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SLOVO REDAKCIE
S marcom prichádza jar i písomné maturitné skúšky...
Po mrazivých dňoch, ktoré nám táto zima uštedrila, pomaly prichádza jar a s ňou i vyššie hodnoty na teplomere teplôt. Slniečko,
aj keď ešte trochu zubaté, nám dvíha náladu a dodáva nám energiu, ktorej sme v posledných mesiacoch minuli o čosi viac. A tú
potrebujeme určite všetci pre svoje výkony, pracovné alebo i tie
v osobnom živote.
No obzvlášť ju budú potrebovať naši maturanti, ktorí sa v marci
podrobia jednej zo životných skúšok. V dňoch 14. – 16. marca
absolvujú písomnú časť MS zo slovenčiny, z cudzieho jazyka a niektorí i z matematiky. Každá skúška prináša istú dávku trémy a napätia, možno i nervozity. Veď každý chce obstáť čo najlepšie a mať dobré výsledky. Stres je v takých situáciách prirodzený a určite sa lepšie zvláda s dobrou náladou a optimizmom.
Veď ak študent posledné roky v škole nezaháľal a jeho prístup k štúdiu nebol
úplne ľahostajný, je takmer isté, že sa čosi na neho nalepilo a pod vplyvom
energiou nabitého jarného slnka a pozitívneho myslenia sa mu to v tej správnej chvíli všetko vynorí.
Všetkým našim maturantom želáme dobrú náladu a optimizmus a držíme im
palce, nech je tento prvý marcový krok v skúške dospelosti pre nich úspešný
a nech je dobrým štartom i pre ďalšie zavŕšenie štúdia – ukončenie posledného polroka a zvládnutie ústnej maturitnej skúšky v máji.
Tak štvrtáci, držte sa!
Lucia GURBÁĽOVÁ

CELOŠTÁTNE KOLO ZENIT
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

7.-9. februára 2017 sa v Novom Meste nad
Váhom uskutočnila celoštátna súťaž Zenit
v elektronike, v programovaní, vo webdizajne
a v strojárstve a CNC.
Je potešujúce, že z našej školy sa do celoštátneho kola prebojovali piati žiaci v štyroch kategóriách. Už tradične sa umiestnili na popredných
miestach, aj keď nám 1. miesta unikli doslova len
o vlások.
Na tomto podujatí účastníci dokázali, že sú výborní v
teoretickej aj v praktickej časti, čomu zodpovedajú
umiestnenia.
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.
Peter SMOLNICKÝ
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KRAJSKÉ KOLO - OLYMPIÁDA V NEMECKOM JAZYKU
Rado postúpil do celoštátneho kola!
Krajské kolo olympiády z nemeckého jazyka sa uskutočnilo 16. februára 2017 na pôde
UPJŠ v priestoroch pavilónu „ARISTOTELES“.
Našu školu reprezentoval Radovan Quallich zo IV.T triedy v kategórii 2D, ktorá združuje
víťazov okresných kôl v rámci všetkých stredných odborných škôl a stredných priemyselných škôl v Košickom kraji.
Súťažná časť sa niesla v príjemnej atmosfére vysokoškolského prostredia a po úvodnom
príhovore zástupcom organizátora sa premiestnila do určených učební, kde vedomostnú
úroveň súťažiacich v jednotlivých kategóriách preverovali trojčlenné odborné komisie. Súťažiaci absolvovali disciplíny, ktoré zahŕňali: počúvanie s porozumením, čítanie
s porozumením, test zameraný na gramatiku a ústny prejav, skladajúci sa z dvoch častí –
popisovanie obrázka a voľného rozhovoru.
Rado nás nezahanbil a všetky štyri zadané úlohy absolvoval s výsledným počtom bodov
98, čím sa tak vo svojej kategórii umiestnil na výbornom mieste, čo mu zaručilo postup do
celoštátneho kola. To bude organizované Iuventou v dňoch 19. a 20. marca 2017
v Bratislave.
K jeho výbornému výsledku samozrejme blahoželáme a na celoslovenskom zápolení mu budeme držať palce.
Kvetka DÁVIDOVÁ

KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY
ĽUDSKÝCH PRÁV
Dňa 8.2.2017 sa žiak IV.BD Peter GROBÁR zúčastnil krajského kola Olympiády ľudských práv v priestoroch Gymnázia Alejová v Košiciach. Po absolvovaní testovej časti postúpil na ústnu časť a po úspešnej poznatkovo-postojovej
prezentácii téz postupuje zo štvrtého miesta na celoslovenské
kolo
Olympiády
ľudských práv,
ktoré sa uskutoční
5.7.4.2017
v
Modre. Petra
ešte čaká jedna úloha, podmienkou účasti na celoslovenskom kole
olympiády je
napísanie
a
odoslanie úvahy na jednu zo zadaných tém podľa zadaných pokynov.
Nosná téma 19.ročníka Olympiády ľudských práv je
„SLOBODA MYSLENIA, SVEDOMIA, PREJAVU A VYZNANIA V KONTEXTE DEMOKRATICKÉHO OBČIANSTVA“.

KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY
V ANGLICKOM JAZYKU
Dňa 15.2.2017 sa žiak IV.PS
Zdenko FALAT zúčastnil krajského kola Olympiády v anglickom jazyku, ktorá sa uskutočnila na UPJŠ v Košiciach.
Bohužiaľ neobsadil popredné
miesta a do celoštátneho kola nepostúpil, ale už samotný postup do krajského kola je úspechom pre našu školu. Ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu školy
a veríme, že skúsenosti získané na súťaži využije v
ďalšej etape svojho života.
-rr-

Katarína KOVALOVÁ

ĎALŠIA NOCOVAČKA V NAŠEJ ŠKOLE
Úspešné ukončenie polroka sme my, aktívni, opäť zakončili tradičnou nocovačkou.
Trošku časovo posunutou, ale nevadí. Čím sme sa na ňu dlhšie tešili, tým sme si
ju viac užili. V noci z 1.februára na 2. februára sme sa zišli v staro-novom zložení.
Aktívnych členov Žiackej školskej rady doplnili naši noví spolužiaci, prváci. Predsa
len, časť z nás už končí, blížia sa maturitné skúšky a pôsobenie na našej škole
nimi ukončíme.
Nocovačku sme začali aktivitami, aby sme sa lepšie spoznali. Potom sme sa presunuli do Šace na bowling, kde sme si zmerali sily v šikovnosti. Nasledoval šport
v podobe futbalu, florbalu, posilky a plávania. Napriek pokročilému času nás dobrá
nálada neopúšťala. Čas do rána sme vyplnili aktivitami, rozhovormi, nezabudli
sme ani na spoločné raňajky. Opäť sme strávili veľmi príjemnú noc v škole, na
ktorú budeme ešte dlho spomínať.
Účastníci Nocovačky
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NA LYŽIARSKOM VÝCVIKU
V dňoch 20. – 24.2 2017 sa v lyžiarskom stredisku Jahodná uskutočnil lyžiarsky výcvik, ktorého sa zúčastnilo 28
žiakov našej školy. Pre niektorých to bolo prvé stretnutie s lyžami alebo snowboardom na nohách a navyše na snehu. Úplným začiatočníkom sa venoval p.učiteľ Orgonáš. So žiakmi , ktorí sa s lyžami skamarátili skôr, zlepšovala
techniku p. učiteľka Hudáčková a snowborďákom sa venoval p. inštruktor „Dano“.
Energetickú bilanciu si vyrovnávali žiaci i učitelia cez desiatovú prestávku, kedy si dali čajík a ovocie a obedňajšiu
prestávku, kedy si pochutili na vynikajúcom obede.
Posledný deň na kopci si snowborďáci zajazdili súťažne slalom. Na 3.mieste sa umiestnil Tibor Tóth z II.BPS,
2.miesto patrilo Miloslavovi Miklošovičovi z II.D a víťazom sa stal Jakub Hurný z II.D.
Čo na záver? Za týždeň sme zažili hustú hmlu aj slniečko, výborné jazdy i pády, ale hlavne týždeň pohybu
a pobytu na čerstvom vzduchu.
Eva HUDÁČKOVÁ

