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Dňa 18.6.2015 členovia komisie sociálnej,zdravotnej, bytovej 
a pre rómsku komunitu zorganizoavli pre deti Základnej školy 
SNP v Krompachoch akciu - Bezpečné a zdravé prázdniny.

Tak ako každý rok aj teraz sa blíži koniec školského roka a pred deť-
mi sú dva mesiace prázdnin.Aby sa všetci školáci vrátili v septem-
bri zdraví do školských lavíc rozhodli sa členky komisie zorganizo-
vať pre deti akciu,ktorej cieľom bolo zasvätiť ich do tajov poskyto-
vania  prvej pomoci.Na pomoc sme si zavolali záchranárov p.Mar-
celu Marasovú a p.Štefana Papcúna.
Deti si zo zatajeným dychom prezreli priestory sanitky Rýchlej 
zdravotníckej pomoci,ktorú im ukázal záchranár p.Papcún.S tr-
pezlivosťou odpovedal na zvedavé detské otázky.
Na druhom stanovisti zase p.Marasová predviedla deťom umelé 
dýchanie z úst do úst,masáž srdca na pripravenej figuríne.Tí,ktorí 
boli odvážnejší si mohli vyskúšať dýchanie ako aj masáž srdca.Po-
dobne ako p.Papcún ,aj p.Marasová odpovedala na zvedavé otázky.
Na treťom stanovišti pôsobili dve skúsené zdravotné sestry p.Bá-
torová Marta a p.Dzimková Oľga.Tieto zdravotné sestry obozná-
mili deti s poskytovaním prvej pomoci pri popáleninách,rezných 
ranách - vysvetlili aký je rozdiel medzi žilovým a tepenným krvá-
caním, ukázali ako postupovať pri zlomeninách v terénne,uštipnu-
tí včelou,osou alebo hadom,čo robiť a hlavne čo nerobiť pri tupom 
poranení brucha,hrudníka,otrase mozgu.
Aj tu si mohli deti vyskúšať obviazať kamarátovi akože zranenú 
hlavu,zlomenú ruku alebo nohu.
Touto cestou sa chceme poďakovať pani riaditeľke Mgr.Janke Bu-
covej,že nám umožnila zorganizovať túto akciu,ako aj pedagógo-
m,ktorí doprevádzali deti až do priestorov nemocnice,kde sa táto 
akcia konala.
Moje poďakovanie patrí ešte raz záchranárom p.Marasovej Marce-
le,p.Štefanovi Papcúnovi a členkám komisie sociálnej,zdravotnej,-
bytovej a pre rómsku komunitu -p.Izabele Slobodníkovej,Viere Re-
paskej,Anne Krakovej,Marte Bátorovej za pomoc pri uskutočnení 
tejto akcie.
Prajeme deťom a pedagógom prijemné prežitie prázdnín.

                                                                                                          Oľga Dzimková

predsedníčka komisie sociálnej, zdravotnej, 

bytovej a pre rómsku komunity

Bezpečné a zdravé prázdniny Krompašskí gymnazisti v Bad Marienbergu

Cintorín, posledné miesto odpočinku každého človek. Veľký smútok a žiaľ sprevádzaný nášho blízkeho , ktorý odchádza bez návratu. 
Tak, ako s dôstojnosťou odprevádzame mŕtveho , tak  pre niekoho je potrebou prichádzať k jeho hrobu a jediné , čo mu môžeme dať, je 
zapáliť mu sviečku, doniesť kytičku kvetov a v myšlienkach sa s ním spojiť. Pre niekoho je to samozrejmé a posvätné. Oddávna bolo v ľu-
ďoch zakódované, že všetko , čo je na cintoríne patrí mŕtvym. Ani kvietok sa nesmel doniesť domov, lebo by sa tým narušil pokojný spá-
nok pozostalého. Ale zdá sa, že pre niekoho sa cintorín stal nákupným strediskom, kde sa platí“ vatikanskou menou“/Pán Boh zaplať/ 
alebo ani tou nie, pretože niekto sa rúha aj voči Bohu , pretože kradne. Je to problém niekoľkých rokov. Pred Všetkými svätými si niekto-
rí povyberajú najkrajšie chryzantémy, vence , kahance, kvetináče. Obdobne je to na jar, keď sa sadia živé kvety. Stačí niektorej osobe pre-
jsť/ zatiaľ sa nezistilo ktorej, hoci funguje kamerový systém/ sa po cintoríne, urobiť si prieskum a „nakúpiť!!“ Jeden deň posadíte kvety, 
na druhý deň ich chcete poliať a ostanete stáť pri hrobe najprv v šoku , potom vo vás vzkypí zlosť nad tým ľudským „hyenizmom, preto-
že ináč sa to nedá nazvať. Apelovať na city týchto ľudí, čo to robia, je určite škoda, pretože oni ich zrejme nemajú. Neostáva nič iné, len sa 
posťažovať, a keď chcete mať hrob v poriadku ,kúpiť nové kvety a znovu ich posadiť s vierou, že na druhý deň tam ešte budú. A čo odkázať 
tým nie ľuďom? Tak ako sa pri poslednej rozlúčke hovorí: „Nech mu im je zem ľahká !“, ja by som dodala, „nech im je zem veľmi ťažká!!“
                                             

