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VANSOVEJ LOMNIČKU 
“PREVALCOVALI” NAŠE RECITÁTORKY! 

Začiatkom marca sa v po-

bočke Okresnej knižnice v 

Poprade konalo už 50. kolo 

prednesu žien - Vansovej 

Lomnička, ktorú organi-

zuje Únia žien Slovenska a 

Osvetové stredisko Poprad.

Prestížna súťaž dievčat 

a žien recitátoriek bola v 

tomto ročníku mimoriadne 

úspešná pre zástupkyne 

našej školy. Študentka 2. ZA 

B triedy Michaela Urbaňá-

ková zvíťazila v kategórii do 

25 rokov s prednesom pró-

zy a postúpila do krajského 

kola. „ Som veľmi šťastná a 

hrdá! Na texte ešte budem 

pracovať s pani Kuruco-

vou, urobím všetko, aby som našu 

školu dôstojne reprezentovala na 

krajskom kole v Prešove!“ Michaela 

euforicky nešetrila slovami nadše-

nia ... :) V kategórii žien od 40 rokov 

súťažila aj naša učiteľka angličtiny 

Tatiana Husárová. Jej precítený 

prednes porota ohodnotila prvým 

miestom a rovnako ako Michaela, 

postúpila na krajské kolo. „S Miškou 

sa nevieme dočkať, keď vystúpime v 

Divadle Jonáša Záborského v Prešo-

ve. Je to pre nás obe veľká udalosť, 

zabojujeme v silnej konkurencii, 

držte nám palce v sobotu, 25.mar-

ca!“ Samozrejme, naša škola bude 

mysľou pri Vás!
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SÚŤAŽ V PRVEJ POMOCI

V PREŠOVE
Jednoducho sme najlepší. Na regionálnej súťaži prvej 

pomoci v Prešove sme si zmerali naše vedomos-

ti a zručnosti v poskytovaní prvej pomoci s ôsmymi 

zdravotníckymi školami a s náskokom 50 bodov sme 

porazili Košice a jednoznačne vyhrali 1. miesto. Moje 

veľké poďakovanie si zaslúži Pavol Faťun, Martin Majer-

čák a Pavol Krajč, ktorých ešte čaká celoslovenské kolo 

v Žiline. Tak nám držte prsty!
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STRUČNE V KOCKE ...

ZDRAVÉ ZÚBKY  

V ŠKÔLKE
Dňa 7. februára 2017 sme sa žiačky 3.B Klaudia, Denisa, 

Natália, Števka a Simona vybrali do Materskej škôlky 

na Okružnej ulici v Poprade, aby sme detičkám ukázali 

správnu techniku čistenia zúbkov. Deti boli veľmi 

šikovné, rýchlo sa učili. Zaspievali si s nami pesničku 

a zarecitovali básničku o zúbkoch. Toto predpolud-

nie sme zakončili hravou formou, kedy sme si s nimi 

vyčistili zúbky a zahrali pexeso.
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