ČASOPIS ŠTUDENTOV STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY V KOŠICIACH - ŠACI

Vážení kolegovia, kolegyne, milí žiaci,
sniežik sa nám veľmi chumeliť nechce, no Vianoce sú nekompromisné a klopú na dvere,
či je mínus dva alebo plus sedem. Keďže sme na Katarínu zaregistrovali akýsi ľad, všetko
nasvedčuje tomu, že na Vianoce budeme mať zablatené topánky. Ale to vôbec nevadí. Vianoce majú svoje
čaro aj bez snehu a je na nás, aby sme ich prežili najlepšie ako vieme. Vianoce sú o vzťahoch, o rodine,
o priateľoch, o pokoji, o láske, o štedrosti. Tak prenesme to teplo zvonku do svojich domovov a užime si
skutočne šťastné a pokojné sviatky pri stromčeku, štedrej večeri a iných pôsobivých tradíciách.
Posledné dni v našej škole boli skutočne bohaté na udalosti a aktivity a mnohé z nich sa nám do tohto čísla
ani nezmestili, ale ubezpečujeme vás, že ich nájdete v nasledujúcom vydaní Šacáku - vo februári. Už teraz
sa tešíme na spoluprácu v novom roku 2016.
Šťastné a veselé .... originálneho a zábavného Silvestra, radosť, pohodu, pokoj a relax počas sviatkov
i celých vianočných prázdnin

všetkým čitateľom Šacáku želajú redaktorky Lucia Gurbáľová a Eva Kovalčíková
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Viete kto bol Mikuláš? Svätý Mikuláš bol
biskupom v Myre. Patrí k svätým, ktorí požívajú úctu
po celom svete. Narodil sa pravdepodobne v Patare v
Lýcii (Malá Ázia). Rodičia mu zomreli, keď bol ešte
mladým mužom. Po sebe však zanechali taký majetok, že Mikuláš sa nemusel báť o svoje živobytie. On
sa však rozhodol všetko venovať chudobným. Bol
známy vďaka svojej mimoriadnej zbožnosti, nadšeniu
a zázrakom. V meste Myra, ktoré ležalo neďaleko
mora, sa stal biskupom. Zomrel v Myre. Pochovali ho
v biskupskej katedrále.
Dnes si Mikuláša pripomíname obdarúvaním, venovaním malého darčeka alebo sladkosti svojim najbližším. Aj na našu školu v pondelok 7.12.2015
zavítal Mikuláš a svojou prítomnosťou a malou sladkosťou potešil žiakov, učiteľov a všetkých zamestnancov školy. Spolu s anjelom každému z nich vyčaroval
úsmev na tvári. Čertíci prišli tiež, ale nemali veľa práce, natrafili len na takých malých nezbedníkov a tí im
sľúbili, že sa polepšia 
„Čistím, čistím čižmičky, som nezbedník maličký.
Do okna ich čisté dám, urobím to celkom sám.
Prosím milý Mikuláš, však mi do nich niečo dáš?
Celý rok som dobrý bol, dokonca som podrástol.
Pomáhal som mamičke, nebral hračky sestričke.
Pomáhal som tatovi, nerobil zle bratovi.
A aj pani učiteľke obrázky som kreslil veľké.
Už sa teším, už to viem, že dnes niečo dostanem ...“
Prajeme vám do Vianoc dni plné lásky, porozumenia
a predvianočnej pohody ...
Katarína Kovalová,
anjelik - Petra Maružánová I.P,
Mikuláš - Radovan Ceľuch III.PS,
čertíci: Filip Kišš – III.PS a Erik Kolarčik - III.EL,
foto - Dušan Vagaský a Zdenko Falat III.PS
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Dňa 22.10.2015 sa študenti odboru hutník operátor a vybraní žiaci odboru mechanik strojov a zariadení zúčastnili exkurzie do Železiarní
v Podbrezovej.
Tu je niekoľko postrehov od našich žiakov:
 "Aj napriek množstvu hodín strávených v autobuse sme radi, že sme
tam mohli byť."
 "Prvýkrát sme videli výrobu ocele a jej spracovanie na vlastné oči, bolo
to veľmi zaujímavé."
 "Určite sme si z exkurzie aj veľa zapamätali a odniesli sme si domov
veľa skúseností o spracovaní kovov a výrobe rúr."
 "Tri hodiny exkurzie nám ozrejmilo viac z danej problematiky ako množstvo teoretických hodín."
 "Ďakujeme vedeniu školy, že nám umožnilo absolvovať túto exkurziu."

