ČASOPIS ŠTUDENTOV STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY V KOŠICIACH - ŠACI

Marec s bohatou nádielkou sviatkov
Známa pranostika hovorí: marec – poberaj sa starec, ale
nemyslím, žeby sa to práve v tomto roku malo potvrdiť.
Nastávajúci marec nám chystá program, ktorý nám nedovolí myslieť na nejakú jarnú únavu či vyčerpanie organizmu po zime. Okrem známych sviatkov a pamätných dní
budeme v tomto mesiaci sláviť aj obľúbené sviatky jari –
Veľkú noc.
Hneď na začiatku oslávime Deň žien.
8. marca si pripomíname štrajk newyorkských krajčírok,
ktoré v roku 1908 bojovali proti nízkym mzdám, zlým
pracovným podmienkam, za zmenu pracovného času a za
hlasovacie právo žien. Dnes je tento deň skvelou príležitosťou dať najavo všetkým ženám lásku, sympatiu
a vďačnosť. Veď sú to práve ženy, ktoré robia tento svet
krajším.
Štvrtáci absolvujú prvú časť skúšky dospelosti.
15., 16. a 17. marec bude sviatkom pre všetkých našich
maturantov, lebo v tieto dni ich čaká externá časť maturitnej skúšky a písomná časť internej časti MS zo SJL, cudzieho jazyka a z matematiky.
Ďalšie významné dni v Marci.
21. marca, okrem toho, že tento deň je všetkým známy aj

ako prvý jarný deň, pripomíname si Medzinárodný deň
boja rasovej diskriminácii, Medzinárodný deň lesov, Svetový deň zdravého spánku, ba dokonca je to aj Svetový deň
poézie.
22. marec zase poznáme ako Svetový deň vody.
Počas Veľkej noci Deň učiteľov
25. marca (v Deň zápasu za ľudské práva) sa tzv. „Veľkým
piatkom“ začnú sviatky Veľkej noci. Tie ukončí
„Veľkonočný pondelok“ 28. marca, ktorý je zároveň aj
Dňom učiteľov a teda pripomienkou narodenia „učiteľa
národov“ J. A. Komenského a slávnosťou všetkých, ktorí sa
podieľajú na výchove a vzdelávaní detí a mládeže.
Marec – mesiac knihy.
A na záver. Nezabudnite, že tretí mesiac v roku je aj mesiac knihy. A kniha nás vychováva, vzdeláva a robí lepšími.
Tak skúsme siahnuť po dobrej knihe a čítajme. Lebo ako
povedal už vyššie spomínaný pán Komenský: nemilovať
knihy znamená nemilovať múdrosť. A kniha môže byť
naozaj aj výborný spoločník.

Krásny sviatočný marec, pri dobrej knihe, a s obľúbenými
veľkonočnými tradíciami, a maturantom veľa šťastia počas
písomných maturitných skúšok želajú
Lucia GURBÁĽOVÁ a Eva KOVALČÍKOVÁ

