Tak som sa zamyslel a uvažujem nad obyčajným protónovým číslom cínu, či nad číslom, ktoré je údajne súčtom troch štvorcov, nad číslom, ktorému sa hovorí Harshadove. Čo mimochodom vôbec neviem čo znamená.
Pod číslom päťdesiat si skôr predstavím také prozaickejšie veci. Napríklad počet štátov veľkej Ameriky, zlaté
výročie svadby či spravodlivé delenie celku na dve polovice. Poznáte to. Päťdesiat na päťdesiat. Alebo fifty –
fifty. Pamätám si, že V 5O rokoch svojho života zomrel Michael Jackson a David Backham dal gól z 50 metrovej
vzdialenosti. To ja mám problém pri futbale trafiť vôbec nohou do lopty.
Keď som ďalej pátral, čo všetko by sa ešte mohlo skrývať za týmto číslom, dospel som k zaujímavým informáciám.
Presne pred 50 rokmi začala svoju kariéru najúspešnejšia hudobná skupina Beatles a u nás na Slovensku
bola objavená Krásnohorská jaskyňa. Samica kosatky a čínsky aligátor sa dožívajú priemerne 50 rokov života.
50 minút je priemerná dĺžka času na zhotovenie dámskeho účesu a jedna broskyňa má 50 kalórií.
A to nie je všetko. Novorodenec vraj dýcha rýchlosťou 50 vdychov za minútu a určite ste nevedeli, že najnovší
národný rekord padol na slovenskom salaši – kde sa podarilo ostrihať ovcu len za 50 sekúnd.
No... V každom prípade 50 je tradičný počet rokov pre jubileum.
50 – ky sú míľniky. Sú to míľniky v živote človeka či v živote školy. Aj tá naša 50 – ka je míľnik. Rozhranie medzi minulosťou a budúcnosťou. Niečo, čo káže skloniť sa pred dejinami a postaviť sa výzve do ďalších dní. Niečo, čo znamená vážiť si, čo bolo a s rešpektom prijímať to, čo príde. Niečo, čo znamená tešiť sa zo života
a oslavovať ho. Lebo práve život je ten, ktorý si zaslúži tú najväčšiu oslavu.
Lucia GURBÁĽOVÁ

2

Adresa redakcie: SOŠ, Učňovská 5, 040 15
Košice - Šaca
Redakcia:
Mgr. Lucia Gurbáľová,
Mgr. Eva Kovalčíková
a žiaci SOŠ Košice - Šaca
Grafická úprava a sadzba:
Adrián Kocan, Eva Kovalčíková
Autormi fotografií sú autori článkov.
Za príspevky ďakujeme:
Mgr. Hudáčkovej, Ing. Skálovej,
Ing. Kovalovej, PhD., I. Platkovi,
Ing. Smolnickému, Mgr. Špakovej
a žiakom SOŠ Košice - Šaca
Elektronická podoba Šacáku (vo farebnej verzii! Nájdete
na www.souhag.edu.sk
Časopis vychádza pre vnútorné potreby školy.

OBSAH ČÍSLA:
Naša škola získala ocenenie
Oslavovali sme...
Predstavujeme prvákov
Škola žije projektom
Mosty bez bariér - Pribeník
Konferencie, stretnutia
Prezentácia školy
Imatrikulácia
Deň výživy
Supervízne stretnutie
Nocovačka
Správy zo športu
Škola ľudských práv
Z tvorby žiakov

3
4-5
6
7
8
9
10
11
12
12
13
14
15
16

Na slávnostnom zhromaždení

predstavite-

ľov a zástupcov KSK v
piatok

24.

októbra

2014 v Štátnom divad-

le v Košiciach odovzdal predseda Košického

samosprávneho

kraja Zdenko Trebuľa
najvyššie ocenenia regionálnej samosprávy
17 jednotlivcom a piatim kolektívom.

