SPRAVODAJSTVO

PRVÁCI V NEMOCNICI
V polovici februára sme sa aj my prváci vybrali na exkurziu do nemocnice. Boli sme sa pozrieť na sadrovni, kde sme si dokonca sami na sebe vyskúšali robiť
sadru, na detskom oddelení a na neurológii. Táto
exkurzia bola pre mňa poučná jednak v tom zmysle,
že sme videli, ako rýchlo a zdatne treba pracovať so
sadrou, aby bola dobrá,ako sa treba venovať deťom
aj dospelým a na druhej strane mi priblížila prostredie,ktoré sa o pár rokov stane mojím pracoviskom.
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PLES ZDRAVOTNÍKOV
V sobotu 23. januára 2016 sa v Agre vo Veľkej Lomnici
konal druhý ročník Plesu zdravotníkov, ktorý organizuje
naša škola. Zúčastnili sa ho naši učitelia, bývalí žiaci,
súčasní žiaci, zdravotné sestry ... Zábava bola fantastická a ak môžeme prezradiť niečo navyše, končilo sa
o pol piatej ráno ... Týmto chceme všetkých poprosiť,
aby si rezervovali termín na koniec januára roku 2017 a
prišli na tretí ročník nášho zdravotníckeho plesu.
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BIBLICKÁ OLYMPIÁDA
Družstvo našej školy sa zúčastnilo už 15. ročníka
biblickej olympiády, ktorá sa konala 10. marca 2016
v priestoroch ZŠ sv. Kríža v Kežmarku. Tento rok bol
zameraný na štúdium Samuelovej knihy a Evanjelia
podľa Lukáša. Ich spoločnou témou je radosť z Božieho posolstva. Na olympiádu sa prihlásilo 12 stredných
škôl. Naše družstvo obsadilo 7. miesto. Študenti odchádzali s krásnymi knihami i predsavzatím, že budúci rok
sa znova zúčastnia.
AUTOR A FOTO: MAJA

ROLA PEDAGÓGA V PRAXI
Našim žiakom II. ZA A triedy sa podarilo stať sa na
chvíľu učiteľmi. Na ZŠ s MŠ Komenského v Poprade dňa 14. marca 2016 spolu v sprievode profesorky
Anny Takáčovej. Žiakom siedmych ročníkov sme
ukázali, ako poskytnúť prvú pomoc dospelému a dieťaťu v bezvedomí a pri dusení sa cudzím telesom, ako
aj umiestniť postihnutého do stabilizovanej polohy.
Žiakom sa to veľmi páčilo, spolupracovali a prakticky
si to aj na modeloch vyskúšali.
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