Oľga BEHÁŇOVÁ a účastníci exkurzie

V dňoch 21. a 22. 10.
2015 sa v priestoroch
Strednej odbornej školy
na Ostrovského
ulici
v Košiciach uskutočnila
prezentácia stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja pod názvom ,,Správna
voľba povolania - príležitosť k úspechu“. Toto podujatie je
určené pre žiakov základných škôl, ich rodičov
a výchovných poradcov. V období pred podávaním prihlášok tak môžu získať informácie o možnostiach štúdia na
jednotlivých školách, ich študijných programoch, ako aj
o mimoškolských aktivitách.
Naša škola sa tejto prezentačnej aktivity zúčastňuje pravidelne. Dúfame, že aj tento rok náš stánok návštevníkov
zaujal.
Za
žiakov
našu
školu
dôstojne reprezentovali:
Braňo DOMONKOŠ
(III.P),
Ľubo DEMKE (IV.P), Marek ČIŽMÁR, Vlado VAVRÁK (I.T) a
Peťa MARUŽÁNOVÁ (I.P).
Gabriela ŠPAKOVÁ

V dňoch 24. – 26.11.2015 sa konal 9. ročník Veľtrhu vzdelávania a pracovných príležitosti PRO EDUCO & PRO JOB v Spoločenskom pavilóne v Košiciach.
Cieľom tohto podujatia je, aby každý z jeho návštevníkov získal jedinečnú možnosť nájsť pod jednou strechou vyše 60 inštitúcií – poskytovateľov služieb v oblasti
vzdelávania, sprostredkovania práce i samotných zamestnávateľov bez toho, aby
musel tieto subjekty navštíviť jednotlivo.
Výhodou je, že každý návštevník môže priamo komunikovať s kompetentnými osobami, ktoré reprezentujú dané inštitúcie a disponujú množstvom materiálov. Súčasťou
veľtrhu je aj bohatý sprievodný program, realizovaný formou workshopov, prezentácii, seminárov a konferencií.
Naša škola sa doteraz zúčastnila každého ročníka. Žiaci spolu s vyučujúcimi prezentovali záujemcom výhody štúdia, aktivity mimoškolskej činnosti ako aj možnosti uplatnenia sa na trhu práce po ukončení školy. Za žiakov školu reprezentovali Braňo DOMONKOŠ a Paľo
SUREK z III.P, Marek ČIZMÁR z I.T, Peťa MARUŽÁNOVÁ z I.P a Zdenko FALAT z III.PS.

Gabriela ŠPAKOVÁ

Dňa
15.10.2015 sa
žiaci
III.P
a IV.BD triedy
našej školy zúčastnili exkurzie
v závode GETRAG FORD Transmissions Slovakia v Kechneci. Je to moderný výrobný závod, v ktorom sme mali možnosť vidieť
priebeh výroby prevodoviek, ktoré sú súčasťou motocyklov a automobilov svetových značiek. Rozprávanie
ľudí, ktorí nás sprevádzali výrobnou halou bolo naozaj
pútavé a zo závodu sme odchádzali nielen s tým, že sme
videli veľa z toho, o čom sa učíme, ale aj s množstvom
nových informácií a dobrých pocitov a dojmov z toho,
ako výroba prevodoviek v dnešnej dobe vyzerá v reálnej
praxi. Po návrate do školy sme zasadli späť do lavíc
s tým, že to, čo sme videli nám uľahčí pochopiť učivo
odborných predmetov.
Katarína Kovalová,
Magdaléna BROŽOVSKÁ

