Prekvapuje ma, že v čase vzrastajúcej osvety a tvorby nových nariadení a zákonov na ochranu zdravia všeobecne a nafajčiarov, v novom obchodnom centre Plus je to,
zdá sa, úplne naopak. Prakticky
vo všetkých otvorených a polootvorených prevádzkach podávajúcich kávu sa fajčí. Bez ohľadu na
to, že je nad tým, taktiež v otvorenom priestore jedáleň, že dym z
cigariet cítiť v celom objekte a že
fajčiarmi sa stávajú všetci návštevníci aj keď si to neželajú. Je
úplne jedno či idete do lekárne,
drogérie, na poštu, nevyhnete sa
cigaretovému pachu. Kto u nás
takéto veci povoľuje a kontroluje?
Sú to zase iba bezohľadní, netolerantní fajčiari a peniaze?
(mm)

REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia, zrealizovala v predvianočnom období v partnerstve
so sociálnym oddelením Mesta
Pezinka a Kníhkupectvom Modul
v Pezinku nový projekt s názvom
Otvor srdce, daruj knihu. Radi
by sme sa poďakovali všetkým
anonymným darcom, ktorí zakúpili
označenú detskú knihu a pomohli
tak splniť vianočné knižné želania
detí zo sociálne slabších rodín.
Spolu sa predalo 59 kníh v sume
12276 Sk. V mene všetkých obdarovaných detí ešte raz ďakujeme!
(REVIA)

Centrum voľného času pozýva
všetky deti, ktoré sa cez jarné
prázdniny nechcú nudiť na jarný
denný tábor Letom svetom od 20.
do 24. 2. 2006 pre deti školského
veku so zaujímavým a veselým
programom. Cena je 700 Sk a zahŕňa štyri obedy, poistenie, dopravu, materiál a vstupné. Prihlasovať sa môžete priamo v CVČ do
17. 2. 2006 denne od 7.30 do
18.00 hod.
(cvč)

V minulom čísle Pezinčana, v
tematickej prílohe Čo Pezinčan to
mestský sprievodca došlo nedopatrením k chybnej identifikácii
sôch vo farskej záhrade resp. pred
kláštorným kostolom. Vo farskej
záhrade sa nachádza socha Jána
Nepomuckého a pred kláštorným
kostolom je umiestnená socha
Antona Paduánskeho.
(pp)

Slávnostné odovzdanie peňazí
z verejnej zbierky s názvom Pomôžte si sami sa uskutočnilo 9.
januára v Špeciálnej základnej
škole v Pezinku na Komenského
ul.
Riaditeľ školy Ladislav Vyberal
prevzal od organizátorov zbierky

zo spoločnosti TESCO a Slovenskej humanitnej rady symbolický
šek na sumu 138 665 Sk. Tieto
peniaze sa vyzbierali v pezinskom hypermarkete Tesco v závere minulého roka od dobrovoľných darcov z radov zákazníkov.

Na slávnostnom odovzdávaní symbolického šeku v sume takmer
140 tisíc Sk sa zúčastnili: zľava – Ľuboš Lesnák, riaditeľ HM Tesco
Pezinok, Eva Lysičanová, riaditeľka úradu Slovenskej humanitnej
rady, Oliver Solga, primátor Pezinka a Ladislav Vyberal, riaditeľ
Špeciálnej ZŠ.

U detí sa prejavujú rôzne formy
nadania, ktoré sú často spojené s
mimoriadnymi schopnosťami.
Takto nadané deti majú možnosť
rozvíjať sa v ĽŠU, športových kluboch. Je málo vzdelávacích inštitúcií, ktoré umožňujú mimoriadne
nadaným deťom vzdelávať sa adekvátne ich schopnostiam a nadaniu. Pozornosť v našich školách
sa venuje skôr deťom s rôznymi
poruchami učenia, či správania.
Na Slovensku existuje málo
škôl, ktoré sa venujú práve nadaným deťom. Jednou z takýchto
škôl je i ZŠ Na bielenisku č. 2 v Pezinku, kde sme v školskom roku
2005/2006 prvýkrát otvorili takúto
triedu.
Do školských lavíc zasadlo
prvých deväť nadaných žiakov.
Vybrali sme ich na základe špeciálnych psychologických testov, v
ktorých museli preukázať svoje

