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SLOVO REDAKCIE
Keď nás živicová vôňa premení na krajších, lepších ... vtedy sú Vianoce!
Keď tichá noc ako hodváb pohladká ťa po tvári,
keď sú zrazu všetci doma, keď sa stromček rozžiari,
vtedy sú Vianoce, Vianoce, Vianoce ...
a celý svet sa zrazu šťastím, šťastím ligoce.
Spieva sa v známej slovenskej piesni. A nie len táto i iné hudobné skladby, ktoré nám
znejú navôkol už pripomínajú, že vianočný čas je opäť tu.
Čas, ktorý roztápa
i najtvrdšie ľady a nenechá chladnými ani tie najzatrpknutejšie srdcia. Všetci máme
k sebe bližšie a konečne dáva väčší priestor človek človeku. Na Vianoce máme možnosť
nabiť baterku ľudskosti na 100 percent a je na každom z nás, na ako dlho nám potom
tento zdroj vydrží. Ideálne by bolo z neho čerpať až do ďalších Vianoc ...
S Vianocami bezprostredne prichádza i koniec roka a začiatok nového. Čas bilancovania a možno i predsavzatí a plánov.
Hodnotíme svoj osobný život, ale i život v rodine, v zamestnaní ... My učitelia a žiaci SOŠ v Šaci i život našej školskej rodiny. A ten bol v roku 2016 mimoriadne úspešný. V jeho závere sme získali viac víťazstiev v rôznych súťažiach, ktorými sa
môžeme pochváliť. Najprv to bol Tomáš Seman, ktorý získal 1. miesto v kvalifikačnom kole 3.ročníka MSR v CNC sústružení
a frézovaní. Prvé miesta sme pozbierali i na krajskom kole súťaže ZENIT. Tibor Lipán, Marián Bolacsek a Peter Trebuňak
obsadili prvé miesta v jednotlivých kategóriách súťaže ZENIT v strojárstve a žiaci Dominik Horváth a Patrik Trebišovský obsadili 1. miesto na krajskom kole ZENIT v programovaní - kategória WEBDIZAJN. Nádhernú bodku za sériou víťazstiev dali
naši elektrikári. Z XII. ročníka celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl 4. ročníka v štvorročnom študijnom odbore mechanik elektrotechnik - energetika (silnoprúdová technika) doniesol
víťazný pohár za kategóriu jednotlivcov žiak Pavol Palenčár a aj v kategórii družstiev za školu dosiahli žiaci Pavol Palenčár
a Viktor Mikolaj prvé miesto.
Krajšiu bilanciu starého roka sme si azda ani nemohli želať. Tak nech nám radosť a nadšenie z týchto úspechov vydrží
a nech nás všetkých motivuje do ďalšej práce a ešte k lepším výsledkom v roku 2017.
Krásne Vianoce, veselého Silvestra a šťastný nový rok všetkým pedagógom i žiakom, všetkým zamestnancom, priateľom
i sympatizantom našej školy želajú redaktorky Šacáku:
Lucia GURBÁĽOVÁ a Eva KOVALČÍKOVÁ

KVALIFIKAČNÉ KOLO MSR
V CNC SÚSTRUŽENÍ
V dňoch 15. - 16.11.2016 sme sa
zúčastnili
kvalifikačného
kola
3.ročníka MSR v CNC sústružení
a frézovaní v Martine. Úlohou súťažiacich bolo vyhotoviť program podľa
výkresovej dokumentácie, ktorú vytvoril p. Geisbergev v školiacom stredisku
firmy
EMCO
v Halleine
v Rakúsku.
Súťaž organizovala firma Didactic
s.r.o. Martin v spolupráci so spoločnosťou
EMCO
Maier
Ges.m.b.H
a finančne ju podporila nadácia

Volkswagen Slovakia.
Kvalita školy sa opäť potvrdila - Tomáš SEMAN zo
IV.P triedy, ktorý sa na súťaž pripravoval pod odborným vedením p. majstra Petra Macáka, obsadil 1.miesto s
počtom bodov 88 a bude našu školu reprezentovať na Majstrovstvách SR v CNC sústružení.
Finálové kolo 3.ročníka MSR sa bude konať v termíne 24. 27.apríl 2017 v Rakúsku.
Tomášovi budeme držať palce a veríme, že prvenstvo
v ťažkej konkurencii obháji.
Peter MACÁK

