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noc výSkumníkA 
Dňa 23.septembra 2011 sa 20 
žiakov našej školy zúčastnilo 
podujatia NOC VÝSKUMNÍKA v 
OC Optima v Košiciach. Dopo-
ludnia sme absolvovali ukážky 
vedeckých experimentov - 
levitujúci vláčik, 3D kráčajúce 
molekuly, „zježené“ magnetické 
kvapaliny, archeologické nálezy 
z východného Slovenska, bak-
térie a mikrovlny v úprave su-
rovín, odpadov a vôd, pokusy s 
vákuom, čarovanie s dusíkom, 
pozorovanie Slnka. Vyskúšali 
sme si ovládanie počítača po-
mocou mozgových signálov, ako 
sa brániť proti parazitom, videli 
sme neviditeľné častice, výstavu 
o CERNe a urýchľovači LHC. 
Medzitým sme skúšali rôzne 
hry, pri ktorých sme získali in-
teligentnú plastelínu. Popoludní 
sme navštívili dve prednášky, 
prvá s MVDr. D. Fabiánom, PhD, 
ÚFHZ SAV: Haló, tu embryo - 
prvá lekcia komunikácie a druhá 
s doc. MVDr. A. Kočisovou, UVL: 
Komáre útočia - môže človeka 
zabiť obyčajný komár? Následne 
sme sa presunuli do CVČ Do-
mino – kde sme sa dozvedeli od 
RNDr. Galisa, PhD. o projekte S 

ďalekohľadom na cestách, videli 
sme kupolu s ďalekohľadom pre 
denné meranie Slnka a vypočuli 
sme si prednášku Nebezpečný 
vesmír. Podujatie bolo veľmi 
úspešné.

dáša

ČiSté hory
V piatok 30.septembra 2011 

sa žiaci I. ZA A a I. ZA B triedy 

zúčastnili akcie „Čisté hory“. 
Električkou sme sa vyviezli do 
Starého  Smokovca, kde sa 
naša túra začala. Pokračovali 
sme k rozdeľovníku a smerovali 
k Sliezkemu domu. Cestou sme 
nazbierali aj dosť odpadkov, čo, 
samozrejme, nepatrí k našim 
krásnym horám. Dole sa už išlo 
rýchlo a hlavne ľahšie. Nakoniec 
sme všetci hrdí a šťastní, že sme 
to zvládli a naše veľhory sú ešte 
krajšie a čistejšie.
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spRÁvy

“ z  k a ž d é h O  r O ž k u  t r O š k u ”
V KOŠiCiACH SME bOLi Už drUHý rOK


