STRUČNE V KOCKE ...
ZAUJÍMAVÝ DEJEPIS

KVAPKA KRVI

Dňa 05.02.2014 sme my, žiaci 3.ZA A triedy navštívili Kežmarský hrad. Získali sme veľa nových
vedomostí nielen o Kežmarskom hrade ale aj o
Kežmarku. Časť výkladu sme mali na našu žiadosť v ruskom jazyku, na čom sme sa nesmierne pobavili, keďže nikto z nás ruštinu neovláda.
Už teraz sa tešíme na ďalší výlet.
VIKI

Dňa 4. 2. 2014 sa konala kvapka krvi. Prišlo veľa
darcov, ktorí sú ochotní pomôcť tým, ktorí to
potrebujú. Valentínska kvapka krvi sa každoročne uskutočňuje na našej škole. Obrovská vďaka
patrí všetkým, ktorí prišli a darovali krv. Krv je
predsa ,,tekutina života“ a nie každý jej má dostatok, a preto musíme aj my pomáhať, ako sa
len dá. Je to predsa nádherný pocit, keď cítite,
že ste pomohli. Naše veľké ďakujem patrí 37
záchrancom.
SLAVKA

SÚŤAŽ V OBVÄZOVEJ TECHNIKE

ČISTÍME SI ZÚBKY SO ŠKÔLKÁRMI

Posledný januárový deň sme si my, „áčkari“, zmerali sily v obväzovej technike. Ešte pred začiatkom
súťaže sme striedavo utekali na toaletu a späť do
triedy, aby sme si stihli všetko zopakovať a boli
sme aj trochu nervózni. Čo keď to nebudem vedieť? Čo si asi potiahnem? Súťažili sme v modrej demonštračke,
kde boli starostlivo poukladané
rôzne druhy obväzov, šatiek
a pomôcok. Naša úloha bola
jasná – vytiahnuť si jeden
papierik zo šatkových obväzov, jeden z ovínadlových a
prakových obväzov, vybrať
správny materiál, na pacientoch ukázať danú obväzovú
techniku, komunikovať a samozrejme preukázať i vedomosti z teórie.
Prísna porota všetko zapisovala, hodnotila. Porotkyňami boli p. prof. Žihlavníková, p. prof. Teplická
a p. prof. Kakalejčíková. Súťažiaci boli vyrovnaní.
IVANA

Trieda sloníkov v materskej škôlke sa stala pre nás,
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druhákov, miestom, kde radi trávime vyučovacie
hodiny s našou triednou p. Škodyovou. Zvedavé
očká, usmiate tváričky a ustavičné PREČO sú pre
nás motiváciou tvoriť a vymýšľať stále nové aktivity. Tentokrát sme sa
rozhodli detičkám vysvetliť, že zubára sa netreba vôbec báť, ani
keď chytí do rúk hrôzostrašnú
vŕtačku. Zábavnými aktivitami a hrami sme vysvetľovali,
prečo je dôležité pravidelne
si čistiť zúbky a ako ich treba
čistiť. Tiež sme ich presviedčali,
že jabĺčko je zdravšie ako cukrík.
Uvedomili sme si, že tieto detičky sú úprimné a najmä „tvarovateľné“,
bažiace po nových vedomostiach, preto je veľmi
dôležité práve v tomto období venovať im veľmi
veľa pozornosti.
BIBA

