
Úsmev pre seniorov 

 

  „Najväčším zlom je nedostatok lásky, lásky k blíţnym, strašná ľahostajnosť k 

susedovi, k tým, čo ţijú na okraji spoločnosti, k chudobným, starým.“ 

Práve preto sme sa rozhodli, ţe trochu lásky prinesieme našim seniorom 

a spríjemníme im jedno novembrové štvrtkové popoludnie. Dňa 29.11.2018 navštívila Ţiacka 

školská rada pri Strednej odbornej škole pedagogickej v Turčianskych Tepliciach pod 

vedením koordinátorky pani Zajacovej a naše študentky pod vedením  pani  Marčekovej 

domov sociálnych sluţieb a pripravili si pre našich seniorov program, aby aspoň trošku títo 

ľudia zabudli na kaţdodenné trápenie, aby cítili, ţe nie sú sami a úplne zbytoční a aby sme im 

aspoň  na chvíľu vyčarili úsmev na tvári a moţno aj pripomenuli časy, keď boli mladí, plní 

sily, energie a v kolotoči všedných dní ţili naplno a nestíhali rozmýšľať nad tým, čo bude, 

keď raz zostarnú. Na tomto podujatí sa podieľali naše panie profesorky, ktoré celú túto akciu 

pripravili a zorganizovali. Pod vedením pani Marčekovej v kultúrnom programe vystúpili 

dievčatá z 1.A, ktoré zahrali, zaspievali a zatancovali známe ľudové piesne, Adriana 

Tomanová z 3.C zaspievala moderné piesne v slovenskom a v anglickom jazyku sprevádzajúc 

sa gitarou, folkloristky Radka Potkanová a Simona Vajdová z 2.C svojim speváckym 

výkonom ohúrili všetkých prítomných a brušné tanečnice Veronika Oboňová a Nikola 

Gellénová zo 4.A, ktoré sa venujú tomuto tancu pod vedením p.Sudorovej, vniesli do 

priestoru jedálne vlnu pozitívnej energie. Okrem kultúrneho programu si ţiačka školská rada 

pripravila tvorivé dielne, kde si dôchodcovia mohli vyrobiť krásne ozdoby z papiera, záloţky 

do kníh, či niekomu napísať list a vloţiť ho do vlastnoručne vyrobenej obálky, alebo mohli 

zrelaxovať pri vymaľovávaní omaľovánok, či precvičiť si pamäť a zaţiť veľa zábavy pri 

spoločenských hrách. Po ukončení všetkých týchto aktivít sa k členom ţiackej rady pripojili 

študentky z 3.B, ktoré si doniesli gitary, husle a harmoniky a spoločne prechádzajúc 

chodbami a izbami domova dôchodcov priniesli aj tým imobilným a nevládnym veselé tóny 

piesní, dobrú náladu, radosť a mladosť. 

„Byť starým, je jediný spôsob, ako ţiť dlho.“ No staroba by nemala byť ţiadnym 

hendykepom! Od našich starčekov sa vţdy máme čo učiť, zaslúţia si našu pozornosť a hlavne 

netreba zabúdať, ţe kaţdý z nás zostarne a ocitne sa na ich mieste! 

Natália Očkajáková, medailistka ŢŠR pri SOŠP Turč. Teplice 





 



 



 

 

 

 



Plastovými vrchnáčikmi pre dobrú vec! 

„Hodnota človeka nie je vtom, čo urobil pre seba, ale vtom, čo urobil pre ostatných.“ povedal 

Albert Einstein. A žiaci Strednej odbornej školy pedagogickej v Turčianskych Tepliciach urobili pre 

tých ostatných veľa, konkrétne pre Milanka Tomašáka z Krušetnice. Milanko Tomašák je 8 ročný 

chlapec, ktorý od 3 rokov nechodí, nerozpráva, jeho jemná motorika je poškodená a jediné, čo mu 

trochu pomáha, sú rehabilitácie, ktoré sú však finančne veľmi náročné. Preto sme sa rozhodli pomôcť 

práve Milankovi, ku ktorému sme sa dostali cez našu pani zástupkyňu Badínovú! Žiacka školská rada 

sa rozhodla zareagovať na túto obrovskú výzvu a vyhlásila na škole zbierku plastových vrchnáčikov. 

Úlohou žiakov bolo vyzbierať v triede čo najväčší  počet  štuplíkov. Spoločne sme vyzbierali 2 veľké 

vrecia! Najviac však z celej školy prispela 3.D, ktorá vyzbierala až 10kg. Celá škola vďaka množstvu 

tried, ktoré sa rozhodli pomôcť, vyzbierala 34kg! Naša koordinátorka pani Zajacová kontaktovala 

rodinu Tomašákovcov vysvetliac im náš zámer a dohodla s nimi termín stretnutia a odovzdania 

štuplíkov. Následne dve členky študentskej rady podpredsedníčka Andrea Graňáková a technička 

Katarína Kormaňáková dňa 1.12.2018 osobne navštívili rodinu a odovzdali nazbierané „bohatstvo“. 

Zbieranie štuplíkov nie len finančne pomôže dotyčnej rodine, čo je naša priorita, ale je dobré štuplíky 

recyklovať, a to nielen z ekonomického, ale predovšetkým ekologického hľadiska.  

A tak sme ako škola mohli zas raz pomôcť. Avšak týmto to ešte nekončí. V zbieraní štuplíkov 

budeme pokračovať dovtedy, kým sa bude dať! Nikoho to nič nestojí, len miesto smetného koša dať 

štuplík do sáčku a doniesť do školy. Pre nás maličkosť, pre iných nesmierna pomoc! Ďakujeme 

všetkým, ktorí týmto spôsobom pomáhajú jednému malému chlapcovi, jednej obyčajnej rodine 

s nesmiernym trápením! 

Andrea Graňáková, podpredsedníčka ŽŠR, Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice 



 

 



 

 

 


