čO dôležité SA UDIALO
exkurzia v Martine
V pondelok 21. marca 2011
sa naši druháci zúčastnili literárno-prírodovednej exkurzie v
Martine. Cieľom exkurzie bola:
Matica slovenská (MS), Národný
cintorín v Martine, Dom J.C.
Hronského a Centrum popularizácie fyziky.
V literárnej časti exkurzie sa
študenti v budove MS zúčastnili
na krátkej prehliadke sídla
MS a prednáške o zrode, význame a histórii tejto slovenskej celonárodnej inštitúcie.
Návšteva domu J.C. Hronského

i Národného cintorína podnietila v našich študentoch hrdosť
na významných dejateľov
slovesnkého národa.
V Gymnáziu V.P. Tótha - v centre popularizačnej fyziky prežili
naši žiaci dve úžasné hodiny, keď
hravou formou, jednoduchými
a zábavnými pokusmi a experimentmi potvrdzovali a dokazovali základné zákony fyziky.
Program exkurzie bol nabitý,
úžasný, poučný a inšpirujúci.
Tešíme sa na podobné akcie.
majka

... ako dobre nám bolo v Martine ...

Evička nám ochorela

Aj v tomto školskom roku sme sa študenti 2.A a 3.B začali
venovať ďeťom, rovnako ako naši starší spolužiaci pred nami a
rovnako ako naši mladší spolužiaci po nás.
Pýtate sa prečo ?
Chceme im pomáhať. Učíme ich ako sa zachovať v pri bežných
poraneniach, ako je krvácanie z nosa či bolesti bruška. Každoročne
spolu s Evičkou navštevujeme deti v materských a azákladných
školách a snažíme sa pomôcť im ako predchádzať poraneniam a
ak sa už nejaké stanú, potom ako sa majú deti zachovať, kým príde
nejaký dospelák na pomoc.
No deti sú veľmi zvedavé a pýtajú sa nás čím ďalej tým viac.
Zaujíma ich čo robiť pri poraneniach, ktoré sú život ohrozujúce.
My „Evičkárky“ sa im snažíme vysvetliť a ukázať im základy prvej
pomoci, ktoré by mohol zvládnuť aj človiečik ich veku. A to by ste stáli
občas v nemom úžase, keby ste videli, čo všetko tie deťúrence dokážu
zvládnuť a čo všetko sú schopné sa naučiť. (Niekedy by sa sme aj my
mohli mať ich trpezlivosť a chuť do učenia, že ...) O pár rokov budú aj
z nich šikovní zdravotníci a veríme, že svoje vedomosti budú rozdávať
všade naokolo.
Baša

2011 leto - jar
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