ČASOPIS ŠTUDENTOV STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY V KOŠICIACH - ŠACI

SLOVO REDAKCIE
Milí študenti, prváci, starší žiaci i maturanti!
Už sme aj zabudli, že boli nejaké letné prázdniny, školský rok je v plnom prúde,
ba dokonca už bilancujeme aj výsledky za 1. štvrťrok. A za tento štvrťrok sme nielen nazbierali prvé známky v jednotlivých predmetoch, ale sme už stihli aj veľa
zažiť a vidieť.
O tom, že sme tento školský rok začali skutočne aktívne a že život žiakov v našej
škole je naozaj pestrý, sa môžete dočítať na nasledujúcich stránkach Šacáku. Veríme, že toto prvé vydanie v tomto školskom roku Vás zaujme a pobaví.
A opäť pozývame k spolupráci na školskom časopise, kto má chuť pracovať v redakčnej rade, písať články,
fotiť, kresliť, či len tak prispievať rôznymi zaujímavosťami, oslovte nás, rady každú vašu iniciatívu privítame.
Želáme pokojné novembrové dni a úspešný štart do ďalšieho štvrťroku ...
LUCIA GURBÁĽOVÁ, EVA KOVALČÍKOVÁ
Všetky informácie o dianí
na škole nájdete na našej
novej webovej stránke
www.sossaca.sk alebo na
FB Soš Košice - Šaca.

MOSTY BEZ BARIÉR PRIBENÍK 2017
V parku pri historickom kaštieli Majláthovcov v Pribeníku sa 20.9.2017 zišli študenti
z desiatok stredných škôl z Košického kraja na 9. ročníku akcie Mosty bez bariér.
Cieľom celodenného festivalu tvorivosti a
spolupráce zdravotne znevýhodnených a
zdravých detí je vzájomné spoznávanie sa a
prezentácia stredoškolákov z celého Košického kraja.
V areáli parku bol pre všetkých účastníkov
pripravený pestrý tanečný a spevácky program na ústrednom pódiu,
sprievodný program prebiehal aj v átriu
kaštieľa. Tento rok sa ako diváci zúčastnili žiaci II.T a II.BD.
A keďže máme čo ukázať ako škola, po
prvýkrát sme sa prezentovali aj my. Medzi školami sme mali svoj stánok,
v ktorom tradične najviac zaujal všetkých gravírovací stroj. Chlapci, Juraj
Šarišský (II.T) a Vlado
Vavrák (III.T), prezentovali Lego robotickú
tlačiareň
a
vozík
s robotickou rukou.
Veríme, že sme mladých návštevníkov podujatia zaujali.
EVA KOVALČÍKOVÁ
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TÝŽDEŇ DOBROVOĽNÍCTVA
Aj tento rok sme sa zapojili do týždňa dobrovoľníctva. V stredu 20. septembra 2017
sa na Územnom spolku SČK, Komenského 19, v Košiciach naši žiaci Peter Cmorík
z II.T a Alex Bodnár z II.MPS zúčastnili Workshopu „Čo nám koluje v žilách?“. Dozvedeli sa veľa vecí, napr.: prečo je potrebné krv darovať, ako motivovať spolužiakov
a usporiadať mobilný odber na škole, kto môže byť darcom. Krv je najvzácnejšia kvapalina, má cenu života a nikdy nevieme, kto z nás alebo z našich blízkych bude takúto pomoc potrebovať. Chlapcom držíme palce pri zdieľaní nadobudnutých skúseností medzi spolužiakmi.
LUCIA ŠIMKOVÁ

