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Prišiel cirkus Leto,
principál je gavalier,
prišiel slávny cirkus Leto,
čo má vstupné za halier.
Prišiel cirkus Leto,
z oblohy má šapitó,
cirkus Leto patrí deťom,
zlatej trúbky tón.
Slnko s tvárou milých klaunov,
rozpálené zebry prechodov,
slnko s tvárou milých klaunov
je tu náhodou.
Prišiel cirkus Leto
s bodkovanou náladou,
v klietke z dažďa, vône kvetov
tisíc nápadov.
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Dočítania v septembri!
Slnkom zaplavené dni nám už oznamujú príchod leta. Všetci
sme akýsi veselší, tešíme sa z pekného počasia a hlavne na
prázdniny, na voľno, na relax a oddych.
Všetkým čitateľom Šacáka, a všetkým našim žiakom, učiteľom
a ostatným zamestnancom školy želáme krásne leto a príjemné
dovolenkové dni plné pohody a dobrej nálady.
Užite si slnečné dni, buďte pozorní na cestách a všímaví voči
ľuďom. Možno objavíte nové priateľstvo, alebo nájdete LÁSKU

Veríme, že po oddychu a načerpaní nových síl Vás všetky
cesty z dovoleniek, výletov a pobytov dovedú zdravých a celých
späť do svojich domovov a v septembri aj sem
do tejto školy.
Tešíme sa na
spoluprácu v školskom
roku 2015/2016.
redaktorky
Lucia GURBÁĽOVÁ
Eva KOVALČÍKOVÁ
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a žiakom

LUCIA OBSADILA 1. MIESTO
V dňoch 28. až 30. apríla 2015 sa uskutočnil
23. ročník celoštátnej predajno - prezentačnej
výstavy stredných odborných škôl v areáli výstaviska Agrokomplex Výstavníctvo Nitra.
Zúčastnilo sa jej celkovo 132 škôl, ktoré vychovávajú budúcich zamestnancov pre zamestnávateľov a ktoré predstavili výrobky svojich žiakov.
Sprievodnými akciami počas výstavy boli:






súťaže žiakov SOŠ a pedagogických zamestnancov,
ukážky praktických zručností žiakov,
konferencia o trhu práce a duálnom vzdelávaní,
pracovné workshopy,
prezentácia policajných, hasičských a vojenských zložiek.

Na výstave sa uskutočnil prvý ročník súťaže
Majstrovstiev Slovenska v CNC sústružení
a frézovaní, na ktorom sa zúčastnili finalisti
krajských kôl. Súťažným zadaním bolo samostatne naprogramovať súčiastku podľa výkresu,
nastaviť stroj, osadiť rezné nástroje a vyrobiť
súčiastku.
Našu školu reprezentovala víťazka krajského
kola súťaže Lucia Bobáková zo IV.BP, ktorá
sa pripravovala na sútaž pod vedením pána
majstra Mgr. Petra Macáka.
V kategórii sústruženie obsadila 1. miesto.

GRATULUJEME


-rr-

Rozlúčili sme sa so štvrtákmi.
Ako každý rok, aj tento, sme sa pred odchodom na akademický týždeň
rozlúčili s maturantmi tak ako sa patrí, v telocvični, za prítomnosti všetkých žiakov a všetkých pedagógov. Mladší spolužiaci pripravili pekný
program pod vedením p. učiteliek Gurbáľovej a Kovalovej. Nechýbali dojímavé slová na rozlúčku, poďakovania a želania do budúcnosti.
Najsilnejším momentom rozlúčky bolo odmeňovanie úspešných štvrtákov a ich zápis do Knihy cti. Medzi nimi boli aj dve maturantky – Lucka
Bobáková a Betka Slovinková, za ktorými bude aj mladším spolužiakom
aj učiteľom najviac smutno. Naše dve slniečka, ako ich v príhovore nazvala p. zástupkyňa, boli vždy pozitívne naladené, ochotne sa zapájali do
rôznych aktivít a štúdium zvládli s výborným prospechom. A za takými
žiakmi sa škole vždy cnie.
Ale čo už. Čas je neúprosný a týmto mladým ľuďom otvára brány do
ďalšej etapy života. Veríme, že všetko, čo sa v tejto škole naučili a čo
v nej získali využijú najlepšie ako vedia, budú z nich dobrí odborníci aj
dobrí ľudia a bude sa im dariť. Zo srdca to želáme všetkým našim absolventom.
Lucia GURBÁĽOVÁ

