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Celoštátne kolo Zenit

Prvý jarný deň máme za sebou, prvú časť

polroka máme za sebou, dokonca už máme za
sebou aj prvú časť maturitných skúšok.
Pripomenuli sme si sviatok narodenia Jána
Ámosa Komenského a s ním sme vzdali hold
všetkým učiteľom. Sviatok je oslavou práce
všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých
práca je poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti,
trpezlivosť a obetu úctu a poďakovanie.
Pred sebou máme vidinu krásneho leta, letných
prázdnin, oddychu, slnka a úžasných zážitkov.
No dovtedy nás čaká ešte množstvo práce ale i
aktivít. Blížia sa majstrovstvá sveta v hokeji, no
my už teraz vieme, kto postúpil do finále - naši
maturanti. Ten rozhodujúci zápas odohrajú
práve v máji a veríme, že "pohár víťazstva"
dvihnú nad hlavu.
Tak teda ... "zatvorme knihu s rozprávkami
a dajme zbohom detským hrám. Musíme skúsiť
kráčať sami, musíme to skúsiť každý sám."
Eva KOVALČÍKOVÁ

12. – 14. februára
2019
sa v srdci
S l o v e n s k a , B a n s ke j B y s t r i c i , u s k u t o č n i l o
celoštátne kolo súťaže Zenit v elektronike,
v programovaní a v strojárstve.
Ako každoročne sme mali na súťaži aj svojich
favoritov. V 20.ročníku Zenit v strojárstve sme
obsadili 1.miesto v kategórii R – ručné povolania,
ktoré získal Jozef Brúgoš z III.BD, 2.miesto
v kategórii S – strojné povolania, ktoré získal
Damián Kaňuch z III.P a v kategórii C – CNC
programovanie Petra Maružánová zo IV.P obsadila
5.miesto.
Opäť úspešní, opäť vynikajúce
umiestnenia. Každoročne dokazujeme, že ako
š ko l a m á m e č o u k á z a ť , ž e p r i p rav u j e m e
vynikajúcich odborníkov pre prax.
V roku 2020 sa celoštátne kolo Zenit
v strojárstve uskutoční práve na našej škole.
Tešíme sa na nové výzvy a veríme, že budeme
úspešní na domácej pôde.
Pri tejto príležitosti im všetci gratulujeme
a pevne veríme, že skúsenosti získané počas
týchto 3 dní im budú veľmi prospešné, nielen pre
ich odborný rast.
-rr-

Deň otvorených dverí
7. februára sme otvorili dvere dokorán. Deň otvorených
dverí znamená deň plný návštev - širokú verejnosť, či už
bývalých absolventov, alebo budúcich žiakov školy, alebo len
tak zážitky zbierajúcich návštevníkov. Pripravili sme bohatý
program, darčeky i občerstvenie. Od skorého rána návštevníci
mohli zavítať jednak do odborných učební, kde sa oboznámili
s možnosťami štúdia v rôznych odboroch, ale i do dielní
praktického vyučovania, kde si mohli vyskúšať rôzne možnosti
profesií. Naši bývalí absolventi ale i súčasní žiaci sprevádzali
po celý deň skupiny návštevníkov. Pedagógovia im priblížili
možnosti štúdia v jednotlivých odboroch, ale i podmienky pre
štúdium na našej škole. Samozrejme nechýbali ani zástupcovia
nášho najväčšieho partnera U.S.Steel a.s. Košice, ktorí
trpezlivo odpovedali na všetky otázky rodičov i žiakov
o možnostiach štúdia a budúceho zamestnania. Nikto neodišiel
zo školy naprázdno, každý návštevník si odniesol nielen
zážitky, ale i drobné upomienkové predmety. Môžeme
skonštatovať, že Deň otvorených dverí sa vydaril a veríme, že
s mnohými sa stretneme v septembri.
-rr-

Mobilný odber krvi
Dňa 7.2.2019 od 8.00 sa v priestoroch SOŠ KošiceŠaca uskutočnil ,,Deň otvorených dverí. Jednou zo
sprievodných akcií bol mobilný odber krvi v spolupráci s NTS.
Žiaci a zamestnanci školy svojou troškou prispeli k záchrane
ĽUDSKÉHO ŽIVOTA. Ukázali, že majú nielen srdce na
správnom mieste, ale majú radi aj mesto, v ktorom študujú.
Keďže pre rok 2019 bol Košiciam udelený titul ,,Európske
hlavné mesto dobrovoľníctva,“ aktivita mala prispieť
k podpore tejto veľmi prospešnej činnosti.
Prihlásených bolo 57 dobrovoľníkov. Mimo učiteľov sa
darcovstva zúčastnili žiaci z tried- III.BD. III.P, III.MPS, III.T,
IV.BPS, IV.D, IV.P, IV.T. Úspešne odber absolvovalo 32 darcov.
Srdečná vďaka za túto záslužnú činnosť patrí všetkým
zúčastneným.
Gabriela ŠPAKOVÁ

