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SLOVO REDAKCIE
Vstalo slnko spoza hory, po nebíčku kráča
Aj keď leto má mať podľa kalendára svoj oficiálny začiatok 21. júna,
slnko sa v tomto
roku už od začiatku mája
na oblohe vyníma akoby mu patril
svet
a už
dosť dlho nám dáva celkom
slušne pociťovať
teplo
svojich
lúčov.
Verme,
že sa bude takto veselo
usmievať i na
našich
žiakov
počas
prázdnin a
na všetkých pedagógov
a zamestnancov
našej školy, ktorí
budú
dovolenkovať,
rekreovať sa a užívať leto
už kdekoľvek a akokoľvek.
Všetkým na cestách a necestách počas nasledujúcich letných mesiacov želáme šťastnú cestu, šťastný návrat domov a krásne letné zážitky .
Dovidenia v septembri!
Redaktorky Šacáka

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA
V CNC SÚSTRUŽENÍ A FRÉZOVANÍ
V dňoch 25. - 27.4.2018 sa Bence ŠMAJDA zo
IV.P zúčastnil finálového kola 4. ročníka Majstrovstiev Slovenska v CNC sústružení a frézovaní. Na súťaž sa pripravoval pod vedením pána majstra Mgr. Petra MACÁKA.
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Obsadil krásne 3.miesto v CNC sústružení. Úspechy našich žiakov sú úspechmi celej školy
a to nás veľmi teší. Gratulujeme!

11. ročník súťaže Mladý zvárač sa uskutočnila na
SEŠ v Tlmačoch dňa 21. marca 2018. Našu školu
úspešne reprezentovali Petra Maružánová, Tibor
Andó a Kamil Dvorovčík (III.P) a Lukáš Hanusin
a Dominik Kováč (III.BPS). Súťažili v troch metódach zvárania. Naša škola napokon obsadila
v súťaži družstiev celkovo 3.miesto.

-rr-

Juraj PARNAY
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ZAPOJILI SME SA DO DŇA NARCISOV
Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy
proti rakovine. Magický dátum – v piatok 13. – tého apríla zaplavili ulice žlté narcisy. Ako každý rok aj naša
škola sa zapojila do tejto zbierky a do ulíc sa vybralo 12
dobrovoľníkov z radov našich žiakov. Pripínali narcisy
ľuďom, ktorí sa rozhodli vyjadriť podporu a spolupatričnosť
s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Podarilo sa nám vyzbierať
687,91 €. Ďakujeme všetkým, ktorí im do pokladničky prispeli akoukoľvek sumou, pretože tým podporili dobrú vec.
Eva KOVALČÍKOVÁ

BRANNÝ SÚBOJ ŠTUDENTOV

ŽIACI V ZÁVODOCH
VALIVÝCH LOŽÍSK

Dňa 27.4. 2018 sa triedy II. P a II. BD zúčastnili
exkurzie v Závodoch valivých ložísk v Prešove.

Dňa 25.4.2018 v priestoroch
SOŠ Ostrovského sa uskutočnil 2. ročník série podujatí
„Branné
súboje
študentov
2018“.
Organizátorom boli
Ozbrojené sily SR.
Cieľom podujatia bola podpora
vlastenectva
a
budovanie
branného povedomia medzi
mladýmí ľuďmi. Za našu školu
sa tejto akcie zúčastnili žiaci
III.T- Marek ČIžmár,
Krisztián Hanesz, Róbert
Fehérek, Patrik Šoltés a z III. D - Daniel Jobágy.

Cieľom exkurzie bolo spájanie teórie s praxou.
Žiaci videli technologické procesy, ktoré v značnej miere ovplyvňujú trvanlivosť a únosnosť valivých ložísk – tvárnenie, trieskové obrábanie, tepelné spracovanie, pranie, montáž a finalizácia.
Akcia sa žiakom páčila.
Magdaléna BROŽOVSKÁ

Disciplíny boli nasledovné: 1. Prvá pomoc, 2. Branná príprava, 3. Topografia, 4. Streľba, 5. Fyzická
zdatnosť, 6. Teoretická časť- test o Slovensku.
Súťaže sa zúčastnilo 12 škôl Košického samosprávneho kraja. Naši žiaci obsadili pekné 4. miesto. Bojovali zo všetkých síl a našu školu reprezentovali
veľmi dôstojne. Patrí im vrelá vďaka.