Túto poctu udeľuje krajské zastupiteľstvo raz ročne osobnostiam, kolektívom alebo právnickým osobám za osobitný prínos pre rozvoj samosprávneho kraja, významné
činy alebo úspešné výsledky v rôznych oblastiach.
Druhým najvyšším ocenením je Cena predsedu KSK, ktorú tento rok získali štyria
jednotlivci a jeden kolektív. Prevzali si ju legenda slovenského a košického futbalu Július
Kánássy, predseda Slovenského zväzu vzpierania Pavol Mutafov, vysokoškolský pedagóg v odbore štátne právo Igor Palúš, odborný lekár, fyzioterapeut František Samsely a
Stredná odborná škola (SOŠ) Košice – Šaca..
- rr -
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V programe vystúpila aj folklórna
Každé okrúhle jubileum sa patrí oslá-

skupina Kadlubek, v ktorej pôsobí náš žiak

viť, a teda aj našej škole - oslávenkyni sme pri-

Matúš Krišš z II.T. Za jeho sprievodu na

pravili sviatočný deň ako sa patrí.

akordeóne pár zaspieval a zatancoval na

16. októbra počas prvých troch vyučo-

ľudovú nôtu. Hádam najväčší úspech zožali

vacích hodín ešte v telocvični finišovali prípra-

mažoretky Twingy z Moldavy nad Bodvou,

vy na slávnostnú akadémiu a o 11. 00 sa usku-

ktoré pod vedením Gabriely Vincejovej

točnil slávnostný program k 50-ke školy pre

predviedli slávnostnú pochodovú i tanečnú

všetkých žiakov školy. Slávnostná akadémia

choreografiu. Veľké uznanie si zaslúžia na-

bola pestrá. Účinkovali v nej aj tanečníci Ta-

ši žiaci, ktorí sa možno ešte na začiatku

nečnej školy METEOR, ktorú vedie náš bývalý

školského roka necítili byť tanečníkmi, ale

žiak Milan Plačko a tí sa predviedli slávnost-

pri príležitosti veľkého sviatku školy sa dali

ným valčíkom a latinskoamerickými tancami.

dokopy a nacvičili originálny a pôsobivý
tanec na skladbu Bruna Marsa. V programe

vystúpila aj hudobná skupina Lawrence,
ktorá obohatila program o známe populárne
piesne a zvládla ich veľmi dobre.
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Program sprevádzal Čas. Vlado Kravec z III.P v postave Času bol úžasný. Veršíkmi
previedol divákov od počiatku školy až po jej súčasný život, čo bolo umocnené prezentáciou

v pozadí, ktorej fotografie a obrázky pripomínali dôležité medzníky v histórii školy. Prezentáciu vytvoril Adrián Kocan z III.PS pod vedením p. uč. Kovalčíkovej.
Program sa odohrával na pódiu i pred ním. Telocvičňa bola aj zásluhou p. Dávidovej
a Beháňovej a ďalších kolegov upravená veľmi pekne a skutočne navodzovala slávnostnú atmosféru. Počas programu sme všetci zabudli, že sme v telocvični. Mali sme pocit, že sa nachádzame vo veľkej slávnostnej sieni. Do nej popoludní vstúpili rôzni významní hostia, bývalí učitelia, zamestnanci i absolventi školy, pre ktorých sa slávnostný program uskutočnil ešte
raz, tento krát doplnený o slávnostné príhovory riaditeľa i hostí a o akt udeľovania ďakovných listov za záslužnú prácu pre školu vzorným pracovníkom školy. Po tejto slávnostnej
akadémii sa uskutočnila recepcia a spoločenská zábava do neskorých večerných hodín. Bola
to oslava, akú si naša škola zaslúži. Želáme jej do ďalších rokov veľa úspechov a veľa
ďalších spokojných žiakov a ich rodičov.
Lucia GURBÁĽOVÁ
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I.BPS
Študijný odbor:
Triedna učiteľka:
Počet žiakov:
Hovorca triedy:
Najstarší:
Najmladší:
Najvyšší:
Najnižší:
Najtichší:
Najhlučnejší:
Najserióznejší:
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Hutník operátor
Mechanik počítačových sietí
RNDr. Estera Karaffová
20
Ronald Ružinský
Jaroslav Moco
Peter Tomaško
Martin Ružinkovič
Milan Štipák
Tomáš Syn
Richard Lengyel
Marek Horváth
Dominik Horváth

I.D
Študijný odbor: Mechanik strojov a zariadení
Triedny učiteľ: Mgr. Richard Gergeľ
Počet žiakov: 20
Hovorca triedy: Richard Bobaľ
Najstarší:
Dávid Tóth
Najmladší:
Matej Renčík
Najvyšší:
Dávid Tóth
Najnižší:
Ronald Černai
Najtichší:
Lukáš Šnír
Ján Fazekaš
Najhlučnejší: Matej Renčík
Najserióznejší: Richard Bobaľ

