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Krásne zaslúžené a oddychové leto všetkým!
Východy aj západy
slnka,
priatelia, zábava,
príroda, pamiatky,
cestovanie aj oddych.
Každý nech si v tom
nájde to svoje 
DOVIDENIA
V SEPTEMBRI !
Ad revidendum

Obsah
Slovo na záver
školského roka

1

Ad revidendum
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Pomoc je dôležitá
Opäť sme najlepší!

2
3

Zem nám nie je
ľahostajná

3

Technická
olympiáda

3

Naše výlety
a exkurzie obrazom 4

V piatok 13. mája 2022 pred odchodom
maturantov na akademický týždeň sa v
telocvični školy konala slávnostná rozlúčka
so štvrtákmi. Po dvoch rokoch ...
Príhovory, krásne slová, poďakovania s istou dávkou smútku. Samozrejme nechýbalo odmeňovanie maturantov za vzorný prospech, dochádzku, reprezentáciu školy počas štyroch rokov.
Čakala ich ťažká situácia. Po dvoch rokoch
pandémie sa posadiť za zelený stôl a preukázať svoje vedomosti. Zvládli to! Niekto
horšie, niekto lepšie. Dnes už sa hrdia maturitným vysvedčením a mnohí už aj zarezávajú v zamestnaní.
30. mája 2022 iba na slávnostnom vyradení boli odovzdané maturitné vysvedčenia.
V pekných oblekoch tak naši maturanti po
pôsobivej rozlúčke opustili školu s istou
dávkou nostalgie ...Niet divu. Veď tie stredoškolské časy sú jedinečné a už nikdy sa
nevrátia...
Srdečne im blahoželáme a želáme veľa
šťastia v ďalšom osobnom i pracovnom živote.
-rr-
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POMOC JE DÔLEŽITÁ!
NÁVŠTEVA ÚTULKU
V HANISKE PRI KOŠICIACH
V polovičke mesiaca jún 2022 sme na sociálnych
sieťach zachytili výzvu Únie vzájomnej
pomoci ľudí a psov (ÚVP), v ktorej prosili ľudí
o darovanie ryže, tak potrebnej pre nasýtenie
hladných psíkov.
V rámci tejto výzvy boli cez študentský parlament
oslovení aj žiaci našej školy. Do výzvy sa zapojili
hlavne žiaci prváckych tried. Podarilo sa vyzbierať
cca 20 kg ryže.
Dňa 27.6.2022 sme spolu s pani učiteľkou Katkou
Kovalovou nazbieranú ryžu odviezli a odovzdali
psíkom v útulku ÚVP Košice – Haniska.
V rámci našej návštevy v útulku sme využili možnosť vziať psíkov na prechádzku a chvíľu
voľného času sme trávili s Ťapkom a Bodim.
V zbierkach aj v ďalšej pomoci pre útulok chceme
pokračovať aj v nasledujúcom školskom roku.
Peter HANUŠIN

DARUJ KRV DARUJEŠ ŽIVOT
Dňa 28.4.2022 sa v priestoroch našej školy v spolupráci s NTS SR uskutočnil mobilný odber krvi.
Sme veľmi radi, že po období pandémie, sme sa mohli
vrátiť k jednej z tradícii našej školy. Darcovstvo krvi je
šľachetný čin, darovať krv znamená darovať život. Môžeme sa pochváliť, že máme žiakov a zamestnancov,
ktorí neváhajú pomôcť úplne neznámym ľuďom, odkázaným na krv.
Prihlásených bolo 54 dobrovoľníkov. Mimo učiteľov sa
darcovstva zúčastnili žiaci z tried- III.BA, III.BB,
III.DM, III.PPS, III.TA, III.TB, IV.B, IV.D, IV.MPS,
IV.P, IV.T.
Veľká vďaka za túto humánnu činnosť patrí všetkým zúčastneným.
Gabriela ŠPAKOVÁ
Lucia ŠIMKOVÁ

