čO dôležité SA UDIALO

čo dôležité
sa udialo
od januára
do mája

... tu sa raz všetci stretneme ...

exkurzia v levoči

Tak ako každý rok sme sa museli cez písomné maturity niekam vytratiť
zo školy. Šli sme sa teda pozrieť, ako to funguje na psychiatrickom
oddelení v Levoči. Po krátkej ceste autobusom sme dorazili na miesto.
Najprv nás šli pani profesorky ohlásiť a až tak sme mohli vstúpiť priamo
na oddelenie. Hneď na začiatku nás zaskočili tým, že vrchná sestra tam
bol vlastne chlap. Tak sme sa na tom trocha pobavili. Napriek menším
obavám sme vstúpili na oddelenie, kde nám „vrchná sestra” urobila
menšiu prednášku o tom, aké diagnózy sa liečia na ich oddelení a ako
to tam celé funguje. Po asi 20 minútovej prednáške sme sa teda vybrali popozerať sa po oddeleniach, najprv po uzavretých – ženskom a
mužskom – kde sa liečia tie vážnejšie diagnózy ako napríklad schizofrénia a ťažké depresie, kde sa môžu pacienti maximálne pohybovať
po chodbách a všetko je tam uzavreté tak, aby odtiaľ nemohli odísť,
hlavne pre vlastnú bezpečnosť. Potom sme šli o poschodie vyššie, kde sa
nachádzali pacienti s ľahšími diagnózami a majú voľný pohyb aj mimo
oddelenia. Nakoniec sme sa opäť vrátili na
ženské zatvorené oddelenie, poďakovali sme sa
za to, že sme to mohli vidieť a „ vrchná sestra“
nám povedala, že budúci rok nás tam rád privíta
ale, samozrejme, nie ako pacientov. Naspäť
sme sa vracali autobusom, v ktorom sme si ako
z každého výletu spievali a vrátili sme sa do
Popradu.
xénia

na návšteve
v tatranskej galérii
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Počas písomných maturít sa trieda
2.ZA A zúčastnila exkurzie do Tatranskej galérie, ktorá bola spojená s
prednáškou o histórii Spiša.
Prednáška bola obohatená o
prehliadku galérie. Mali sme možnosť
vidieť diela Ivana Šafranka. Výstava
jeho diel mala názov Rekapitulácia.
Prednáška bola venovaná histórii
nášho regiónu a jeho zaujímavým
stavbám v gotickom či románskom
slohu, mníchom kartuziánom, Augustínom a Františkánom. Dozvedeli
sme sa, čo bolo výhodami gotickej
architektoniky, čo ovplyvnilo výstavbu kostolov, ako vyzeral Spiš v 12.
storočí, čosi o histórií Spišskej Kapituly a o centrách správy Spiša. Tieto
prednášky pre žiakov základných
a umeleckých škôl a pre študentov
stredných škôl.
anna a michaela

