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Úvodník
V tomto roku máme predĺžené
jesenné prázdniny.
A máme tu prvé prázdniny v tomto školskom
roku. Jesenné. Ich neodmysliteľnou súčasťou sú
vždy aj sviatky úcty a spomienky na našich
zosnulých príbuzných, priateľov, známych.
Kladieme kvety, pálime sviečky na hroboch tých,
ktorých sme poznali, s ktorými sme niečo prežili,
ktorých máme vo svojich srdciach aj teraz, keď
už nie sú medzi nami. A je to správne.
Spomenieme si na nich, na ich život, na ich
prácu, na ich zásluhu o našu prítomnosť. Je to
dobrá tradícia, spája nás s našimi predkami a s
našimi potomkami. Spája nás s tými, ktorí
nejakým spôsobom ovplyvnili naše osobné, ale
i širšie dejiny. Život každého človeka súvisí so
životmi jeho predkov a hovorí sa, že kto si nectí
minulosť, nezaslúži si ani budúcnosť.
V tejto súvislosti sa žiada pripomenúť i taký
významný medzník v dejinách nášho národa,
akým bol vznik Československej republiky. Zvlášť
preto, že aktuálne ide o jeho sté výročie. 30.
októbra v tomto roku dokonca máme pri tejto
príležitosti i mimoriadny jednorazový štátny
sviatok (a i dlhšie jesenné prázdniny) a z médií
sledujeme rôzne podujatia a oslavy konané
práve kvôli tomuto výročiu. A treba povedať, že
táto udalosť si takúto pozornosť naozaj zaslúži.
Vznik Československa bol zlomovým kľúčovým
momentom pre zachovanie slovenského národa
a pre jeho identitu. Aj vďaka tomu sme dnes
tým, čím sme. Ak by vtedy nevznikol spoločný
štát Čechov a Slovákov, existencia slovenského
národa vo vtedajšom svete by bola vážne
ohrozená.
Buďme hrdí na naše dejiny - vytvárali ich naši
predkovia. Vážme si činy našich predchodcov robili ich s vedomím, že my sa budeme mať
lepšie. Aj keď je jasné, že nie vždy im vyšlo
všetko tak, ako to chceli, ako si to naplánovali.
V boji za správnu vec sa však vždy vedeli spojiť a
neodradili ich prekážky. Aj preto si zaslúžia našu
úctu a tichú spomienku, v tieto dušičkové dni,
ale i v ktorýkoľvek iný čas.
Lucia Gurbáľová
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Postúpili sme do celoštátneho kola!
Veda a technika vládne
svetom. 18.10.2018 sa na
Prírodovedeckej fakulte
UPJŠ
v Košiciach
uskutočnilo krajské kolo
Festivalu vedy a techniky
AMAVET.
Náš klub, Amavet 960,
ktorý už
niekoľko rokov
pracuje na našej škole
zastupovali Juraj Šarišský
a Ro l a n d S z l a f k a i . Po d
taktovkou
hlavného
majstra Mária Tamáša a s
pomocou pani učiteľky Evy
Kovalčíkovej
venovali
príprave veľa času.
Nakoniec sme na krajské
kolo šli s dvoma prácami –
HomeControl, teda
inteligentná domácnosť
a Triediaca linka riadená
Arduinom. Linka, v ktorej
sú prepojené dva
elektronické svety – Lego
a Arduino. A keďže robotika
vládne svetom,
LEGO
vládne svetom, tak sa
našim podarilo sa do toho
sveta prebiť. Postúpili sme
na celoštátne kolo do
Bratislavy. Na prípravu
máme málo času, ale
veríme, že sa
na
celoštátnom
kole
nestratíme.
Gratulujeme a držíme
palce!
Eva Kovalčíková