- rr -

Ako ste iste už postrehli, naša
škola úspešne napĺňa obsah
a ciele projektu s názvom MODERNIZÁCIA
ODBORNEJ
PRÍPRAVY ABSOLVENTOV
PRE PRIEMYSELNÚ VÝROBU (kód ITMS 26110130699),
ktorý sa začal v januári toho roku
a potrvá do júna 2015. Strategickým cieľom toho projektu je:
„Pripraviť absolventa – odborníka s odbornými vedomosťami
a zručnosťami pre potreby trhu
práce s minimálnou dĺžkou adaptačného procesu v praxi“. Realizácia projektu je zadelená do 5
aktivít:
Aktivita 1.1 Inovácia odborných učební a pracovísk pre praktickú výuku.
Aktivita 1.2 Tvorba a inovácia učebných materiálov, metodických listov a učebných pomôcok.
Aktivita 2.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získanie vyššej kvalifikovanosti.

Aktivita 2.2 Implementácia inovovaného obsahu vzdelávania pre teoretické vyučovanie.
Aktivita 3.1 Vzdelávanie pedagógov v kariérnom poradenstve a modelovanie kariéry.
1.1 Inovácia odborných učební a pracovísk pre praktickú výuku.
Cieľom aktivity je budovanie nových odborných učební a pracovísk pre odborné vzdelávanie a inovácia
súčasných. Aktivita sa vzťahuje na všetky odbory, ktoré na škole vyučujeme.
1.2 Tvorba, inovácia učebných materiálov, metodických listov a učebných pomôcok.
Cieľom tejto aktivity je tvorba a inovácia učebných textov, učebných materiálov, učebných pomôcok
a inovácia učebného obsahu vzdelávania. Ide o inováciu obsahu a metód so zreteľom na skvalitnenie výstupov vzdelávania pre potreby trhu práce. Našou úlohou je vytvoriť edukačné inovované materiály, ktoré vytvoria základ pre každodennú výchovu a vzdelávaciu činnosť. Inovovaný obsah vzdelávania má pružne
reagovať na aktuálne potreby trhu práce.
V praxi to znamená, že učitelia na hodinách využívajú nové „inovatívne“ spôsoby učenia a žiaci sa do týchto nových metód a foriem učenia aktívne zapájajú. Okrem nových metód a foriem vyučovania sa vo vyučovaní využívajú moderné IKT pomôcky, ktoré majú za úlohu zefektívniť vzdelávacie výstupy. Inak povedané: učiteľ sa snaží učiť názornejšie, efektívnejšie, s prihliadnutím na praktické uplatnenie vedomostí žiaka
v jeho reálnom živote, pričom využíva moderné netradičné formy a metódy a vyučovanie realizuje prostredníctvom pracovných listov, prezentácií, interaktívnej tabule, vzdelávacích portálov na internete, práce
na počítači a pod.
Všetci si uvedomujeme, že pri prijímaní vedomostí u žiaka 21. storočia je dôležité využívanie nových vedeckých poznatkov s využitím moderných informačných technológií, zavádzanie aktívneho učenia, zapojenie žiaka do vyučovacieho procesu i do prípravy na samotnú prezentáciu nového učiva a to všetko v zabezpečených učebniach s potrebným softvérovým vybavením, aby bolo samotné vyučovanie pre žiakov neformálne a prístupné na každej úrovni vzdelávania. Naša škola pre takéto moderné vyučovanie podmienky má
a veríme, že projektom sa úroveň moderného vzdelávania na našej škole ešte zvýši. Je na nás všetkých, ako
sa svojej práce v rámci projektu zhostíme, aby sme spoločnými silami prispeli k vyššej úrovni moderného
vzdelávania v našej škole.
Peter SMOLNICKÝ, zástupca riaditeľa školy
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Pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja JUDr. Zdenka Trebuľu sa dňa
17. 09. 2014 v areáli Strednej odbornej školy J. Majlátha 2 v Pribeníku uskutočnil v poradí 6. ročník festivalu tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých detí vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti KSK pod názvom „Mosty bez bariér“. Inšpiráciou pri organizovaní tohto
podujatia sa stala skúsenosť z partnerského nemeckého mesta Xanten v Porýní, kde sa podobné
akcie tešia obrovskému záujmu širokej verejnosti.
Tohto podujatia sa už tradične zúčastňujú aj žiaci našej školy a tento rok si na svoje na festivale prišli žiaci II.P a III.T so svojimi triednymi učiteľmi.
Program celodenného festivalu bol aj tento krát naozaj pestrý – v priestoroch školy, v malebnom prostredí historického kaštieľa sa prezentovali školy a školské zariadenia, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a KŠÚ. Pri návšteve sme tento rok mali možnosť sledovať módnu
prehliadku, ukážky rôznych remesiel, športové súťaže, barmanskú šou, kadernícke a kozmetické
prezentácie, aranžovanie kvetín, vystúpenia psovodov, či ukážky z policajnej kynológie a mali sme