Ústna maturitná skúška –
konečná zastávka skúšky dospelosti.
Ústna maturitná skúška je naozaj skutočným záverom nielen celej maturity, ale aj
štvorročného štúdia na strednej škole. Aby
ste sa na ňu dostali, je potrebné úspešne prejsť tromi ročníkmi štúdia a v poslednom štvrtom ročníku okrem bežných predmetov zvládnuť aj písomnú formu MS zo slovenského jazyka a literatúry a z cudzieho jazyka.
Súčasťou maturitných skúšok na type
škôl, akou je aj tá naša, je aj skúška
z odbornej praxe. Až potom, a tiež po úspešnom ukončení štvrtého ročníka, môžete pristúpiť k absolútnemu záveru štúdia – k ústnej maturitnej skúške.
Obstáť čo najlepšie
v externej
a internej časti písomnej skúšky zo SJL
a ANJ/NEJ je dôležité najmä preto, že to môže ovplyvniť celkový výsledok Vašej maturitnej skúšky. Ak neuspejete v testoch alebo
v písaní jazykového prejavu, hrozí, že ak potom ústnu odpoveď z týchto predmetov nezvládnete aspoň na 3-ku, ústnu skúšku si
zopakujete ešte raz.
V tomto školskom roku si po výsledkoch z testov museli viacerí maturanti zodpovednejšie sadnúť k príprave na ústnu maturitnú skúšku zo slovenčiny a z cudzieho jazyka. A väčšina to vo finále naozaj vzala vážne,
seriózne sa pripravili a svojim výkonom milo
prekvapili skúšobnú komisiu i svojich vyučujúcich.

Počas ústnych maturitných skúšok sme
zažívali rôzne situácie. Stres robí svoje a tak nečudo, že sme sa aj zasmiali na nejakých tých
„breptoch“. Na slovenčine sme sa napríklad dozvedeli, že: „paru metre od Hviezdoslava je pochovaný Kukučín“, že „predstaviteľom talianskeho humanizmu a renesancie je Džovani Bokako“ (namiesto Bokáčo), že „občianske meno Martina Kukučína je Matej Bel“ (namiesto Matej
Bencúr) alebo že „Pavol Országh mal menovku
(nie pseudonym) Hviezdoslav.“
Mýliť sa je ľudské a teda aj takéto vtipné
chybičky sa v odpovediach tolerujú. Nezabudnite,
že pri konečnom hodnotení na ústnej maturitnej
skúške sa berie do úvahy Vaša všeobecná orientácia v predmete a aj Vaša práca a prístup
k štúdiu počas celých štyroch rokov.
Tým, ktorí to majú v tomto roku úspešne
za sebou, blahoželáme a tretiakom, ktorých to
čaká v budúcom školskom roku želáme veľa odvahy, trpezlivosti a síl do prípravy na jednu
z najdôležitejších skúšok života. Aj keď „maturita
-formalita“ už dávno neplatí, nie je to nič, čo by
sa nedalo v pohode zvládnuť 
Lucia GURBÁĽOVÁ

Exkurzia Dolný Kubín
O tom, že byť aktívny a pomáhať sa
oplatí, sa presvedčilo 22 žiakov, ktorí sa pod dozorom Ing. Evy Srnkovej
a Mgr. Evy Kovalčíkovej vybrali
v dňoch 24. – 25. marca do Dolného
Kubína. Exkurzia bola akousi odmenou za pomoc pri organizovaní
osláv 50. výročia založenia školy.
Po trošku dlhšej ceste vlakom sme
sa ubytovali v novej časti Dolného
Kubína - Bysterec, ktorú od historického centra oddeľuje rieka Orava. Po krátkej prestávke sme sa vybrali na prvú obhliadku mesta. Cez
Oravu sme prešli po vynovenom
hojdacom moste. Navštívili sme prvú z expozícií Oravského múzea vo
Florinovom dome – výstavu My
všichni školoupovinní. Bola to výstava učebných pomôcok od histórie až po súčasnosť. V rámci prechádzky centrom sme sa zastavili
na historickom cintoríne, kde je pochovaný Pavol Ország Hviezdoslav.

