
ŠTÚROVO PERO

Píšem, píšeš, píšeme.. V rámci 
celoslovenskej  súťaže časopisov 
stredných škôl pod názvom Štú-
rovo pero, ktorá je zameraná na 
výber tých najlepších časopisov 
, sme sa nielen zúčastnili,  ale aj 
umiestnili. Pre našu školu to je 
obrovský úspech už len z toho 
dôvodu, že sme malá škola z ma-
lého mesta pod Tatrami. Časopi-
sy odbornými očami hodnotili šéf 
spravodajstva RTVS Lukáš Diko, 
zástupca riaditeľky Štúrovho pera 

Pavol Vitko a 
moderátor Pat-
rik Herman. 
Na úvod prvé-
ho dňa sme 
„zbombardo-
vali“ otázkami 
na telo ministra 
školstva pána 
Juraja Draxlera, 
potom sme sa 
plní očakáva-
ní rozpŕchli na 

besedy s jed-
notlivými po-
rotcami. Druhý 
deň pokračo-
val v tom is-
tom duchu, len 
tentokrát sme 
vyspovedali ge-
nerálneho riadi-
teľa TV Markízy 
pána Matthiasa 
Setteleho. Po 
besedách sme 

si mohli „pokradnúť“ časopisy,  
ktorými sme sa chceli inšpirovať 
v našej ďalšej tvorbe. Oba dni sa 
niesli v mierumilovnom duchu, 
aj keď sme nedávali najavo, že 
vládla medzi nami určitá rivalita 
a závisť. Náš časopis získal Oso-
bitnú cenu poroty a Paneurópskej 
vysokej školy. Veríme, že náš ča-
sopis sa bude rok čo rok zdoko-
naľovať. 
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DEŇ NARCISOV

Po druhýkrát sme sa zapojili do spolupráce s Ligou 
proti rakovine Slovenskej republiky pri usporiada-
ní verejnej finančnej zbierky „Deň narcisov 2015“, 
za účelom vyzbierania dobrovoľných finančných 
príspevkov na pomoc onkologicky chorým a ich 
rodinám, na podporu výskumných a klinických 
projektov. Tento rok sa na akciu podujali študenti 
2.ZAA triedy, ktorým sa podarilo vyzbierať 1316 eur 
a 30 centov. 
Ďakujeme všetkým tým, čo na zbierku prispeli a sa-
mozrejme aj študentom 2.ZAA. 

AUTOR A FOTO: AĎA

KVAPKA KRVI

Tak opäť  48 !!! To je počet darcov krvi, ktorí svoju 
vzácnu tekutinu nezištne darovali dňa 26. marca 
2015. Odber sa uskutočnil na našej škole v rámci 
Valentínskej kvapky krvi – tak trochu oneskorene, 
ale to vôbec nevadí. Dobrá vec sa zasa podarila. 
Rekord síce nepadol, ale vyrovnali sme „minulood-
berové“ maximum. Nejde nám o rekordy, ale o to, 
aby sme si všetci uvedomili, aký krehký je život člo-
veka a aké krásne je podieľať sa na jeho záchrane.
Všetkým darcom patrí obrovské  ĎAKUJEME. 
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STRUČNE V KOCKE ...


