Fonendoskop

Tak, ako sa chodíme každoročne kultúrne vyžívať do divadla, boli sme aj tohto roku.
Zmenili sme však tradíciu
namiesto mesta Košíc sme zamierili do mesta Prešov. Tohto
roku to vyšlo na 4. marca 2010.
V divadle Jonáša Záborského
nás čakalo nádherné predstavenie František z Assisi, v hlavnej
úlohe s mladým talentovaným
hercom Marekom Geišbergom.
Skoré ranné vstávanie a
čakanie na autobusy v chladnom
počasí
sa
mnohým
nepáčilo.
Naše
tradičné
obleče

Aktuality z diania v škole

František
z
Assissi
Divadlo
Prešov
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nie: rifle sme vymenili za elegantné nohavice, kostýmy,
niektorí
chlapci
obleky.
Samozrejme ako sa stáva, našli
sa aj tohto roku výnimky.
Mnohí študenti, ktorí do divadla
išli napriek tomu, že divadlo nemusia boli koniec koncov radi.
Predstavenie sa páčilo všetkým.
Môj osobný názor je taký, že to
bolo najkrajšie predstavenie aké
som videla, nebudem však
možno sama: Veď veľký aplaus
a dvojité standig ovation hovorí
za všetko. Kto nebol prišiel o
pekný zažitok.
- Baša -

Stretnutie So zločinom
10. marca sa žiaci 1.A triedy spolu s triednou
profesorkou K. Tomkovou (vyučujúcou OBN),
zúčastnili súdneho pojednávania na okresnom
súde v Poprade. Tieto návštevy sú súčasťou výchovy k ľudským právam.
Ich cieľom je
zároveň predchádzať kriminalite a iným
sociálno-patol o g i c k ý m
javom.

d o š k o l s k e j
odbornej činnosti.
Zúčastnili sa na
nej
žiačky
2.A
Petra Opinová a
Lenka Šmídová s
prácou "Pôrod s
využitím alternatívnych metód", a Yvette Bartošová zo
4.A s prácou "Úrazovosť na
lyžiarskych svahoch v zimnom
stredisku
Štrbské
pleso". Yvette zúročila svoje
skúseností a hoc len o malý
kúsok, bola jej práca lepšie
spracovaná, obohatená o
praktický prínos. Druháčky

StredoškolSká
odborná
činnoSť
Neviem, či všetci viete, čo znamená skratka SOČ. Prepáčte
mi moju trúfalosť, ale podľa
počtu zúčastnených žiakov a
podľa možností, ktoré táto činnosť ponúka, by sa zdalo, že sa
do nej zapojí viac študentov. 1.
marca sa konala na škole
prezentácia
prác
Stre-

Tentokrát
mali
žiaci
možnosť stretnúť sa s
niekoľkonásobnou sociálnou
recidivistkou,
vrec-kovou
zlodejkou, kotrá za svojou korisťou do Popradu prišla až z Košíc.
Okrem tohto klasického pojednávania za
asitencie policajnej eskorty, sa žiaci oboználi aj
so skráteným pojednávaním - dohodou o vine
a treste. Za tieto záživné vyučovacie hodiny
vďačíme sudkyni JUDr. Petruškovej, s ktorou
naša škola spolupracuje už niekoľko rokov.
- Katka Tomková preukázali kus dobre odvedenej
práce a obrovskú snahu.
Vzhľadom na ich vek a dĺžku
štúdia bola ich práca spracovaná na vysokej úrovni.
- Ľubka Králiková -