Gabriela ŠPAKOVÁ

NÁVŠTEVA ODSÚDENÝCH

EXKURZIA V CPLDZ
Prevencii drogovej závislosti na
našej škole venujeme nemalú
pozornosť. Viacero aktivít je realizovaných počas
Týždňa boja proti
drogám. Jednou z aktivít je aj exkurzia v Centre
pre liečbu drogových závislosti v Košiciach. Tentokrát to boli žiaci II.T, ktorí mali možnosť rozprávať
sa s klientami, ktorí sa podrobujú liečbe z rôznych
druhov závislosti. Táto beseda sa stretla u našich
žiakov s pozitívnym ohlasom.
Gabriela ŠPAKOVÁ

Naša
škola
sa už viac
rokov sústreďuje
mimo
iného aj na
prevenciu
delikvencie
mladistvých.
V rámci tohto sa každoročne vybrané triedy zúčastňujú exkurzie v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Košice - Šaca. Dňa 27.4.2018 to bola trieda III.BPS
a zopár gymnazistov Opatovská. Návšteva odsúdených mnohým našim žiakom mení pohľad na
svet rozvíja zmysel pre hodnoty. Veľa sa dozvedia
o histórii väzenstva na Slovensku, majú možnosť
prezrieť si priestory a diskutovať so zamestnancami o kriminalite na Slovensku.
My pedagógovia dúfame, že takáto exkurzia je
pre žiakov veľkým mementom.
Gabriela ŠPAKOVÁ

Školský rok: 2017/2018

ČÍSLO: 4

SYNAGÓGA LUČENEC
Dňa 10.4.2018 sa žiaci III.T a výber žiakov III.P
spolu s učiteľmi Gabrielou Špakovou a Zdenkou
Skálovou zúčastnili exkurzie v meste Lučenec. Cieľom bola návšteva vzácnej židovskej Synagógy,
ktorá je na zozname národných kultúrnych pamiatok. Je to neologická stavba v secesnom štýle. Lektorkou nám bol sprostredkovaný odborný výklad
z histórie a rekonštrukcie stavby. Je to stavba roka
2016 a v súčasnosti slúži aj ako multikultúrny stánok. Ako sme sa dozvedeli, o jej návštevu prejavujú záujem nielen turisti z celého Slovenska, ale aj
návštevníci zo vzdialenejších kútov sveta ako Japonsko, Izrael, USA, Škandinávia.
Gabriela ŠPAKOVÁ

ROZLÚČILI SME SA S ĎALŠÍMI
ABSOLVENTMI
V piatok 11. mája 2018 pred odchodom maturantov
na akademický týždeň, sa v telocvični školy konala
slávnostná rozlúčka so štvrtákmi. Program moderovali chlapci z III.T Marek Čižmár a Vlado Vavrák
a na tvorbe akadémie sa podieľali aj žiaci Petra
Maružánová z III.P a Adrián Hidi z I.MT.

