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BRITSKÝ DEŇ V POPRADE 

30. septembra sa v Poprade konal historicky prvý Britský 

deň v Poprade. Jeho úlohou bola propagácia anglické-

ho jazyka medzi stredoškolskou mládežou. Naši štu-

denti v minulom školskom roku zvíťazili na celoštátnom 

kole súťaže Jazykový kvet v Nitre a tým získali možnosť 

reprezentovať naše mesto a školu pred hosťami z Veľkej 

Británie. Delegáciu Spojeného kráľovstva viedol veľvy-

slanec Andy Garth s partnerkou Angelou Smith. 

Naše študentky v úlohách šiestich manželiek kráľa Hen-

richa predviedli skvelé dramatické výkony plynulou a 

čistou angličtinou. Prítomní hostia bez dychu sledovali 

úžasné predstavenie našich žiakov pod názvom Henry 

VIII and his 6 wives. V hlavných úlohách sa predstavili 

študenti 2.ZA B triedy Tomáš Majerník a Anton Kišidaj. 

Opäť sa ukázalo, že naši študenti sú všestranní, talento-

vaní, aktívni, neboja sa dynamických výziev a nové skú-

senosti zbierajú s nadšením. Som na nich právom hrdá.
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ČISTÉ HORY

Prelom septembra a októbra je v našich veľhorách ve-
novaný akcii „Čisté hory“, ktorej úlohou je zbaviť Tatry 
odpadkov a smetí, ktoré tam po sebe zanechali počas 
celej sezóny nezodpovední turisti. Študenti prvých a 
druhých ročníkov sa tejto akcie zúčastnili 29. septem-
bra. Spolu s učiteľmi absolvovali trasu na Chatu pod 
Soliskom a spať, pričom sa im podarilo aj nejaké tie 
smeti pozbierať. Pre niektorých to bola prvá tohtoročná 
túra v Tatrách a tak im prajeme, aby namiesto sedenia 

pred telkou a tabletom trávili viac času mimo domu.
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STRUČNE V KOCKE ...

VYHRŇTE SI RUKÁVY 
A DARUJTE KRV

Dňa 12.11.2015 sa u nás uskutočnilo darovanie krvi 
a heslom dňa bolo: „Vyhrňte si rukávy a darujte krv,“ 
krásne heslo, ktorým by sa mal riadiť každý a nemal 
by zabúdať na ľudí, ktorí našu pomoc potrebujú. Školu 
navštívila profesionálna skupina zdravotníkov, ktorá sa 
postarala o hladký priebeh celej akcie. Spestrením bola 
aj Televízia Poprad, ktorá vyspovedala našich dobrovoľ-
níkov. Dúfam, že pri ďalšej takejto akcii príde rovnaké 
množstvo žiakov, ktorí sa nehanbia podať pomocnú 
ruku aj keď to bude „len malá kvapka krvi“.  
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