VIANOČNÁ AKADÉMIA 2015 ... „PRÍBEH O BLÁZNOVI“

V tomto čísle nájdete:
Vianočná akadémia

1

Celoštátne kolo ZENIT v
strojárstve

1

Nocovačka

2

Vianočný turnaj

2

Vyhodnotenie polroka

2

Krajské kolo OĽP

2

Olympiáda zo slovenčiny

2

Krajské kolo olympiády v
nemeckom jazyku

3

Správy zo športu

3

Navždy sa zachová v pamäti
stužková

3

Školské kolo SOČ

3

ŽŠR na tréningu Spartan

3

Blíži sa maturita

4

Školský psychológ

4

Vianočný čas - čas lásky, vzájomnej a rodinnej pohody a porozumenia, čas, kedy
o niečo viac vnímame, čo pre nás znamená rodina, priatelia... Ako býva zvykom, že si rodina zasadne k štedrovečernému stolu, aj tá naša „školská rodina“ sa 22.12.2015 stretla,
aby si pripomenula čaro Vianoc. Aj tento rok sa našla skupinka žiakov školy, ktorí pod
vedením Ing. Kataríny Kovalovej pripravili pre pedagogický zbor a svojich spolužiakov
krátky vianočný program a umocnili tak vianočnú atmosféru v škole. Vianočným
„príbehom o bláznovi“ upútali naozaj všetkých. Bol to príbeh trochu smiešny, ale zároveň
priniesol hlboké posolstvo – darovať, aby človek sám mohol prijímať dary. Príbeh mal
úspech u všetkých prítomných v našej telocvični. Možno na niektorých tvárach len tak
vyčaroval úsmev a možno sa niektorí aj zamysleli nad tým, čo videli a počuli,
veď komu by napadlo darovať hluchému chlapcovi MP prehrávač so slúchadlami? ...
Po skončení príbehu odznel slávnostný príhovor riaditeľa školy,
ktorý poprial všetkým krásne Vianoce a v novom roku všetko najlepšie, veľa
lásky, porozumenia, osobných aj študijných úspechov a hlavne veľa zdravia.
Po skončení programu sa všetci v dobrej predvianočnej nálade rozišli do svojich domovov ku svojim rodinám, priateľom, kamarátkam a kamarátom.
Katarína KOVALOVÁ a „herci našej školy“ 

V dňoch 9.-11. februára 2016 sa v Prešove na Spojenej škole uskutočnil 17. ročník celoštátnej
súťaže Zenit v strojárstve a to v kategórii A, B1, B2. Našu školu reprezentovali v kategórii B1
Viktor ŠTEFÁN - žiak III.P triedy a v kategórii B2 Tibor LIPÁN z III.BD triedy.
Súťaž pozostávala z teoretickej a z praktickej časti, pričom naši žiaci dokázali preukázať svoje
kvality v silnej konkurencii v rámci celého Slovenska. Viktor ŠTEFÁN obsadil vo svojej kategórii
5.miesto a Tibor LIPÁN vynikajúce 2.miesto. Obidvom gratulujeme.
-rr-
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Odmena pre aktívnych študentov,
ktorí svoj voľný čas venujú príprave
aktivít na našej škole.
Pred vianočnými prázdninami sme sa
opäť rozhodli stráviť noc v škole. Noc,
ktorá ostáva v pamäti dlho. Tradičnú noc
zážitkov, hier, aktivít, rozhovorov, športovania, ale hlavne dobrej nálady. Opäť
tradičná zostava, samozrejme doplnená
o nových spolužiakov. Pomaly odovzdávame štafetu mladším. Opäť náš pedagogický dozor - pani profesorka Kovalová a
pani profesorka Kovalčíková. Najprv sme
popracovali na príprave vianočnej akadémie, keďže sme potrebovali vyrobiť
kulisy a nacvičiť vianočný príbeh. Nasledovali chvíle v bazéne a my v ňom
opäť ako malé deti. Príjemne unavení po športovaní sme sa potom venovali
ďalším aktivitám a hrám. Naši spolužiaci, Mišo a Denis, nám pripravili „Izbu
č. 13“ - tajomnú komnatu, miestnosť, do ktorej hráčov organizátori vpustili
na 60 minút. Aby sa z nej súťažiaci dostali von, museli riešiť hlavolamy,
získavať rôzne indície a „kľúče“.
Nasledovali rôzne hry, pantomíma, dobrá nálada a smiech sa niesli školou do skorých ranných hodín. Byť aktívny sa oplatí, tá noc stála za to.

Účastníci nocovačky

Vianočného medzitriedneho futbalového turnaja sa zúčastnili všetky triedy školy. Pred vianočnými prázdninami, 21.
decembra 2015 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. Do finále sa prebojovali triedy I.T, II.BPS, III.T a IV.BD.
Turnaj vyhrala trieda III.T a získala Putovný pohár riaditeľa školy,
ktorý bude rok strážiť.
Eva HUDÁČKOVÁ

Žiaci III.T s polročnými výpismi známok a s diplomom a pohárom
za 1.miesto v medzitriednom vianočnom turnaji vo futbale.