aj možnosť ochutnať gurmánske špeciality.
Čas bežal a nie každému sa chcelo z tohto krásneho areálu. Veď prečo aj, niektorí tu stretli
svojich spolužiakov zo základnej školy a zaspomínali si. Museli sme ale nastúpiť do autobusu, ktorý nás čakal a tak sme sa plní zážitkov, dojmov aj inšpirácií v popoludňajších hodinách vrátili domov.
Katarína KOVALOVÁ a žiaci – účastníci festivalu
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V Šaci o príprave absolventov na
trh práce
Naša škola pripravila 15. októbra 2014 pri
príležitosti 50.výročia založenia školy konferenciu pod názvom Odborná príprava
absolventov pre potreby trhu práce. Cieľom
podujatia bola výmena skúseností v oblasti
vzdelávania na stredných školách. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia U.S.Steel
Košice, ŠIOV, riaditelia škôl a ďalší odborníci zo štátnych a samosprávnych inštitúcií,
akademickej obce a zamestnávateľov. Hovorilo sa okrem iného aj o spolupráci školy
so

spoločnosťou

U.S.Steel

Košice

a

o význame Centra odborného vzdelávania
pre hutníctvo a strojársku výrobu.

-rr-

Stretnutie výchovných poradcov
Dňa 9.10.2014 sa v priestoroch našej školy uskutočnilo pracovné stretnutie výchovných poradcov základných škôl, ktoré organizovalo CPPP a P Košiceokolie, Slovenskej jednoty 29. Vedením našej školy

boli pozvaní, aby sa bližšie oboznámili s možnosťami
štúdia, vybavenosťou školy, ako aj spoluprácou
s USS Košice, ako naším strategickým partnerom.
Stretnutia sa zúčastnilo 35 výchovných poradcov plus vedenie
CPPPaP. Atmosféra bola veľmi
príjemná, tak dúfame, že sa
v budúcnosti na pôde našej školy

ešte stretneme.
Gabriela ŠPAKOVÁ
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SPRÁVNA VOĹBA POVOLANIA
V dňoch 21. a 22.10.2014 sa uskutočnila
v priestoroch Strednej odbornej školy na Ostrovského ulici v Košiciach prezentácia stredných
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja pod názvom Správna voľba

povolania. Tejto pr ezentácie sme sa zúčastnili
aj my, aby sme priblížili žiakom základných škôl
podmienky štúdia na našej škole.
Dôstojne nás reprezentovali aj naši žiaci z II.P –
Braňo DOMONKOŠ,Peťo TREBUŇÁK a II.TViktor MIKOLAJ, Adam ČEBREŇÁK
Gabriela ŠPAKOVÁ