Dňa 23.11.2015 sa pod vedením Kataríny Kovalovej žiaci
I.P triedy zúčastnili exkurzie
TU v Košiciach na Mäsiarskej
ulici 74. Na pôde Katedry strojárskych
materiálov
a technológií navštívili priestory skúšobne materiálov, ale aj
laboratória pre tvorbu modelov pomocou 3D tlačiarne. Niektorí žiaci si overili či vedia správne merať
a pred samotnou trhacou skúškou určili rozmery skúšobných vzoriek. Okrem
toho mali možnosť zrealizovať meranie tvrdosti materiálov aj vykonať skúšku vrubovej húževnatosti. Na záver navštívili laboratórium, v ktorom sa študenti TU venujú navrhovaniu dizajnu a výskumu výroby automobilových
komponentov. Exkurziu
žiaci ukončili poďakovaním za pútavú prednášku
a za praktické ukážky zisťovania
mechanických
vlastností
materiálov,
ktoré určite obohatili ich
doterajšie teoretické poznatky a skúsenosti.
Katarína KOVALOVÁ

Školský rok: 2015/2016
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Dňa 15. 10. nás žiaci Michal Čižmár (II.D), Dávid Genči
(II.T), Dušan Vagaský (III.PS) reprezentovali v stolnom
tenise, v regionálnom kole KSK, kde získali 3. miesto
a postúpili na regionálne kolo do semifinále. To sa konalo 5.11. a tam naši chlapci obsadili 6. miesto.

28. 10. sa uskutočnilo regionálne kolo SŠ (chlapcov) vo
florbale, naše družstvo získalo 4. miesto.
V dlhodobej športovej súťaži vo futsale o Pohár predsedu KSK, v základnom kole skupiny A sme dňa 22. 10.
získali 1. miesto a postúpili sme do semifinále.
V semifinále 30. 11. sme získali 3. miesto a do finále
sme, žiaľ, nepostúpili.
Regionálne kolo SŠ vo futsale chlapci Košice I – IV dňa
19.11.2015:
Zúčastnilo sa 22 stredných škôl, hralo sa v šiestich skupinách na troch školách. My sme skončili 2. v skupine,
postúpili len prví. Finále sa hralo u nás 25.11. 2015a tu
sú celkové výsledky:
1.miesto - SPŠ dopravná Hlavná 113, KE 1
2.miesto - Šport. gymnázium Trieda SNP 104, KE 2
3.miesto - Súkr. šport. gymnázium Užhorodská 39, KE 4
Eva HUDÁČKOVÁ
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Exkurzia sa uskutočnila v dňoch 5. a 6. novembra 2015 a zúčastnilo sa jej 30 žiakov pod
vedením Mgr. Gurbáľovej a Mgr. Dávidovej.
Prehliadka výstavy Titanic trvala približne
hodinu a pol. Na začiatku všetci obdŕžali palubný lístok s menom reálne na Titanicu prítomnej osoby, aj s krátkym popisom danej
osoby. Prehliadka začala filmom, ktorý skutočne efektívne priblížil ako sa loď stavala, aké materiály boli použité na
jej konštruovanie, aké technológie boli pri stavbe lode využité, koľko ľudí
pracovalo na jej zostrojení, aké mala technické parametre, čím bola na
danú dobu výnimočná a pod. Po filme prehliadka pokračovala
v jednotlivých výstavných salónoch, kde žiaci mohli vidieť exponáty z lode
– skrutky, ozubené kolesá, laná, ale aj zariadenia pre cestujúcich, umývadlá, kľučky na dverách, riad, príbor, set na podávanie kávy, čaju, kusy oblečenia pasažierov
i personálu, nábytok či dokonca
husle. Návštevníci
mohli vidieť zariadené kajuty pre
cestujúcich prvej,
druhej tretej triedy aj iné priestory
lode.
Súčasťou
prehliadky
bola
maketa Titanicu
s podrobným popisom, čo sa kde v nej nachádzalo. Najzaujímavejšou časťou výstavy bol salón s kusom ľadovca zo skutočného ľadu, ktorého sa
mohli prítomní aj dotknúť a tiež salón, kde svetelné efekty navodzovali
skutočné plavenie sa lode po oceáne. Na konci výstavy si každý účastník
v zozname nezvestných či preživších mohol nájsť to meno, ktoré sa nachádzalo na jeho palubnom lístku.
Prehliadka Slovenského plynárenského múzea začala filmom o tom, ako
sa dostal plyn do domácností a kedy ho ľudia začali prakticky využívať
v osobnom živote. Nasledovala prednáška o histórii, vzniku, ťažbe, preprave a distribúcii zemného plynu, o jeho zložení, druhoch i odorizácii. Prednáška bola pútavá a pre žiakov veľmi zaujímavá. Po prednáške si mohli
žiaci prezrieť exponáty múzea, ktoré malo dve časti, plynárenstvo
v minulosti a plynárenstvo v súčasnosti.
Žiakom sa exkurzia páčila, dozvedeli sa mnoho nových informácií
a rozšírili si obzor poznania v oblasti vedy, techniky a histórie.
Lucia GurbáĽová

