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KAžDý TRETÍ 

POPRADČAN

ZA POSLEDNýCH 

Päť ROKOV 

NEBOL  ANI RAZ 

V TATRÁCH

skej súťaže školských časopisov 
stredných zdravotníckych škôl 
s názvom  žurnálový stetoskop, 
ktorá sa tentoraz konala v Nových 
Zámkoch.  Na súťaži sa zúčastnilo 
12 stredných zdravotníckych škôl z 
celého Slovenska. Úroveň všetkých 
časopisov hodnotila trojčlenná po-
rota, ktorá posudzovala obsahovú, 
ale aj grafickú stránku časopisov. 
Na prvom mieste sa umiestnila SZš 
Trnava s časopisom PULZ, 2. miesto 
obsadila SZš Trenčín s časopisom 
Cellula spolu so SZš Nové Zámky 
s časopisom Zdravoťáčik a tretie 
miesto obsadila SZš Lučenec s 
časopisom Bacilus. Nie je dôležité 
vyhrať, ale zúčastniť sa, a tak si naša 
škola odniesla aspoň diplom za 
účasť. 

nikola

ČISTé HORy
Na akciu Čisté hory sme sa 

vybrali v chladný jesenný deň do 
neďalekých Vysokých Tatier. Bolo 
skoré ráno, keď sme sa všetci stretli 
na železničnej stanici. 

 Vlakom sme sa dopravili do 
Tatranskej Lomnice. Naším cieľom 
bolo Zelené pleso. Samozrejme, na 
začiatku cesty sme dostali stručné 
info o organizácii slušného správa-
nia. Cestou na Zelené pleso, po 
kľukatých cestičkách vysypaných 
kamienkami, sme spoznávali krásu 

našich hôr. Cesta sa občas skrížila 
s horskou riekou, ktorá bola nád-
herne priezračná. Narazili sme aj 
na skupinu českých turistov, ktorí s 
odhodlaním zdolávali trasu krok po 
kroku a kochali sa našou krajinou. 
Po výstupe na Zelené pleso sme si 
vyčerpaní a vysilení pochutnali na 
horúcom čaji či polievke.

Príroda vôkol nás bola prekrásna. 
Tenká vrstva bielej prikrývky na stro-
moch a na vrcholoch hôr vyzerala 
ako z rozprávky. Mohutné skaly 
vôkol v nás vzbudzovali obdiv. Kde 
tu spomedzi skaly stekal vodopád. 
Vôkol nás poletovali snehové 
vločky. Krásne Zelené jazero bolo 
priezračné. Rozprestieralo sa v 

doline hôr. Cez neho viedol drevený 
most, po ktorom sa dalo prejsť do 
zrubovej chaty, či pokračovať do 
vyššie položených miest. Cesta bola 
náročná, no pri pohľade na krásnu  
prírodu nikto neľutoval. 

Zažili sme kopec zábavy, ale na-
zbierali sme aj nové skúsenosti. Pri 
zostupe sme aj my prispeli k tomu, 
aby príroda vôkol nás bola čistá. 
Napokon bol to aj účel našej cesty. 
Najväčším zážitkom bolo očarenie 
našou prírodou a krásou veľhôr.
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ČO DôLEžITé SA UDIALO

V Í ťA Z K y  ž U R N Á LO V é H O  S T E TO S KO P U  2010
NÁM SA TO PODARÍ O DVA ROKy