Pohár silnoprúdara
V stredu 27.2.2019 sme po roku privítali
súťažiacich na 3.ročníku súťaže o putovný pohár
riaditeľa školy v elektrotechnike – Pohár silnoprúdara. Do
našej školy zavítali i súťažiaci z viacerých škôl v
Košiciach: SPŠ elektrotechnická, SOŠ automobilová, SOŠ
železničná. Teoretická časť súťaže pozostávala z testu,
ktorý obsahoval 10 otázok. Otázky boli orientované na
vyhlášku MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.v rozsahu podľa §
21.
Témou praktickej časti súťaže bola Reverzácia
trojfázového asynchrónneho elektromotora pomocou
stýkačov ovládaná tlačidlami z dvoch na seba
nezávislých miest so signalizáciou
V silnej konkurencii sme opäť zvíťazili a pohár
ostal na domácej pôde. Zvíťazil Kristián Demeter III.T a
na treťom mieste skončil Roland Szlafkai z III.T.
Gratulujeme víťazom i všetkým súťažiacim.
Veríme, že sa o rok uvidíme opäť v silnej zostave.
-rr-

Olympiády
Aj keď výrazné úspechy nepadli, nestratili sme sa ani na
olympiádach.
Na olympiáde v nemeckom jazyku Kevin Müller
z I.B obsadil na
okresnom kole v kategórii 2D 1.miesto a na krajskom kole pekné
4.miesto.
Nestratil sa ani Miroslav Henkel z III.MPS na olympiáde ľudských
práv, kde v konkurencii stredných škôl, prevažne gymnázií, úspešne
reprezentoval našu školu
-rr-

Exkurzia Banská Bystrica
Amavet klub 960 pracuje na našej škole už niekoľko
rokov. Síce potichu, ale predsa sa vždy nájdu možnosti,
súťaže, exkurzie. Nebolo tomu inak ani teraz – skupina
žiakov pod vedením pani učiteľky Kovalčíkovej zavitala do
Banskej Bystrice. K vede a technike, ktorá je hlavným
cieľom Amavetu sa pridala i história. Po príjemnej, trošku
dlhšej prechádzke sme navštívi Hvezdáreň na Vartovke.
Obloha nám priala, bolo slnečno, tak sme mali možnosť
pozorovať slnko a dozvedieť sa rôzne zaujímavé informácie
o pozorovaní oblohy. Cestou na internát, kde sme boli
ubytovaní, sme absolvovali prehliadku mesta, ktoré je
bohaté na pamiatky i osobnosti. Na druhý deň sme
absolvovali vzdelávací program zameraný na Holokaust
a riešenie židovskej otázky v období II.svetovej vojny.
Prednáška bola pomerne náročná, no zaujímavá. Dozvedeli
sme sa množstvo informácií a faktov, o ktorým sme
nevedeli. Exkurzia zbehla rýchlo, no odniesli sme si z nej
zážitky, informácie, ale i kopec dobrej nálady.
účastníci exkurzie

Lyžiarsky výcvik
V dňoch 11. – 15.2 2019 sa v lyžiarskom stredisku
Jahodná uskutočnil lyžiarsky výcvik pre žiakov 2.ročníka.
Opäť sa stretla výborná partia, ktorá mala
výborné
podmienky na lyžovanie. Naše pani učiteľky telesnej výchovy
– pani učiteľku Valentovú a pani učiteľku Hudáčkovú doplnil
pán majster Lux. Stretla sa rôznorodá partia – lyžiari i úplní
začiatočníci. Zažili sme týždeň aktívneho pohybu na
čerstvom vzduchu, dobrej nálady a výborného jedla.
Cieľ sme splnili – začiatočníci zvládli základné
lyžiarske a pohybové zručnosti. Pokročilí dostali možnosť sa
zdokonaliť v tomto športovom odvetví.
-rr-

Šport

Regionálne kolo
vo volejbale,
postup chlapcov
do krajského
kola.

Krajské kolo v
plávaní
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