ČASOPIS ŠTUDENTOV STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY V KOŠICIACH - ŠACI

Prázdniny skončili, školský rok beží v plnom prúde a naša redakčná rada
nezaháľa - opäť vydáva pre Vás ďalší Šacák, v ktorom nájdete informácie, aktuality a zaujímavosti zo života školy. Veríme, že jeho nová forma sa Vám bude páčiť a rýchlo si zvyknete na stručnejší, vecnejší, avšak o to príťažlivejší obsah. Stále ponúkame spoluprácu študentom, ktorí majú záujem podieľať sa na jeho tvorbe, veď vždy je
dobré, ak rúk priložených k spoločnému dielu je čo najviac.
Želajme si šťastný a úspešný školský rok 2015/2016 a veľa dobrých nápadov pre
náš časopis. Ďalší Šacák tu bude pre Vás v decembri pred Vianocami.
Tak dočítania, priatelia 
-rr-

ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016 SLÁVNOSTNE OTVORENÝ

V tomto čísle nájdete:
Slávnostné otvorenie
školského roka

1

Naši prváci

1

Noc výskumníkov 2015

2

Naši žiaci v Pribeníku

2

Exkurzia do KOSITu

2

Extrapolácie 2015

3

Pretek všestrannosti

3

Volejbalový turnaj

3

Cezpoľný beh

3

Účelové cvičenie

3

Život na internáte

4

Svetový deň výživy
Výchovné
poradenstvo

Školský rok 2015/2016 sa ako v každej
škole, aj u nás začal 2. septembra 2015 slávnostným otvorením. Triedy druhého, tretieho
a štvrtého ročníka sa zišli o 8.00 vo svojich
učebniach, kde ich privítali ich triedni učitelia
a predniesli žiakom ďalšie pokyny k priebehu
prvých dní v škole.
Slávnostné otvorenie pre prvákov sa
uskutočnilo vo veľkej zasadačke, kde sa
o 9.00 zhromaždili nie len žiaci prvého ročníka, ale aj ich rodičia. Všetkých srdečne na
pôde školy privítal pán riaditeľ Ing. Šablatúra
a prítomných oboznámil s organizáciou vyučovania a života v našej škole a predstavil

triednych učiteľov prváckych tried. Krátkym vstupom sa prítomným prihovorila aj výchovná poradkyňa Mgr. Špaková. Potom sa už prváci so svojimi
triednymi učiteľmi odobrali do učební, kde prebiehalo ďalšie zoznamovanie sa s prostredím školy.
Na ďalší deň vo štvrtok, na prvej vyučovacej hodine sa všetci žiaci školy, aj prváci, aj ich starší spolužiaci, aj pedagógovia spoločne zišli v telocvični
školy, kde sa všetkým ešte raz prihovoril pán riaditeľ a prítomným zaželal šťastný a úspešný nastávajúci školský rok 2015/2016.
Veríme, že sme doň všetci vykročili tou správnou nohou.
Lucia GURBÁĽOVÁ

NAŠI PRVÁCI

TRIEDA I.P
TRIEDA I.T

TRIEDA I.B

TRIEDA I.D

4
4
TRIEDA I.PS
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NAŠI ŽIACI V PRIBENÍKU

NOC VÝSKUMNÍKOV

2015

Európska Noc výskumníkov.
Uskutočnila sa 25. septembra
2015 a v piatich mestách na
Slovensku priblížila tie najzaujímavejšie výsledky slovenskej vedy a
osobnosti, ktoré sa vď aka svojmu výskumu presadili aj za hranicami nášho štátu.
V priestoroch obchodného centra Átrium Optima žiaci III.PS uvideli
takmer 40 vedeckých stánkov a prezentácií košických univerzít Technickej univerzity, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Prešovskej
univerzity a výskumných ústavov SAV.
Množstvo stánkov s doslova nalepenými zvedavcami príjemne prekvapilo. Žiaci si vyskúšali rôzne experimenty – robotickú ruku, pohyb vo virtuálnej realite.
Tomáš Horváth si overil funkčný vek svojho mozgu (dopadol výborne ).
Určite si nenechajte ujsť Európsku Noc výskumníkov v roku 2016.
Stojí to za to.
Hedviga ARBUTINOVÁ

