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Úvodník
Čo nás čaká v druhom polroku?
Nedávno sme privítali rok 2019, čo znamená, že
školský rok sa nám pomaly prehupne do druhej
časti. O chvíľu sa budú rozdávať výsledky práce
za 1. polrok. Pre našich prvákov to bude prvé
stredoškolské vysvedčenie.
V druhom polroku beží čas akosi rýchlejšie.
Maturantov čaká skúška dospelosti, najprv si to
overia písomne, neskôr - v máji - aj prakticky a
ústne.
Víťazov krajského kola súťaže ZENIT v strojárstve
čaká celoštátne kolo v Banskej Bystrici, kde opäť
dostanú možnosť ukázať kvalitu našich žiakov,
ukázať, v čom sme už dlhé roky najlepší na
Slovensku.
Druháci, ktorým učaroval sneh, absolvujú
lyžiarsky kurz. Hádam im Perinbaba nasype
dostatok snehu.
No a 7. februára 2019 otvoríme brány školy
dokorán a privítame všetkých
záujemcov o
štúdium na našej škole.
Že je toho dosť? To sme nevymenovali ani
polovicu všetkcýh aktivít. Určite sa do zoznamu
zmestia exkurzie,
súťaže či sportové
aktivity.
Čaká nás
teda množstvo práce,
ale i zábavy. Tak si
vyhrňme spoločne
rukávy a pustime sa
do toho.
Našim maturantom
prajeme
veľa
úspechov, aby svoju
prvú dôležitú skúšku
zvládli čo najlepšie.
Eva KOVALČÍKOVÁ
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Krajské kolo ZENIT v strojárstve
Krajské kolo súťaže ZENIT v
strojárstve sa tradične
uskutočnilo na našej škole
19.11.2018. Súťažilo sa v
štyroch kategóriách. Kategória
A
patrila
stredným
priemyselným školám. V
kategóriách, kde sme mali ako
škola zastúpenie, sme obsadili
tie najvyššie priečky.
Na celoštátnom kole, ktoré sa uskutoční v dňoch 12.
- 14.2.2019 v Banskej Bystrici, nás budú
reprezentovať víťazi kategórií R, S a C.
V kategórii R (B1) - ručné povolania - Jozef
Brúgoš z III.BD,
v kategórii S (B2) - strojné povolania - Damián
Kaňuch z III.P
a v kategórii C - programovanie CNC strojov Petra Maružánová zo IV.P.
Všetkým víťazom gratulujeme, ďakujeme za
výbornú reprezentáciu školy a budeme im držať
palce, aby v celoštátnom kole uspeli čo najlepšie.

-rr-

Celoštátna prehliadka
AMAVET, Bratislava
V dňoch 7. - 9.11.2018 sme sa zúčastnili
celoštátnej prehliadky Festivalu vedy a
techniky AMAVET v Bratislave. Postúpili sme
z krajského kola s prácou Triediaca linka
riadená Arduinom, ktorú prezentovali Juraj
Šarišský a Roland Szlafkai z III.T.
Prehliadka sa konala v bratislavskej Inchebe,
kde súťažilo 90 prác v rôznych kategóriách.
Konkurencia bola naozaj veľká, my sme skôr
hrali úlohu nováčikov. Napriek tomu sme si
odniesli cenné skúsenosti a veríme, že o rok
sa prehliadky opäť zúčastníme.
Eva KOVALČÍKOVÁ

Prezentácia CNC firmy na TUKE
Žiaci IV.P triedy sa 28.11.2018 zúčastnili prezentácie
CNC strojov, nástrojov a prípravkov v posluchárni
Technickej univerzity v Košiciach.
Praktická ukážka sa konala na CNC strojoch firmy DMG
v priestore Prototypového
a inovačného centra
Strojníckej fakulty TU Košice.
Žiaci sa stretli aj
s našimi absolventmi, teraz
zamestnancami centra - Ľubomírom Demkem a
Jaroslavom Červeným.
Prezentácia bola zaujímavá a poskytla žiakom možnosti
uplatnenia po skončení štúdia.
Peter ORGONÁŠ

