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Je dôležité uvedomiť si, že láska nie je len zmyselné
prežívanie vášne, ako to mnohí mladí dnes vnímajú

Máj - lásky čas.

a spájajú si to s erotikou či sexom. Láska je predovšetkým nezištný cit. Je to stav, presvedčenie, že chcem

Iste ste sa aj Vy už neraz zamysleli nad tým, prečo spo-

dávať bez nároku na odplatu. Že dôležitejší ako ja, je

medzi dvanástich mesiacov je práve máj nositeľom

ten druhý, pre ktorého som schopný urobiť viac ako

prívlastku „lásky čas“. Najskôr je to preto, že všetko

pre seba samého.

kvitne, vonia, a aj dážď prší len tak ľahúčko ... Tieto
nanajvýš romantické podmienky vzbudzujú u človeka

Kto zažil pravú lásku, vie, o čom je reč, kto ju nezažil,

túžbu zaľúbiť sa a milovať.

nech si na ňu určite počká, lebo to stojí za to. Možno
práve tento máj nejakú takú lásku prinesie. A keď nie

Láska má rôzne podoby a môže ju prežívať každý z nás.
Je všadeprítomná, len je potrebné si ju osvojiť

máj, tak možno jún alebo júl... veď koniec koncov na
lásku je čas vždy. Nie len v máji.

a rozdávať. Ľúbiť môže dievča chlapca,
chlapec dievča, mama otca, otec
mamu, brat sestru, sestra
brata, rodičia svoje deti
rovnako

ako deti

svojich

rodičov, ale mať rád možno

A ozaj. Ak svoju lásku už máte, nezabudnite ju pobozkať pod rozkvitnutou
čerešňou 

Lucia GURBÁĽOVÁ

i kamaráta, spolužiaka, spolupracovníka ... A láska sa dá
prežívať aj k zvieratám, svojim
koníčkom alebo k práci.

V tomto čísle nájdete:
Významné dni v máji

1

Ďalší naši žiaci majú zmluvy
vo vrecku

2

Bez vody niet života

2

Boli sme v Technickom
múzeu

2

Návšteva Canoru

2

Deň Zeme

3

Rozbehni sa v našej škole!

3

Eko súťaž

3

Zapojili sme sa do charitatívnej celospoločenskej akcie

3

Na Trenčianskych
robotických dňoch

3

(Aj) šport nás baví ...

4

Fotografická súťaž

4

Zvykli sme si na to, že nám máj okrem iného prináša aj dva voľné dni navyše. V tomto roku však 1. a 8.
máj pripadnú na nedele a tak si na význam týchto dní možno ani nespomenieme.
1. máj Sviatok práce
Prvý máj je medzinárodným sviatkom pracujúcich. Má korene v 19. storočí, keď Uznesenie o oslavách
prijal ustanovujúci kongres II. internacionály roku 1889 v Paríži na pamäť všeobecného štrajku a masovej
demonštrácie chicagských robotníkov, ktorá sa konala v roku 1886. Dnes sa oslavy nesú v znamení boja
za znižovanie nezamestnanosti, dobré pracovné podmienky a spravodlivú plácu.
8. máj Deň víťazstva nad fašizmom.
8. mája si krajiny EÚ pripomínajú výročie ukončenia druhej svetovej vojny v Európe. Deň víťazstva nad
fašizmom nám má pripomenúť ťažké vojnové obdobie rokov 1940 – 1945 a masové popravy holokaustu,
ktoré spôsobili veľké nešťastie pre celý svet, aby sme si to uvedomili a podobným chybám sa v budúcnosti
vyvarovali.
Druhá májová nedeľa Deň matiek
Tento sviatok má tiež korene v histórii, aj keď u nás na Slovensku ho vnímame až od roku 1990.
Deň matiek je príležitosťou poďakovať mamám za ich lásku a starostlivosť, ktorou nás celé roky zahŕňajú. Nie vždy si to uvedomujeme. Každá mama miluje svoje deti a praje si, aby boli šťastné. Snaží sa im
pomáhať a podporovať ich.
V tento deň prejavme lásku a úctu svojim mamám. Každú mamu poteší malá pozornosť alebo kytička
kvetov. Mama je len jedna a určite si to zaslúži. Mamičkám, ktoré už medzi nami nie sú, zapáľme sviečku a poďakujme za dar života.
-rr-
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Dobre sa učiť v škole, ktorá má dobré vzťahy s budúcim zamestnávateľom absolventov školy, sa oplatí. Aj v tomto roku sa
o tom presvedčili žiaci 4. ročníka, ktorí ukončili prvý polrok
s vyznamenaním.
Spoločnosť U.S.Steel

dňa 29. apríla 2016 podpísala s našimi

„vyznamenanými“ štvrtákmi pracovné zmluvy. Samozrejme, podmienkou je, aby svoje dobré študijné výsledky obhájili aj v druhom
polroku a rovnako úspešne aj zmaturovali.
Tak im držme palce, aby svoju usilovnosť dotiahli do úspešného
konca a mali tak možnosť využiť šancu získať hneď po maturite
dobré zamestnanie.

