
NÁVŠTEVA Z PRAHY

V rámci projektu „Cesta ku skva-
litneniu vyučovania na strednej 

škole“ realizovaného v programe 
Erasmus+ našu školu navštívili 

traja kolegovia – 
učitelia zo Stred-
nej zdravotníc-
kej školy v Prahe. 
Počas svojho 
pobytu (od 8.3. 
do 14.03. 2015) 
pozorovali pre-
vádzku školy a 
absolvovali ná-
čuvy na vyučo-
vacích hodinách 
v predmetoch 
slovenský jazyk, 
občianska náu-
ka, dejepis, ma-
tematika, fyzika 
a chémia. Zú-
častnili sa aj mi-
movyučovacích 
aktivít – vyskú-

šali si generálnu skúšku z externej 
časti maturitnej skúšky zo slo-
venského jazyka, s našimi žiakmi 
navštívili pracovisko Astronomic-
kého ústavu SAV v Starej Lesnej i 
Podtatranskú knižnicu.
Okrem pracovných povinností 
sme im ukázali aj krásy a pozoru-
hodnosti nášho mesta a regiónu 
– Skalnaté Pleso, AquaCity, Kos-
tol sv. Juraja v Spišskej Sobote a 
výstavu v Tatranskej galérii.
Na záverečnom stretnutí sme 
vzájomne konštatovali, že naše 
školy, napriek tomu, že teraz už 
z rôznych krajín, riešia podobné 
problémy, a preto takéto návšte-
vy pomáhajú pri výmene skú-
seností, ako ich riešiť. Kolegovia 
odchádzali s množstvom infor-
mácií i zážitkov a nás teší, že sme 
našli ďalších priateľov.
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S ADAMKOM HRAVO A ZDRAVO

Projekt Adamko hravo-zdravo realizuje Základná 

škola s materskou školou na Komenského ulici v 

Poprade už niekoľko rokov. Je určený pre žiakov 1. 

a 2. ročníka a je zamera-

ný na zdravotnú výchovu: 

výchovu k zdravému ži-

votnému štýlu, k starost-

livosti a ochrane svojho 

zdravia a jeho význame. 

V rámci tohto projektu sa 

dňa 28. januára uskutoč-

nil formou zážitkového 

učenia Deň prvej pomo-

ci. Celé štyri hodiny sa 

naše tretiačky: Katarína 

Deverová, Klára Anna Ga-

novská, Mária Gurguľo-

vá, Silvia Kolesárová, Tatiana Movčanová, Daniela 

Orolínová, Jana Orolínová a Magdaléna Zušťáková 

venovali v klubovni základnej školy malým žiači-

kom a v praktických ukážkach im predviedli svoje 

zručnosti pri poskytovaní prvej pomoci pri rôznych 

poraneniach. Ukázali im tiež dýchanie z úst do úst 

pri strate vedomia, ako podať prvú pomoc, správny 

návod na čistenie zúbkov aj zásady starostlivosti a 

prevencie zubných ka-

zov či obväzovanie rán. 

Toto všetko si deti mohli 

hneď aj vyskúšať a tak si 

osvojiť kľúčové kompe-

tencie. Na záver hodiny 

im dievčatá na pamiat-

ku nechali imaginár-

ne poranenia, hrozivo 

vyzerajúce krvácajúce 

tržné rany, modriny i 

monokle (všetko zmý-

vateľné). 

Deň prvej pomoci spl-

nil svoj cieľ. Deti si odniesli kopec zážitkov, nabrali 

nové vedomosti a zručnosti a už teraz sa tešia na 

ďalšie stretnutia. Študentkám poďakoval projektový 

tím aj vedenie Základnej školy.
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