Exkurzia na Technickej univerzite
Dňa 15.10.2018 sa na pôde Katedry strojárskych
technológií a materiálov Technickej univerzity v Košiciach
na Mäsiarskej ulici 74 konala exkurzia, ktorej sa zúčastnili
žiaci 1.P triedy. V priestoroch laboratória mechanických a
technologických skúšok sa ku žiakom prihovorila
pracovníčka katedry a porozprávala im o skúškach
vlastností materiálov, o ktorých sa práve učia. Videli rôzne
skúšobné stroje a počuli aj videli, ako fungujú. Taktiež mali
možnosť niektoré skúšky, ako je napríklad skúška tvrdosti,
zrealizovať sami a mohli si overiť aj vedomosti o meraní a
zisťovaní rozmerov, ktoré získali na praktickom vyučovaní.
Žiaci navštívili aj laboratórium automobilovej výroby a
laboratórium programovania CNC obrábacích strojov, kde
videli stroje, s ktorými sa počas štúdia stretnú. Po
ukončení exkurzie žiaci poďakovali za prednášku aj
vedomosti, ktoré počas nej získali a s pocitom, že videli aj
počuli niečo nové, odišli domov.
Erik LEŠČINSKÝ, Katarína KOVALOVÁ

Exkurzia - Osvienčim - Krakow

D r u h á s v e t o v á v o j n a , k o n c e n t r a č n é t á b o r y,
vyhladzovacie tábory, pracovné tábory, Oswienčim,
Birkenau, smrť... Keď čítame knihu, pozeráme film
alebo len hľadáme informácie na internete z tohto
obdobia - naskakuje husia koža už len pri predstave na
to, čo všetko sa v tom čase udialo. V dnešnej dobe
niečo nepredstaviteľné... Príde nám to ako niečo, čo
hádam vymysleli scénaristi niekde z Hollywoodu.
B o h u ž i a ľ , o p a k j e p rav d o u . N a o z a j e x i s t ova l i
koncentračné a vyhladzovacie tábory. A naozaj v nich
boli podmienky na prežitie ťažké, pre nás
nepredstaviteľné, pre mnohých nezlučiteľné so životom.
To nie je z filmu, knihy či internetu. MY sme tam BOLI.
V jednom z koncentračných táborov v Poľsku - v
Oswienčime. 36 študentov našej školy a traja
pedagogickí pracovníci sa v dňoch 12.-13.11.2018
zúčastnilo 2-dňovej exkurzie do Oswienčimu a Krakova.
Najprv sme sa vybrali do koncentračného tábora
Auschwitz I, prešli sme vstupnou bránou s nadpisom
„Arbeit macht frei“ (čiže „Práca oslobodzuje“) a
pútavým rozprávaním našej sprievodkyne sme sa
preniesli do tých čias, kedy sa k Židom, iným
národnostným menšinám, vojnovým zajatcom či ľuďom
s inou sexuálnou orientáciou správali nacisti horšie ako
k zvieratám. Potom sme sa presunuli do najväčšieho
komplexu v neďalekej dedinke Brezinka - do Auschwitz
Birkenau (alebo Auschwitz II), kde sa nachádza aj
známa rampa, kde sa ľudia po príchode delili, či budú
väznení alebo pôjdu priamo do plynovej komory. Vo
všetkých z nás to zanechalo veľmi silné pocity, pocity
ľútosti, či úzkosti, pocity nespravodlivosti, možno aj
hnevu, ako niekto mohol takéto niečo dopustiť.
V poobedných hodinách sme sa autobusom presunuli do
dedinky blízko Krakova, kde sme sa ubytovali v peknom
menšom hoteli. Na druhý deň ráno, hneď po chutných
raňajkách, sme sa zbalili a išli na exkurziu do krásneho
historického mesta Krakov. Tam sme si prezreli
kráľovský hrad a katedrálu, ktoré sa nachádzajú na
vápencovom návrší Wawel.
Po tejto obhliadke sme si ešte urobili dlhšiu prestávku v
centre Krakova s možnosťou nákupov a obeda. Po ňom
sme vyrazili na cestu domov - trochu unavení, ale plní
zážitkov z dvojdňovej cesty.
Mária HLADONÍKOVÁ

Deň študentstva
Deň študentstva v našej škole prebehol trochu ináč,
vyučovanie prebiehalo netradičnou aj zábavnou
formou. Na prvej hodine si žiaci spolu s triednymi
učiteľmi pripomenuli prečo je Deň študentstva a
prečo je tento deň významným dňom. Potom sa
pustili plniť rôzne úlohy a riešiť rozličné hlavolamy
na pripravené stanovištia. Mohli si tak vyskúšať
svoju pozornosť, bystrosť a pri riešení kvízových
otázok si overili aj svoje vedomosti a zručnosti.
Na stanovišti "Čo vieš o 17.novembri" sa venovali
dejinám - pripomenuli si nežnú revolúciu,
pripomenuli si udalosti, ktoré jej predchádzali a
diskutovali o tom, ako ovplyvnil život ľudí na
Slovensku 17. november 1989. Diskusie sa
premosťovali s témou ľudských práv - čo sú to
ľudské práva, aký je ich význam a ako ľudské práva
ovplyvňujú náš život a život spoločnosti.
Pomaly sa stáva na našej škole zvykom, že 17.
november je pre nás výnimočným aj preto, že už
niekoľko rokov v tento deň žiacka rada organizuje
privítanie prvákov - imatrikuláciu - a naši prváci sú
oficiálne privítaní svojimi staršími spolužiakmi do
svojich radov. Ináč to nebolo ani tento rok. Prváci
zažili zábavnú hodinku, počas ktorej im starší
spolužiaci ukázali, že vzdelávať sa je dôležité, že sa
v škole vedia aj zabaviť a škola nie je len o učení.
Veď nie nadarmo sa vraví "škola hrou."
Katarína KOVALOVÁ