EXTRAPOLÁCIE 2015

Dňa 8.10.2015 sme sa zúčastnili exkurzie Extrapolácie 2015
v Slovenskom technickom múzeu na Hlavnej v Košiciach, so
skupinou žiakov 1. ročníka. Výstava bola zameraná na históriu a budúcnosť IT na Slovensku.
Lektor nám priblížil počítače od roku 1936, vedcov, ktorí sa
informatikou a výpočtovou technikou zaoberali a nakoniec
nám predstavil „superpočítač“, ktorý pracuje pod SAV a slúži
na rôzne simulácie a predpovede.
Žiakom sa výstava páčila, dozvedeli sa o minulosti, ale aj
o plánoch do budúcnosti IT na Slovensku.
Eva KOVALČÍKOVÁ

Možno každý piaty zhovorčivý škôlkar vám prezradí, že keď
bude dospelý, bude celkom iste
smetiarom. Lákavo vyzerajúca obsluha veľkých lisovacích áut očarí
mnohých „štupľov“ na prechádzke
s pani učiteľkou.
My veľkí prváci už vieme,
že to také jednoduché a lákavé nie
je. A predsa sme mnohí netušili,
ako vyzerá firma, ktorá zbiera, triedi a aj likviduje odpad.
V environmentálnej učebni
vo firme KOSIT sme pochopili význam triedenia odpadu a pokrokových metód pri jeho likvidácii. Pozreli sme si niekoľko zaujímavých
prezentácií a aj sme si zasúťažili.

Dňa 17. septembra 2015 sa konalo stretnutie
a predstavovanie stredných odborných škôl košického kraja vo východoslovenskom mestečku
Pribeník. Tejto akcie sa z našej školy zúčastnila
40 – členná skupina žiakov z II.P a III.P triedy
pod vedením Ing. Kovalovej a Mgr. Dávidovej.
Cesta tam nám trvala okolo dvoch hodín, čo by
nebolo vôbec náročné, keby ju nesprevádzalo
také teplo. Samotná atmosféra v Pribeníku bola
veľmi príjemná, dotváralo ju množstvo stánkov,
v ktorých školy nápadito, originálne, vtipne prezentovali svoje študijné programy, odbory a zamerania. Sprievodný program bol zaujímavý, aj
keď trošičku nesúrodý s malými organizačnými
nedostatkami, takže sa mu od návštevníkov nedostalo toľko pozornosti, koľko by si zaslúžili.
Peter Bič projekt, jazda na koňoch, práca
s policajnými psami,
sokoliarska výstava
„Mosty bez bariér spájajú
a iné lukratívne aktizdravých a zdravotne
vity akoby nenápadne zanikli v chaose.
znevýhodnených“
Napriek tomu musím skonštatovať, je to
veľmi pekná
a užitočná
akcia a názov
Mosty
bez
bariér
jej
skutočne pristane,
lebo
spája zdravotne znevýhodnených a zdravých mladých ľudí,
ktorí sa týmto spôsobom môžu vzájomne inšpirovať a motivovať k tvorivosti, k novým nápadom a k spolupráci. Ďakujeme organizátorom
a veríme, že nám umožnia zúčastniť sa Mostov
bez bariér aj o rok, kedy to bude už 6. ročníku
tohto festivalu.
Kvetka DÁVIDOVÁ

EXKURZIA V KOSITE

Vlastníkom trička KOSIT
sa stal Tomáš Mešter z I.B.
Za aktivitu ešte lízanky dostali Marko Lazor z I.D
a Richard Opina z I.PS.
Posledné minúty exkurzie
sme strávili “v teréne“. Pozreli sme si triedenie plastov, prevádzku spaľovne a balenie
papiera.
Ak nechceme zahynúť v haldách odpadu, musíme
všetci prispieť

k premyslenej a dôslednej likvidácií odpadu a jeho minimalizácii.
Hedviga ARBUTINOVÁ