Máme za sebou polrok.
Opäť sa potvrdilo, že čas rýchlo letí
a ani sme sa nenazdali a máme za
sebou polovicu školského roka.
Dosiahnuté výsledky žiakov pedagógovia zhodnotili 27. januára na klasifikačnej konferencii a v piatok 29. januára na 6. vyučovacej hodine triedni
učitelia s majstrami odborného výcviku odovzdali svojim žiakom výpis Žiakom s výbornými študijnými výsledznámok za I. polrok šk. roka kami pedagógovia gratulujú vždy s
úsmevom. Na fotke Gabriel Pelegrin
2015/2016.
z III.T s dosiahnutým prospechom 1,0.
Počas tejto slávnostnej chvíle pedagógovia so žiakmi v triedach spoločne hodnotili dosiahnuté polročné študijné výsledky za kolektív i individuálne. Dobrých žiakov pochválili a tých
s horšími známkami povzbudili a motivovali k lepším výsledkom.
Prvý polrok niektorí žiaci zvládli výborne, niektorí so svojimi výsledkami
spokojní veľmi nie sú. Ale našťastie, je pred nami celý druhý polrok,
v ktorom je možné vylepšiť a opraviť známky. Držíme palce a prajeme
všetkým študentom našej školy, aby v júni odchádzali na letné prázdniny
spokojní a hrdí na svoje výsledky.
NAJLEPŠIA TRIEDA - PROSPECH:
IV.P
NAJLEPŠIA TRIEDA - DOCHÁDZKA:
I.D
-rr-

Dňa 4.2.2016 sa na Gymnáziu Alejová 1 v Košiciach uskutočnilo krajské kolo Olympiády ľudských práv (KK OĽP).
Nosnou témou tohto ročníka Olympiády ľudských práv je „ľudská dôstojnosť“. Našu školu reprezentoval víťaz školského kola Peter GROBÁR z III.BD
triedy, ktorý síce neobsadil v krajskom kole prvé miesta, ale jeho umiestnenie na 22. mieste je úspechom, keďže pred ním sa na vyšších miestach
umiestnili len študenti gymnázií a zo stredných odborných škôl sa pred ním
umiestnili len dvaja študenti. Prvých 20 študentov, ktorí boli úspešní v riešení
testovej časti malo postúpiť ďalej. Petra GROBÁRA od tohto postupu delili
len dve miesta.
Je málo žiakov, ktorí nájdu odvahu ísť pred porotu prezentovať samého seba,
svoje vedomosti a svoje názory. On odvahu našiel a po úspešnom zdolaní
školského kola nič nenechal náhode a zodpovedne sa venoval príprave na
krajské kolo. Toto sú jeho pocity a myšlienky po skončení KK OĽP a svojim
spolužiakov zanecháva aj odkaz:
„Som rád za každú skúsenosť, ktorú som získal prostredníctvom OĽP. Umiestnenie v krajskom kole bolo pre mňa uspokojujúce, ale nie dostatočné. No
nikdy sa nenechám odradiť a stále budem pomáhať tým, ktorí to potrebujú
a najmä v prostredí našej školy. Aj ty, čo to práve teraz čítaš, by si sa mal
zapájať viac do školských aktivít a prispieť k zlepšeniu prostredia, v ktorom sa
vzdelávame a trávime v ňom viac ako polovicu školských rokov.“
Katarína KOVALOVÁ, Peter GROBÁR (III.BD)

na interpretačný rozbor danej ukážky poézie. V tretej časti bolo potrebné
vytvoriť krátke rozprávanie tak, aby boli splnené zadané podmienky.
O tom, že úlohy boli náročné, svedčí aj fakt, že nikomu z účastníkov sa nepodarilo dosiahnuť maximálny možný počet bodov (60). Napriek tomu máme
v každej kategórii najlepších, ktorým k daným výkonom úprimne blahoželáme.

