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Slovo maturanta
„Po maturite prestáva platiť
rozvrh hodín, začína platiť
rozvrh rokov.“
Takýto citát povedal český
moderátor,
publicista
a spisovateľ Rudolf Křesťan.
Maturita ako iste všetci vieme, je skúškou dospelosti
a ukončenia strednej školy. No ako sa na
ňu pripraviť a neprísť pri tom o nervy?
Myslím si, že maturita je prvá veľká skúška, ktorá nás odprevadí zo života
detí do života dospelých. Niektorí sa po
nej rozhodnú ďalej študovať, iní začať
pracovať a niektorí si ju musia zopakovať.
Čo všetko obnáša táto skúška a ako sa na
ňu pripraviť?
Maturita je zhrnutie všetkých vedomostí a zručností, ktoré sme sa naučili

Obsah
Slovo maturanta

1

Prečo voláme
MAREC mesiac
knihy?

1

Jazyky
a ich hodnota

2

Ľudovít Štúr
v 21.storočí

2

Úspešný
v angličtine

2

Špeciálna cena
odbornej komisie

3

Buduj svoj úspech
od začiatku

3

Žiacka školská
rada = Školský
parlament

3

Koľko lásky sa
zmestí do krabice

4

Pomoc Ukrajine

4

Život na intráku

4

počas
štúdia na strednej škole. Avšak stačí sa
nám učiť priebežne a potom len napísať
nejaký test? Moja odpoveď znie určite
nie. Hoci si myslím, že priebežné učenie
počas štúdia nie je najlepší spôsob ako
zvládnuť maturitu, kľúčové sú posledné
mesiace, kedy majú žiaci čas oprášiť si
staršie
učivá,
pochopiť
tie
nové
a dotiahnuť
svoje
vedomosti
k dokonalosti. Maturita ako taká pozostáva z dvoch častí, písomnej a ústnej a na
odborných školách aj z praktickej časti.
Najhoršia je podľa mňa písomná časť,
pretože sa pri nej človek nevie vynájsť
tak ako pri ústnej, nakoľko nemôže rozprávať.
Hoci
je
maturita
jedna
z najväčších skúšok akej mladí ľudia čelia, treba si uvedomiť, že stále je to len
skúška, ktorá sa pri troche snahy
a šťastia dá zvládnuť.
maturant

Prečo voláme MAREC mesiac knihy?
Dnes
čítanie
považujeme za základnú znalosť a pre mnohých z nás je tiež veľkou zábavou, no nebolo tomu vždy tak. V 18.
storočí mnohí ľudia
pokladali čítanie kníh
za nepotrebnú vec.
Venovali sa mu iba
vzdelanci a bohatí ľudia, ktorí boli oveľa
gramotnejší a mohli si
knihy dovoliť. Práve v
tom období vznikol marec mesiac knihy. Prvý jarný mesiac
bol vyhlásený ako mesiac knihy v roku 1955 na počesť významného slovenského buditeľa Mateja Hrebendu.
Kto bol Matej Hrebenda ? Matej Hrebenda bol ľudový spisovateľ a šíriteľ slovenskej a českej knihy. Narodil sa
aj zomrel v marci. Počas svojho života sa venoval zbieraniu
kníh a čítanie mal rád aj napriek tomu, že celý život trpel
silnou poruchou zraku. Prispel
k vybudovaniu viacerých kniž-

níc. Svoju súkromnú zbierku
kníh daroval Matici slovenskej
a prvému slovenskému Gymnáziu v Revúcej. História kníh
a čítania na Slovensku Historicky najstaršou dochovanou
knihou na území Slovenska je
Bardejovský katechizmus z
roku 1581. Napísaný bol v
slovakizovanej češtine. Dnes
máme na Slovensku viac než
1 500 vydavateľstiev a zhruba
40% populácie patrí medzi
aktívnych čitateľov.
Čítajme, v knihách je
ukrytý poklad V dôsledku ras-

