ČASOPIS ŠTUDENTOV STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY V KOŠICIACH - ŠACI

17. november patrí študentom, ktorí chcú meniť svet
Deň študentstva nie je
sviatkom náhodou. Bol medzinárodnou
študentskou úniou stanovený na pripomenutie udalostí zo 17.
novembra
1939, keď bolo v
Prahe po protinacistickej demonštrácii
popravených deväť študentov
a tisíce ďalších
bolo
poslaných do koncentračného tábora
Sachsenhausen
a tiež
na
pripomenutie
udalostí
z novembra
1989,
keď práve študenti
boli
hybnou
silou
nežnej revolúcie, ktorá
priniesla
veľké
zmeny
v našej spoločnosti a posunula
nás vpred. Jednoducho povedané,
17. november nám pripomína, že študenti môžu veľmi jasne a konkrétne meniť
svet.
Každý študent, a aj každý z nás, aspoň raz pocítil ambíciu meniť svet. A možno sme
si aj povzdychli, že na to, čo urobili študenti v 1939-om či v 1989-om predsa nemáme silu, odvahu, schopnosti, príležitosť ani dôvod. Avšak na to, aby sme mohli meniť svet, nemusíme hneď organizovať revolúciu a obetovať svoje životy. Niekedy úplne stačí maličkosť – zapojiť sa do dobrovoľníckej činnosti, urobiť dobrý skutok, podporiť dobrú vec, rešpektovať rodičov, starých rodičov, učiteľov, zabojovať proti nespravodlivosti, prejaviť tolerantnosť či šíriť pozitívnu energiu a rozdávať dobrú náladu. Stačí objaviť v sebe vnútornú energiu na prekonávanie prekážok, chuť vzdelávať
sa, hľadať pravdu a rozvíjať v sebe schopnosť odlíšiť ju od lži, nebáť sa mať svoj názor a hlavne mať srdce na správnom mieste.
Tak ako tí študenti pred 78 rokmi a pred 28 rokmi, majme aj my oči otvorené, nebuďme ľahostajní voči sebe ani voči iným a všímajme si, kde a ako môžeme byť užitoční. Bojujme za skutočné hodnoty a prezentujme ich všade, kde sa dá. Rodina,
medziľudské vzťahy, mier, spravodlivosť, vzdelanie, práca, láska sú určite veci, na
ktorých by nám malo záležať. A v tejto súvislosti je dobré pripomenúť tiež, že 17.
november je zároveň aj Dňom boja za ďalšie hodnoty - slobodu a demokraciu. Práve
novembru 1989 ďakujeme za to, že dnes je sloboda v našej krajine akousi samozrejmosťou. Až pozabúdame, že práve ona je veľmi krehkou hodnotou, ktorú naozaj
treba chrániť.
Lucia Gurbáľová a Eva Kovalčíková
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PRVÁCI

V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

TRIEDA: I.B

TRIEDA: I.MT

odbor: HUTNÍK OPERÁTOR

odbor: MECHANIK MECHATRONIK
MECHANIK ELEKTROTECHNIK

triedny učiteľ: Ing. OĽGA BEHÁŇOVÁ

triedny učiteľ: Ing. ZDENKA SKÁLOVÁ

TRIEDA: I.DPS

TRIEDA: I.P

odbor: MECHANIK STROJOV A ZARIADENÍ
MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ

odbor: PROGRAMÁTOR OBRÁBACÍCH
A ZVÁRACÍCH STROJOV
A ZARIADENÍ

triedny učiteľ: Mgr. MÁRIA HLADONÍKOVÁ

triedny učiteľ: Ing. KATARÍNA KOVALOVÁ, Phd.

DEŇ ŠTUDENTSTVA - IMATRIKULÁCIA
16.november - deň iný, výnimočný. V tento deň sa na našej škole neučilo. Učitelia si pre študentov pripravili rôzne vedomostné súťaže, kde si mohli žiaci overiť pozornosť, pamäť, dozvedeli sa nové poznatky, ale hlavne sa zabavili.
Po aktivitách v triedach nasledovala pre žiakov prvého ročníka slávnostná chvíľa - imatrikulácia, ktorú pripravili členovia ŽŠR spolu so svojimi spolužiakmi, pod taktovkou Ing. Katky Kovalovej.
Prváci, pekne ustrojení, nastúpili v telocvični pred svojich spolužiakov. Vtipne a zároveň originálne sa predstavili spolužiakom, aj učiteľom. Ako to už na našej škole chodí, aj títo prváci boli
postavení pred úlohu dokázať všetkým zúčastneným svoje schopnosti a zručnosti. Tie dokazovali pri skladaní puzzle, fúkaní balónov i skladaní hesla ako aj pri hľadaní a spájaní skrutkového spoja.
Súčasťou kultúrneho programu bolo aj vystúpenie rapového tria z triedy I.P s originálnou
skladbou, ktorou predstavili svoju triedu. Krátko sa všetkým prihovoril aj Ing. Peter
Smolnický, zástupca riaditeľa.
Veríme, že si všetci tento deň užili. Deň študentstva sa predsa patrí osláviť.
-rr-

Školský rok: 2017/2018

MIMORIADNE VYDANIE

Logické hlavolamy

Otestuj svoju pozornosť

Zápalkové hlavolamy

Logické úlohy

Vyznanie lásky

Šípky

Puzzle

Mýtus alebo fakt
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MIMORIADNE VYDANI E

SLÁVNOSTNÁ IMATRIKULÁCIA
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