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Jabæãková ‰kôlka

Pripravujeme 10. roãník
DÀa drogovej prevencie

Ak neviete ako rôznorodo sa
dá vyuÏiÈ obyãajné jabæãko, príìte sa pozrieÈ do na‰ej ‰kôlky.
KeìÏe k nám opäÈ zavítala jeseÀ, pripravili sme pre na‰e detiãky z M· na Lietavskej ulici ã.1
malé, alebo aj veºké prekvapenie. V‰etk˘ch ‰esÈ tried ‰kôlky sa
spolu s rodiãmi a uãiteºkami zapojili tento mesiac do dlho pripravovaného projektu T˘ÏdeÀ
jabæãok. Deti s pomocou uãiteºov
a dospel˘ch vyrábali prekrásne
v˘tvarné práce s motívom jabæãka a pri tejto príleÏitosti sa v
triedach aj oboznámili a názorne
si vysvetlili základné spôsoby dodrÏiavania zdravej v˘Ïivy. Rodiãia

Na ‰tvrtok,15. novembra, pripravujeme v ZdruÏenej strednej
‰kole potravinárskej na Farského 9 uÏ po desiaty raz DeÀ drogovej prevencie. Veºa mlad˘ch
ºudí je denne v kontakte s drogami, ãi s drogovo závisl˘mi. Formou predná‰ok a besied upozorÀujeme ‰tudentov na drogovú prevenciu a dôsledky drogovej závislosti.
Besedy a predná‰ky budú
viesÈ odborníci zo Slovenského
âerveného kríÏa, kriminálnej polície, UNICEF-u, AT Sanatória,
Regrutaãného strediska a iní. UÏ
tradiãne príde ako hosÈ Vladimír
Schwandtner, ktor˘ vedie resocializaãné zariadenie pre drogovo závisl˘ch vo svojom dome v
Budmericiach. Te‰íme sa, Ïe tento rok prijal pozvanie aj vedúci
AT Sanatória Mudr. Ivan Novotn˘. Je pripraven˘ bohat˘ odborn˘, kultúrny a ‰portov˘ program,
ktor˘ zabezpeãili koordinátorky
drogovej prevencie na‰ej ‰koly
Mgr. Palkoviãová a Mgr. Královiãová.
Hlavn˘ program sa zaãína o
8.30 h v telocviãni ‰koly. Srdeãne
vás poz˘vame!
Poljaková, ZS· potravinárska

si mohli okrem estetického záÏitku z v˘stavy prác svojich detí odniesÈ i mnoÏstvo in‰pirácií na tradiãné a netradiãné jabæãkové pokrmy, keìÏe súãasÈou v˘stavy
bola aj ponuka receptov z hlavn˘ch ovocn˘ch a zeleninov˘ch
produktov jesene.
Tety kuchárky pripravili na‰im
deÈom veºa jabæãkov˘ch dobrôt
priamo v M·. ëakujeme zástupkyni riaditeºky Mgr. Ivone Plevkovej aj celému kolektívu uãiteliek M· Lietavská za obetavú a
in‰pirujúcu prácu s na‰imi deÈmi
na rôznych zaujímav˘ch aktivitách, na ktoré sa vÏdy veºmi te‰íme.
Spokojní rodiãia

www.petrzalskenoviny.sk
Chcete pracovaÈ v mieste
svojho bydliska?
Príìte medzi nás!

Ahold Retail Slovakia, k.s., pre svoje
predajne ALBERT v PetrÏalke
(na ul. Hálova, Haanova alebo Romanova)
obsadzuje nasledovné pracovné pozície:

pracovník na odd. PEKÁRE≈
pracovník na odd. LAHÔDKY
PREDAVAâ / POKLADNÍK
Ponúkame:
- zv˘‰enie mzdy po 3. a 6. mesiacoch na základe hodnotenia
- 13.mzdu + mesaãne vyplácané bonusy na základe v˘konu
- príspevok na cestovné pre v‰etk˘ch pracovníkov,
zºavové poukáÏky na nákup
- sociálny program, istotu stabilného zamestnania
PoÏadujeme:
- zodpovedn˘ prístup k práci, schopnosÈ r˘chlo sa uãiÈ
- ochotu pracovaÈ na zmeny (ranné, popoludÀaj‰ie)
V prípade, Ïe vás táto ponuka zaujala, môÏete osobne priniesÈ
svoj Ïivotopis na niektorú z predajní, príp. zaslaÈ na adresu:
Ahold Retail Slovakia, k.s., Ivanská cesta 12, 821 04 Bratislava,
e-mail: veronika.kaiserova@ahold.sk
Pre viac informácií volajte 02/4822 3105 alebo 0905 420 098.
Zaslaním svojho Ïivotopisu dávate spoloãnosti Ahold Retail Slovakia,
k.s., súhlas na spracovanie osobn˘ch údajov v súlade so zákonom o
ochrane osobn˘ch údajov.

O koľko znížite úniky tepla výmenou
Vašich starých okien za nové okná Kalypso?

a) 15%

b) 30%

c) 56%

Meno a priezvisko: .................................................
Poštová adresa: ......................................................
Tel. kontakt: .............................................................
Vaša odpoveď: ........................................................
Pošlite vyplnený kupón do 21. Novembra 2007 na adresu
KALYPSO, Pečnianska 1/A, 851 02 Bratislava a budete
zaradený do žrebovania. Meno výhercu sa dozviete 23.
Novembra na www.matporiadneokno.sk
C