ŠPORTUJEME, HÝBEME SA, SME ...
13.január 2017 - regionálne finále dlhodobých súťaží vo futsale, chlapci obsadili
4. miesto. Školu reprezentovali - Šimko
Peter II. BPS, Balázs
Tibor IV.T, Genči Dávid
III.T, Ivanko Roland
III.P, Körösi Kristian
IV.T, Polyak Marcel
I.P, Murányi Lukáš
IV.T, Hurný Jakub
II.D, Andrášik Adrián
II.T, Iluv Alex I.BD,
25.január
2017 florbal – školu reprezentovali - Jakub
Eliáš I.BD , Jakub
Hurný II.D, Kristián
Servila II.D, Ján
Puha III.P, Jozef
Marcin II.P, Nikolas
Jenčuš I. MPS, Jaromir Šimon I.BD, Adrián Pipoly I.BD
9. február 2017 - finále
Vianočného medzitriedneho turnaja
Prvé miesto obhájila po
minulom roku trieda IV.T,
na 2.mieste
skončila
I.BD a na 3.mieste skončila II.BPS.
Eva HUDÁČKOVÁ

VYHODNOTENIE 1.
POLROKA
Prvý polrok sa skončil, polovicu
školského roka máme za sebou.
Niektorí úspešne, iným sa darilo
menej.
Klasifikačná konferencia zhodnotila výsledky 26. januára a 31.januára si žiaci prevzali výpisy známok.
Počas tejto slávnostnej chvíle pedagógovia so žiakmi
v triedach vyhodnotili dosiahnuté polročné študijné výsledky za kolektív i individuálne. Dobrých žiakov pochválili
a tých s horšími známkami povzbudili
a motivovali k lepším výsledkom.

NAJLEPŠIA TRIEDA - PROSPECH:
II.T
NAJLEPŠIA TRIEDA - DOCHÁDZKA:
IV.T

NAJHORŠIA TRIEDA - PROSPECH:
II.D
NAJHORŠIA TRIEDA - DOCHÁDZKA:
III.T
-rr-
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NEZABUDNIME NA OBĽÚBENÉ
SVIATKY JARI

ČÍSLO 4

FOTONÁVRAT K VIANOČNEJ
AKADÉMII

8. marca je Medzinárodný
deň žien. Tento deň nám má
pripomenúť, že ženy vnášajú
do života spoločnosti hodnoty
ako mier, kultúru, krásu a
eleganciu. Sú pozitívnym prínosom v rozličných sférach
hospodárskeho,
verejného,
kultúrneho aj politického života. Ženy sú milujúce bytosti – matky, manželky, partnerky, sú plné pokory a ľudského dobra. Zaslúžia si pozornosť. Tak nezabudnite ženy vo svojom okolí potešiť maličkou pozornosťou. Stačí kvietok alebo čokoládka 
28. marec Deň učiteľov. Tento sviatok sa oslavuje v
deň narodenia pedagóga Jána Amosa Komenského, učiteľa národov. Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je poslaním a zaslúžia
si za svoje úsilie, trpezlivosť a obetavosť, úctu a poďakovanie. Spomeňme si na všetkých dobrých učiteľov, ktorých sme stretli vo svojom živote a osobne sa poďakujme
tým, ktorých máme na dosah.
Marec – mesiac knihy. Marec je mesiac knihy už od roku 1955 a vznikol na
oslavu knihy a na podporu trvalého záujmu o čítanie. Knihy sú určite príjemným relaxom a zároveň skvelým spôsobom sebaobohacovania a vzdelávania.
Marec je určite ten správny čas na to,
aby sme po nejakej knihe siahli a tak
urobili zo seba o niečo lepšieho človeka.
Apríl - mesiac lesov a 22. apríl Deň Zeme. Lesy sú zásobárňou pitnej vody, sú naše pľúca, zdroj dreva pre priemysel i vykurovanie. Majú tiež úžasnú zdravotnú aj rekreačnú funkciu. A práve preto nielen v apríli, ale v každom
čase by sme mali chrániť naše lesy, aby sa zachovali
krásne a zdravé aj pre ďalšiu generáciu.
Veľká Noc – tradičné
sviatky jarnej prebúdzajúcej sa prírody či kresťanské sviatky ukrižovania a zmŕtvychvstania,
určite poskytujú priestor
na
oddych
a znovuzrodenie.
Sú
oslavou novej energie,
ktorá vchádza do žíl so
stále teplejším slniečkom na oblohe. Sú oslavou nového začiatku,
nového života, zdravia a krásy. V tomto roku veľkonočné
sviatky pripadli až na 14. – 17. apríl, tak si ich užime
v radosti a šťastí.
Lucia GURBÁĽOVÁ
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