Výsledky školského kola OSJL:
Kategória B (1. a 2. ročník)
1. miesto Ján PUHA II.P 56 bodov
2. miesto Martin FEDIČ II.P 54 bodov
1. 12. 2015 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo 3. miesto Kristián DANCSO II.T 52 bodov
Peter KUSZTVÁN II.P 52 bodov
Olympiády zo SJL. Súťažilo sa v dvoch kategóriách:
kategória B: 1. a 2. ročník, a kategória A: 3. a 4. ročník. Olympiády sa zúčastnili vybraní žiaci Kategória A (3. a 4. ročník)
z jednotlivých tried, spolu ich bolo viac ako 30. Súťaž 1. miesto Juraj KAŠČÁK IV.P 57 bodov
trvala 2 vyučovacie hodiny a počas týchto 90 minút mali účastníci 2. miesto Kristián PRADA IV.PS 54 bodov
zvládnuť test zo slovenského jazyka, test z literatúry a tvorbu krát- 3. miesto Jakub JACIK IV. PS 52 bodov
keho jazykového prejavu. V teste zo slovenského jazyka boli úlohy
zamerané na čítanie s porozumením, ale aj vedomostné a logické
z gramatiky a pravopisu. V teste z literatúry boli aj úlohy zamerané

Lucia GURBÁĽOVÁ

Školský rok: 2015/2016

Školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti sa uskutočnilo 25. februára 2016, kde súťažilo celkom 10 prác.
Práce boli zaujímavé, nápadité, slabšie i výborné
a poroty v jednotlivých komisiách rozhodli, že do obvodného kola postupujú nasledujúce práce:
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Tomáš SEMAN (III.P) a jeho práca Rozdiel a prínos programovania s
ShopTurn-e oproti G-kód
Viktor ŠTEFÁN z III.P a jeho Matematika hrou

Branislav DOMONKOŠ z III.P a práca o Dobrovoľnom hasičskom zbore
Budeme našim študentom držať palce, aby sa im podarilo získať čo najlepšie
umiestnenie v regionálnom kole.
Magdaléna BROŽOVSKÁ

Dňa 5.2.2016 nás naše florbalové družstvo v zložení - Martin
GELŽINSKÝ, Viktor BERCIK (IV.BD), Jakub HURNÝ, Kristián SERVILA
(I.D), Jozef MARCIN, Dávid MAJOROŠ (I.P), Ľubomír BÁLINT, Matúš
MICHALKO (III.BD) - reprezentovalo v dlhodobej súťaži chlapcov
vo florbale, organizovanej RCM Košice. Družstvo obsadilo 2.miesto
v skupine.
27. 1.2016 sa konala dlhodobá súťaž v basketbale chlapcov, ktorú
organizuje RCM Košice. Chlapci obsadili 1.miesto v skupine a postúpili do
semifinále, ktoré sa konalo 23.2.2016.
V semifinále chlapci obsadili v skupine
2.miesto. Školu reprezentovali - Richard ČISÁR (IV.BD), Marek ČIŽMÁR,
Vladislav VAVRÁK (I.T), Jozef MARCIN
(I.P), Tomáš FABIÁN, Tomáš MEŠTER
(I.B), Benjamín KIRÁĽ (III.P), Milan
ŠTIPÁK (II.BPS), Viktor JOBÁGY, Kristián SERVILA (I.D).

Eva HUDÁČKOVÁ

Dňa 11.2.2016 sa na pôde Gymnázia na Opatovskej ceste v Košiciach uskutočnil 26. ročník krajského kola olympiády
v nemeckom jazyku v rámci základných a stredných škôl. Našu školu reprezentoval Radovan QUALLICH z triedy III.T, ktorý tam
postúpil ako víťaz okresného kola. Na krajskom kole obsadil krásne 2.miesto v kategórii 2D, ktorá združovala všetky stredné
odborné a priemyselné školy z Košického kraja. V komisiách zasadli vyučujúci nemčiny základných a stredných škôl, z katedry
germanistiky FF UPJŠ a nemeckí lektori z košických gymnázií.