PROEDUCO
V dňoch 25. – 27.11.2014 sa konal 8. ročník
Veľtrhu vzdelávania a pracovných príležitosti
PRO
EDUCO
&
PRO
JOB
v Spoločenskom pavilóne v Košiciach. Cieľom tohto podujatia je, aby každý z jeho návštevníkov získal jedinečnú možnosť nájsť pod
jednou strechou vyše 60 inštitúcií – poskytovateľov služieb v oblasti vzdelávania, sprostredkovania práce i samotných zamestnávateľov bez toho, aby musel tieto subjekty
navštíviť jednotlivo. Výhodou bolo, že každý
návštevník mohol priamo komunikovať s
kompetentnými osobami, ktoré reprezentovali
dané inštitúcie a disponovali množstvom materiálov. Naša škola sa zúčastnila doteraz každého ročníka, aby sme priblížili záujemcom
možnosti štúdia a uplatnenia na trhu práce po
ukončení školy. Za žiakov školu reprezentovali opäť z II.P – Braňo DOMONKOŠ, Peťo
TREBUŇÁK, III.T- Ľubo DEMKE a IV.PS –
Betka SLOVINKOVÁ a Maťo NEMKY.
Gabriela ŠPAKOVÁ
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Len čo dozneli oslavy 50. výročia založenia našej
školy – 16.10. 2014 – do ešte stále vyzdobenej telocvične sa v pondelok 20. októbra 2014 v slávnostnej
nálade zišli všetci žiaci našej strednej odbornej školy,
aby už tradičným imatrikulačným krstom prešli všetci
prváci, ktorí si vybrali túto školu. A tak sa na 6. vyučovacej hodine postupne - na čele s triednymi učiteľmi

- objavili:

Ing. Renáta Baltesová s triedou I T

(mechanik elektrotechnik), Mgr. Richard Gergeľ
s triedou I.D (mechanik strojov a zariadení), RNDr.
Estera Karaffová s triedou I.BPS (hutník operátor
a mechanik počítačových sietí) a nakoniec Mgr. Kvetka Dávidová s triedou I.P (programátor obrábacích
a zváracích strojov a zariadení).
Po úvodných slovách, v ktorých sa prvákom v mene všetkých starších žiakov školy – prihovorili moderátorky Betka Slovinková (IV.PS)

a Lucka Bobáková (IV.BP) - sa svojimi vtipnými básnickými výtvormi predstavili zástupcovia
jednotlivých tried a na tvárach prítomných vyvolali úsmev a navodili dobrú náladu v telocvični
pred hlavným programom. A tak po tomto krátkom úvode už išlo do tuhého. Prváci museli súťažne ukázať svoju šikovnosť, vedomosti i manuálnu zručnosť, na čo prísne dohliadali členovia
poroty v zložení Dušan Vagaský (II.PS), Erik Kolarčík (II.EL) a Laci Farbár (II.EL). A tak postupne súťažili v podliezaní lana, chôdzi so stolnotenisovou loptičkou na lyžičke - po ktorej nasledoval kvíz - a na záver preteky v manuálnej zručnosti. Samotnú súťaž mali na starosti komentátori: Jakub Červený (IV.PS) a Martin Nemky (IV.PS).
Nesmieme zabudnúť ani na kultúrne vložky imatrikulácie, o ktoré sa postarali členovia hudob-

nej skupiny v zložení: Pavel Fabián, Balacsek Ladislav z II.P a Balacsek Majo z triedy I.P.
A aj keď to v takýchto chvíľach nie je podstatné, pretože išlo predovšetkým o prijatie spolužiakov do školských radov zábavnou
i súťažnou formou, celkovým víťazom sa stali žiaci I.P triedy. Nakoniec
však boli odmenení drobnými darčekmi všetci, a tak mohli prejsť pomyselnou bránou našej školy a stať sa
„právoplatnými“ žiakmi.
O tieto príjemné chvíle sa postarali
členovia žiackej školskej rady, ktorú
vedie Ing. Katarína Kovalová.
Igor PLATKO
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Tradícia je tradícia. Opäť sme pripravili
pre žiakov a zamestnancov školy aktivity ku Svetovému dňu výživy. Boli nachystané zdravé jednohubky s racio nátierkami, naaranžované produkty zo záhrad, ktoré vypestovali naši zamestnanci. Tento rok to všetko vytvorili šikovné ruky
našich chlapcov s malou pomocou učiteliek p.

Skálovej, Srnkovej a Mihályiovej. Výstavku sme
presunuli do renovovaného školského klubu. Žiakom aj zamestnancom sa táto zmena pozdávala,
prostredie bolo také „rodinnejšie“. Pani učiteľky
Karaffová a Mihályiová pre žiakov IV. ročníka
pripravili kvíz o zdravej výžive, žiaci boli odmenení ako inak, ovocím .