Školský rok: 2015/2016

ČÍSLO: 1
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DO PRETEKU VŠESTRANNOSTI SA
ZAPOJILI VŠETKY TRIEDY
Predmetová komisia telesnej výchovy dňa 29.9.2015
zorganizovala pre žiakov našej školy Pretek všestranVíťazi kategórie Víťazi kategórie - 3. a 4. ročník
nosti. Ako nám povedala p. Mgr. Eva Hudáčková:
1. a 2. ročník
“Pretek všestrannosti sme zorganizovali, aby sme sa
opäť zapojili do európskej kampane MOVE WEEK.“
REGIONÁLNA SÚŤAŽ STREDNÝCH ŠKÔL
Súťaž sa konala na atletickom štadióne našej SOŠ, súťažili traVO VOLEJBALE
ja zástupcovia z každej triedy v troch disciplínach: vrh guľou,
6. októbra sa v našej telocvični uskutočnila súťaž vo volejváľanie pneumatiky a beh na 1000 m. Výsledné poradie sa určibale medzi strednými školami nášho regiónu, ktorej sa
lo súčtom umiestnení členov družstva a víťazi boli vyhlásení
v dvoch kategóriách: 1. a 2. ročník a 3. a 4. ročník.
zúčastnilo aj družstvo z našej
SOŠ. Pod vedením Ing. Husza
podalo síce skvelý výkon, no na
dobré umiestnenie nestačil.
Konkurencia bola silná, súperi
boli vážne dobrí. Našich hráčov
však výsledok neodradil a sú
pripravení na sebe viac pracovať, aby v ďalších súťažiach
obstáli lepšie. My im držíme
palce a želáme veľa volejbalových úspechov. A za dôstojnú športovú reprezentáciu ďakujeme.
-rr-
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CEZPOĽNÝ BEH
NA ANIČKE

25. 9. 2015 sa uskutočnilo
regionálne
kolo stredných škôl
v cezpoľnom behu
na Aničke. Vavrák
Vladislav, žiak 1.T
obsadil krásne 10.
miesto, celkovo škola, aj vďaka výkonom ďalších našich žiakov
z III.T (Tibor Balázs, Kristián Körösi) obsadila 8.
miesto.
Vzhľadom
na
účasť takmer dvadsiatky zúčastnených škôl
je tento výsledok povšimutiahodný a zaslúži
si od nás všetkých veľkú gratuláciu.
Len tak ďalej chlapci!
Eva HUDÁČKOVÁ

JESENNÉ ÚČELOVÉ CVIČENIE
Účelové cvičenie je súčasťou vzdelávacieho programu
každej školy a to jesenné sa u nás konalo vo štvrtok 15. októbra
2015. Aj keď mu predchádzali zodpovedné prípravy, v daný deň
všetky plány narušil intenzívny dážď a bolo nutné improvizovať.
Jednotlivé aktivity sa teda nerealizovali
vonku, ale v priestoroch školy. Využitá
bola telocvičňa, školský klub, zimná
záhrada,
priestranné
chodby
i zasadačka. Účelového cvičenia sa
zúčastnili prváci a druháci a pre každý
ročník bolo pripravených 5 stanovíšť,
na ktorých si každá trieda pod vedením svojho veliteľa overila svoje teoretické vedomosti i praktické zručnosti.
Na jednotlivých stanovištiach žiaci
diskutovali a odpovedali na otázky
z topografie, CO, dopravnej výchovy, mohli si zastrieľať zo vzduchovky a na stanovištiach prvej pomoci
pod
dohľadom
dobrovoľníčok
z Červeného kríža si mohli prakticky vyskúšať, ako dať zraneného do
stabilizovanej polohy, ako poskyt-

núť umelé dýchanie, ako zabezpečiť protišokové opatrenia,
ako privolať pomoc ... Každá
trieda získavala body za úspešne zvládnuté úlohy na
jednotlivých stanovištiach.
Účelové cvičenie
mali na starosti pani učiteľky
telesnej výchovy a tie aj vyhodnotili jednotlivé úlohy
a získané body v jednotlivých
triedach. Tu sú výsledky:
2.ročník:
1. miesto
II.D
49 b
2. miesto
II.P
48,3 b
3. miesto
II.T
48 b
4. miesto
II.BPS 47,5 b
1.ročník:
1.miesto
2.miesto
3.miesto
4.miesto
5.miesto

