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MAREC, mesiac bohatý na udalosti
Marec je mesiac mimoriadne bohatý na udalosti, sviatky a významné dni. Pripomíname si v ňom napríklad
Svetový deň vody (je určený na 22. marca už od roku 1993. Vyhlasuje ho každoročne Organizácia Spojených
národov),

„Buď trpezlivý. Porozumenie

Svetový deň lesov. Tento deň sa slávi 21. marca pri príleži-

nech Ťa vždy sprevádza, keď

tosti jesennej rovnodennosti na južnej pologuli a jarnej rovnodennosti na severnej pologuli. Cieľom je vytvorenie pove-

skúmaš, čo ju bolí. Život je
veľké krásne umenie. Nemáme ešte pre ten odbor školy.“

domia o význame, prínose a hodnotách lesov.)

- Ján Kostra

a aj nám asi najviac známy Deň učiteľov - deň všetkých pedagógov, vychovávateľov a odborníkov na prácu s deťmi
a s mládežou, ktorý sa v našich končinách oslavuje v deň
narodenia Jána Amosa Komenského - 28. marca.
A 8. marca sme oslávili Medzinárodný deň žien.
Marec je okrem iného aj mesiac knihy.
Tak skúsme v najbližších dňoch po nejakej siahnuť, lebo stále platí, že je najlepším priateľom človeka
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Stužková IV.T

SLOVO REDAKCIE
Jar opäť klope na dvere
Po fádnom období zimy zas nás čoraz
častejšie bude obšťastňovať slnko, spev
vtákov a prebúdzajúca sa zeleň. S jarou
vždy prichádza nová energia a sila, ktorú
sa snažíme využiť čo najlepšie. Niekto
začne intenzívnejšie športovať, niekto sa
konečne pustí do práce, ktorú dlho odkladal, niekomu sa len jednoducho zlepší
nálada a začne pozitívnejšie myslieť.
A je to fajn. Jar je skvelá práve
preto, že ponúka akési znovuzrodenie
a nový optimizmus. Je to obdobie v roku,
kedy intenzívnejšie vznikajú nové lásky,
vzťahy a aj vedci tvrdia, že k mnohým novým objavom prišli práve v jarnom období. Takže Jar nie len že stimuluje mozgové bunky, ale oživuje aj emócie
a motivuje k novým výzvam. Sviežim jarným vzduchom vyvetráme v našom tele
i v našej mysli.

Nadýchame sa kyslíka, aby sme potom mohli v zdravom prostredí fungovať
ďalšie dni v roku.
Anglická poetka Christina Rossetti
hovorí, že Jar je, keď život žije vo všetkom.
Nechajme teda život žiť v nás, a vo všetkom okolo nás. Nechajme sa naplniť jarným elánom a entuziazmom a pusťme sa
do nových úloh a cieľov.
Isté úlohy a ciele momentálne stoja
aj pred našimi štvrtákmi. Jar je nepochybne
najlepšie obdobie pre náročné úlohy
a skúšky. Napríklad aj také, akou je maturita. A tá má niekoľko častí. Praktickú, písomnú a ústnu. Veríme, že naši maturanti
spoja vlastné sily so silou Jari a dosiahnu
tie najlepšie výsledky  Všetci im veľmi držíme palce.
Krásne prežitú Jar 2015 želá všetkým čitateľom Šacáku v mene redakcie časopisu
Lucia GURBÁĽOVÁ
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
Úspešný na olympiáde z nemčiny.
Rado Quallich z II.T sa dňa 20. januára zúčastnil okresného kola
olympiády v nemeckom jazyku a získal 1. miesto. To mu zabezpečilo
postup na krajské kolo, kde tiež nesklamal a umiestnil sa na peknom
druhom mieste. Na celoštátne kolo už síce nepostúpil, ale za veľký úspech považujeme jednoznačne to, že ho mal na dosah ruky. 
Výborne, Rado! Blahoželáme!
Kvetka DÁVIDOVÁ

CELOŠTÁTNE KOLO ZENIT v strojárstve

V dňoch 4.-5. februára 2015 sa v Trenčíne
uskutočnil 16. ročník celoštátnej súťaže Zenit v
strojárstve a to v kategórii A, B1, B2. Našu školu
reprezentovali v kategórii B1 Stanislav Hudý-žiak
III.P triedy a v kategórii B2 Tomáš Takács 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.
Obsadili 3. a 4. miesto, za čo im patrí pochvala za
vzornú reprezentáciu našej školy.
Magdaléna BROŽOVSKÁ

