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SPRAVODAJSTVO

ETWINNING SEMINÁR
V termíne od 11. – 14. 10. 
2018 sme sa zúčastnili dvoch 
vzdelávacích podujatí s 
názvom: E twinnnig in Voca-
tional Schools a eTwinning 
seminar - “Sustainable de-
velopment“, ktoré prebiehali 
paralelne vo francúzskom 
meste Lille a v Bratislave.
Program eTwinning predsta-
vuje jednoduchý a efektívny 
spôsob využívania infor-
mačných a komunikačných 
technológií pri vytváraní 
partnerstiev medzi škola-
mi z rôznych krajín Európy. 
Podporuje viacjazyčnosť a 
multikulturalitu. Etwinnig 
program pomáha lepšie 
pripraviť študentov na život, 
ďalšie štúdium a prácu v 
Európe. Umožňuje vymieňať 
si skúsenosti, pedagogické 
materiály a nápady týkajúce 
sa edukačného procesu.
Hlavným cieľom seminárov 
bolo nadviazanie spolu-
práce medzi zastúpenými 
európskymi školami pri 
tvorbe eTwinning projek-
tov v odbornom vzdelávaní 
za pomoci výučby cudzích 
jazykov. V úvode stretnutia 
sme sa orientačne zoznámili 
s potenciálnymi projektový-
mi partnermi, s ich víziami a 
cieľmi.

TÝŽDEŇ 
PRIMÁRNEJ PREVENCIE

Aj tento školský rok sa bude-
me snažiť naplniť náš cieľ  
v rámci primárnej prevencie: 
Škola bez drog. Preto sme v 
týždni od 12.novembra do 
16.novembra zrealizovali 
niekoľko zaujímavých pred-
nášok spojených s besedami 
s odborníkmi pracujúcimi v 
tejto oblasti.
Hneď v pondelok medzi 
žiakov 1.ročníka prišiel prí-
slušník Mestskej polície v 
Poprade Mgr. Martin Ja-
kub, referent preventívnych 
činností. Po premietnutí 
zaujímavého dokumentu k 
drogovej problematike so 
žiakmi na túto tému potom aj 
diskutovali.
Vo štvrtok k nám prišiel z 
OLÚP Predná Hora PhDr. 
Vladimír Stanislav, PhD., 
MPH, námestník riaditeľa pre 
psychoterapeutickú starost-
livosť. Druhákom priblížil 
tematiku Nelátkových zá-
vislostí. Téma žiakov veľmi 
zaujala, pretože bola dopl-
nená príbehmi z praxe. A na 
záver týždňa v piatok me-
dzi študentov 3. ZA B prišla 
podpredsedníčka Okresného 
súdu v Poprade JUDr. Petruš-
ková, aby sa s nimi podelila o 
svoje dlhoročné skúsenosti a 
poznatky z praxe.

MAJSTROVSTVÁ SR V 
CEZPOĽNOM BEHU

Cesta na celoslovenské finále 
v cezpoľnom behu viedla cez 
okresné kolo už 4.októbra. 
Dievčatá v súťaži družstiev 
vyhrali a postúpili na krajské 
kolo vďaka výborným indivi-
duálnym výkonom Barbory 
Mayerovej, ktorá získala strie-
bornú medailu a v prvej de-
siatke (7.miesto) sa umiestnila 
aj Zuzka Daňová. Krajské kolo 
v Starej Ľubovni opäť ukázalo 
silu našich dievčat, ktoré si 
vybojovali zlatú medailu v 
súťaži družstiev a postúpili na 
celoslovenské kolo do Žiar-
skej doliny. K tomuto úspe-
chu prispelo najmä 2.miesto 
Barbory Mayerovej a 5.miesto 
Zuzky Daňovej v súťaži 
jednotlivkýň. Majstrovstvá 
Slovenska v cezpoľnom behu 
sa konali 24.10.2018 v Žiar-
skej doline za studeného a 
veterného počasia. Družstvo 
našich dievčat v rovnakom 
zložení ako na krajskom kole 
reprezentovalo našu školu 
vynikajúco a v konkurencii 
športových gymnázií, špecia-
listiek atlétok dievčatá vybo-
jovali fantastické 5. miesto.
Dievčatám srdečne blaho-
želáme, ďakujeme za repre-
zentáciu školy a prajeme ešte 
veľa úspechov na športovom 
poli.


