
STRUČNE V KOCKE ...

ZDRAVOŤÁČKY

NA OBCHODNEJ AKADÉMII

V POPRADE
V stredu 18. septembra 2013 žiačky III.ZA A na-
vštívili Obchodnú akadémiu v Poprade, aby štu-
dentom predviedli ukážky prvej pomoci. Základy 
prvej pomoci ako kardio-pulmonálna-resusci-
tácia, stabilizovaná poloha či jednoduché ošet-
renie rán im po prednáške určite nebude robiť 
problémy. Pevne veríme, že študentom  sa to pá-
čilo a do života si odniesli zaujímavé skúsenosti. 

VIKTÓRIA

TRETIACI NA SÚDE
25. septembra 2013 sme sa my, žiaci 3. A zúčast-
nili na súdnom pojednávaní na Okresnom súde v 
Poprade. Všetci sme  boli plní očakávania a šep-
kali si, ako to asi môže prebiehať. Dúfali sme, že 
uvidíme aj policajnú eskortu, no žiaľ, to sa neko-
nalo. Prvý prípad prebehol rýchlo. Išlo o zanedba-
nie povinnej výživy. Hoci neplatenie alimentov 

je vážna vec, nastali momenty, pri ktorých sa aj 
pani sudkyňa smiala. Druhý prípad bol zložitejší 
a medzi oboma účastníkmi očividne vládla dus-
ná atmosféra. Išlo tiež o neplatenie alimentov zo 
strany otca, ktorého firma sa dostala do konkur-
zu. V takýchto momentoch sme si uvedomili, aké 
rôzne „prekvapenia“ nám môže život ponúknuť. 
Sme radi, že hodiny občianskej výchovy sa občas 
spestria takýmito skutočnými životnými príbehmi.

ANKA

27. septembra 2013 sme sa zúčastnili fyzikálno-che-
micko-vedeckej exkurzie – Noc Výskumníka.  V 
Technickom múzeu v Košiciach sme sa 
podrobili rôznym vtipným, ako aj 
poučným pokusom, na ktorých 
sme  sa spoločne zabávali. Naj-
viac nás asi pobavili pokusy sú-
visiace s pozornosťou, a tak-
tiež aj hry so  zvukom. Dostali 
sme sa aj k logickým hrám, 
ktoré boli pre niektorých z 
nás obrovským problémom. 
Spravili sme asi tisíce fotiek  a 
videí, na ktorých sme aj fyzicky 
„makali“. Neskôr naša cesta pokra-
čovala  až pred  obchodný dom OP-
TIMA tiež v Košiciach, kde sa odohrávala 
akcia Noc výskumníka.  Tam  boli rozložené fyzi-
kálne, vedecké, ale aj prírodné stanoviská, ktorými 

sme postupne   prechádzali a obohacovali si tak 
naše poznanie. Každý  si tu niečo našiel, či už to 

boli mŕtve chrobáky, roboti, alebo  vyrá-
banie slizu, zábava bola na 1. mieste. 

Boli sme sa  aj na rôznych pred-
náškach, na ktorých sme  sa do-

zvedeli čosi viac o ľudskom tele, 
chrápaní, a taktiež aj o počíta-
čoch. Nakoniec  po náročnom 
dni  obchádzania úžasných 
vynálezov, unavení , ale  múd-
rejší, nastúpili  sme si  do auto-

busu a vydali sa na dlhú nočnú 
cestu domov. Spiatočnú cestu  

sme si čo to aj zaspievali a teší-
me  sa na budúci rok, ktorý sa vydarí  

snáď rovnako, ako tento. Z Košíc sme si pri-
niesli veľa zážitkov, poučenia, ale hlavne zábavy.

JELA

NOC VÝSKUMÍKA
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