SIMULOVANÝ ODBER KRVI
V spolupráci so Slovenským červeným
krížom územný spolok Košice – mesto sa
takmer 20-členná skupina žiakov školy
s pani uč. Ing.Katarínou Kovalovou a našou pani psychologičkou Mgr.Luciou
Šimkovou
zúčastnila
aktivity
„SIMULOVANÝ ODBER KRVI“ na odberovom pracovisku Národnej transfúznej
služby v Košiciach-Šaci (vstupný areál
USSteel).
Pred aktivitou sme len tušili čo nás čaká
a niektorí sa dokonca aj báli ... ale to
sme sa nemuseli. Už pri vstupe na Hematologicko-transfuziologické oddelenie
nás milým úsmevom na tvári prijala vrchná sestra, už vtedy
z nás všetka tréma a obavy opadli. Pracovníčky tohto oddelenia
sa nám venovali naozaj naplno. Po krátkom príhovore a podaní
základných informácií o darovaní krvi – prečo by sme mali darovať krv a aké podmienky musí darca spĺňať sme si pozreli aj dotazník pre darcov. Potom sme nazreli do ambulancií kde sa odbery realizujú. Videli sme proces spracovania krvi, aj to kde a
ako sa krv uskladňuje, videli sme naozaj všetko ako sa pracuje
s odobratou krvou. Niektorí sme našli aj odvahu a keď sme mali
možnosť zistiť svoju krvnú skupinu tak sme neváhali
a odhodlane sme nastavili svoj palec. Odísť z oddelenia sa nám
veľmi nechcelo lebo atmosféra bola naozaj veľmi príjemná. Čas
hral však proti nám a museli sme povedať „Ďakujeme za túto príležitosť, aj za pútavé rozprávanie
a dovidenia“. S novými informáciami a vedomosťami, ktoré budeme radi a s hrdosťou šíriť medzi spolužiakmi a kamarátmi sme sa vrátili späť do školy. Vieme, že sa oplatilo zúčastniť tejto aktivity. Koľkí mladí
sa rozhodnú svojich sladkých osemnásť osláviť práve darovaním krvi a možno to bude aj niekto z nás.
Možno keď sa podelíme s pocitmi a informáciami s kamarátmi tak sa aj oni pridajú a rozhodnú sa darovať krv, veď možno svojou „kvapkou krvi“ niekomu zachránime život.
ÚČASTNÍCI AKTIVITY - NÁDEJNÍ DARCOVIA KRVI

BOLI SME V DIVADLE

iBOBOR

Dňa 27.9.2017
sme sa zúčastnili
divadelného
predstavenia
–
operety
„Noc
v
Benátkach“
spolu s pani učiteľkou Mgr. Máriou Lenhardtovou, ktorá vedie
na škole divadelný krúžok. Predstavenie sa všetkým páčilo, prvýkrát sa nám podarilo sledovať
predstavenie z lóží. Už teraz sa tešíme na ďalšie
predstavenie.
ŽIACI IV.P TRIEDY

Dňa 6.novembra prebehla na našej škole informatická
súťaž iBobor. Súťaže sa zúčastnilo 70 žiakov. Hlavným cieľom súťaže bolo podporiť u žiakov záujem
o informačné a komunikačné technológie.
MONIKA VARGOVÁ
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ČÍSLO: 1

ENVIRO OKIENKO
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ TEPLÁREŇ KOŠICE
Dňa 21.septembra sa v rámci Dňa otvorených dverí
žiaci II.MPS triedy (16 žiakov) zúčastnili na exkurzii
v Teplárňach TEKO Košice. V rámci moderovanej
prehliadky mali možnosť navštíviť výrobné
a prevádzkové priestory spoločnosti, vypočuť si niečo o histórii firmy a pozrieť si vystavené exponáty –
potrubie po poruche, mlecie gule a iné zaujímavosti.
MONIKA VARGOVÁ

EXKURZIA DO KOSITU
Ľudia vyrábajú veľmi veľa odpadu. U nás
v Košiciach sa o jeho spracovanie stará spoločnosť
KOSIT. V environmentálnom centre KOSITu nám
2. októbra ukázali, že je dôležité odpad triediť. Potom z neho nie sú smeti, ktoré znečisťujú Zem, ale
po spracovaní sa dajú z neho vyrábať nové veci.
ÚČASTNÍCI EXKURZIE

EKOTOPFILM
Dňa 17.októbra sa žiaci II.MPS a II.P triedy (20 žiakov) zúčastnili na Junior festivale ekotopfilm v Košiciach. Filmový program
obsahoval filmy o ochrane ŽP. Po filmovovom predstavení si
všetky triedy spolu zasúťažili
a ako odmenu si domov odniesli
malý živý stromček.
MONIKA VARGOVÁ