Zdenka SKÁLOVÁ

Dňa 2.10.2014 sme sa zúčastnili spolu
s rovesníckou skupinou supervízneho stretnutia, ktoré sa konalo na ZŠ Budimír. Najprv

sme sa venovali aktivitám zameraným na
zdravý životný štýl a doping medzi mladými.
Potom prišla tá správna zábava. Venovali sme
sa „Fajnbalu“. Športu, ktorý nie je známy,
avšak je zaujímavý. Je to šport, ktorý zbližuje,
je to šport, aj pre telesne postihnutých, „tzv“
bezbariérový šport. Znova sme posunuli svoje
hranice niekam ďalej, znova sme o skúsenosť
bohatší. Zažili sme super deň, naučili sme sa
niečo nové, zašportovali sme si a myšlienka
toho dňa v nás ostane ešte dlho.
Eva KOVALČÍKOVÁ a rovesníci
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Noc v škole – ďalšia tradícia. Pred jesennými prázdninami sme sa opäť rozhodli
stráviť noc v škole. Tradičnú noc zážitkov,
hier, aktivít,

rozhovorov, športovania, ale

hlavne dobrej nálady. Noc, ktorá ostáva
v pamäti dlho. Opäť tradičná zostava, samo-

zrejme doplnená o nových spolužiakov. Pomaly odovzdávame štafetu mladším. Opäť náš
pedagogický dozor - pani profesorka Kovalová a pani profesorka Kovalčíková. Zmrzlina
sa tentoraz nekonala, nahradili sme ju bowlingom a horúcou čokoládou. Po večeri sa šlo
športovať, čakal nás futbal a aktivity v telocvični.
Nasledoval bazén. V bazéne sme sa opäť vyšantili ako malé deti. Príjemne unavení po
športovaní sme sa venovali aktivitám a hrám,
dobrá nálada

a smiech sa niesli školou do

skorých ranných hodín.

Strávili sme opäť

príjemnú noc v škole, na ktorú budeme veľmi dlho spomínať.
Účastníci Nocovačky
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24.9.2014
CEZPOĽNÝ
BEH,
ANIČKA KOŠICE - našu školu reprezentovali Tibor Balázs, Kristián Körösi (II.T), Samuel Chrobačinský
(III.PS)
Umiestnenie:
škola – 8. miesto
jednotlivci : 15. Tibor Balasz,
22. Samuel Chrobačinský,
23. Kristián Körösi

30.9.2014
BEH ZDRAVIA, ANIČKA KOŠICE - - našu školu reprezentovali Tibor Balázs, Kristián
Körösi (II.T), Samuel Chrobačinský (III.PS)
Umiestnenie: škola – 19. miesto
jednotlivci :
42. Tibor Balasz, 49. Kristián Körösi, 72. Samuel Chrobačinský
2.10.2014 – ATLETICKÝ TROJBOJ – pre žiakov 1. a 4. ročníka – každá trieda mala v súťaži zastúpenie,
súťažilo sa v disciplínach - vrh guľou, hod diskom, beh na 1000 m
v kategórii 1. a 2. ročník:
v kategórii 3. a 4. ročník:
1.miesto
Viktor Štefán II.T
1.miesto
Maroš Čiták IV.T
2.miesto
Matúš Štovčík II.BD
2.miesto
Matúš Marjak IV.BP
3.miesto
Dávid Genči I.T
3.miesto
Ľubomír Demke
III.P

5.10.2014 – MEDZINÁRODNÝ MARATÓN MIERU KOŠICE – Juniorskej štafety R.Hill sa zúčastnili
žiaci - Kišš Filip, Falat Zdenko, Wielgos Rastislav, Baran Michal, Harčár Slavomír – všetci II.PS, Samuel Chrobačinský (III.PS), Domonkoš Branislav – II.P
21.10.2014 - VOLEJBAL – našu školu reprezentovali Gabriel Pelegrin (II.T), Roland Ivanko (I.P), Juraj
Kaščák, Róbert Mészároš (III.P), Benjamín Kiráľ, Viktor Štefán (II.P),
Martin Gizický (II.BD), Dávid Jusko (III.T), Tomáš Berezňanin (IV.BP),
Marek Pancurák (I.D)
Družstvo obsadilo 3. miesto.
4.11.2014 – STOLNÝ TENIS - regionálne kolo SŠ chlapci - našu školu
reprezentovali Michal Čižmár, Marek Pancurák (I.D), Pavol Palenčár
(II.T), Erik Nevelöš (III.BD)
Družstvo sa umiestnilo na 5.-8. mieste.
5.11.2014 - REGIONÁLNE KOLO SŠ VO FLORBALE
Našu školu reprezentovali Viktor Bercík (III.BD), Vladimír Herbert, Matúš Michalko (II.BD), Samuel Chrobačinský, Jakub Jacik, Peter Kraus
(III.PS), Daniel Pankuch (III.P), Milan Voznický (III.T), Jozef Slovinka
(II.EL), Ján Puha (I.P)
Družstvo obsadilo 2.miesto v skupine – do SF postúpilo prvé družstvo zo skupiny.
Konečné poradie 15. miesto z 24 zúčastnených družstiev.
12.11.2014 – STOLNÝ TENIS - dlhodobá súťaž stredných škôl. Našu školu reprezentovali Michal Čižmár (I.D), Pavol Palenčár (II.T), Dávid Genči (I.T), Erik Nevelöš (III.BD)

