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Ten, kto číta, rýchlo získava návyky čítania s porozumením a cvičí si pamäť. Dokonca
vraj čítanie, puzzle a šach sú faktormi výrazne znižujúcimi riziko Alzhaimerovej choroby. Keď čítame, učíme sa novým veciam a žijeme aktívnejšie. S knihou život rozhodne nemôže byť nuda. Čítanie nám zlepšuje analytické myslenie, rozširuje nám
slovnú zásobu a robí z nás lepších spisovateľov a autorov jazykového prejavu. Čítanie odbúrava stres, zlepšuje náladu, lieči a robí z nás lepších ľudí, keďže rozvíja a
posilňuje našu schopnosť vcítiť sa do situácie iných. A v neposlednom rade čítanie i
vzdeláva, robí nás múdrejšími, vzdelanejšími, inteligentnejšími.
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Niekde som počula, že človek by mal za život prečítať sto kníh. Tak by sme sa počas
nastávajúceho mesiaca kníh mohli zamyslieť, ako na tom sme, koľko ich máme za
sebou, koľko pred sebou, a aký je vlastne náš vzťah ku knihám. A odkaz pre všetkých, ktorí zatiaľ nečítajú. Na rozhodnutie vziať do ruky knihu a začať čítať nikdy nie
je neskoro!
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Aj keď zima sa s nami ešte rozlúčiť nechce, všetci sa
tešíme na prázdniny s prívlastkom jarné, lebo vieme,
že po nich už príde marec s predzvesťou krajšieho, teplejšieho, život prebúdzajúceho ročného obdobia.
A marec nie je len ten, ktorý prináša so sebou jar, ale
aj ten, ktorý už tradične ako mesiac knihy motivuje k čítaniu a k pozitívnemu vzťahu
ku knihám a aj ten, ktorý pre maturantov znamená prvú časť skúšky dospelosti.
Ako sa hovorí, všetko so všetkým súvisí, a teda by sme mohli pokojne povedať, že
písomná maturitná skúška je nie len odrazom vedomostí získaných rokmi štúdia, ale
svojim spôsobom odzrkadľuje aj koľko toho a čo v živote maturant prečítal, koľko
kníh mal v ruke ... Tí, ktorí čítajú, to nesporne majú o niečo jednoduchšie nie len na
maturitách, ale i v bežnom živote.

Želám všetkým nečitateľom tú správnu motiváciu a odvahu vstúpiť do sveta kníh
a našim štvrtákom samozrejme pokoj, sústredenosť a koncentráciu nad úlohami maturitných testov...
Lucia GURBÁĽOVÁ

POHÁR SILNOPRÚDARA NA NAŠEJ PÔDE
V utorok 20. februára 2018 sa konal 2.ročník súťaže o putovný pohár riaditeľa
školy v elektrotechnike – Pohár silnoprúdara. Do našej školy zavítali súťažiaci
z Košíc - z SPŠ elektrotechnickej, z SOŠ automobilovej, z SOŠ železničnej.
Teoretická časť súťaže pozostávala z testu, ktorý obsahuje 10 otázok. Otázky
boli orientované na vyhlášku MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.v rozsahu podľa § 21.
Témou praktickej časti súťaže bola Stýkačová reverzácia trojfázového asynchrónneho elektromotora so signalizáciou a ovládaním tlačidlami z dvoch nezávislých miest.
V silnej konkurencii sme opäť zvíťazili a pohár ostal na domácej pôde.
Zvíťazil Filip PIVARNÍK z III.T,
na druhom mieste skončil
Patrik ŠOLTÉS z III.T a na
treťom mieste Mário KLEIN
z
SPŠ
elektrotechnickej
z Košíc.
Víťazom gratulujeme a tešíme
sa na 3.ročník.

Peter VARHOLÍK
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PROEDUCO a my
V dňoch 28.11. – 30.11.2017 sa konal 11. ročník Veľtrhu vzdelávania
a pracovných príležitostí PRO EDUCO & PRO JOB v Spoločenskom pavilóne
v Košiciach. Je to jedno z najväčších podujatí tohto druhu na Slovensku. Na
jednom mieste sú prezentované programy pre stredoškolákov, vysokoškolákov, mimoškolské vzdelávanie, rozvoja
osobnosti, možnosti pracovného
uplatnenia sa.
Zvláštna pozornosť bola venovaná zamestnávateľom, ktorí sa zapojili do systému duálneho vzdelávania. V tejto súvislosti chceme vyzdvihnúť aktívnu
spoluúčasť firmy U.S. Steelu Košice, v zastúpení ING. Dušana Malindžáka.
Ten okrem iného informoval širokú verejnosť o výhodách, ktoré poskytuje
košická oceliareň žiakom SOŠ Šaca počas štúdia i možnosti uplatnenia sa po
ukončení školy v tejto firme.
Naši žiaci spolu s vyučujúcimi prezentovali záujemcom výhody štúdia, aktivity
mimoškolskej činnosti, ako aj možnosti uplatnenia sa na trhu práce po ukončení našej školy. Prezentovali sme sa 3D tlačiarňou a obľúbenou laserovou
gravírkou. Za žiakov školu v našom stánku reprezentovali M. ČIŽMÁR, V. VAVRÁK, M. HUDÁK (III.T) a za pedagógov
Ing. P. Orgonáš a Mgr. G. Špaková.
Srdečná vďaka týmto žiakom za vzornú reprezentáciu našej školy.