Do ubytovne sme sa vrátili po Kolonádnom drevenom moste, ktorý je ďalšou
z atrakcií Dolného Kubína. Na Kolonádový most sme sa vrátili aj podvečer,
keď bol krásne vysvietený.
Druhý deň sme využili na prehliadku
hlavnej expozície Oravského múzea,
venovanú Pavlovi Országovi Hviezdoslavovi a prehliadku najstaršej knižnice
na Slovensku, Čaplovičovej knižnice.
Opäť sme sa prešli mestom a po obede
nás čakala cesta vlakom do Košíc. Dolný Kubín je krásne mesto a veríme, že
poniektorí sa sem určite vrátime.
Eva KOVALČÍKOVÁ a účastníci exkurzie

Exkurzia vo VW v Bratislave
V dňoch 26. – 27. 5. 2015 sme absolvovali exkurziu do firmy VW Slovakia a.s. so sídlom v Bratislave. S 20 žiakmi tried II.BD, II.EL, II.P, III.BD
a III.P, ktorí reprezentujú školu a dosahujú výborné študijné výsledky.
Vedúcim exkurzie bol Mgr. Macák a pedagogický dozor Ing. Ján Juhás.
Zraz účastníkov bol 26. 5. na železničnej stanici, keďže sme do Bratislavy cestovali vlakom. Ubytovaní sme boli v Hosteli Patio, ktorý sa nachádza v centre mesta, čo študenti využili na prehliadku starej časti Bratislavy. Mali tak možnosť pozrieť si Hviezdoslavovo námestie, Prezidentský palác, Starú radnicu, Primaciálny palác, Michalskú bránu, Slovenské národné divadlo a mnohé iné.
Samotná prehliadka závodu sa uskutočnila 27. 5. a začala históriou výroby automobilov a firmy a potom sme prešli jednotlivé prevádzky: lisovňu, karosáreň a výrobu agregátov. V prevádzke sme videli nasadenie
rôznych druhov priemyselných robotov, zoznámili sme sa s tvárnením
plechov, zváraním karosérie, spájkovaním, manipuláciou s materiálom
a montážou. Taktiež nám boli prezentované zásady bezpečnosti práce
na pracoviskách, ochrany životného prostredia a organizácia práce.
Do Košíc sme dorazili vo večerných hodinách a naplnení novými poznatkami z exkurzie sme sa rozišli domov.
Peter MACÁK

EXKURZIA PREŠOV
Dňa 4.6.2014 sa vybraní žiaci III.PS,
II.PS, II.P a II.T zúčastnili exkurzie v Múzeu
židovskej kultúry v Prešove. Prezreli si ortodoxnú synagógu a exponáty múzea.
Pani lektorka žiakom sprostredkovala poznatky o judaizme, o histórii a súčasnosti jednej
z najkrajších synagóg na Slovensku ako aj
o tragických osudoch Židov v minulosti, najmä počas II. svetovej vojny. Za príkladné správanie a vzornú reprezentáciu školy boli títo
žiaci veľmi srdečne pochválení.
Po návšteve synagógy mali žiaci možnosť
prezrieť si historické centrum mesta ako aj zažiť atmosféru prešovských trhov.
Gabriela ŠPAKOVÁ

Aktivity maturitného týždňa
Počas maturitného týždňa, kým naši najstarší skladali skúšku dospelosti nezaháľali ani mladší spolužiaci. Okrem iných aktivít (divadelné a filmové predstavenia, rôzne
exkurzie, ...) sa
18.5.2015 uskutočnilo 2. a 4. účelové cvičenie pre žiakov prvého a druhého ročníka
a v dňoch
18.- 20.5.2015 Kurz ochrany života a
zdravia pre žiakov tretieho ročníka.
Vyhodnotenie KOŽaZ:
1. miesto – III.BD 136 b.
2. miesto – III.P

115 b.

3. miesto - III.T

110 b.