DEŇ NARCISOV
Deň Narcisov 2022.
Najvzácnejšia zbierka na pomoc onkologickým pacientom.
Aj naši dobrovoľníci boli v škole, v
dielňach, v uliciach. Podarilo sa im
vyzbierať skoro 470 €.
ĎAKUJEME , že ste PODPORILI všetci,
to čo je dôležité - ZDRAVIE .
Eva KOVALČÍKOVÁ
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OPÄŤ SME NAJLEPŠÍ!
28.—31. marca 2022 sa v Brezne a Banskej Bystrici, uskutočnilo celoštátne kolo 22. ročníka súťaže Zenit v strojárstve.
A tu sú naši NAJ:
 Kategória S - strojné povolania - Samuel MAJOROŠ
(IV.P) - 1.miesto.
 Kategória R - ručné povolania - Dominik TYNIK
(IV.D) - 1.miesto.
 Kategória C - programovanie CNC - Jakub HUDÁK
(IV.P) - 2. miesto.
Každoročne dokazujeme, že ako škola máme čo ukázať,
že pripravujeme vynikajúcich odborníkov pre prax.
-rr-

ZEM NÁM NIE JE ĽAHOJSTAJNÁ
Deň Zeme sme si pripomenuli aj tento rok.
Stredu, 27.4.2022, sme venovali na našej škole Dňu Zeme. Dôvod prečo a ako môžeme chrániť našu Zem nám dnes priblížili rôzne aktivity.
Prebehla prednáška na tému "Bohatstvo ukryté v odpadoch" a
našim prednášajúcim bol Ing. Tomáš Vindt, PhD. z Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie z Ústavu recyklačných technológií.
Súčasťou dnešných aktivít bol aj Worshop na tému Enviro, ktorý
viedol pedagogický zamestnanec RCM v Košiciach Mgr. Roland
Bánhegyi.
Z odpadových, pre nás už nepotrebných, materiálov sme si vytvorili nové veci a z propagačných materiálov a nami vymaľovaných
obrázkov sme zase vytvorili informačný panel.
Skupina žiakov súťažila v EKO olympiáde.
Pri jednej z aktivít sme si zase overili a doplnili naše vedomosti o
separovaní odpadu a zisťovali sme, či odpad vieme separovať
správne.
Každá aktivita nám niečo dala. Dozvedeli sme sa niečo nové a
sme radi, že sme si aj takouto formou pripomenuli, aké dôležité je
zvlášť v dnešnej dobe venovať zvýšenú pozornosť otázkam ochrany životného prostredia - prostredia, v ktorom máme prežiť našu
budúcnosť.
Dnešný deň bol na aktivity naozaj bohatý. Zakončili sme ho úpravou okolia školy.
Monika VARGOVÁ
Katka KOVALOVÁ

TECHNICKÁ OLYMPIÁDA
Vybraní zástupcovia všetkých prváckych tried sa 02. 06. 2022
zúčastnili technickej olympiády. Popasovali sa s úlohami teoretického aj praktického charakteru celkovo v troch kolách.
Prvé kolo tvorili úlohy logického charakteru, druhé bolo zamerané na odborné znalosti. V treťom praktickom kole vyrábali
z odpadových
materiálov
podľa
vlastných
nápadov
a projektov fungujúci mechanizmus, ktorý následne aj predstavili. Všetci sme mali radosť, že sme spolu strávili pekné,
kreatívne a poučné chvíle a navzájom sa niečo nove naučili.
Celkové výsledky:
1.miesto – I. P
2.miesto – I. D
3.miesto – I. T
Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme im v ďalšej práci veľa úspechov.
Eva PUSKÁSOVÁ
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NAŠE EXKURZIE A VÝLETY OBRAZOM
Deň EURÓPY

Letecké múzeum
KOŽaZ
Účelové cvičenie

SGS Prešov

ZOO Košice

ÚNVTOS
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