STRUČNE V KOCKE ...
ŠTVRTÁCI NA VIANOČNÝCH
TRHOCH VO VIEDNI
Škola nie je školou iba
učením, ale aj mimoškolskými aktivitami, ktoré pre
študentov zorganizujú
triedni učitelia.
Niečím podobným
sme si my, študenti 4.A
spríjemnili oslavy Dňa
študentstva a pondelok
16. novembra sme sa v
doprovode s učiteľkami
Škodyovou a Rothovou
vybrali do Bratislavy a
Viedne. Zraz na stanici o
piatej ráno, cesta žltým

expresom do Bratislavy,
kde sme si okrem iného
pozreli výstavu venovanú
potopenej lodi Titanic.
Poobede cesta do Viedne
a po menšej prehliadke
Viedne sme mali možnosť
nakupovať na vychýrených vianočných viedenských trhoch. Nočná
cesta vlakom domov a
v utorok ráno Poprad ...
kedy si to znova zopakujeme ???
MY zo 4.A

DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY ...
Aj my chceme byť zdravší! Naši

na sladké a niekto na mäso a

žiaci nám ukázali, napiekli, na-

niekto na slané ... ale všetko s

varili, nachystali a pekne naa-

mierou.

ranžovali rôzne zdravé chuťovky,

Zároveň platí, iný kraj, iný mrav

chlebíčky, šaláty, koláčiky a

resp. iná pochúťka. Každý si z

všakovaké dobroty, ktoré potešili

domu priniesol nejakú pochúť-

naše oči aj žalúdky. Veselý, zdra-

ku, ktorá je typická pre jeho

vý a poučný deň!

rodisko ... pre niekoho zvláštna

Čo je zdravé ??? No pre niekoho

chuť, pre niekoho excelentná

môže byť zdravá pečená klobása

pochúťka ... no čo dodať ... všetci

a pre niekoho chlieb s maslom.
Ale nie, možno len stačí sa ne-

sme sa dosýta najedli, napili ...

prejedať, pravidelne si dať niečo

a dokonca sme sa ani neučili

pod zub a nenapchávať sa pred

... takýto deň zdravej výživy by

spaním.

sme mohli aj každý týždeň.
autor a foto: AĎA

Sto ľudí, sto chutí ... niekto sme

ALEBO AKO SME SA DOSÝTA NAJEDLI
BURZA INFORMÁCIÍ V KEŽMARKU
04. novembra 2015 sa konala
„Burza SŠ“ v Kežmarku, kde
naši študenti predstavili žiakom 9. ročníkov ZŠ našu školu.
Burzy sa zúčastnili temer všetky stredné školy popradského
a kežmarského okresu.
Naši žiaci poskytli záujemcom
informácie o škole, odbornej
praxi, projektoch, školských a
mimoškolských aktivitách.
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fonendoskop jeseň 2015

Predviedli sme ukážky prvej
pomoci, do ktorej sme zapojili
aj samotných žiakov, ktorí sa
prišli pozrieť. Veľký ohlas malo
maskovanie rán nielen našich
žiakov, ale aj záujemcov zo
strany návštevníkov. Veríme,
že sme ich zaujali natoľko, že
sa s nimi ešte stretneme!
AUTOR A FOTO: ZUZKA