  Mgr. A. Grondželová

Je cintorín posvätným   miesto prekaždého?

Radi by sme vám predstavili náš týždňový  kultúrny po-
byt v nemeckom Bad Marienbergu, ktorý sa konal od 7.6 
2015 do 14.6 2015 a zúčastnili sme sa ho ako dvaja reprezen-
tanti krompašského gymnázia. Počas tohto týždňa sme sa v 
rámci európskeho mládežníckeho seminára spoznali s roves-
níkmi z Európskej únie -z Nemecka, Švédska, Talianska, Ma-
ďarska, Poľska, Čiech i Slovenska, a získali nové vedomos-
ti a zážitky. Týždeň sa rozbehol dosť rýchlo. Spoznávacie ak-
tivity nám prezradili viac o ostatných a pomohli nám prelo-
miť bariéry. Zo začiatku bola situácia trochu napätá, no po 
„prelomení ľadov“ sme si pobyt začali užívať naplno. Spo-
znávali sme tradičné jedlá a zvyky z rôznych kútov Európskej 
únie. Dni boli nabité aktivitami typu „non formal“ učenia, 
ktoré nám mali nielen zábavnou formou prezentovať politic-
kú situáciu v našej krajine, ale aj uľahčiť spolužitie s našimi 
novými priateľmi.  V priebehu týždňa sme okúsili aj „LARP“ 
program, ktorého cieľom bolo stať sa na pár minút hercom a 
vžiť sa do roly istého charakteru, za ktorým Spravili sme aj 
niečo pre našu kondíciu a zúčastnili sa lezeckého tréningu v 
nemeckom Kletterwalde, ktorý preveril našu šikovnosť, po-
hyblivosť a húževnatosť. Po tomto vynikajúcom zážitku sme 
si dali perfektne pripravenú večeru v nemeckom štýle. Ďal-
ší deň sme zažili deň v stredoveku, ktorý obsahoval súboje, 
hľadanie pokladov a  Po náročných dňoch sme sa vďaka rôz-
nym aktivitám a spoločne strávenému času všetci dobre spo-
znali a vytvorili jednu obrovskú 60-člennú európsku rodinu.  
Trúfali sme si už tvoriť i vlastné „simulácie“, ktoré mali skry-
tý význam. Na konci mali zúčastneného prekvapiť a poučiť ho 
o jeho nedostatkoch. Zo začiatku nám vysvetlili princíp tvo-
renia hier, potom sa rozdelili témy a každý usilovne tvoril.Hry 
sme neskôr predstavili a uverejnili ich na stránke, z ktorej ich 
iné kultúrne pobyty môžu neskôr zužitkovať.    Na záver po-
bytu sme si prevzali certifikáty, odprezentovali  náš posled-
ný prejav a začal sa boj s citmi. Bolo ťažké opustiť toľko ľudí,  
o to viac, že niektorých z nich už nikdy neuvidíme.  Na spo-
ločné objatie 60 ľudí určite nezabudneme a hodnotíme tento 
pobyt ako jeden z našich doposiaľ najkrajších zážitkov! Hans 
Kuhlmann (septima), Patrik Mních (III.A)

Mgr. Marcela Hojstričová

Gymnázium Krompachy