4. miesto – III.PS

105 b .
Eva HUDÁČKOVÁ

24.3.2015 - Regionálne kolo vo volejbale chlapcov
Družstvo obsadilo 2. miesto v skupine, reprezentovali - Kaščák Juraj III.P,
Mészároš Róbert III.P, Kiraľ Benjamin II.P, Gizicky Martin II.BD, Jusko Dávid
III.T, Pelegrin Gabriel II.T, Roland Ivanko I.P, Lukáš Vasiľ I.BPS, Viktor Štefan
II.P, Zsolt Tóth I.P.
15.4.2015 - Regionálne kolo v nohejbale chlapcov
Chlapci obsadili 2. miesto v skupine a postúpili do semifinále, reprezentovali
Kaščák Juraj III.P, Pankuch Daniel III.P, Körösi Kristián II.T, Vasiľ Lukáš I.BPS,
Kulčár Ferdinand III.P.
16.4.2015 – Regionálne kolo SŠ v orientačnom behu
Chrobačinský Samuel III.PS, Baláž Tibor II.T, Harčár Slavomír II.PS – chlapci
skončili celkovo na 7. mieste
21.4.2015
200m

– Regionálne kolo v atletike

Školu reprezentovali: Körösi Kristián II.T,
Chrobačinský Samuel III.PS,

Vasiľ Lukáš I., Štovčík Matúš II.BD, Harčár
Slavomír II.PS, Baran Michal II.PS, Falat
Zdenko II.PS, Kišš Filip II.PS, Balász Tibor
II.T, Jacik Jakub III.PS, Pelegrin Gabriel
II.T.

25.4.2015

Kysucká desiatka

3. miesto Falat Zdenko ,4. Miesto Baran Michal ,5. Miesto Harčár
Slavomír (všetci z II.PS) - chlapci sa pre beh tak nadchli, že sa
zúčastňujú súťažne rôznych behov.
29.4.2015 - semifinále - Regionálne kolo v nohejbale
Chlapci obsadili 5. miesto v skupine. Reprezentovali - Kaščák
Juraj III.P, Pankuch Daniel III.P, Körösi Kristián II.T, Vasiľ Lukáš
I.BPS, Kulčár Ferdinand III.P.
2. a 4. 6. 2015 Krajská olympiáda stredných škôl
V plávaní nás reprezentovali Gerda Alex III.T, Pelegrin Gabriel
II.T, Palenčár Pavol II.T

Eva HUDÁČKOVÁ

Veľký prehľad letných hudobných festivalov 2015
Ak túžite po hip-hope či reggae, určite nezmeškajte festivaly HIP HOP ŽIJE a UPRISING.
HIP HOP ŽIJE je v súčasnosti najväčší hip-hopový festival na Slovensku. Odohrávať sa bude 26. až 28. júna na Zlatých Pieskoch v Bratislave. Aktuálne zaň zaplatíte 31,50€.
UPRISING sa bude odohrávať na tom istom mieste, ale 21. až 22. augusta. Cena je
momentálne 35€.
Rockových festivalov máme na Slovensku najviac.
V prvom rade medzi ne patrí TOPFEST, ktorý má každoročne najviac návštevníkov. Aktuálne stojí 45€ a tešiť sa naň môžete 26. až 28. júna na letisku v Piešťanoch.topfest
Nový v oblasti rockových festivalov je TURIEC FEST, ktorý príde so svojim prvým
ročníkom 13. júna do Sučian. Vstupné je 9€.
Malý jednodňový RIP FEST s rockovými kapelami sa uskutoční 18. júla vo Veľkých
Ripňanoch. Pustia vás naň od 7€.
Privíta vás aj ROCKSCAPE, ktorý v sebe spája rock a slobodu i TRAKTOR
ROCKFEST. ROCKSCAPE sa bude konať 19. až 20. júna vo Vlkanovej pri Banskej
Bystrici. Nasporiť naň si treba 19€.
Na TRAKTOR ROCKFEST vám bude stačiť menej ako polovica. Vstupenky stoja
totiž 8€. Uskutoční sa 21. až 23. augusta v Čižaticiach pri Košiciach.
Rockeri, metalisti a punkáči si prídu na svoje aj na ROCKOVOM ZÁBERE a
ROCKU POD KAMEŇOM. ROCKOVÝ ZÁBER vypukne 20. júna v Oravskej Porube.
Cena sa začne pri skromných 5€.
ROCK POD KAMEŇOM vás tiež rád privíta, ale zaplatiť si budete musieť 18€. Konať sa bude 7. až 8. augusta v Snine.
Ak máte záujem o čisto metalový koncert, jediný svojho druhu je u nás GOTHOOM OPEN AIR FEST – 29. júla až 1. augusta. Miesto, kde sa bude konať ešte nie je
známe. Aktuálna hodnota vstupenky je 40€.
Elektronická a tanečná hudba vás poteší najmä 18. júla na FREE SUMMER FESTIVALE v Košiciach. Samozrejme zadarmo.

