čO dôležité SA UDIALO

študentská kvapka
krvi po štvrtýkrát
Stalo sa pravidlom, že dvakrát do roka
usporiadame študentskú kvapku krvi. Národná
transfúzna služba SR v mesiaci február usporiadava Valentínsku kvapku krvi. Pri tejto
príležitosti sa aj my pripájame k tejto výzve
a v utorok 20. februára sa u nás konal štvrtý
ročník Študentskej kvapky krvi, ktorého sa
zúčastnilo 43 darcov z radov študentov,
rodičov, učiteľov a priateľov našej školy.

slavka

KOMPRAX
exkurzia v shmu
v gánovciach
V piatok 23. marca 2012 sme sa zúčastnili
exkurzie v Gánovciach pri Poprade. Deň otvorených dverí mal Slovenský hydrometeorologický ústav v Gánovciach. Hlavnou úlo-

Začiatkom mája žiaci I.A triedy absolvovali
workshop v rámci projektu KOMPRAX (kompetencie pre prax) so školiteľom Dávidom
Králikom z Iuventy. Zážitkovou formou sa
neformálne učili o veciach potrebných pre
život ako sú komunikácia, práca v tíme,
zodpovednosť, kompromis a manažment.
Úryvok z Davidovho blogu nás prenesie na
chvíľku v čase späť:
„Poďte, prenesieme tento stôl”, zahlásil a
zdola uchopil drevenú časť školskej lavice.
V nasledujúcej chvíli zvreskol a na jeho tvári
sa objavil bolestivý výraz. Neschopný slova
hľadel na prst, prepichnutý klincom. Nikto zo
študentov sa ani nepohol. Trvalo to len pár
sekúnd. Vzápätí sa všetci rozosmiali, lebo
pochopili, že išlo len o neformálny úvod pána
školiteľa :) Koniec - koncov, ako inak začať
KOMPRAX.

andrea

Rozlúčka so štvrtákmi

hou exkurzie bolo vypúšťanie meteorologickej
sondy do atmosféry, ktorá zaznamenáva informácie o počasí. Zúčastnili sme sa prednášky
o atmosfére a jej jednotlivých vrstvách a
žiareniach, ktorých sa máme vyvarovať.
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fonendoskop jar -leto 2012

Piatok 18. mája bol dňom, kedy naši
štvrtáci prišli po praktických maturitách do
školy, aby sa s ňou a nami rozlúčili. V živote
sa stretávame vždy s tým, že niečo končí a
niečo iné začína.
„Zomrel kráľ, nech žije kráľ!” Odišli
štvrtáci a žezlo nastarších študentov na škole
sme prevzali MY - TRETIACI.