SVETOVÝ DEŇ ZDRAVEJ VÝZIVY
A tradícia pokračuje...
Aj tohto roku sme si na
škole pripomenuli Svetový deň zdravej výživy. Do
prípravy produktov zapájame žiakov, tento
krát to boli prváci z I.MT
spolu s učiteľkami Ing.
Skálovou, Ing. Srnkovou
a Mgr. Vargovou. Žiaci okrem príprav obložených mís
doniesli aj domáce produkty zdravej výživy: džemy,
sirupy, liečivé sirupy aj produkty zo záhrad. No samozrejme, zapojili sa tradične aj naši učitelia a iní zamestnanci... a tak môžeme povedať, že ďalší rok je
táto akcia úspešne za nami a tešíme sa o rok zas.
ZDENKA SKÁLOVÁ

TRETIACI V STEEL PARKU
9. októbra 2017 trieda III.BPS, spolu so svojou
triednou učiteľkou p. Gurbáľovou a s p. učiteľom
Černákom, navštívila známu košickú kreatívnu
fabriku Steel park.
V zábavnom technickom centre Steel Park sme videli veľa interaktívnych exponátov demonštrujúcich príbeh ocele. Vyskúšali sme si aktívne hranie
sa s exponátmi z oblasti fyziky, optiky, geológie,
magnetizmu, hutníctva, biometriky, strojárenstva
a ďalších a navštívili sme aj bádateľské laboratórium, kde sme robili aktivity na tému Ako oklamať
svoje zmysly. Bolo to veľmi zaujímavé spestrenie
vyučovania a už teraz sa tešíme na nejakú ďalšiu
exkurziu.
LUCIA GURBÁĽOVÁ A ŽIACI III.BPS
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EXKURZIA –
TECHNICKÁ UNIVERZITA

Dňa 19.10.2017 sa trieda I.P pod vedením
Ing.Kataríny Kovalovej zúčastnila exkurzie na
TU V Košiciach. V priestoroch Katedry strojárskych technológii a materiálov sme navštívili laboratórium mechanických a technologických skúšok. V laboratóriu sme mali pútavú prednášku a možnosť vidieť niektoré
skúšky materiálov , napr. ťahovú skúšku,
skúšky tvrdosti a vrubovej húževnatosti. Je
lepšie raz vidieť ako 100-krát počuť sa hovorí
a verte, že je to tak. Takto sme si rozšírili vedomosti z odborných predmetov. Reálne sme
videli ako sa materiály skúšajú a niektoré
skúšky sme mohli vykonať aj sami. Vtedy
sme si postupne uvedomovali aké dôležité je
poznať materiály a ich základné vlastnosti.
Ďakujeme.

SPRÁVNA VOĽBA POVOLANIA
ČÍSLO 4

V dňoch 24. a 25. októbra 2017 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.
Dôstojne nás reprezentovali naši žiaci Marek Čižmár, Maroš Hudák a Vlado Vavrák (III.T) a pedagógovia Mgr. Gabriela. Špaková a Ing. Peter Orgonáš.
GABRIELA ŠPAKOVÁ

ÚČASTNÍCI EXKURZIE

EXKURZIA MAGNA GETRAG
Dňa 26.10.2017 sa žiaci z tried IIIP a III.D zúčastnili exkurzie v podniku Magna Getrag.
Exkurzia bola veľmi zaujímavá. Žiaci mali možnosť sa zoznámiť s organizáciou výroby, videli obrábanie jednotlivých
dielov prevodovky na výrobných, mäkkých i tvrdých linkách, laserové zváranie, tepelné spracovanie súčiastok,
dopravu a manipuláciu s materiálom . V celej firme vládol
dokonalý poriadok a na mnohých miestach továrne bolo
vidieť veľké kontajnery na ekologické triedenie odpadu.
MAGDALÉNA BROŽOVSKÁ

SPRÁVY ZO ŠPORTU
 26.9.2017 sa na Aničke v Košiciach uskutočnilo regionálne kolo v cezpoľnom behu. Školu reprezentovali
Nicolas Jenčuš (II.MPS), Vlado Vavrák a Marek Čižmár (III.T).
 10.10.2017 sa uskutočnilo krajské kolo v cezpoľnom behu. Školu reprezentovali Nicolas Jenčuš (II.MPS),
Vlado Vavrák a Marek Čižmár (III.T).
 17.9.2017 sa uskutočnilo regionálne kolo v bedmintone chlapcov SŠ.
 19.10.2017 sa uskutočnilo regionálne kolo v stolnom
tenise.
 8.11.2017 sa uskutočnilo
regionálne kolo v nohejbale
chlapcov SŠ.

Eva HUDÁČKOVÁ
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