túceho vplyvu televízie a počítačových hier je potreba vrátiť knihy do
radov
mládeže
dosť veľká. Aj keď
sledovanie
médií
nám
zabezpečí
dostatočný príjem
informácií, na rozdiel od knihy im
často chýba hlboký
odkaz
uvedený
pútavou
formou.
Práve v knihách sa ukrýva
skutočná
múdrosť,
ktorá je tým najcennejším pokladom. Ten nám
pomáha pri podpore slovnej zásoby, získavaní vedomostí, budovaní fantázie, no len za predpokladu, že vsadíme na vhodnú literatúru.
„Knihy sú ako dvere.
Otvoríte ich a vstúpite do
iného sveta.“ – Jeanette
Winterson
Jarka Plavčková
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Jazyky a ich hodnota
Medzinárodný deň materinského jazyka bol vyhlásený Generálnou konferenciou
Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) v novembri
1999. Po prvý raz sa 21. február ako Medzinárodný deň
materinského jazyka oslavoval v roku 2000.
Medzinárodný deň materinského jazyka má viesť k
tomu, aby si všetky národy
sveta uvedomili hodnotu jazykov. Jazyky sú najsilnejšie
nástroje na zachovanie a rozvoj nášho hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva. Všetky kroky na podporu
šírenia materinského jazyka
slúžia nielen k podpore jazykovej rozmanitosti a viacjazyčnému vzdelaniu, ale aj k
rozvoju plnšieho povedomia o

jazykových
a
kultúrnych tradíciách po celom svete a inšpirujú solidaritu založenú na
porozumení,
tolerancii a dialógu.
V súčasnosti si
ho pripomínajú vo viacerých štátoch, napríklad Austrália, Bangladéš, Brazília, Čile, Čína,
Francúzsko, India, Japonsko,
Juhoafrická
republika, Kuba, Maďarsko, Mexiko, Nikaragua,
Rakúsko, Rusko, Srbsko, Španielsko. Aj na
Slovensku už niekoľko
rokov sa zameriava pozornosť na tento deň.
Materinský jazyk je jedinečný, a pre-

to práve deň, akým je
Medzinárodný deň materinského jazyka, je
vhodnou
príležitosťou
pripomenúť si, že zásluhou svätých Cyrila a
Metoda, Antona Bernoláka, Ľudovíta Štúra a
ďalších má slovenský
jazyk kodifikovanú podobu a denne ho používame ako štátny jazyk.
žiaci I.T

Ľudovít Štúr v 21.storočí
Ako by vyzeral a čo by robil Ľudovít Štúr v
21.storočí?
V súčasnosti by bol veľmi aktívnym influencerom. Svojich followerov by pravidelne informoval
o politickom dianí na Slovensku a o správnom
používaní spisovnej slovenčiny.
Ako politik by presadzoval zákaz používania cudzích slov na Slovensku. Pravidelné každoročné
výstupy na Devín by nahradil výstupom na Lomnický štít, na ktorý by sa vyviezol lanovkou.
Staromládenecký život by zmenil, bol by najmenej trikrát rozvedený. Venoval by sa podcastovej
činnosti, v ktorej by posudzoval súčasnú literárnu tvorbu. Nosil by pohodlné značkové
oblečenie. Svoju povestnú bradu by si upravoval u barbiera. Ako zástanca zdravého životného štýlu, bol by na raw strave .
žiaci IV.P

Úspešný v angličtine
Dňa 8.2.2022 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v ANJ, ktorého sa dištančne zúčastnil žiak
III.PPS SAMUEL PAČ, náš víťaz okresného kola
tejto súťaže.
Vďaka svojmu úsiliu aj napriek silnej konkurencii
obsadil veľmi pekné 3. miesto v jazykových kompetenciách kategórie 2D.
Samuelovi BLAHOŽELÁME a veríme, že jeho úspechy inšpirujú aj ďalších našich žiakov k intenzívnejšiemu štúdiu cudzích jazykov nielen pre radosť
z komunikácie, ale aj pre svoj osobnostný a budúci
profesijný rast.
Janka Bohňáková
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Špeciálna cena odbornej komisie
na Festivale vedy a techniky
Za poctivú prácu—zaslúžená odmena.
Lukáš Gališin z III.DM sa v dňoch 7-9.11.2021 zúčastnil na celoštátnom kole Festivalu vedy a techniky
AMAVET 2021, kde prezentoval svoju prácu Inteligentné riadenie motorov.
Počas prípravy ho viedla pani učiteľka Ing. Baltesová a úspešne spolupracoval s firmou GlobalLogic Slovakia, kde bo jeho mentorom Ing. Daniel Demčák.
Vznikla úžasná symbióza medzi študentom, učiteľom
– zástupcom školy a samotným mentorom.
Po dlhej dobe sa podarilo, aby sa súťažiaci s komisiou stretli naživo, za čo ďakujeme organizátorom.
Odborným garantom Festivalu je Slovenská akadémia vied spoločne s univerzitami – Žilinská univerzita
v Žiline, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Uni-

