STRUČNE V KOCKE ...

BOWLINGOVÝ Ž-U-R 2016
Už štvrtý raz sa v bowlingovej hale stretli rodičia, učitelia a žiaci na už tradičnom predvianočnom turnaji.
Po trojhodinovej súťaži sa tentoraz na stupne víťazov
dostali zástupcovia všetkých zúčastnených kategórií: tretiu priečku obsadil František Mrovčák zo IV.ZA
B triedy, ktorý v štyroch hodnotených hrách získal
560 bodov. Druhý skončil Peter Kubík, učiteľ telesnej
výchovy, so ziskom 579 bodov. Z víťazstva sa tešil pán
Jozef Fuzer – zástupca rodičov - so ziskom 625 bodov.
Ocenenie za najvyšší náhod v jednej hre (191 bodov)
získal Peter Kubík.
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VYHRŇTE SI RUKÁVY
A DARUJTE KRV
Dňa 10. novembra 2016 sa už po štrnástykrát konal v
našej škole odber krvi - Študentská kvapka krvi.. Ráno
prišli zdravoťáci z Transfúznej stanice v Poprade, rozložili si svoje veci a už si zapisovali všetkých, ktorí sa
prišli podeliť o najcennejšiu tekutinu na svete. Darovať vzácnu tekutinu tentoraz prišlo 36 darcov z radov
študentov, učiteľov i rodičov. Všetkým chcem touto
cestou úprimne poďakovať, zvlášť všetkým prvodarcom. Veríme, že ešte vo väčšom počte sa zúčastníme
na najbližšej študentskej kvakpke krvi v jari.
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HURÁ, CEHOVAČKA !
Tretiaci nás privítali so šibalským úsmevom na tvári a
pohľadom neveštiacim nič dobré, potlesk, krik, hudba,...
Nasledoval náš program, tretiacke úlohy a samozrejme
my v pyžamách! Po srandovných i trápnych úlohách
sme slávnostne podpísali prísahu a čuduj sa svete, sme
stredoškoláci! Prebytočnú energiu sme vyskákali na diskotéke a so striekačkou s lentilkami a slastným pocitom
už ako oficiálni stredoškoláci sme sa rozišli.
Tretiaci, ďakujeme!
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Mojimi slovami by som to nazvala asi ako dobrovoľné strápnenie pred tretiakmi, no v skutočnosti je to
privítanie prvákov, teda cecha! 60 teenagerov si pre
nás, vyplašených prvákov, pripravilo program. Viete
si predstaviť, ako to mohlo vyzerať! Škodoradostné
tretiacke srdiečka by sa asi nezaobišli bez toho, aby nás
videli v pyžamách. A tým to všetko začalo. Zo začiatku
nevinné ráno, škola, kopec predmetov a príprava na
cechovanie. Keď hodiny ukazovali 15.00, nastal zmätok.
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