. Daxnera 88/3

VT

* 8.00 - 9.30 a 10.15 - 11.45 filmové predstavenie "Cesta do nemožna" v Kine Mladosť vo Vranove n. T.
* 7.50 - 12.00 "Spisovatelia nášho regiónu" - ukážky z ich tvorby (v spolupráci s Hornozemplínskou knižnicou vo Vranove n. T .) v učebniach SJL a SJL-UKL
* 8.45 - 9.45 a 9.45 - 10.45 Beseda s Petrom Orendáčom na tému "Ako písať školské práce" v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove n. T.
* 8.45 - 9.45 a 9.45 - 10.45 "Z dní, keď študenti vzali osud do vlastných rúk" - beseda o nežnej revolúcii s historikom PhDr. Martinom Lupčom, PhD. a novinárom
regionálnych novín Ladislavom Krivdom v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove n. T.
* 12.30 - 16.00 športové aktivity v priestoroch veľkej telocvične
* 13.00 - 15.00 Prezentácia a beseda o Nežnej revolúcii a M. R. Štefánikovi - následný kvíz pre žiakov v učebniach SJL - DEJ a NEJ - DEJ
www.gcd.sk, https://gcd.edupage.org/#photos:album:53,
https://www.facebook.com/gymvv/photos/a.324636960920970/2733982429986399/?type=3&theater
PhDr. Slavomír Kmec: 0904 395 383, zastupca@gcd.sk

Škola/školské
zariadenie

Sídlo

Ulica

Popis akcie - Deň PSK 2019

Okres

Obchodná akadémia

Vranov nad
Topľou

Daxnerova 88

VT

Gymnázium L. Stöckela

Bardejov

Jiráskova 12

BJ

Konferencia študentov Obchodnej akadémie:
Program konferencie:
1. Prezentácia PSK, vedomostný kvíz ,,Čo vieš o PSK?”
2. Deň boja za slobodu a demokraciu, prezentácia Nežná 30, kvíz
3. Diseminácia projektu Európsky trh práce - Erasmus +
4. Študentská kvapka krvi - prezentácia žiakov, ktorí sa jej zúčastnili
5. Športové súťaže
7. Návšteva okresnej knižnice (I. ročník)
8. Návšteva Hornozemplínskeho osvetového strediska (II. ročník)
https://oavranov.edupage.org/
Ing. Martina Sirniková, martina.sirnikova@gmail.com, 0905 513 624
Akcie ku Dňu PSK na SOŠ, na Ulici A. Dubčeka 963/2 vo Vranove nad Topľou:
Dátum: 12.11.2019, čas: 8.00 - 14.30 h.
Miesto:- hlavná budova, prízemie: Nástenka s tématikou 30. výročia nežnej revolúcie a Medzinárodného dňa študenstva

Stredná odborná škola

Vranov nad
Topľou

A. Dubčeka 963

VT

- budova č. 3, na Ulici Janka Kráľa 955, 3. poschodie - Výstavka prác študentov odboru propagačná grafika a obchodný pracovník ku Medzinárodnému dňu
študenstva
www.sosvt.sk
Mgr. Tatrayová Mária, č. t. 0907936746

Stredná odborná škola
drevárska

Vranov nad
Topľou

Lúčna 1055

VT

-9.00 kpt. JUDr. Anna Katreničová, prednáška na tému: Možnosti preventívnych aktivít proti rozvoju sociálnopatologických javov u stredoškolskej mládeže.
Prednáška o socialno patologických javov mládeže sa zaoberá obdobím zločinnosti pred a po roku 1989 ktorý sa na Slovensku vyznačuje výrazným nárastom
kriminálneho správania. Študenti sa môžu dozvedieť a porovnať obdobia kriminalistiky v obdobiach pred nežnou revolúciou a po roku 1989.
-9.30 Mr. Mária Čellárová, E4 . A práve preto....
-10.30 Mgr. Peter Kocák, beseda na tému: Vývoj Vranova v demokratických rokoch po Nežnej revolúcii.
Najdôležitejšie informácie o meste, v ktorom žijeme, o kraji, v ktorom sídlime. Pozitíva i negatíva, čo nás trápi i čím sa môžeme popýšiť. Budúcnosť miest, krajov i
štátu patrí mladým ľuďom, ktorí sa čoskoro stanú tými, ktorí ich budú riadiť.
https://sosdvv.edupage.org/#photos:album:552
PaedDr. Jana Kováčová,

poradca.sosdvv@gmail.com