Kvetka DÁVIDOVÁ

IV.P

IV.PS
11. december – náš deň „D“. Reštaurácia „U Námorníka“ v Šaci sa stala
miestom, kde sme si splnili náš sen o pripínaní zelenej stužky, miestom
našej stužkovej. V spoločnosti svojich najbližších – rodičov, priateliek a
za prítomnosti hostí – svojich učiteľov a majstrov odborného výcviku.
Po oficiálnej časti slávnostného dekorovania sa začala zábava, ktorá
trvala do ranných hodín, nechýbalo dobré jedlo, hudba, ale aj krátky
program. O polnoci sme sa básničkami predstavili aj v inom svetle,
triedna učiteľka p. Kovalčíková rozbila džbán, z ktorého sme si všetci
vzali malý črep pre
šťastie.
V skorých
ranných hodinách
sme sa rozišli domov
s krásnym pocitom,
že sme zažili najkrajší večer. Ostane
v našom srdci navždy.
Žiaci IV.PS

Naša stužková slávnosť sa uskutočnila
4. decembra 2016
v Centrume v Košiciach.
Pozvanie
prijali rodičia, učitelia aj priateľky. Stužková začala ceremoniálom,
počas
ktorého nám triedny učiteľ p. Husz
slávnostne popripínal zelené stužky a p. riaditeľ Šablatúra nám podal
ruku, aby nám k vstupu do sveta dospelých zablahoželal. Po večeri sme
predviedli kultúrny program, v ktorom sme sa ukázali ako skvelí moderátori, herci a tanečníci. O polnoci sme rozbili džbán a čítali sa o nás vtipné
básničky. Zábava pokračovala do rána a dnes radi na tento skvelý večer
spomíname. A sme si istí, že sa v našej pamäti zachová navždy.
Žiaci IV.P

Denis, Mišo a Slavo ... Spolužiaci, ktorých stretávame na chodbách, na hodinách každý
deň . Chalani z III.PS. Ničím výnimoční, a predsa iní. Iní v tom, že každý deň fyzicky pracujú na sebe, ale sú ochotní pracovať a pomôcť všetkým, ktorí majú záujem niečo pre
seba urobiť. Sú skupina troch trénerov.
Jeden má štvorročné skúsenosti
s posilňovaním, cvičením s vlastnou váhou, záťažovými testami a prípravou cvičebných
programov. Druhý má päťročné skúsenosti s posilňovaním, cvičením s vlastnou váhou
a atletikou. A tretí má skúsenosti s cvičením s vlastnou váhou, behom v teréne
a behom.
Zaujalo Vás to? Nás v ŽŠR áno, preto sme si jeden taký tréning dohodli. Bolo to pre nás
zaujímavé, zacvičili sme si a veríme, že takých tréningov bude viac. Pridajte sa aj vy 
Členovia ŽŠR
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Slovo maturita pochádza z latinského slova maturitas, teda zrelosť. Prídavné meno maturus, teda
zrelý, tvorí základ pojmu matúra v
iných jazykoch, napríklad aj v rakúskej nemčine. Nie náhodou sa
teda maturitnej skúške hovorí aj
skúška dospelosti, resp. zrelosti. Je to prvá väčšia skúška v živote
mladého človeka a nám pedagógom iste záleží na tom, aby ste ju,
vy – študenti, úspešne zvládli dôstojne a s ľahkosťou. Robíme preto všetko každý deň, na každej vyučovacej hodine a aj teraz sme
pre vás dali dokopy zopár dobrých rád. Tak veľa šťastia, držte sa.
10 užitočných rád pred písomnou maturitnou skúškou.
1. V predvečer skúšky sa už neučte, radšej si zašportujte alebo sa
choďte len tak prejsť.
2. Už večer si pripravte, čo je potrebné. Nezabudnite na občiansky
preukaz, pero s modrou tuhou a vhodné oblečenie (oblek, pekná
košeľa, kravata).
3. Doprajte si dostatočný a kvalitný spánok. Pred skúškou neponocujte.
3. Ráno si dajte ľahké raňajky, ťažké jedlo by mohlo spôsobiť, že sa
počas písania nebudete cítiť v pohode. Pite minerálku, čaj, kávu,
nie sladené alebo energetické nápoje (tie zvyšujú nervozitu
a napätie). Na dodanie energie si doprajte radšej kúsok čokolády.
4. Naplánujte si cestu do školy tak, aby ste nemeškali. Radšej prísť
v predstihu, ako dobiehať a byť v strese.
5. V prípade nervozity dýchajte na štyri doby – zhlboka sa nadýchnite, na chvíľku zadržte dych, vydýchnite a zadržte dych. Stres by
mal z vás opadnúť.
6. Pred začatím skúšky v učebni pozorne sledujte pokyny administrátora, dodržujte ním dané pravidlá a v prípade otázok slušne
zdvihnite ruku a opýtajte sa na to, čo vám je nejasné.