No kvalitne to odpália svetoznáme hviezdy aj mesiac predtým – 27. júna na ONLY
OPEN AIR FESTIVALE v Bratislave. Lístky sú dostupné
za 24€.
Pokiaľ máte radi Duchonku,
TRIDENT OPEN AIR festival na nej nebude chýbať ani tento rok. Drum&Bass to tam
ovládne 26. až 27. júna. Vstupenky ešte nie sú v predaji, avšak predpokladaná cena je
10-20€.
Počkať sa oplatí i na BEŠA MUSIC FEST, kde si vás 17. až 18. júla podmaní populárna
hudba. Zohnať si treba 10€.
Indie pop/rocková, elektronická scéna a vypredaný minuloročný festival s kapacitou 10
000 účastníkov: aj to je GRAPE. Uskutoční sa 14. až 15. augusta na letisku v Piešťanoch. Momentálne stojí 43,20€.
Fanúšikovia jazzu sa môžu tešiť 21. až 22. mája na ONE DAY JAZZ FESTIVAL do Bratislavy a OPEN JAZZ FEST na Zelenú vodu (17. až 18. júna). Lístky na prvý z nich stoja
od 40€ do 60€ v závislosti od sektora. OPEN JAZZ FEST má stanovenú cenu na 30€.
Záľubu o bluesovú hudbu môžete využiť v Banskej Štiavnici na festivale SITNO BLUES.
Vstupenky budú k dispozícii až počas festivalu (24. a 25. júla) za 10€.
Alternatívne kapely a interpretov očakávajte v osade Baňa Lucia. Od 17. do 19. júla tam
totiž bude FEST LUCIA BAŇA.
Pre milovníkov country je pripravený festival ZÁMOCKÉ COUNTRY, ktorý sa uskutoční
5. až 7. júna v Nových Zámkoch. Lístky ešte nie sú v predaji, ale cena sa zvyčajne pohybuje okolo 8€.
Na folk a country sa zameriava aj FEST DOBRÉ BOHUNICE (24.-26. júl, cena 14€) v
Jaslovských Bohuniciach a LODENICA (27.-29. august, cena 17€) v Piešťanoch.
Festivalu TANEC SLNKA prislúcha kombinácia country a rocku. Nenechajte sa zmiasť
názvom, ide o zraz motorkárov. Tento rok budú “bajkeri” 23. až 26. júla na Starej Turej.
Lístok si je možné kúpiť za 15€.
Pripravené sú aj festivaly, ktoré budú disponovať rôznymi hudobnými žánrami. Patria k
nim:
ČERVENÍK (10€), DOBRÝ FESTIVAL (13€) v Prešove, CIBULA FEST (17€) v Holíči, BAŽANT POHODA (89€) v Trenčíne, ŽÁKOVIC OPEN (lístky ešte nie sú v predaji) v Trenčianskych Bohuslaviciach, VRBOVSKÉ VETRY (13€) vo Vrbovom a GALOTAFEST (10€)
v Novom Meste nad Váhom.
Z pomedzi všetkých multižánrových festivalov BAŽANT POHODA patrí k jedným z popredných európskych festivalov. Tento rok sa bude konať už po 19. krát.
Okrem všetkých zmienených festivalov by mali do leta pribudnúť aj tradičné, ako napríklad MUSIC SUMMER, BEEFREE, TERCHOVSKÝ BUDZOGÁŇ a pod.
Tento rok bude naozaj z čoho vyberať!
Zdroj: yeahmagazin.sk
-rr-

Blíži sa leto a s ním aj mnohé nástrahy, nebezpečia. V
takom prípade je nutné zachovať chladnú hlavu a niekedy , bohužiaľ, použiť aj telefón.
Mnohí z Vás cestujú na dovolenky, výlety, akcie na
Slovensku, ale aj do zahraničia, preto sme sa rozhodli
Vám sprístupniť aspoň základné informácie ohľadom
volania v tiesni.