Do programu nádherne zapadli dva spoločenské
tance tanečnej školy Meteor a samozrejme nechýbalo odmeňovanie maturantov za vzorný prospech,
dochádzku, reprezentáciu školy počas štyroch rokov. V pekných oblekoch tak naši maturanti po pôsobivej rozlúčke opustili školu s istou dávkou nostalgie ...Niet divu. Veď tie stredoškolské časy sú
jedinečné a už nikdy sa nevrátia...
Lucia GURBÁĽOVÁ
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KÝM MATURANTI MATUROVALI,
OSTATNÍ ŽIACI ŽILI AKTIVITAMI...
Každé
štúdium
stredoškoláka
v študijnom odbore
sa končí maturitou.
Hovorí sa, že je to
prvá skúška dospelosti, ktorou mladý
človek preukazuje
ako je nadobudnutým
vzdelaním
vybavený
schopnosťami
a zručnosťami do ďalšieho života. Maturita je skúška, kde sa každý študent snaží podať čo najlepší
výkon, ale hodnotí sa aj práca študenta za štyri roky
a jeho
všeobecný
rozhľad,
orientácia
v jednotlivých témach a schopnosť spájať súvislosti.
V tomto školskom roku sme žiaľ mali aj takých študentov, ktorí z nejakých dôvodov nepresvedčili ani
o tom, že žeby sa tej maturity mali zúčastniť. No na
druhej strane väčšina našich štvrtákov naozaj potešila maturitné komisie a presvedčila, že si maturitné
vysvedčenie zaslúži.
Ústne maturitné skúšky sa v našej škole konali od
22. mája do 25. mája a v predmetoch slovenský
jazyk a literatúra, cudzí jazyk, odborné predmety ,
a dobrovoľníci aj v matematike, preukazovali svoje
vedomosti a poznatky pred trojčlennou komisiou.
Tí, ktorých študijná cesta doviedla až k maturite,
nesklamali, a dnes už sa hrdia maturitným vysvedčením a mnohí už aj zarezávajú v zamestnaní. Srdečne im blahoželáme a želáme veľa šťastia
v ďalšom osobnom i pracovnom živote.
Počas maturitného týždňa žiaci 1. - 3. ročníka mali
špeciálne upravený program.
Účelové cvičenia
absolvovali prváci a druháci,
u tretiakov išlo
o trojdňový Kurz
ochrany života
a zdravia.
Okrem
týchto
aktivít si niektoré triedy vybrali
možnosť zúčastniť sa divadelného
predstavenia
v Malibu
či
filmového
predstavenia v Kine Úsmev. V tomto týždni dokonca niektorí žiaci so
svojimi triednymi alebo
s majstrami zablúdili do
centra mesta, aby si pripomenuli pamätihodnosti
mesta Košice, ba dokonca
niektorí si to namierili do prírody.
Týždeň ubehol, mladší žiaci sa opäť vrátili do svojich učební a tí, ktorí v tom týždni zmaturovali,

tým už na školské lavice ostanú len spomienky.
Veríme, že tie najkrajšie.
Lucia GURBÁĽOVÁ

EXKURZIA V BRATISLAVE

U.S.STEEL FAMILY SAFETY DAY

V dňoch 9.- 10.
mája 2018 sa naši
študenti
v sprievode učiteliek – Ing. E. Srnkovej a Mgr. Gabriely Špakovej vybrali
do
nášho
hlavného
mesta,
aby sa na vlastné
oči presvedčili, ako pracuje náš zákonodarný zbor
- NR SR. Našim sprievodcom bol Mgr. Ľ. Adamišin. Podrobne nám vysvetlil chod parlamentu,
boli sme v rokovacej sále, kde sme zažili rokovanie poslancov, v živej diskusii sme sa stretli
s dvoma poslancami- Mgr. M. Sopkom a Mgr. E.
Červeňákovou.
Večer sme sa prešli po nábreží Dunaja, ubytovaní
sme boli v najužšom centre Bratislavy, zažili sme
oslavy ,,Dňa Európy“.
Druhý deň sme venovali prehliadke Bratislavského hradu. Počasie nám vyšlo super, cesta ubehla
bez problémov. Podľa vyjadrenia žiakov to boli
pekné a ,,akčné“ dva dni. A ja za nás môžem iba
vyjadriť spokojnosť so správaním našich žiakov,
pretože veľmi dôstojne reprezentovali nielen
samých seba, ale aj našu školu.

Do roka a do dňa.
Opäť jedna sobota
venovaná deťom
a zároveň prezentácii našej školy.
2.jún patril deťom
na U.S.Steel Family Safety Day.
Pre deti sme si vymysleli nové súťaže, zamerané
hlavne na jemnú motoriku a zručnosť, deti si
mohli vyskúšať rôzne diagnostické prístroje. No nezabudli
sme, ako každoročne, na robota. Tento rok to bol Lego
robot, ovládaný iPadom. Samozrejme nechýbali kovové
postavičky hutníkov a kladivká
a
gravírovací stroj. A opäť
mierne obnovená zostava aj
so žiakmi – Jurajom Šarišským a Rolandom Szlafkaiom
z II.T. Opäť plný stánok, opäť dostatok záujemcov. Naša účasť sa stáva tradíciou a nás to posúva stále ďalej, vymýšľať nové a zaujímavé aktivity pre deti. Tak zas o rok dovidenia.
Eva KOVALČÍKOVÁ
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