nadanie a schopnosti. V triede
pracujeme podľa projektu vzdelávania nadaných detí. Majú za sebou prvý polrok a poznajú všetky
písmená, vedia ich napísať, počítajú do 20 a začínajú pracovať s
číslami do 100, čítajú rôzne knihy
a encyklopédie, vypracuvajú
rôzne zaujímavé projekty, pracujú
s počítačom, učia sa angličtinu.
Vzdelávanie nadaných detí nie
je postavené len na tom, že sa
dobre a rýchlo učia, a teda treba
im toho ,,do hlavy naliať čo najviac", ale treba rozvíjať ich talent.
K základným poznatkom pridávam mnoho doplnkových a nadštandardných informácií. Dajte
takúto šancu aj vášmu dieťaťu.
Verím, že opodstatnenosť vzdelávania nadaných detí v našej
škole potvrdí blízka budúcnosť.
Mgr. Ingrid Jurčová,
triedna učiteľka

Často sa stáva, že človek odchádza zo svojho
rodného mesta. V mladosti sa vracia doň – domov k
rodičom, vo vyššom veku, žiaľ, tiež k rodičom, nie
však už domov, ale na cintorín.
V predvianočnom zhone a uponáhľanom čase,
idúc na cintorín som stratila príručnú tašku, v ktorej
som mala doklady, peňaženku a iné dôležité veci.
Až na cintoríne som zistila, že tašku nemám, a v tom
mi zazvonil mobil. Ozval sa cudzí hlas, ktorý ma upozornil na stratu mojej tašky. Opýtal sa ma, kde som,
aby som prišla na určené miesto pred polikliniku,
kde ma bude čakať.
Nedá sa uveriť, že dnes sa také niečo môže stať.

Do zbierky bolo zapojených asi
100 dobrovoľníkov, študentov
stredných škôl, prevažne z modranského gymnázia. Pomáhali aj
pracovníci a podporovatelia
ŠZŠ, pracovníci Tesca a prevádzky VÚB.
"Peniaze zo zbierky nám ozaj
veľmi pomôžu, chceme zakúpiť
rehabilitačné pomôcky, pomôcky
pre odbornú učebňu, audiotechniku. Z prostriedkov, ktoré dostávame od štátu si to nemôžeme
dovoliť. Chcel by som využiť túto
príležitosť a poďakovať sa všetkým darcom, dobrovoľníkom,
ktorí sa podieľali na zbierke, hlavným organizátorom – spoločnosti Tesco a Slovenskej humanitnej rade ako aj Mestu Pezinku
za pomoc," povedal nám riaditeľ
školy L. Vyberal.
Radosť z úspešnej zbierky a
pomoci pezinskej škole mal aj
prítomný nový riaditeľ HM Tesco
Pezinok Ľ. Lesnák, ktorý prisľúbil
pomoc ŠZŠ aj v budúcnosti.
(mo)

Už dva roky poskytuje Základná
škola na Kupeckého ulici v Pezinku svoje počítačové učebne a
rýchle pripojenie na internet širokej verejnosti.
Obľúbený internetový klub môžete naďalej navštevovať každý
pondelok, stredu a piatok od
14.00 do 18.00 hod. Od januára
sa budú opäť konať aj počítačové
a internetové kurzy a internetové
kino. ZŠ Kupeckého získala na
pokračovanie projektu grant z
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií, všetky aktivity sú
teda bezplatné.
Viac informácií nájdete na www
stránke školy (www.zskupk.edu.
sk) a na portále PK-Net (www.
pknet.sk).
Tatiana Sroková

Čakal ma mladý muž, ktorý držal v ruke moju tašku,
ospravedlňujúc sa, že ju otvoril a našiel tam moje
telefónne číslo. Vo vypätej situácii som zabudla na
meno tohto čestného človeka. Preto ešte raz mu
chcem touto cestou poďakovať. Vždy sa držím úslovia, že dobré sa človeku vždy vráti a prajem mu, aby
sa mu jeho dobrý skutok viacnásobne vrátil a bola
by som šťastná, keby sa na adresu, ktorú nechávam v redakcii ohlásil.
Pri návšteve svojho rodného Pezinka obdivujem
ako rastie do krásy, ale teraz k tomu pripájam aj obdiv nad jeho čestnými a charakternými obyvateľmi.
S vďakou
Oľga Ďurčanská