LINKY

TIESŇOVÉHO

VOLANIA

CELOEURÓPSKE TIESŇOVÉ VOLANIE

HASIČI

150

RÝCHLA ZDRAVOTNÍCKA POMOC

POLÍCIA

112

158

155

Kedy volať na číslo tiesňového volania ???
Na všetky čísla tiesňového volania treba volať len v prípadoch keď je ohrozený ľudský život, zdravie, majetok alebo životné prostredie a kedy je nutný okamžitý zásah
zložiek integrovaného záchranného systému.


požiaru budov, automobilových vozidiel, lesa alebo iných objektov; ak vidíte plamene alebo dym z okien budov, lesov, atď.



prírodnej katastrofy – povodní, veternej smršti, snehových kalamít, kedy došlo k
ohrozeniu ľudského života, zdravia alebo majetku,



závažných dopravných nehôd, pri ktorých sú zranené alebo usmrtené osoby ,



lúpežného prepadnutia či krádeže (napr. automobilového vozidla, peňaženky,
batožiny, a podobne,



lúpežného vlámania do budov alebo automobilových vozidiel,



ak je potrebné vyslobodiť osoby uväznené v havarovanom vozidle alebo pod
troskami budov alebo popadaných stromov,



ak nájdete podozrivú batožinu, v ktorej by mohla byť umiestnená výbušnina,



ak nájdete osobu ležiacu na zemi v bezvedomí,



ak ste svedkom násilia, bitky alebo výtržností,



ak ste svedkom pokusu o samovraždu,



závažných poranení – keď nemôžete zastaviť krvácanie, keď sa niekto dusí alebo
nemôže dýchať, ak niekto utrpel poranenie elektrickým prúdom,



ak chcete polícii oznámiť skutočnosti k trestnej činnosti alebo informácie k hľadaným alebo prenasledovaným osobám.

Vyhýbaj sa zneužívaniu čísiel tiesňového volania !!!


ak pomoc skutočne nepotrebujete, toto číslo blokujete a znemožňujete sa dovolať človeku v tiesni.

Raz aj vy možno budete potrebovať pomoc.
Eva SRNKOVÁ

Aj keď sa leto ešte oficiálne nezačalo a školský rok sa neskončil, my
Vám ponúkame prehľad toho, na čo sa Vy, žiaci, najviac tešíte.
Prehľad prázdnin pre budúci školský rok 2015/2016.

Termíny školských prázdnin na školský rok 2015/2016

Začiatok vyučovania
po prázdninách

Posledný deň
vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

jesenné

28. október 2015
(streda)

29. október –
30. október 2015

2. november 2015
(pondelok)

vianočné

22. december 2015
(utorok)

23. december 2015 – 7.
január 2016

8. január 2016
(piatok)

polročné

29. január 2016 (piatok)

1. február 2016
(pondelok)

2. február 2016
(utorok)

12. február 2016
(piatok)

15. február –
19. február 2016

22. február 2016
(pondelok)

19. február 2016
(piatok)

22. február –
26. február 2016

29. február 2016
(pondelok)

26. február 2016
(piatok)

29. február –
4. marec 2016

7. marec 2016
(pondelok)

veľkonočné

23. marec 2016 (streda)

24. marec –
29. marec 2016

30. marec 2016
(streda)

letné

30. jún 2016
(štvrtok)

1. júl –
2. september 2016

5. september 2016
(pondelok)

Prázdniny

Košický kraj, Prešovský kraj
Bratislavský kraj,
jarné Nitriansky kraj
Trnavský kraj
Banskobystrický kraj,
Žilinský kraj,
Trenčiansky kraj