KRAJSKÉ KOLO
ZENITU V STROJÁRSTVE

Opäť sme sa
stali organizátormi krajského kola súťaže
ZENIT
v strojárstve
a opäť najvyššie
priečky
patrili
nám.
Naši žiaci obsadili
prvé
miesta v kategóriách B1, B2 a C a budú našu školu reprezentovať na
celoštátnom kole ZENITu v strojárstve, ktoré sa uskutoční
20. – 22. marca 2018 v Dolnom Kubíne.
V kategórii B1 - ručné povolania – Lukáš Merecický
z III.D
V kategórii B2 - strojné povolania – Michal Hodermarský
z III.P
V kategórii C - programovanie CNC strojov – Tomáš Ilona
zo IV.P
Chlapcom gratulujeme, ďakujeme za výbornú reprezentáciu
školy a budeme im držať palce, aby v celoštátnom kole dosiahli čo najlepšie umiestnenie.
-rr-

Gabriela ŠPAKOVÁ

BOLI SME AJ V SLOVENSKOM
TECHNICKOM MÚZEU
Dňa 14.12.2018 sa žiaci I.P a I.MT triedy v rámci rozvoja
schopností
nadaných
žiakov
v prírodovedných
a technických predmetoch zúčastnili exkurzie vo Vedecko –
technickom centre
Slovenského technického múzea
v Košiciach. Bolo to veľmi zaujímavé. Vyšantili sa nielen
žiaci, ale aj učitelia.
Monika VARGOVÁ

VIANOČNÝ MEDZITRIEDNY TURNAJ
Vianočného medzitriedneho futbalového turnaja sa zúčastnili všetky triedy školy. Pred vianočnými prázdninami sa odohrali prvé zápasy, v ktorých sa víťazi jednotlivých ročníkov prebojovali do finále.
To sa uskutočnilo v deň odovzdávania výpisov známok za 1.polrok školského roka, 31. januára. Do finále sa prebojovali
triedy I.P, II.BD, III.T a IV.BPS. Na 3.mieste skončila II.BD a 2.miesto obsadila I.P.
Turnaj vyhrala trieda IV.BPS a získala Putovný pohár riaditeľa školy, ktorý
bude rok strážiť.
Eva HUDÁČKOVÁ

Školský rok: 2017/2018

ČÍSLO: 2
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LYŽUJEME ...
V dňoch 12. - 16.2.2018 sa v lyžiarskom stredisku Jahodná uskutočnil už po druhý krát lyžiarsky výcvik pre žiakov
2.ročníka. Lyže alebo snowboard, lyžiari, ale i úplní začiatočníci, ktorí sa chceli naučiť lyžovať či snowboardovať. Nechýbal
ani náš dozor - pani učiteľka Valentová a pán učiteľ Orgonáš, ku ktorým sa pridali aj inštruktori. Pre niektorých to bolo
prvé stretnutie s lyžami alebo snowboardom na nohách a navyše na snehu. Vytvorili sme tam dobrý kolektív, atmosféra
bola veľmi príjemná.
Lyžiarsky sa nám vydaril, začiatočníci sa naučili lyžovať, pokročilí si svoju techniku zdokonalili a strávili sme príjemný
týždeň na čerstvom vzduchu.
Eva VALENTOVÁ

NAVŽDY SA ZACHOVÁ ...
A opäť jedna stužková,
ktorá sa navždy zachová ...
V piatok 15.12.2017 sme nastúpili, slávnostne oblečení,
trochu vzrušení a možno i strémovaní, ale predsa len pripravení prevziať si zelenú stužku, „symbol dospelosti“,
v pekne upravených priestoroch košického hotela Centrum
do útvaru pripomínajúceho niečo ako dvojrad. Pocit akejsi
neviditeľnej zodpovednosti pri prekračovaní tejto pomyselnej hranice dospelosti nás opájal a stmeľoval oba tie rady
dokopy tak, ako dva šíky netrpezlivo čakajúcich maturantov na vytúžené dekorovanie, ktorého sa s veľkou radosťou ujala naša triedna p. Dávidová.
Oslava nám vyšla perfektne. Dokázali sme sa prehrýzť
strohými formalitami, naplánovanými povinnými tancami
až k príjemnej zábave s programom a hudbou. A ten, povieme Vám, sa nám ozaj vydaril. Možno, že sa nepáčil
všetkým, nebol až taký super vtipný a trefne ironizujúci,
ale podieľali sme sa na ňom všetci bez výnimky. Veľmi nás
bavilo sledovať vývoj jednotlivých čísel na spoločných nácvikoch. A musíme zdôrazniť, že toľko srandy, zábavy, ale
i vzájomnej výmeny názorov sme už dávno nezažili! Ako
kolektív sme sa viac stmelili dohromady a skĺbila nás akási
neviditeľná sila pretkávaná ochotou podieľať sa na celkovom dianí.
Myslíme si, že sa nám táto oslava „zrelosti“ vydarila a bola
jak pekným, tak trvácnym zážitkom nielen pre nás, ale
i pre našich rodičov, naše partnerky, našich pedagógov,
ktorí mali takto možnosť vidieť v nás nielen mladých, zodpovedných a energiou nabitých ľudí pripravených vstúpiť
do „víru veľkého sveta“, ale i zaspomínať si na naše prvé
kroky, malé či väčšie nezbednosti, nesmelé prvé lásky
i prvé pokusy presadiť sa.
Sme veľmi radi, že sme mali možnosť zorganizovať túto
slávnosť, čo
by bez pomoci rodičov
a p.
triednej
určite nešlo,
ale
vďaka
tejto pomoci a podpore
sme
my
všetci
dostali
možnosť
zažiť
jedinečný
a nezabudnuteľný večer, ktorý nám navždy ostane vrytý
do pamäte.
Žiaci IV.P

