STRUČNE V KOCKE ...
EXKURZIA
V SPIŠSKEJ KAPITULE
15. 10. sme sa my druháci a pani profesorky
Tomková, Kakalejčíková
a Spirčáková rozhodli
spoznávať Spišskú Kapitulu. Prednášku nám robil
náš pán profesor Olejník,
ktorý je tam archivárom.
Prednáška bola zaujímavá, dozvedeli sme sa
niečo viac o tom, ako
to tam chodí, keď majú
zasadnutie kňazi s biskupom , kto všetko tam

bol, pozreli sme si vzácne
listiny, biskupskú knižnicu,
taktiež sme boli v Katedrále sv. Martina. Vďaka
pánovi profesorovi sme sa
dostali na miesta, na ktoré
nemajú bežní návštevníci
prístup. Z prednášky sme
si určite niečo odniesli,
minimálne to, že sme
si uvedomili aké krásne
miesto sa v našej blízkosti
nachádza.
IVA

VECI, O KTORÝCH SA NAHLAS NEHOVORÍ ...
Svet študentov sa skladá z dvoch
hlavných miest. Na tom prvom
mieste je u každého správneho
študenta samozrejme škola.
V škole trávime väčšinu
slnečného dňa, preto si
myslím, že by tento pre
mnohých zbytočne strávený čas malo spríjemňovať
pekné prostredie. Hlavne
na hodinách telocviku.
Telesná výchova.... pre
niektorých radosť, pre
iných utrpenie, že musia
pohýbať svojimi stuhnutými svalmi. U nás aj pre tých, ktorí
telesnú milujú, sú podmienky na
cvičenie trošku viac sťažené. Máme

tu jeden dosť veľký problém. Chýba
nám telocvičňa, priestor pre všetky pohybové aktivity , tréningy či
súťaže. Naša škola je sama o sebe

dosť malá, ale útulná. Naše hodiny
telesnej výchovy sme trávili buď v
Centre voľného času alebo na ihris-

ku za školou, ktoré nám pán riaditeľ s radosťou zabezpečil . To , že
nám chýba telocvičňa, neznamená
nechuť zúčastňovať sa
na rôznych súťažiach či
olympiádach. Dôkazom
toho je výhra v rôznych
súťažiach. Napríklad vo
florbale, kde sme získali
nádherné prvé miesto.
Náš pán profesor nám
vždy aj v týchto podmienkach telesnú spestrí, nejakým spôsobom
„okorení“ a my sa vždy v
šatni s radosťou prezliekame.
BAŠKA

MYŠLIENKA NA DNES: ABSENCIA TELOCVIČNE
MEDZINÁRODNÝ DEŇ JABĹK
Dátum 13.10. je všeobecne
známy ako Medzinárodný
deň jabĺk. Aj na našej škole
sme si tento deň pripomenuli
menším projektom. Písať o
tom, aké má jablko pozitívne
účinky, že pomáha pri chorobách a má mnoho vitamínov,
nejdem. To predsa každý vie. ☺
My sme si pripravili nástenku,
kde bolo o jablku napísané
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všetko možné aj nemožné.
Pani profesorka Kakalejčíková upiekla výborné koláčiky,
pripravila výživu, pani profesorka Bendíková priniesla
krásne jabĺčka priamo zo
záhradky. Každá trieda si takto
vzala z každého rožka troška.
Aspoň sme si troch spríjemnili
vyučovanie.
IVA
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