Konferencia mládeže
Dňa 14.12.2018 sa
traja žiaci našej školy –
S t a n o O n o d y, J u ra j
Šarišský a Erik
Leščinský pod vedením
p.uč.
Kataríny
Kovalovej zúčastnili v
košickom Kulturparku
5. ročníka "Konferencie
mládeže 2018". Sériu
konferencií # MLADÍ, o MLADÝCH a nielen s MLADÝMI
organizuje Rada mládeže Košického kraja. Je to
iniciatíva, ktorá rozvíja mládež a pomáha k
celkovému rastu mladých ľudí.
Jedným z cieľov konferencie bolo motivovať mladých
ľudí pozitívnymi príbehmi ich rovesníkov z Košického
kraja, ktorí sa dokázali presadiť a teraz si plnia svoje
sny. Príbehy, ktoré sme si vypočuli, boli naozaj veľmi
pútavé. Napríklad, vypočuli sme si ako vznikla
kritická kniha o Košiciach a spoznali sme príbeh
súčasného 18-ročného poslanca miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Košice-Pereš. Okrem
toho sme získali aj informácie o programoch
IUVENTY / eurodesk, erasmus, či o Európskom zbore
solidarity, ktoré umožňujú aktívnej mládeži riešiť
rôzne problémy mladých (napr. tvorivosť a kultúra,
vzdelávanie a kvalita života, ochrana prírody a iné).
My sme z konferencie odchádzali spokojní, s novými
informáciami, s dobrým pocitom a možno s tým, že
niektorí začali premýšľať o tom, ako si sami začnú
plniť svoje sny.
Katarína KOVALOVÁ

Proeduco
Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO
EDUCO sa konal v dňoch 5. – 6.
decembra 2018. Bol to v poradí už 12.
ročník. Tentokrát miestom konania
bola Steel Aréna v Košiciach. Opäť na
jednom mieste boli prezentované programy pre
stredoškolákov, vysokoškolákov, mimoškolské
vzdelávanie, možnosti pracovného uplatnenia ,
cestovania a doplnkového vzdelávania mladých.
Našimi susedmi boli zástupcovia firmy U.S. Steel
Košice, ktorí najmä v osobe Ing. Dušana
Malindžáka okrem iného informovali širokú
verejnosť o výhodách, ktoré poskytuje košická
oceliareň žiakom SOŠ Šaca. A to nie len počas
štúdia, ale
i možnosti uplatnenia po ukončení
školy v tejto firme. Žiaci základných škôl sa
zaujímali o výhodách štúdia na našej škole,
mimoškolských aktivitách ako aj možnostiach
pracovať vo firme U.S.Steel. Opäť zaujala a
úspech zožala naša laserová gravírka. Žiaci sa
prezentovali aj legom, na ktorom pracovali v rámci
súťaže AMAVET. Za žiakov školu v našom stánku
reprezentovali z III.T - Roland Szlafkai, zo IV.TMarek Čižmár, Vlado Vavrák. Keďže sú to
maturanti, tak im patrí veľmi úprimné ĎAKUJEME
za štvorročnú aktívnu a vzornú reprezentáciu
našej školy.

Vianočná rozlúčka
Čas vianočný, čas
sviatočný... čas, kedy
sa strieda rok s rokom
a dobrým zvykom
býva pred odchodom
na prázdniny rozlúčiť
sa a popriať si
„šťastné a veselé“. Aj
žiaci našej školy
popriali všetkým
krásne Vianoce a 21. decembra vianočnými vinšami
a koledami prispeli k vianočnej atmosfére. Po skončení
krátkeho programu sa rozišli do svojich domovov, ku
svojim najbližším, aby mohli v pokoji prežiť Vianoce.
Katarína KOVALOVÁ

NAŠI PRVÁCI A MATURANTI
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