7. Zadania testu čítajte pomaly a s porozumením, vyriešte najprv úlohy,
ktoré viete a potom sa vráťte k tým, nad ktorými potrebujete porozmýšľať.
8. Ak skončíte skôr, venujte čas skontrolovaniu, ešte raz si prejdite všetky zadania.
9. Počas písania sa nenechajte rozptyľovať nikým a ničím, podobne ani
vy nijako nezaťažujte a nerozptyľujte svojich spolužiakov. Po odovzdaní
testu, resp. slohu v tichosti opustite učebňu.
10. K maturitnej skúške pristupujte so všetkou vážnosťou
a zodpovednosťou. Je to štátna skúška, na ktorej preukazujete nie len
svoje vedomosti a poznanie - nadobudnuté za predchádzajúce roky štúdia, ale svojim správaním prejavujete aj mieru inteligencie, dospelosti
a zrelej osobnosti.
-rr-

Už druhý rok sa bude na našej škole maturovať elektronicky. Vybraní
žiaci štvrtých ročníkov si to 23. - 24.2.2016 vyskúšali na Generálnej skúške E-MATURITY. Zoznámili sa s testovým prostredím, absolvovali test zo slovenského jazyka a
literatúry a matematiky.
Na "generálke" zo SJL boli všetci
úspešní.
Na tej "ostrej" - 15. - 17. marca
2016 im budeme držať palce.
-rr-

Milí žiaci,
od januára 2016 máte možnosť využívať služby našej školskej psychologičky Mgr. Lucie Šimkovej, ktorá
Vám ponúka poradenstvo pri zvládaní problémov, s ktorými sa stretávate počas štúdia na strednej škole
i v osobnom živote a to najmä:



poradenské konzultácie pri problémoch v učení ( ťažkosti v učení, zlý prospech, problémy
v koncentrácii, špecifické poruchy učenia a pod. )



psychologické poradenstvo pri riešení problémov osobnostného, sociálneho a emocionálneho života ( problémy
v prežívaní, vo vzťahoch s rodičmi, spolužiakmi, problémy v partnerských vzťahoch a pod. )






poradenské konzultácie v otázkach sebavýchovy, sebapoznávania, osobnostného rastu a sebazdokonaľovania
profesijné poradenstvo- voľba ďalšieho štúdia
poradenstvo pri riešení rizikového správania
psychologickú podporu pri zvládaní a riešení životných ťažkostí, študijných a životných kríz, nadmernej záťaže a stresu a i.

Konzultačné hodiny, ktoré môžete využívať ( aj Vaši rodičia ) sú každý utorok a štvrtok od 8,00 do 14,00 hod. v kabinete č. 325.
Gabriela ŠPAKOVÁ
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