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BURZA INFORMÁCIÍ V POPRADE
     Dňa 2.10.2015 sme sa ako škola 
zúčastnili Burzy práce a informácií 
v popradskej Aréne. Bola určená 
uchádzačom o zamestnanie, ale aj 
žiakom a študentom najmä posled-
ných ročníkov základných a stred-
ných škôl.

     Organizátorom tejto akcie bol 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Poprade v spolupráci s Centrom 
pedagogicko - psychologického 
poradenstva a prevencie a samotné 
mesto Poprad.
     Hlavnou úlohou tohto podujatia 

bola prezentácia 24 stredných škôl a 
10 zamestnávateľov z nášho re-
giónu, aby žiakom, študentom, ich 
rodičom  a uchádzačom o zamest-
nanie ukázala možnosti štúdia a 
práce.
     Burza práce a informácií by 
mala pomôcť žiakom, ktorí uvažujú 
nad svojím budúcim povolaním a 
výberom strednej školy. Naša škola 
prostredníctvom 4 pedagógov a 6 
žiakov chcela osloviť a informovať 
absolventov 9. ročníka ZŠ. Pre zá-
ujemcov sme pripravili ukážky po-
skytovania prvej pomoci, merania 
tlaku krvi, maskovania rán a poskytli 
informácie o študijnom odbore – 
zdravotnícky asistent a o podmien-
kach prijímacieho konania na našu 
školu. Bola to vydarená akcia, ktorá 
pozitívne ovplyvnila obidve strany 
a možno niektorým pomohla v ich 
rozhodovaní kam ďalej.

AUTOR: MIRO

ZDRAVOŤÁCI Z BOLESLAVI U NÁS
Koncom prvého septembrového týždňa nového škol-
ského roka k nám zavítali zdravoťáci z Mladej Bolesla-
vi. My absolvujeme podobný týždenný pobyt u nich 
koncom júna a oni prídu k nám v septembri. U nás pod 
názvom Kurz ochrany života a zdravia, v Čechách s 
názvom Športový kurz.  Po príchode v nedeľu 5. sep-
tembra ich čakalo nie veľmi príjemné počasie s vetrom 
a prehánkami. V pondelok ako prvé navštívili Štrbské 
pleso ... hmla, dážď ale koncom dňa únava. Tatry ich 
presvedčili o tom, že počasie sa tu mení z minúty na 
minútu. Ešte že nestretli Yetiho :).
V utorok ich podobným počasím privítalo Popradské 
pleso, z ktorého sa vydali na Ostrvu ... úmorná cesta a 
tie reči ... No nie každý je nadšený z výstupu na celkom 

strmý kopec, ale možno ten pohľad na okolitú krajinu 
stojí za tú námahu. Aj keď platí, na čo sa terigať hore, 
keď dole je tak krásne :).
V stredu parádny relax ... TATRALANDIA ... čo dodať ... už 
len keby to slnko svietilo. Aj keď je Tatralandia skôr na 
vyžitie sa počas leta, aj v sychravom počasí sa tam dá 
vyblázniť sa dosýta.
Vo štvrtok smer slovensko-poľské pomädzie ... Plte, 
Lesnica ... a stále to krásne počasie :). 
V piatok na „fajront“ Tatranská Lomnica ... bobová dráha, 
múzeum TANAP-u a čajík na záver. No nebol to krásny 
týždeň ... ... ... O rok dovidenia :).
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