-rr-

Dňa 22.marca 2016 sme si aj v našej škole pripomenuli
Svetový deň vody. Vybraní žiaci z prvých ročníkov absolvovali besedu o ochrane vody a zdrojov pitnej vody. Dozvedeli sa o kolobehu
vody, aj o schopnosti pamäte vody.
Následne si jednotlivé triedy v krátkej súťaži o vode zmerali svoje
vedomosti o vode. Víťazmi sa stali žiaci z tried 1.P a 1.PS.
-rr-

Dňa 16.3.2016 sa naša
trieda zúčastnila exkurzie vo firme CANOR,
ktorá sa nachádza v
Šarišských
Lúkach
pri Prešove. Po príchode do firmy nás pracovníci oboznámili s výrobným programom. Dozvedeli sme sa, že aj na Slovensku existuje firma, ktorá vyrába elektrónkové zosilňovače triedy high-end, ktoré svojimi parametrami a dizajnom
konkurujú zosilňovačom zahraničnej výroby.
Zároveň sme sa dozvedeli, že ak by sme si chceli kúpiť nejaký výrobok,
ktorý vyrába firma CANOR, museli by sme hlboko siahnuť do nášho
vrecka, pretože cena zodpovedá danej triede. Pracovník firmy nám
ukázal, ako sa navrhujú plošné spoje v programe Eagle. V tomto programe sa učíme navrhovať plošné spoje aj v našej škole.
Okrem toho sme mali možnosť vidieť, ako sa vyberajú elektronické súčiastky, ktoré musia spĺňať prísne kritéria, osadzujú, spájkujú plošné spoje a nakoniec v poslednej fáze výroby oživujú a testujú

Exkurziu do Vedecko-technického centra v
Technickom múzeu sme
absolvovali s cieľom
rozšíriť si poznatky
z rôznych oblastí fyziky,
vedy a techniky.
16.marca ráno sme
sa stretli pri školskom
klube a s dobrou náladou sme vyrazili za novými skúsenosťami. Štipľavý vietor na Hlavnej nás doslova dofúkal
do Technického múzea. Aj vďaka nemu sme boli radi, že sme už
v budove.
V priestoroch múzea nám sprístupnili rôzne interaktívne exponáty ( sami sme si vyskúšali svoj reakčný čas, kreslenie naopak,
skladanie skladačiek,…), hlavolamy a modely na dvoch poschodiach tejto historickej budovy. Aj nám bolo ľúto, že po hodine nás
„vyhnali“ opäť do reality – do mesta. Možno tú polhodinkuhodinku navyše by väčšina z nás vedela dobre využiť.
Iste nás pani učiteľka Arbutinová ešte niekam zoberie, ak budeme „dobrí“. Už sa tešíme na nové zážitky.
žiaci I.B
jednotlivé výrobky. Pozreli sme sa aj do miestnosti, v ktorej prebiehajú posluchové testy elektrónkových zosilňovačov a CD prehrávačov, ktoré vyrába firma.
Dozvedeli sme sa aj to, že
konateľom firmy je náš bývalý žiak. Po prehliadke firmy
plný túžob vlastniť takúto
audio techniku aj doma, sme
sa vrátili do Košíc.
Žiaci III.T

