
SPRAVODAJSTVO

Už desiatykrát sa v priesto-
roch našej školy zišli 
dobrovoľní darcovia krvi, 
aby urobili dobrý skutok, 
ktorý vonia ľudskosťou. 
Tú najvzácnejšiu tekutinu 
sa rozhodli darovať nielen 
študenti našej „zdravotky“, 
ale prišli aj študenti iných 
popradských škôl, ich ka-
maráti či známi. 
V takýchto chvíľach si vždy 
s veľkou úctou spomínam 
na svojho brata Dalibora, 
ktorý za svojho predčasne 

ukončeného života daro-
val krv pri každej možnej 
príležitosti a získal striebor-
nú Janského plaketu, ktorú 
teraz opatrujú rodičia. Je 
pre mňa vzorom a ukázal 
mi cestu, ktorou možno  
„svojou troškou“ prispieť k 
tomu, aby sme niekomu 
pomohli v zápase o život a 
urobili tak svet krajším.
Pevne verím, že sa stretne-
me na Valentínskej kvapke 
krvi.

SLÁVKA

ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI

     Najčastejšia téma, ktorá 
sa momentálne medzi nami 
rieši, je používanie mobilov 
v škole. Je dobré ich použí-
vať počas vyučovania alebo 
nie? Poznáte to, nuda na 
hodine a mobil vo vrecku, ...
     Žijeme v čase, keď je 
mobil našou každodennou 
súčasťou - či už na vybave-
nie rôznych vecí, na telefo-
novanie alebo na využívanie 
internetu. Je to taká naša 
„spojka“ s okolím. Ale po-
trebujeme tú  „ spojku “ aj 
v škole? Ak si treba vybaviť 
súrne veci, napr. telefonát s 
rodičmi, tak áno, potrebu-
jeme ho.  Načo nám však 
bude telefón na hodinách? 
Zbytočne dráždime učiteľov , 

robíme si problémy a ne-
dávame pozor. Na začiatku 
roka bol návrh, že sa nám 
ráno na začiatku vyučovania 
pozbierajú telefóny a vrátia 
po skončení vyučovania. 
Samozrejme žiaci sa búrili. 
Prečo vziať mobil všetkým, 
keď väčšina žiakov ich má 
poctivo vypnuté a odložené 
v taške? Nemôžeme hádzať 
všetkých do jedného vreca.
 Na druhej strane by sme sa 
mali zamyslieť - to, čo sa v 
škole učíme, potrebujeme do 
života. Čiže viac by sme sa 
mali zamerať na vyučovanie 
a nie na telefóny. Pre naše 
dobro. 

IVKA

KOMU NIET RADY, TOMU NIET POMOCI,
ALEBO POUŽÍVANIE MOBILOV V ŠKOLE

PROJEKT LEONARDO
Krásne dva týždne od 
20. septembra do 04. 
októbra sa dnabásť 
štvrtáčok a dve učiteľ-
ky zúčastnili projektu 
Leonardo - stáže v 
Mladej Boleslavi. Mali 
sme možnosť vyskúšať 
si prax v Oblastnej ne-
mocnici Mladá Boleslav 
a.s., kde sme praxovali 
na internom, chirurgic-
kom a traumatologic-
kom oddelení. Prezreli 
sme si priestory školy a 

výučbové triedy. V rámci 
exkurzií sme navštívili 
LDN Celno, DD- Modrý 
Kámen a psychiatrickú 
nemocnicu. Okrem no-
vých skúseností máme 
aj kopu nových zážitkov 
z divadelného predsta-
venia Cyrano z Berge-
racu, z prehliadky Prahy, 
návštevy ZOO, botanic-
kej záhrady, cirkusu a 
výstavy automobilových 
veteránov.

ZUZKA
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