
 Zo života školy Fonendoskop 12 

 
Naša stužková slávnosť – MY zo 4.B 

 
Stužková slávnosť patrí medzi nezabudnuteľné chvíle 

života maturanta, a tá naša taká určite bola. Hoci deň pred tým 
to vyzeralo tak, že hádam všetci sa proti nám spikli. Firma, ktorá 
mala na starosti prípravu stužiek sa akoby mimochodom 
vyjadrila, že vlastne sa nič také strašné nestalo, keď nám zabudli 
dodať stužky a máme predsa vlastné ručičky a šikovné mamičky, 
ktoré s radosťou vyšijú svojím  ratolestiam nejaké to meno na 
stužku. Navyše p.riaditeľka zariadenia, kde sme mali stužkovú 
sa vyjadrila, že za profesionálneho" DJ treba zaplatiť 
profesionálne za elektrinu. Keďže toto nebolo zakotvené v ústnej 
dohode medzi ňou a zástupcami našej triedy, dosť nás to 
vyviedlo z miery. Ale myslím si, že aj tak najväčším prekvapením večera bol náš "profesionálny" DJ, ktorého 
požiadavky sa skladali z troch litrov tvrdého  alkoholu, apartmánu, aby sa mal kde navoňať a oholiť, pretože 
asi doma nemá sprchu. Nakoniec sa z neho vykľul  fušer, ktorý hrať nevedel, dokonca bez nášho vedomia 
vyháňal o polnoci rodičov. Preto chcem  upozorniť nasledujúce generácie pred DJ BENNYM.  

Musím však povedať, že to bol jeden z najkrajších večerov môjho života. Zmocnil sa ma zvláštny mix 
pocitov. Človek si uvedomí, že za pár mesiacov ho čaká skúška 
dospelosti, a že časy, keď vnímal život ako zábavu sa pomaly chýlia 
ku koncu. Niektorí majú vybraté vysoké školy, kde by sa chceli 
dostať, iný chcú ísť pracovať do zahraničia. Bolo zaujímavé vidieť 
spolužiakov a spolužiačky v nádherných robách, žiariacich šťastím. 
Program mal všeobecný úspech. Hádam najviac prekvapili naši 
chlapci so scénkou Winetou. Pre mňa bolo však najkrajšie vidieť 
mojich rodičov, ktorí boli na mňa hrdí. Touto cestou, by som  sa 
chcela poďakovať našej pani profesorke triednej za nervy, ktorými 
sa obalila pred našou stužkovou, všetkým pánom profesorom za 
možnosť nacvičovania programu a všetkým v našej triede, ktorí sa 

viac, či menej podieľali na vzniku toho krásneho a nezabudnuteľného večera. Ešte raz Vám všetkým 
ďakujem. 

- tamča - 
 

Primárna prevencia – návšteva ústavu na Prednej hore. 

Dňa  26.10.2006 sa žiaci 4. ZA A a 14 
žiakov predmetu 2. ročníkov zúčastnili exkurzie 
do OÚLP -  Predná Hora, v rámci projektu 
Primárnej prevencie. Žiaci si pod vedením 

skúsených odborníkov z praxe – lekárov: MUDr. 
Martinove, MUDr. Koprdovej a MUDr. Benkoviča, 
vypočuli prednášky na tému drogových závislosti 

spojených s alkoholom, fajčením, nelegálnych 
drog  a nelátkových závislostí. 

Pani primárka Martinove nás v stručnosti 

oboznámila aj s históriou budovy, v ktorej sa 
dnes tento ústav nachádza. Podala nám 
informácie o možnostiach liečby, dennom režime 
pacientov. Najzákladnejšou zložkou pri liečbe 
závislostí je psychoterapia, ktorá je zameraná na 
 


