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Podpisy zmlúv
Dosahovať dobré výsledky v škole, ktorá má dobré
vzťahy s budúcim zamestnávateľom absolventov školy,
sa oplatí.
Naši najlepší absolventi podpísali 5.apríla 2019 v
prítomnosti najvyšších predstaviteľov spoločnosti
U.S.Steel Košice a vedenia školy predbežné pracovné
zmluvy, ktoré im v prípade splnených podmienok zaručia
pracovné pozície v spoločnosti.
Keďže už máme po maturitných skúškach, veríme,
že tí vyvolení sa pripravujú nastúpiť do svojho prvého
zamestnania.
-rr-

,,Máme tu leto a to je príma.....“
Milí žiaci, vážení kolegovia,
leto už hrá všetkými farbami a aj my sme zrazu
veselší a rozšantenejší.
Slnko, teplo, voda nás
motivujú k aktívnemu relaxu a k novým zážitkom
i dobrodružstvám.
Tešíme sa na prázdniny, dovolenky, výlety, stretnutia
s priateľmi, pri vode či v horách.
Tešíme sa na sladké ničnerobenie
Tak nech nám všetkým toto leto prinesie skutočný
oddych, veľa nezabudnuteľných zážitkov a
príjemných chvíľ s dobrými ľuďmi...
Dočítania v septembri !
redakcia

Rozlúčili sme sa ...
"Keď končí sa Vaša spoločná cesta,
smiech zomrel v tichu opustenej triedy,
zostali po Vás iba prázdne miesta,
na zemi kúsok roztrúsenej kriedy.
V pamäti zbieraš vzácne chvíle
a v ušiach znie Ti ozvena krokov,
poslednou stránkou triednej knihy
zatváraš spomienky niekoľkých rokov".
Úsmevy, slzy, objatia, stisky rúk... Aj taký bol piatok 10.mája
2019. Na našej škole sa mladší spolužiaci lúčili so
študentmi končiacich ročníkov. V priestoroch telocvične
školy sa zhromaždili všetci pedagógovia a žiaci školy.
Následne spolu so svojimi triednymi profesormi nastúpili
budúci maturanti.
Nasledovali príhovory, zaznelo mnoho pekných slov. Na
záver si najlepší študenti prevzali z rúk pána riaditeľa ceny
za reprezentáciu školy v rôznych oblastiach.
A potom už len zvonenie školského zvončeka, ktoré
ohlasovalo koniec.....

Tak veľa šťastia, maturanti!
Jarmila PLAVČKOVÁ

"...aj tento rok bola Nocovačka"

Deň narcisov
Tento rok sa charitatívna zbierka Deň narcisov,
organizovaná Ligou proti rakovine, uskutočnila vo
štvrtok 11.apríla. Ulice zaplavili žlté narcisy a my sme
ako každý rok nezaháľali a boli sme pri tom. Našim
dobrovoľníkom sa v pomerne nepriaznivom počasí
podarilo vyzbierať 471, 95 €. ĎAKUJEME všetkým,
ktorí do pokladničky prispeli akoukoľvek sumou,
pretože tým podporili dobrú vec.
Eva KOVALČÍKOVÁ

Aj tento rok ŽŠR pokračovala v tradícii, jej členovia,
aj niektorí aktívni žiaci školy nocovali v škole pod vedením
pani učiteľky Kataríny Kovalovej a školskej psychologičky
Lucie Šimkovej. Všetko začalo nastavením pravidiel a hneď
potom sme využili priestory bazénu. Trochu sme vyhladli
a čakala nás večera. Večer sa začal veselo a my sme išli na
bowling“, kde nám kolky „padali“ jedna radosť. Po návrate
z bowlingu sme využili priestory telocvične a posilňovne.
Čas nám plynul aj vďaka aktivitám, kde sme mohli do
plnenia úloh zapojiť svoju fantáziu. Ráno prišlo veľmi skoro.
Ani sme sa nenazdali a začal nový deň. Pri vyhodnotení
tejto aktivity sme spoločne skonštatovali, že s radosťou
bude každý z nás spomínať na noc strávenú v škole, na noc
plnú veselých zážitkov. ĎAKUJEME.
účastníci ŽŠR

Deutschland versus ...
Dňa 18.6. sa v Prahe konalo
vyhodnotenie celoročnej
medzinárodnej súťaže časopisu
Freundschaft: „Deutschland
versus ....“. Do súťaže sa zapojil
aj náš žiak Henrich Tomory z I.D,
ktorý získal v kategórii
jednotlivcov 1. miesto. Právom mu
patrí diplom, ktorý v Prahe z rúk
veľvyslanca NSR Dr. Christopha
Isranga prevzala vyučujúca
nemeckého jazyka Oľga
Szekeressová.
-rr-