ZO ŽIVOTA ŠKOLY
ŠKOLSKÉ KOLO SOČ
Školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti sa uskutočnilo 19. februára 2015, kde súťažilo celkom 13 prác.
Práce boli zaujímavé, nápadité, slabšie i výborné a poroty v jednotlivých
komisiách rozhodli, že do obvodného kola postupujú nasledujúce práce:
Ľubomír Šoganič zo IV.T a jeho Multifunkčné hodiny
Lukáš Valentík a Patrik Gabriel Kyselica z III.PS a ich Potomkovia bohov
Viktor Štefán z II.P a jeho Skrytá matematika v pyramídach
Daniel Pankuch z III.P a jeho Snow Coot
20. marca 2015 sa uskutoční obvodné kolo a my budeme našim študentom držať palce, aby sa im
podarilo získať čo najlepšie umiestnenie.
Magdaléna BROŽOVSKÁ

VYHODNOTENIE 1.POLROKA
Prvý polrok máme úspešne za sebou, aj naši prváci sa dočkali svojho prvého stredoškolského hodnotenia. Poďme sa teda pozrieť, ako to celkovo dopadlo:
Najlepší prospech:
1.miesto: III.PS
2.miesto: III.P
IV.PS
3.miesto: I.P

Najlepšia dochádzka:
1,94
1,98
1,98
2,01

1.miesto: II.BD
2.miesto: II.P
3.miesto: I.P

Pozrime sa z druhej strany rebríčka.
Najhorší prospech:
1.miesto: I.D
2.miesto: IV.D
3.miesto: II.EL

Najhoršia dochádzka:
2,85
2,66
2,64

1.miesto: II.EL
2.miesto: III.BD
3.miesto: III.T

Úspešné kolektívy chválime za výborné výsledky, blahoželáme! A tým menej úspešným želáme odvahu, silu
a odhodlanie svoje výsledky zlepšiť 

PREDSTAVUJEME PRVÁKOV

Študijný odbor: Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
Triedny učiteľ: Mgr. Kvetka DÁVIDOVÁ
Počet žiakov:

21

Hovorca triedy: Ladislav TAKÁCS
Najstarší:

Vladimír BAŇAS

Najmladší:

Marco ORLICKÝ

Najvyšší:

Ján PUHA

Najnižší:

Peter KUSZTVÁN

Najtichší:

Peter KUSZTVÁN

Najhlučnejší:

Roland IVANKO

Najserióznejší: Bence ŠMAJDA

Študijný odbor: Mechanik elektrotechnik
Triedny učiteľ:

Ing. Renáta Baltesová

Počet žiakov:

21

Hovorca triedy: Dávid GENČI
Najstarší:

Ladislav HUŽVÁR

Najmladší:

Rastislav LEŠKO

Najvyšší:

Michal GRÁC

Najnižší:

Dávid KALAPOS

Najtichší:

Tomáš PLOŠNICA

Najhlučnejší:

Richard TAKÁCS

Najserióznejší:

Dávid GENČI

-rr-

ZO ŽIVOTA ŠKOLY
NAJLEPŠÍ SO ZMLUVAMI
Dobre sa učiť, na dobrej škole, ktorá má dobré vzťahy s budúcimi možnými zamestnávateľmi absolventov školy, sa oplatí. Opäť sa o tom presvedčili žiaci 4. ročníka, ktorí ukončili školský rok s vyznamenaním.
Spoločnosť U.S.Steel Košice, ktorá
uzatvorila začiatkom školského roka s našou školou „Dohodu o odbornom vzdelávaní a príprave žiakov“, ich oboznámila s podmienkami podpisovania pracovnej zmluvy.
Tak im držme palce, aby svoju usilovnosť dotiahli do úspešného konca a využili šancu na dobré zamestnanie.
-rr-

VIANOCE V TELOCVIČNI
O tom, že sa naša telocvičňa v jednom okamihu môže zmeniť na slávnostnú sálu sme sa presvedčili už počas osláv 50. výročia školy. Inak tomu nebolo ani počas Vianoc. Ozdobený stromček
a iné rekvizity k programu vniesli do športových priestorov sviatočnú atmosféru a všetci sme sa
tam zišli pred odchodom na vianočné prázdniny, aby sme si pripomenuli najkrajšie sviatky v roku
a rozlúčili sa so starým rokom.
Krátky kultúrny program bol veľmi pôsobivý. Chlapci z III.PS v spolupráci
s p. uč. Gurbáľovou pripravili vianočnú úvahu s prezentáciou premietanou
na plátne. Matúš Krišš z II.T na akordeóne zahral pár známych vianočných kolied a členovia Žiackej školskej rady pod vedením p. uč. Kovalovej pripravili krátku scénku – rozprávku o Cencúlikovi. Po príhovore p. riaditeľa odznela Tichá noc, svätá noc
a všetci sme sa rozišli sláviť Vianoce
do svojich rodín.

