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kvalitnejšia a zaujímavejšia 
ako bola v Košiciach. Ešte os-

táva porovnať s Bratislavou! 

KOMPrAX 
Tretiaci a štvrtáci absolvovali v 
októbri workshopy v rámci pro-
jektu KOMPRAX (kompetencie 
pre prax). Názov 
akcie veľa nenapo-
vie, no o to bola 
zaujímavejšia. 
Projekt je 
realizovaný 
Slovenským 
inštitútom 
mládeže 
Iuventa. 
Najskôr sme 
sa zoznámili 
s našimi sprie-
vodcami  Dávi-
dom, Dankou, 
Ľubkou, Lukášom 
a Marekom. Keďže 
k nám neprišli decká 
predstaviť ich projekty, tak sa 
Dávid  prezliekol za Lucku 
Randovú a odprezentoval jej 
Garage fest namiesto nej. 
Prekážky a komplikácie sú na 
to, aby sme ich riešili a vďaka 
týmto riešeniam dospievali a 
rástli – to bol úvod, ktorý sme 
mali pochopiť. Vybrali sme si 
workshopy a zážitkovou for-
mou sme sa neformálne učili 

o veciach potrebných pre život 
ako sú komunikácia, práca v 
tíme, zodpovednosť, kompro-
mis a manažment. A to naozaj 
neformálnou cestou - skúste 
postaviť stan, ak ste to pred 

tým nikdy nerobili… 
Aj proces stavby aj 

výsledok, jedna 
veľká tragédia. 

Ale skúste 
ten pokus 

niekoľkokrát 
zopakovať 

a uvidíte 
zázrak… 

Odrazu to 
ide! No a ten 

zázrak sa volá 
skúsenosť . 

Všetci sme zrej-
me čakali nudnú 

prednášku, ale opak 
bol pravdou. Zábavy 

bolo viac než dosť. Bol to 
nezabudnuteľný zážitok. 

LITerárNO – PrírODO-
veDNá AKCIA 
Už tradične žiaci II. ročníka 
navštevujú Martin. Prečo? 
Zoznamujú sa s dejinami a 
kultúrou slovenského národa 
i osudmi jej známych i menej 

známych predstaviteľov. 
História Martina - ako 
najvýznamnejšieho 
kultúrno-spoločenského 
centra v medzivojnovom 
období je bohatá. Dnes 
už vieme kde bolo prvé 
sídlo Matice slovenskej, 
kde a prečo sa zišli 
účastníci Memorando-
vého zhromaždenia, 
spoznali sme kom-
plikované životné osudy 
a dielo J. C. Hronského 
a navštívili sme aj 
národnú kultúrnu pami-
atku Martinský národný 
cintorín. 
Súčasťou exkurzie 
bola aj návšteva Cen-
tra popularizácie fyziky 
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