Olympiády
Členovia PK strojárskej a elektro aj tento školský
rok pripravili pre žiakov prvého ročníka
súťaž s názvom
„Technická olympiáda“. Súťaž sa konala 15.mája 2019.
Súťažili družstvá šiestich študijných odborov. Obsahom
súťaže boli zábavné úlohy z odborných predmetov,
zo všeobecného prehľadu a praktická úloha s využitím
odpadových materiálov. Výrobok z odpadového materiálu
musel prezentovať zameranie študijného odboru. Najlepšie
si počínali žiaci z I.P triedy Dávid Bodnár a Rastislav
Spišák. Gratulujeme!
Oľga BEHÁŇOVÁ

Tento rok sme dali šancu našim matematickým
talentom a pripravili sme pre nich "Matematickú
olmypiádu". Súťažili žiaci prvého až tretieho ročníka.
Potrápili sa s netypickými úlohami, s ktorými sa bežne
na hodinách matematiky nestretávajú. Na 1.mieste sa
umietstnili Marek Šolc z II.B a Dávid Bodnár z I.P. Na
2.mieste Norbert Pelegrin z II.DPS a na 3.mieste
Miroslav Marionda z I.MPS a Tomáš Janisko z III.P.
Gratulujeme!
Mária HLADONÍKOVÁ

Deň ZEME
Deň Zeme sa tradične oslavuje 22.apríla. Ide o sviatok, ktorý
upozorňuje ľudí na dopady ničenia životného prostredia a rozvíja
diskusie o možných riešeniach. Tomuto sviatku sa naša škola
rozhodla venovať celý týždeň. Každá trieda dostala za úlohu
pozbierať smetie nielen pri budove školy ale aj po širokom okolí.
V rámci predmetu občianska náuka žiaci predviedli svoju tvorivosť
a pripravili veľmi zaujímavé výtvory z odpadového materiálu.
V priestoroch našej školy zároveň prebiehali fyzikálne experimenty
z odpadového materiálu. A kto na koniec vysmädol, mohol si
vybrať zo širokej ponuky bylinných čajov a osviežiť sa.
Ďakujeme.
Monika VARGOVÁ - koordinátor ENV

Exkurzia - Banícke múzeum
31.5.2019 sa žiaci II.B pod vedením majstrov
odborného výcviku Petra Macáka a Júliusa Luxa
zúčastnili exkurzie do Baníckeho múzea v Rožňave.
Navštívili expozíciu, ktorá predstavuje prierez históriou
gemerského baníctva a hutníctva od praveku po
súčasnosť s ukážkami prvotných dobývacích
pracovných nástrojov, dopravných prostriedkov,
banskej meračskej a osvetľovacej techniky. Nezabúda
ani na rozvoj výroby, vývoj kultúry a každodenný život
samotných baníkov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou
hlavného motívu expozície.
Peter MACÁK

ŠPORT
Branný súboj študentov

KFL

Dňa 22.mája sa 5 žiakov našej školy: Polyak Marcel,
Zlacký Tadeáš, Pipoly Adrián, Brúgoš Jozef a Zátorský
Lukáš, pod vedením p.uč. Kataríny Kovalovej, zúčastnilo
podujatia „Branné súboje študentov 2019“. Podujatie sa
konalo pod záštitou MO a Ozbrojených síl SR v areáli SOŠ
technickej v Michalovciach. Žiaci súťažili v rôznych
odvetviach a až po splnení silových disciplín, streľbe,
vyplnení vedomostného testu, absolvovaní topografie,
prekážkového behu, CO a zdravotnej prípravy, sa dostali do
cieľa. Medzi plnením disciplín boli aj krátke prestávky a to
bol priestor pre dynamické ukážky Ozbrojených síl SR
a Vojenskej polície. Počas podujatia bol vytvorený aj
priestor na oboznámenie sa s vybranou vojenskou
technikou. Družstvo našich chlapcov sa síce umiestnilo na
7.mieste, ale zo súťaže si okrem skvelého zážitku a malého
darčeka donieslo aj pochvalu za vzorné plnenie disciplíny
zdravotnej prípravy. Súťažiacim blahoželáme!

21.6.2019 sa na našej škole uskutočnilo finálové kolo
Študentskej ligy - Školského pohára predsedu KSK.
Víťaz Študentskej ligy získal okrem vecnej ceny aj zájazd
na reprezentačný futbalový zápas SLOVENSKO CHORVÁTSKO, ktorý sa uskutoční 6.9.2019.
Ceny
odovzdával predseda Košického samosprávneho kraja
Rastislav Trnka.
Naši chlapci síce nepostúpili z okresného kola ďalej, ale
držali sa statočne.
-rr-

Katarína KOVALOVÁ

KOŽAZ a UC

Atletika, volejbal
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