Školský rok: 2015/2016

Pod týmto názvom sa
konal v našej škole
workshop, ktorého sa
zúčastnili žiaci, ktorí
našli chuť aj odvahu a
spravili prvý krok k
tomu, aby vo svojom
živote mohli robiť, čo
ich baví, v čom sú
dobrí a čo ich možno
niekedy bude živiť.
Zistili, ako rozpoznávať nové nápady, ako vytvoriť jednoduchý biznis model, čo sa pýtať a čo nepýtať testovacích zákazníkov a ako odmerať reálny
záujem o svoj produkt. Naučili sa ako najrýchlejšie, najlacnejšie a najjednoduchšie otestovať potenciál svojho nápadu.
Spomínaný workshop sa konal v našej škole 14.4.2014 na
7.vyučovacej hodine. Počas workshopu vládla v učebni 234, aj napriek
menším problémom s technikou na začiatku, usmievavá, pokojná
a priateľská atmosféra . Workshop viedla pani učiteľka Katarína KOVALOVÁ.
Medzi zúčastnenými boli aj žiaci, ktorí vyplnili dotazník
a prejavili záujem ísť a posunúť seba samého ďalej a títo žiaci získali návod „StarteR!“ úplne zadarmo vďaka podpore ZSE. Držíme všetkým palce,
aby boli na ceste za splnením svojich cieľov úspešní a želáme im ešte veľa
ďalších životných úspechov.
Účastníci workshopu Rozbehni sa!

Deň narcisov je jedinečná verejnoprospešná zbierka Ligy proti rakovine
a tento rok sa konala už po 20-tykrát.
Ulice miest a obcí v jediný deň v roku
– 15. apríla 2016 - zaplavili žlté narcisy. Aj naša škola sa zapojila do tejto
zbierky a do ulíc sa vybralo 12 dobrovoľníkov z radov našich žiakov. Pripínali narcisy ľuďom, ktorí sa rozhodli
vyjadriť podporu a spolupatričnosť s
tými, ktorí bojujú s rakovinou. Ďakujeme všetkým, ktorí im do pokladničky
prispeli akoukoľvek sumou, pretože tým
podporili dobrú vec.
Eva KOVALČÍKOVÁ

V dňoch 20. a 21. 4.2016
sme sa vybrali do Trenčína.
Prvý deň, po ubytovaní,
sme sa zúčastnili výstavy
Trenčianske robotické dni
v EXPO centre Trenčín, kde
sa konala medzinárodná
súťaž robotov ROBORAVE pod
záštitou AMAVETu. Na výstave sa
prezentovali aj vysoké školy, čo
bolo zaujímavé najmä pre nás,
tretiakov. Vyskúšali sme si hrať
hru Dáma proti naprogramovanému robotovi, videli sme rôzne prezentácie robotiky a automatizácie.
Druhý deň sme navštívili Trenčiansky hrad, kde sme absolvovali prehliadku aj s výkladom. Trenčiansky hrad je rozlohou tretí najväčší hrad na
Slovensku, dozvedeli sme sa niečo z histórie.
V Trenčíne bolo fajn.
Účastníci exkurzie
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22. apríla sme si aj my pripomenuli Medzinárodný Deň
Zeme. Počas vyučovacieho dňa odznelo rozhlasové vysielanie,
v ktorom nám žiaci pripomenuli ako tento deň vznikol. Upozornili
na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia, aj na to, že jeho
cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytované Zemou. Na chvíľu sme sa zamysleli nad tým, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, že sa treba venovať otázkam životného
prostredia a že je potrebné chrániť poklady Zeme pre budúce generácie ľudí, ale aj pre ostatné tvory žijúce na Zemi.
V zimnej záhrade boli vystavené naše práce, vytvorené z
odpadového materiálu.

Svojou aktivitou, úpravou areálu školy, vyzbieraním odpadkov aj úpravou skalky pred školským internátom sme aj my prispeli k ochrane životného prostredia. A ako sa dá využiť odpadový
materiál, sme si mohli pozrieť na výstave žiackych prác v zimnej
záhrade. Naši
žiaci ukázali,
že vedia byť
kreatívni a že
využitie odpadových
materiálov im
nie je až také
cudzie  No
priznajme
si, nežilo by
sa nám lepšie, keby sme dýchali čistý vzduch, pili čistú pramenitú
vodu a mali okolo seba čisto? ... Nežili by sme zdravšie, keby sme
nemuseli dýchať smog, rôzne výpary a nemuseli sme sa pozerať na
odpadky okolo nás?
Áno žili. Keby každý z nás aspoň jeden deň v roku „obetoval“ našej
Zemi ...
účastníci Dňa Zeme