ZO ŽIVOTA ŠKOLY
FAJNBALLOVÝ TURNAJ
V predošlom čísle sme sa v krátkosti zmienili o „Fajnballe“
– novom športe, loptovej nekontaktnej hre, ktorá sa zrodila na
východnom Slovensku a získava si stále viac a viac priaznivcov.
Koncom roka, 17. decembra 2014, sa v Budimíre uskutočnil
prvý oficiálny medzinárodný turnaj v tomto novom športovom
odvetví. Zúčastnili sa na ňom stredoškoláci, ale prevažne aktívni športovci z troch košických škôl – našej školy, Súkromného športového gymnázia Užhorodská ul. a Obchodnej akadémie na Watsonovej ulici, ako aj výber z Uherského Brodu z Českej republiky.
Medzi hráčmi fajnballu sme videli futbalistov, boxeristov,
hokejistov, nohejbalistov.
Turnaj vyhral náš Peter Kraus z III.PS, pred Kociňákom
(Uherský Brod) a Gregorovičom (OA Watsonova), ďalší
náš hráč Jakub Jacik z III.PS skončil na 4. mieste
Viťazovi gratulujeme a dúfame, že na ďalšom turnaji

NAŠA STUŽKOVÁ
Dňa 28. novembra 2014 sa uskutočnila naša stužková slávnosť. V Ateliéri na Krivej ulici v Košiciach to
v ten večer naozaj žilo. Nechýbalo dobré jedlo, dobrá hudba a najmä dobrá zábava. Našim učiteľom
i rodičom sme predviedli program – rôzne scénky, hudobné vystúpenia a na záver pôsobivý čiernobiely tanec, ktorý všetkých pobavil asi najviac. Najväčším prekvapením bol ohňostroj. Ten sme pripravili ako prekvapenie večera a bol naozaj
famózny.
Sme radi, že sa nám stužkovú
slávnosť podarilo zorganizovať.
Na túto oslavu nášho vstupu do
sveta dospelých a na slávnostné dekorovanie zelenými stužkami budeme navždy radi spomínať.
Ďakujeme rodičom i učiteľom, že
prijali naše pozvanie a tento večer
prežili
s
nami
v neopakovateľnej atmosfére.
žiaci IV.T

MATURITA ONLINE
V tomto školskom roku majú maturanti po prvýkrát
možnosť maturovať online – externú časť maturitnej skúšky
budú vypĺňať cez počítač. E-testovanie sa uskutoční na približne 500 školách na Slovensku. Podľa ministra školstva
Juraja Draxlera je to moderná forma, ktorá uľahčí život učiteľom aj žiakom. V budúcnosti by takáto forma certifikačných
testovaní mala priniesť zvýšenie objektívnosti priebehu testovania, úsporu finančných nákladov spojených s distribúciou
testových balíkov do jednotlivých základných a stredných
škôl, odbúranie nákladov na tlač testov v papierovej forme,
zjednodušenie procesov prípravy externej časti maturitnej
skúšky.
Keďže sme jednou z certifikovaných škôl, aj u nás sa
uskutoční e-testovanie a zúčastní sa ho 17 maturantov.
Ostatní budú maturovať klasicky, v triede.
Tak im všetkým držíme palce, aby túto časť skúšky
dospelosti zvládli čo najlepšie ... či už pri klávesnici alebo
s modrým perom .....
Eva KOVALČÍKOVÁ

Kto nič neskúsil, nič
nevie.
Mysli na najhoršie, dúfaj v lepšie.
Neveríme na zázraky spoliehame na ne.
Nikto nie je chytrejší,
ako my všetci dokopy.
Buď to vyjde ...... alebo to nevyjde.
Maturita? A to je na
známky?
To, že nič nevieme,
neznamená, že nezmaturujeme.
A tomu hovoríš hra,
Ámos?
Pustite ma, iba prechádzam okolo.
Cestu si buď nájdem,
alebo

