čO dôležité SA ešte UDIALO
ako sme pozerali na hviezdy

V jeden slnečný marcový deň žiaci prvého
ročníka absolvovali exkurziu v Astronomickom
ústave v Starej Lesnej. V úvode absolvovali prednášku o Astronomickom ústave, jeho
oddeleniach, výskume a zahraničnej spolupráci
a zaujímavostiach z vesmíru. Dozvedeli sa
prečo sa astronomický ústav nachádza práve v
Tatrách.Na druhej prednáške sme mali možnosť
oboznámiť sa s ostrovom Galapágy. Ostrov
Galapágy sa inak nazýva aj Korytnačie ostrovy. O
tomto ostrove a expedícii, na ktorej sa zúčastnili
aj pracovníci SAV, kde pozorovali zatmenie Slnka,
nás informoval doc. Rušina. V druhej časti bola
realizovaná návšteva kupoly s ďalekohľadom,
kde RNDr. Vaňko vysvetlil, akým spôsobom sa
pozoruje Slnko a slnečná sústava, čo všetko
môžeme vidieť a čo naopak musia astrológovia
sledovať z iných končín našej modrej planéty.
Absolvovali sme zaujímavú cestu vesmírom s
nohami pevne na zemi.

valentínska kvapka krvi

V mesiaci február a marec prebiehala celoslovenská akcia Valentínska kvapka krvi.
Aj u nás na zdravotke sme chceli pomôcť
tým, ktorí to potrebujú, tak sme na jeden
deň premenili priestory školy na odberné
miesto. Akcie sa zúčastnilo 37 darcov z
radov žiakov, učiteľov, rodičov a našich
známych. Pri odbere 400ml na osobu, to
činí skoro 15 litrov krvi. VŠETKÝM VEĽMI
PEKNE ĎAKUJEME. Takúto akciu sme organizovali po tretíkrát, tešíme sa na jeseň,
kedy dúfam, že nás znova prídete podporiť
a pomôcť dobrej veci.
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dialýza v kežmarkU

Počas písomných maturitných skúšok
študenti III.B navštívili stredisko DIALCORP s.r.o., ktoré je umiestnené v priestoroch Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v
Kežmarku. Je to hemodialyzačné stredisko,
ktoré poskytuje komplexnú starost-livosť
pacientom s rôznymi chorobami obličiek,
pripravuje pacientov do dialyzačného a
transplantačného programu. Na dialyzačnej
sále je 12 dialyzačných prístrojov a pekný
interiér dopĺňa nádherný výhľad na Vysoké
Tatry. Ku komfortu prispieva aj klimatizácia, televízor, rádio a možnosť malého obče
lydka
rstvenia.