verzita P.J. Šafárika v Košiciach a Slovenská
technická univerzita v Bratislave.
V ťažkej konkurencii sa mu podarilo osloviť porotu a získať Špeciálnu cenu odbornej
komisie.
Gratulujeme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu!
Eva Kovalčíková
AMAVET klub 960

Buduj svoj úspech od začiatku
Aj napriek tomu, že sme stredná odborná škola, naša
spolupráca s vysokými školami je vysoko aktívna. Úzko spolupracujeme s Fakultou materiálov, metalurgie
a recyklácie a Strojníckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach.
Naši hutníci absolvujú pravidelné exkurzie a odborné
prednášky. Dokonca aj v čase pandémie sa do odborného sveta pripájali online formou.
Dňa 1.2.2022 trieda IV.B absolvovala naživo prednášku na tému "Buduj svoj úspech od začiatku. Spoznaj
svet materiálov."
Veľké poďakovanie patrí Ing. Milošovi Matvijovi, Phd. z Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach.
Prednáška ich zaujala a veríme, že sa im ten úspech podarí vybudovať.
Petra Demeterová

Žiacka školská rada = Školský parlament
Podľa novely zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov od 1.1.2022 došlo ku
zmene názvu.
My, členovia Žiackej školskej rady, od 1.1.2022 pokračujeme
v nezmenenom zložení vo svojej činnosti pod názvom
"Školský parlament“.
Sme aktívni. Za pravidelnými akciami, ako sú Deň študentstva, Imatrikulácia, Mikuláš a mnoho ďalších, je množstvo
hodín strávených prípravou. Preto si ceníme spoluprácu s Regionálnym centrom mládeže v Košiciach.
Dňa 4.3.2022 sa uskutočnilo naše prvé plánovacie stretnutie
školského parlamentu, ktoré 4.3.2022 viedol Jakub Szepesgyorky z RCM v Košiciach.
Už teraz sa tešíme na ďalšie aktivity.
členovia ŠP a Katka Kovalová
koordinátor ŠP
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Koľko lásky sa zmestí
do krabice od topánok?
Tento rok sme sa aj my zapojili do krásneho
projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od
topánok?“
Veľmi sa tešíme, že napriek náročnej pandemickej dobe, táto nádherná myšlienka oslovila
také množstvo ľudí aj v našej škole. Je to prejav lásky, empatie a úcty voči seniorom,
ľuďom, ktorí sú niekedy tak veľmi osamelí.
Veríme, že sme drobným darčekom vyčarili
úsmev na tvári a potešili naše starenky
a starčekov.
Gabriela Špaková a Lucia Šimková

Korčulovanie

Vychádzka

Pomoc Ukrajine
Aj naša škola sa zapojila do humanitárnej pomoci pre Ukrajinu. Vyzbierané veci putovali
priamo zo školy na miesto, kde ich potrebujú
Katka Kovalová

Hokej

ŠACÁK - Časopis Strednej odbornej školy priemyselných technológií v Košiciach
Redakcia: M gr. J armila P LAVČKOVÁ, M gr. Eva KOVALČÍ KOVÁ
Adresa redakcie: SOŠ P T, Učňovská 5, 040 15 Košice
Za príspevky ďakujeme učiteľom a žiakom SOŠ PT Košice.
Foto: autori článkov.
Elektronickú podobu Šacáku nájdete na www.sossaca.sk, na FB a INSTAGRAME školy.
Časopis vychádza pre vnútorné potreby školy.