12.11.2014 – FUTSAL – našu školu reprezentovali Horocký Kristián (I.P), Pankuch Daniel, Kulcsár Ferdinand (III.P), Sirotnyák Adrián, Vlasatý Erik (IV.PS), Balazs Tibor (II.T), Vankulič Michal (I.BPS),
Wieglos Rastislav (II.PS), Antal Peter (IV.BP), Lazor Frederik (IV.D), Hovanec Tomáš (III.T)
V skupine sme bojovali spoločne s SOŠ Komenského 2, Košice a Premonštrátske gymnázium Kováčska
28, Košice, zo skupiny sme nepostúpili.
Eva HUDÁČKOVÁ
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V dňoch 24.-27.10.2014 sa Lukáš
Riják, žiak I.P

zúčastnil pobytu

v Košickej Belej v rámci projektu
pod názvom „Škola ľudských práv“,
ktorý

realizujú

a ľudsko-právne

mimovládne

organizácie

Fe-

nestra, OZ Pomocná ruka a Poradňa
pre občianske a ľudské práva.
V týchto dňoch sa Lukáš stretol
s aktivistami/kami, ktorí intenzívne
bojujú za ochranu ľudských práv.
V rámci pobytu okrem nových kamarátov a kontaktov získal nové
informácie o ľudských právach, mal
možnosť zapojiť sa do diskusie
a vyjadriť svoj postoj a vysloviť
svoj názor k rôznym témam, aj keď
to podľa Lukáša nebolo až také jednoduché a ľahké. A že sa naozaj venovali rôznym témam, potvrdil sám
Lukáš, keď nám ich vymenoval:
napr. ľudia drogovo závislí, prostitúcia, násilie, týranie detí a žien, ná-

rodnostné menšiny, atď...
„Na škole ľudských práv bolo veľmi
dobre, bol som spokojný s aktivitami
a lektormi. V rámci aktivít sme sa
venovali rôznym témam a padla aj
téma, ktorá ma prekvapila. Pri nej pre mňa nebolo jednoduché presadiť svoj názor a presvedčiť
ostatných, že na tom, čo rozprávam je niečo pravdy. Naozaj bolo dobre, bolo tam veselo a získal som aj nové informácie, ktoré ma zaujali a našiel som si nových kamarátov.“ Toto sú Lu-

kášove slová.

Lukáš Riják I.P
Ing.Katarína KOVALOVÁ,PhD.
koordinátor pre prácu s mládežou na SOŠ Učňovská 5, Košice-Šaca

15

Keď žiak splní úlohu naozaj svojsky 
Na hodine slovenčiny v rámci tvorby opisu, zaznelo zadanie opísať postup práce pre
zhotovenie volského oka.
Matúš Krišš z II.T to poňal takto:
Daš jednu poľifkovu ložku švinskeho šmaľcu na pankuharku a ohabiš roztopic.
Vec tam ruc suhej salamy na platy nakrajanej. Jak budze voňac, prevrac salamu
na druhú stranu. Vecka, jak zaš budze voňac, vež a odruc na taňer, žeby nezhorela. Vec, jak to tam budzeš mac, daj ešči kus šmaľcu, naj še nepripaľi toto vajco,
co tam teraz ruciš. ROZBITE! Bez škrupky!Žeby nehrumkalo. Nehaš dakus a už
ľem osoľ, opepri a ohuc tak, žeby ci šmakovalo. Jak budze vajco belej farby, ta
ruc ho ku tej salame na taňeru a jec!
Lucia GURBÁĽOVÁ