Aké množstvo odpadu v priemere každoročne vyprodukuje obyvateľ EU? O koľko percent znížime spotrebu vykurovacej energie, ak
znížime teplotu v byte o 1°C?
Tieto a ďalšie zaujímavé otázky čakali na odpovede dvoch zástupcov
z každej triedy prvého ročníka.Vo štvrtok 21. apríla si prváci
„zmerali sily“ v Eko-súťaži pri príležitosti Dňa Zeme. Záverečné
umiestnenie bolo tesné – o bod zvíťazili zástupcovia I.B triedy. Všetci súťažiaci sa však presvedčili, že znalosti nás Slovákov v oblasti
ekológie sú ešte stále dosť „deravé“.
Hedviga ARBUTINOVÁ
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Dňa 3. 3. 2016 sa uskutočnilo Regionálne kolo SŠ KE I-IV
v basketbale. Pod vedením p. Hudáčkovej sa ho zúčastnili títo
žiaci:
Čisár
Richard
Čižmár Marek
Fabián Tomáš
Jobagy Viktor
Kiraľ
Benjamín
Marcin Jozef
Mešter Tomáš
Servila Kristián
Štipák
Milan
Vavrák Vladislav
Chlapci skončili v skupine na 4. mieste a nepostúpili do ďalších
bojov o umiestnenie
18. 3. 2016 bolo Regionálne kolo SŠ v badmintone na našej škole. Naši žiaci z I. T
Čižmár Marek a Vavrák Vladislav síce prehrali a nepostúpili do
ďalšieho kola, ale získali skúsenosti a možno na budúci rok sa
umiestnia lepšie.
V nohejbale 6.4.2016 nás reprezentovali žiaci:
1.
Kaščák Juraj
IV.P
2.
Kulcsár Ferdinand IV.P
3.
Körösi Kristian
III.T
4.
Pankuch Daniel
IV.P
5.
Šimko Peter
I.PS
Chlapci vybojovali 1. miesto v skupine a postúpili do Regionálneho
finále medzi 12 najlepších. Blahoželáme!

11. 4. Sa uskutočnilo Regionálne kolo SŠ KE I-IV vo volejbale. Súťažili títo
žiaci“
Ivanko Roland
Katona Mark
Kiraľ
Benjamín
Kopáč
Kristián
Pelegrin Gabriel
Štefan Viktor
Tóth
Tibor
Vasiľ
Lukáš
Vasiľov Samuel
Chlapci sa veľmi snažili, ale žiaľ skončili na druhom mieste v skupine
a ďalej mohol postúpiť len prvý v skupine.
Naša škola bola usporiadateľom Krajského kola SŠ KE I-IV vo volejbale
dňa 14.4. 2016.
Víťazstvo si vybojovalo Gymnázium Poštová Košice, ktoré bude reprezentovať Košický kraj na Majstrovstvách Slovenska.
15.4 2016 sa uskutočnilo Regionálne kolo základných a stredných škôl v
orientačnom behu. V behu súťažili títo naši žiaci:
1.
Marek Čižmár
2.
Filip Kišš
3.
Michal Baran
43miesto
4.
Denis Brindzík
36 miesto
Škola obsadila celkovo
11. miesto

21. 4. 2016 sa naši žiaci zúčastnili aj Regionálneho finále v nohejbale.
Súťažiaci:
1.
Kaščák Juraj
IV.P
2.
Kulcsár Ferdinand IV.P
3.
Körösi Kristian
III.T
4.
Pankuch Daniel
IV.P
Chlapci obsadili 4. miesto a postúpili na letnú olympiádu, ktorá sa uskutoční v júni. Blahoželáme a držíme palce.
Eva HUDÁČKOVÁ

REDAKČNÁ RADA ŠACÁKU VYHLASUJE SÚŤAŽ:

„Život v (mojej) škole cez foťák“
Zapojiť sa môžu všetci žiaci našej školy. Dnes, keď už takmer každý telefón je vybavený fotoaparátom a bežne si fotíme to, čo nás
zaujme, nie je problém pre nikoho z nás zachytiť rôzne pekné situácie aj zo života školy. Tešíme sa na zábery z rôznych súťaží, exkurzií, mimoškolských i školských aktivít.

Svoje zaujímavé a originálne snímky môžete posielať mailom na adresy:
gurbalova@gmail.com alebo kovalcik.eva@gmail.com
alebo osobne odovzdať na USB kľúči p.uč. Gurbáľovej alebo Kovalčíkovej.
Uzávierka súťaže je 15. júna 2016!
Najkrajšie snímky budú odmenené vecnými cenami.
Tak všímajte si život okolo seba a zachytávajte ho „cez foťák“. Tešíme sa na Vaše fotografie, z ktorých na konci škoslkého roka vytvoríme slávnostnú galériu.
POZNÁMKA: Zdôrazňujeme, že zábery sa nemôžu robiť na vyučovacích hodinách, lebo ako všetci vieme, išlo by o porušenie školského poriadku. Fotiť môžete počas výletov, exkurzií, v škole i v okolí školy, avšak len počas aktivít mimo vyučovacích hodín.
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