Trojtýždňový pobyt v Maďarsku

Cez program ERASMUS + pre oblasť vzdelávania a odbornej
prípravy sa naši žiaci zúčastnili
projektu zvyšovania kvality
technického rozhľadu. Projekt bol určený pre žiakov študijných
odborov – mechanik elektrotechnik, mechanik strojov a zariadení
a programátor obrábacích
a zváracích strojov a zariadení.
Projekt bol realizovaný v maďarských závodoch v metropole
našich južných susedov, v Budapešti. Túto prax, ako aj celú
akciu, zabezpečovala spoločnosť 1 CEBA – (First Central
European Benefit Association).
Žiaci boli ubytovaní v hosteli po piatich, troch
a dvoch na
izbách. Pre prax boli rozdelení do skupín.
Vo firme s názvom EMIL FREY (pobočka TOYOTA) praxovali traja
programátori štvrtého ročníka. Pracovali na opravách
automobilov zameraných na japonské značky. Taktiež vo firme
EMIL FREY (pobočka CITROEN) bol zaradený jeden mechanik
strojov a zariadení a ďalší traja programátori tretieho ročníka.
Venovali sa hlavne opravám karosérií automobilov ako aj
montáži a demontáži rôznych autodielov. Vo firme BEGAVILL
k.f.t. praxovali traja žiaci zo štvrtého ročníka zo študijného
odboru mechanik elektrotechnik. Práca v tejto firme bola
zameraná na výrobu núdzového osvetlenia priamo v centre
hlavného mesta.
Vo voľnom čase sme okrem spoznávania pamiatok a krás
Budapešti (tak cez deň ako aj pod večerným osvetlením)
navštevovali aj rôzne kultúrne a športové podujatia, pozreli sme
si Budapeštianske Tropicarium so zaujímavým podmorským
životom, navštívili sme palác zázrakov, kde sme videli množstvo
technických zaujímavostí a hlavolamov. Na precvičenie logického
myslenia sme si zasúťažili v Budapeštianskom Escape room
a v závere pobytu sme boli na obhliadke múzea s názvom Dom
teroru.
Študentov počas pobytu v Budapešti sprevádzal učiteľ Ing. Peter
Husz.
Peter Husz

Európska Noc
výskumníkov
V piatok
28.9.2018 sme so
skupinou žiakov 2.ročníka
absolvovali exkurziu na Festivale
vedy – Európska Noc výskumníkov.
V priestoroch obchodného centra
Atrium Optima sme navštívili
stánky a prezentácie z univerzít Technickej univerzity v Košiciach,
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika,
Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach, Univerzity
Komenského v Bratislave,
Prešovskej univerity v Prešove a
výskumných ústavov Slovenskej
akadémie vied.
Festival vedy nám priblížil tie
najzaujímavejšie výsledky
slovenskej vedy a osobnosti, ktoré
sa vďaka svojmu výskumu presadili
aj za hranicami nášho štátu.
Množstvo stánkov bolo
obklopených detskými aj dospelými
zvedavcami. Vyskúšali sme si
rôzne experimenty – robotickú
ruku, pohyb vo virtuálnej realite,
našu sústredenosť pri „šoférovaní“
virtuálneho auta a s pobavením
sme sledovali vyčínanie troch
obrovských švábov.
Sme radi, že sme mali možnosť
vidieť množstvo netradičných
experimentov a spoznať prácu
študentov a vedcov na vysokých
školách.
Hedviga Arbutinová

Modré nezábudky
Aj v tomto roku sa žiaci našej
školy aktívne zapojili do predaja
modrých nezábudiek, v rámci
Svetového dňa duševného zdravia.
Celoslovenskú informačnú kampaň
organizuje Liga za duševné
zdravie, ktorá aj prostredníctvom
vyzbieraných peňazí sa snaží
rozvíjať sieť starostlivosti o ľudí
s duševnými ochoreniami a ich
začlenením do spoločnosti.
Chlapcom z III.T ďakujeme za to,
že sa do zbierky zapojili a ako
dobrovoľníci oslovili ľudí v uliciach.
Gabriela Špaková

Prečo Stredoškolská odborná činnosť?!
SOČ je súťaž talentovaných stredoškolákov s mnohoročnou
tradíciou. História SOČ sa začala písať už v roku 1979, v
tom čase to bola ešte súťaž československá. Cieľom súťaže
vyhlasovanej MŠ SR je viesť talentovaných žiakov k
samostatnému a tvorivému prístupu pri riešení odborných
problémov v 18
vedných odboroch. Súťaž prebieha
spravidla v troch kolách (školské, obvodné - krajské,
celoslovenské) a uskutočňuje sa formou súťažných
prehliadok najlepších individuálnych alebo kolektívnych
prác, ktoré žiaci obhajujú pred porotou.
SOČ nie je len vedomostná súťaž. Žiaci preukazujú
schopnosť samostatnej práce a na rozdiel od iných súťaží si
vyskúšajú obhajovať prácu pred odbornou komisiou.
Rozvíjajú tak aj svoje prezentačné schopnosti a schopnosť
reagovať na otázky porotcov.