Dňa 30.11.2015 sme si so žiakmi v rámci aktivity a zároveň aj
na hodinách informatiky pripomenuli potrebu bezpečnosti pri
práci s PC a s internetom. Počítačová bezpečnosť je oblasť vedy o počítačoch, ktorá sa zaoberá odhaľovaním a eliminovaním rizík spojených s používaním počítača.
Najšikovnejšou triedou, ktorá zvládla test z PC bezpečnosti
bola trieda I.P.
Eva KOVALČÍKOVÁ

1. december každoročne patrí v našej škole kampani Červené stužky pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS. Počas novembra
k tejto téme prebehla aj výtvarná súťaž a najlepšie práce boli vystavené na paneli v zimnej záhrade školy.
Zapojili sme sa aj do celoslovenskej výtvarnej súťaže prácou Zdenka
Falata z III.PS a do súťaže o video-SPOT kampane, kde svoju prácu
poslal Rastislav Wielgos z III.PS a obsadil 1.miesto. Gratulujeme.
V utorok 1. decembra žiaci ráno pri vstupe rozdávali červené stužky, ktoré sú symbolom tohto dňa. Aktivity tento rok zastrešili odborníci na danú problematiku - príslušníci Mestskej polície zo Šace
pripravili pre žiakov 1. ročníka besedy na tému Drogová prevencia,
PhDr. Dombrovská z CPPPaP Zuzkin park, Košice pripravila pre vybrané triedy 2. a 3. ročníka besedu na tému AIDS
- rizikové sexuálne vzťahy
a PhDr. Šimková zo
SCPPPaP, Medická, Košice besedu pre žiakov
3.ročníka na tému Závislosti.
Eva KOVALČÍKOVÁ
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Cez program ERASMUS a v rámci oblasti vzdelávania
a odbornej prípravy sme sa zúčastnili projektu zvyšovania kvality
technického rozhľadu. Tento projekt bol určený pre žiakov študijných odborov - mechanik strojov a zariadení a programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení. Projekt bol realizovaný v
závodoch v Maďarsku, v metropole našich južných susedov,
v Budapešti. Túto prax, ako aj celú akciu, zabezpečovala spoločnosť 1 CEBA – (First Central European Benefit Association).
Ubytovaní sme boli v hosteli po šiestich a štyroch na izbách
a počas praxe sme boli rozdelení do skupín.
V závode s názvom UNIT – B k.t.f. praxovali štyria programátori.
Pracovali pri CNC strojoch zameraných na výrobu nábytku.
V záverečných dňoch praxe sa sústreďovali na prípravu výstavy,
ktorej sa firma mala zúčastniť. Vo firme SZABO – motosport boli
zaradení naši dvaja zámočníci. Venovali sa hlavne oprave automobilov ako aj montáži a demontáži rôznych autodielov. V závode
PROFORM praxovali ďalší štyria programátori. Práca v tejto firme
bola zameraná na výrobu rôznych modelov na CNC strojoch a na
následné výroby foriem pomocou týchto modelov.
Vo voľnom čase sme okrem spoznávania pamiatok a krás Budapešti navštevovali aj rôzne kultúrne a športové podujatia, pozreli
sme si Budapeštianske Tropicarium so zaujímavým podmorským
životom, navštívili sme palác zázrakov, kde sme videli množstvo
technických zaujímavostí a hlavolamov a v závere pobytu sme boli
na obhliadke múzea s názvom Dom terroru.
Tento pobyt bol pre nás obohatením nie len v oblasti odborného
vzdelávania. Sme vďační, že sme mali možnosť sa ho zúčastniť.
Ľubomír DEMKE, IV.P
Peter HUSZ