I.B
I.T
I.P
I.PS
I.D

77 b
76 b
66 b
57 b
49 b
-rr-
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SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY

ŽIVOT NA INTERNÁTE

16. október. Svetový deň výživy. Opäť

diace zdravé jednohubky s racio nátier-

K našej škole patrí aj školský internát, ktorý má celkovú kapacitu 90 žiakov. V tomto školskom roku
máme ubytovaných 87 žiakov, zaradených do 3
výchovných skupín. Žiaci majú v popoludňajších
hodinách k dispozícii školskú posilňovňu, telocvičňu,
plaváreň, kabinet OBP, športový areál. Priamo
v budove internátu majú 2 klubovne, 2 športové
miestnosti a 2 kuchynky.
V našom časopise Vám postupne prinesieme aj
postrehy našich žiakov zo školského internátu.

kami a zeleninou, naaranžované produk-

-rr-

tradícia, ktorej patrí miesto medzi aktivitami našej školy a ktorá má ukázať, že aj
jedlo môže byť zdravé a zároveň chutné.
Nachystali sme

s výraznou pomocou

chlapcov z III.PS pre žiakov, učiteľov a
zamestnancov školy výborné a oku laho-

ty zo záhrad, ktoré vypestovali naši zamestnanci. Opäť sme výstavku naaranžovali do školského klubu, kde

prísť všetci na ochutnávku chlebíčkov.
Príjemne strávený čas pri zdravých chlebíčkoch si určite o rok zopakujeme.
Eva SRNKOVÁ, Eva KOVALČÍKOVÁ

PRÁZDNINY V ŠKOLSKOM
ROKU 2015/2016

TERMÍN PRÁZDNIN

JESENNÉ

28.10.2015
(streda)

29.10.—1.11.
2015

2.11.2015
(pondelok)

VIANOČNÉ

22.12.2015
(utorok)

23.12.2015—
7.1.2016

8.1.2016
(piatok)

POLROČNÉ

29.1.2016
(piatok)

1.2.2016

2.2.2013
(utorok)

Košický
Prešovský

12.2.2016
(piatok)

15.2.2016—
19.2.2016

22.2.2016
(pondelok)

Bratislavský
Nitriansky
Trnavský

19.2.2016
(piatok)

22.2.2016—
26.2.2016

29.2.2016
(pondelok)

26.2.2016
(piatok)

29.2.2016—
4.3.2016

7.3.2016
(pondelok)

JARNÉ (podľa krajov)

POSLEDNÝ DEŇ
VYUČOVANIA PRED
PRÁZDNINAMI

Banskobytrický
Žilinský
Trenčianský

VÝCHOVNÉ PORADENSTVO

mohli

PRVÝ DEŇ VYUČOVANIA PO
PRÁZDNINÁCH

VEĽKONOČNÉ

23.3.2016
(streda)

24.3.2016—
29.3.2013

30.3.2016
(streda)

LETNÉ

30.6.2016
(štvrtok)

1.7.2016—
2.9.2016

5.9.2016
(pondelok)

Výchovný poradca:
Mgr. Gabriela Špaková
Kontakt:
e-mail: spakovag@centrum.sk
tel. 055/ 7260245
Konzultačné hodiny:
Pondelok: 12.30- 14.05
Streda: 9.40- 10.25 / po vzájomnej dohode telefonicky, alebo e-mailom možný aj iný časový
priestor/
Kabinet č. 326
Inštitúcie, ktoré sa na výchove a vzdelávaní
v škole podieľajú:

Súkromné centrum pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie Medická 2,
040 11 Košice

Tel. 0903 629 359, 055/6435577
Kontaktný psychológ:
PhDr. Angelika Prevozňáková
Centrum pedagogicko- psychologického
poradenstva a prevencie /CPPPaP/
Zuzkin park 10, 040 11 Košice
tel. 055/7871611
Kontaktný psychológ:
PhDr. Martina Šalyová
Špeciálno- pedagogická poradňa
Bocatiova 1, 040 01 Košice
tel. 055/7961211
Gabriela ŠPAKOVÁ
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