Svetový deň výživy
Deň, na ktorý u nás v škole nezabúdame
a každoročne sa zdravej výžive venujeme.
16. október – Svetový deň výživy. Od rána
skupina žiakov a učiteľov pod vedením pani
učiteľky Srnkovej pripravovala
zdravé
jednohubky. Krásne
stoly, ktorým
sa
venovala pani učiteľka Vargová, boli
pripravené v školskom klube. Rovesnícka
skupina pod vedením pani psychologičky
Lucie Šimkovej sa ujala úlohy hostiteľov.
Zelenina, zdravé nátierky, ovocie – to všetko
bolo pripravené z jediného dôvodu.
Pripomenúť, že zdravá strava by mala byť
súčasťou jedálnička každého z nás.
Eva Kovalčíková

Boli sme na Ústavnom súde
Dňa 27.9.2018 sa konal tretí ročník "Dňa
Ústavného súdu Slovenskej republiky".
Žiaci Miroslav Henkel, Marián Ivan a Július Illéš
v sprievode pani učiteľky Gabriely Špakovej mali
možnosť prezrieť si priestory, ktoré sú pre
verejnosť bežne nedostupné. Navštívili
pojednávaciu miestnosť, Sieň nezávislosti,
nahliadli do kancelárie predsedníčky ÚS, i do
prijímacieho salónika.
Súčasťou tohto zaujímavého podujatia bolo aj
uvedenie do života kompletného vydania
základného zákona nášho štátu - Ústavy
Slovenskej republiky v ilustrovanej podobe. Krst
prebiehal pod taktovkou JUDr. Mgr. Martiny
Lubyovej PhD., súčasnej ministerky školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Gabriela Špaková

Pokiaľ sa v SOČ umiestnite na popredných
miestach, máte otvorené dvere k ďalšiemu
štúdiu a pre mnohých z Vás môže byť
štartom do Vašej budúcej vedeckej kariéry,
umožní Vám šikovným spôsobom vyskúšať
si, či prípadne odbor, na ktorý pomýšľate,
Vás skutočne baví a nakoniec získate
neoceniteľné skúsenosti pre akékoľvek
zamestnanie.
4 dôvody prečo sa pustiť do SOČ:
1.
vyskúšate si vedeckú prácu
2.
vylepšíte si životopis
3.
zbavíte sa trémy
4.
spoznáte zaujímavých ľudí
Magdaléna Brožovská

Správna voľba
povolania
V dňoch 23. a 24. októbra 2018 sa uskutočnila v
priestoroch Strednej odbornej školy na
Ostrovského ulici v Košiciach prezentačná výstava
stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Košického samosprávneho kraja v spolupráci s
Magistrátom mesta Košice pod názvom ,,Správna
voľba povolania - príležitosť k úspechu“.
Tejto prezentácie sa pravidelne zúčastňujeme aj
my, aby sme priblížili žiakom základných škôl
odbory a podmienky štúdia na našej škole. Spolu
s nami bol aj zástupca firmy U. S. Steel Košice Ing. Dušan Malindžák, ktorý sa aktívne
zúčastňuje náborových aktivít v rámci dlhoročnej
spolupráce školy a firmy. Súčasťou prezentácie
bola aj konferencia pre riaditeľov a výchovných
poradcov ZŠ a SŠ v aule SOŠ Ostrovského.

V rámci bloku ,, Duálne vzdelávanie pre prax“
vystúpil generálny manažér pre zabezpečenie a
rozvoj ľudských zdrojov v U.S.Steel Košice Ing.
Milan Polča, ktorý vyzdvihol úspešnú spoluprácu
firmy a našej školy, za čo mu úprimne ďakujeme.
Veľké poďakovanie patrí chlapcom zo IV.T a IV.P
- Marekovi Čižmárovi, Vladovi Vavrákovi
a
Patrikovi Hanulovi a našim učiteľom
- pani
učiteľke Gabriele Špakovej a pánovi učiteľovi
Petrovi Orgonášovi.
Gabriela Špaková

Športujeme
26.9.2018 -Cezpoľný beh - regionálne kolo
- chlapci ako družstvo skončili na 2.mieste a
postúpili do krajského kola
3.10.2018 - Cezpoľný beh - krajské kolo
- chlapci ako družstvo skončili na 5.mieste
10.10.2018 - Veľký futbal - regionálne kolo
- družstvo nepostúpilo do krajského kola
17.10.2018 - Stolný tenis - regionálne kolo
- družstvo nepostúpilo do krajského kola
23.10.2018 - Bedminton - regionálne kolo
- družstvo nepostúpilo do krajského kola
26.10.2018 - Nohejbal - regionálne kolo
- družstvo postúpilo do krajského kola z 1.miesta
Eva Hudáčková

ŠACÁK - Časopis Strednej odbornej školy v Košiciach - Šaci
Redakcia: Mgr. Lucia GURBÁĽOVÁ, Mgr. Eva KOVALČÍKOVÁ
Adresa redakcie: SOŠ, Učňovská 5, 040 15 Košice - Šaca
Za príspevky ďakujeme učiteľom a žiakom SOŠ Košice - Šaca.
Foto: autori článkov.
Elektronickú podobu Šacáku nájdete na www.sossaca.sk
Č̌ asopis vychádza pre vnútorné potreby školy.