Slávnostné odovzdávanie stužiek
IV.D triedy

Vo štvrtok 22. februára 2018 o 14.30 hod. sa uskutočnilo odovzdávanie maturitných stužiek našich „déčkarov“.
Slávnosť sa konala v našej zimnej záhrade za prítomnosti
vedenia školy, pedagogického zboru a samozrejme rodičov, ku ktorým sa prihovoril žiak Ronald Černai. Za štyri
roky pedagogického snaženia sa našim učiteľom za rodičov poďakovala pani Bc. Andrea Dolgošová. Slávnosť
moderoval žiak Vladimír Kovács a po slávnostnom prípitku p. riaditeľa sme strávili príjemné popoludnie pri
skromnom pohostení.
Richard GERGEĽ a žiaci IV.D
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15. 11. 2017 - regionálne kolo SŠ v nohejbale - Vavrák Vladislav I I I .T, I luv
Alex II.BD, Pipoly Adrián II.BD, Horocký Kristián IV.P, Saloka RudolfII.BD, Šmajda
Bence IV.P 3. miesto v skupine bez postupu dalej
4.12.2017 - regionálne kolo v plávaní - Závada Jakub III.T, Kaňa Richard III.P,
Pipoly Adrián II.BD, Keresteš Samuel I.P, Borov Adam III.P
13.12.,16.12.a 20.12. 2017 - Vianočný turnaj vo futsale - základné kolá
(3.ročník víťaz III.T, 4.ročník víťaz IV.BPS, 2.ročník víťaz II.BD, 1.ročník víťaz I.P)
24.1.2018 - regionálne kolo SŠ v basketbale chlapcov - Nagy J úlius I .P , Marcin Jozef III.P, Servila Kristián III.D, Hurný Jakub III.D, Hudák Daniel I.P, Tink Boris
II.BD, Pipoly Adrián II.BD, Juhasz Tomáš I.P, Jenčuš Nicolas II.MPS
Eva HUDÁČKOVÁ

FOTONÁVRAT - JEDLIČKA

MATURITA ONLINE
Aj v tomto školskom roku
majú
maturanti
možnosť
maturovať online – externú
časť maturitnej skúšky budú
vypĺňať cez počítač. Online
maturujeme už 4-tý rok a
záujem žiakov je stále väčší.
V dňoch 6. - 7.2.2018 absolvovali žiaci povinnú generálnu maturitnú skúšku, ktorá im mala priblížiť systém elektronickej maturity.
Výsledky „Generálky“ im ukázali, kde majú nedostatky, kde
ešte treba zabrať, prípadne ich utvrdili v ich vedomostiach, ktoré zúročia 13. - 15. marca na písomných maturitných skúškach.
Všetkým maturantom držíme palce, aby túto časť skúšky dospelosti zvládli čo najlepšie ... či už pri klávesnici alebo
s modrým perom .....
Eva KOVALČÍKOVÁ

PREČO JE MAREC MESIAC KNIHY?
Marec je mesiac knihy už
od roku 1955, kedy ho v
bývalom
Československu
vyhlásili na počesť Mateja
Hrebendu.
Martin Hrebenda bol šíriteľom slovenskej a českej
knihy. Narodil sa a aj zomrel v marci. Paradoxne bol
slepý, to mu však nebránilo venovať sa zbieraniu kníh a ich zachraňovaniu. Medzi vlastencov a vzdelancov roznášal nové slovenské knihy. Rozširovaním
obľúbených kalendárov a populárnej spisby medzi pospolitým
slovenským ľudom sa zaslúžilo to, že aj chudobní a nevzdelaní
ľudia spoznávali knižnú kultúru a získavali prehľadí o verejnom
dianí. Svoju veľkú súkromnú zbierku kníh daroval Matici slovenskej a prvému slovenskému Gymnáziu v Revúcej.
Do mesiaca knihy vhodne zapadá aj Týždeň slovenských knižníc,
ktorý vyhlásila Slovenská asociácia knižníc v roku 1999 a pravidelne sa organizuje posledný marcový týždeň.
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