13.november v tomto školskom roku bol na našej škole trochu
iný, výnimočný. Členovia ŽŠR spolu so svojimi spolužiakmi pripravili na tento deň niekoľko aktivít venovaných „Dňu študentstva“ a pri tejto príležitosti sa uskutočnila aj imatrikulácia žiakov prvého ročníka. Všetko to začalo už po tretej vyučovacej
hodine, kedy si žiaci spolu so svojimi učiteľmi priblížili udalosti,
ktoré zapísali do histórie 17.november ako „Deň študentstva“,
ako „Deň boja za slobodu a demokraciu“. Okrem toho žiakom
učitelia priblížili aj činnosť ŽŠR na našej škole a čas venovali aj
“Dohovoru o právach dieťaťa“. Na záver odpovedali na kvízové
otázky a vyplnené hárky s odpoveďami odovzdali triednym
učiteľom. Ako kvíz dopadol? Nechajte sa prekvapiť ... výsledky
sa dozviete čoskoro 
Po aktivitách v triedach nasledovala pre žiakov prvého ročníka
slávnostná chvíľa - imatrikulácia. Naši prváci pekne ustrojení
nastúpili v telocvični pred svojich spolužiakov. Vtipne a zároveň
originálne sa krátkymi veršami predstavili aj vedeniu školy a
svojim učiteľom. Ako to už na našej škole chodí, aj títo prváci
boli postavení pred úlohu dokázať všetkým zúčastneným svoje
schopnosti a zručnosti. Tie dokazovali pri tvorbe reťaze
z krepového papiera a pribíjaní klincov. Obkresľovanie rúk
a napísanie mien do obkreslených dlaní – to bola záverečná
disciplína, ktorou prváci dokázali celej škole, akí sú šikovní, ako
sa dokážu zapojiť do tímovej práce a ako sa vedia začleniť do
„našej veľkej rodiny“ 
Súčasťou kultúrneho programu bolo aj vystúpenie našej kapely v zložení – bratia Marián a Ladislav Bolacsekovci a Pavel
Fábián. Potom, ako nám prváci ukázali, čo sa v nich skrýva a po
krátkom príhovore zástupcu riaditeľa školy, nám už neostalo
nič iné, len popriať prvákom všetko najlepšie, aby sa im darilo
v štúdiu a aby spolu s nami zažili v škole veľa veselých zážitkov,
aby sa medzi nami cítili čo najlepšie.
Katarína Kovalová a členovia ŽŠR
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