VÍŤAZNÍ ELEKTROTECHNICI
Na Spojenej škole v Nižnej sa
konal
v
dňoch
29.
30.11.2016
XII.
ročník celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl 4. ročníka v štvorročnom študijnom
odbore mechanik elektrotechnik - energetika (silnoprúdová
technika).
Našu
školu
reprezentovali
žiaci IV.T triedy - Viktor MIKOLAJ,
ktorý
obsadil
4.miesto a Pavol PALENČÁR,
ktorý obsadil úžasné 1.miesto.
Ako družstvo
sme obsadili
1.miesto. Chlapcom, aj pánu
majstrovi Viktorovi Pacholskému gratulujeme!
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KRAJSKÉ KOLO - ZENIT - OPÄŤ VÍŤAZNÍ !
Deň 30.november 2016 bol pre nás mimoriadne úspešný.
Opäť sme sa stali organizátormi krajského kola
ZENIT v strojárstve a opäť najvyššie priečky
patrili nám. Naši žiaci obsadili prvé miesta v kategóriách B1, B2 a C a budú našu školu reprezentovať na celoštátnom kole ZENIT v strojárstve, ktoré sa uskutoční 7. - 9. februára 2017 v Novom Meste nad Váhom.
V kategórii B1 - ručné povolania - Tibor LIPÁN zo IV.BD
V kategórii B2 - strojné povolania - Marián BOLACSEK z III.P
V kategórii C - programovanie CNC strojov - Peter TREBUŇAK zo IV.P
V Košiciach, na Prírodovedeckej fakulte sa uskutočnilo krajské kolo ZENIT v
programovaní - kategória WEBDIZAJN, kde naši žiaci - Dominik HORVÁTH z III.BPS a Patrik
TREBIŠOVSKÝ z II.BPS obsadili 1.miesto a postúpili na
celoštátne kolo v Novom Meste
nad Váhom.
Všetkým našim žiakom gratulujeme, ďakujeme za výbornú
reprezentáciu školy a budeme
im držať palce, aby v celoštátnom kole dosiahli čo najlepšie
umiestnenie.
-rr-

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN I U NÁS
Hviezdoslavov Kubín je najstaršou recitačnou súťažou na Slovensku, ktorá si
už dlhé roky nachádza priaznivcov takmer na všetkých školách. Tí, prostredníctvom umeleckého prednesu premieňajú obyčajné napísané slovo
v hovorené a dávajú mu iný umelecký rozmer.
Aj u nás sú recitátori, ktorí sa 3. novembra 2016 zapojili do školského kola
tejto súťaže a najlepší z nich bude reprezentovať našu školu na okresnom kole
v apríli 2017.
Do súťaže sa zapojilo 15 žiakov 1. – 4. ročníka a všetci sa rozhodli prezentovať
poéziu. Próza si síce tento rok v našom školskom kole nenašla miesto, avšak
o to pestrejšie a zaujímavejšie boli interpretácie pekných slovenských básní.
Čo sa týka autorov, dominovala tvorba Milana Lasicu.
Porota zložená z učiteľov slovenčiny rozhodla, že na 1. mieste sa umiestnila Petra Maružánová z II.P, na 2. mieste Vladislav Vavrák z II.T a tretie miesto si svojim výkonom zaslúžil Marián Iván z I.T.
Samozrejme, všetkým zúčastneným patrí pochvala a uznanie za to, že sa rozhodli takto prezentovať svoj talent. Lebo neviem, či viete, ale mnohí slávni moderátori a herci začínali práve ako recitátori poézie či prednášatelia prózy... 
Lucia GURBÁĽOVÁ

EXKURZIA DO GETRAGU

POHÁR SILNOPRÚDARA

20. októbra 2016 sme zavítali do moderného výrobného
závodu na výrobu prevodoviek do osobných automobilov – Getrag Ford Transmissions Slovakia v Kechneci.

Dňa 10. novembra 2016 sa
naša škola stala organizátorom
1.ročníka súťaže o Putovný pohár riaditeľa SOŠ - Pohár Silnoprúdara. V konkurencii stredných odborných a priemyselných škôl sme zvíťazili a pohár
ostal na domácej pôde.
Zvíťazil Martin LIŠKA z III.T, na
druhom mieste skončil Pavol
PALENČÁR zo IV.T a na treťom mieste Damián ČAMBAL z SPŠ
dopravnej z Košíc.
Konkurencia bola veľká a my veríme, že v ďalšom ročníku
bude víťazstvo opäť naše.

Mali sme možnosť vidieť usporiadanie strojov, organizáciu výroby, zváranie laserom, tepelné spracovanie
a dozvedeli sme sa množstvo nových informácií. Po návrate do školy sme zasadli späť do lavíc s tým, že to, čo
sme videli, nám uľahčí pochopiť učivo odborných predmetov.
Magdaléna BROŽOVSKÁ a účastníci exkurzie

Mário TAMÁŠ

Školský rok: 2016/2017
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OPÄŤ SME NECHÝBALI ANI NA PROEDUCU
V dňoch 29.11. – 1.12.2016 sa konal 10. ročník Veľtrhu vzdelávania a pracovných príležitosti PRO EDUCO & PRO JOB v Spoločenskom pavilóne v Košiciach.
Cieľom tohto podujatia je, aby každý z jeho návštevníkov získal jedinečnú možnosť nájsť
pod jednou strechou vyše 60 inštitúcií – poskytovateľov služieb v oblasti vzdelávania,
sprostredkovania práce i samotných zamestnávateľov bez toho, aby musel tieto subjekty
navštíviť jednotlivo. Výhodou je, že každý návštevník môže priamo komunikovať s kompetentnými osobami, ktoré reprezentujú dané inštitúcie a disponujú množstvom materiálov.
Súčasťou veľtrhu je aj bohatý sprievodný program, realizovaný formou workshopov, prezentácii, seminárov a konferencií.
Naša škola sa doteraz zúčastnila každého ročníka. Žiaci spolu s vyučujúcimi prezentovali
záujemcom výhody štúdia, aktivity mimoškolskej činnosti, ako aj možnosti uplatnenia na
trhu práce po ukončení našej školy. Za žiakov školu v našom stánku reprezentovali zo
IV.P Braňo DOMONKOŠ, Tomáš SEMAN a Peter TREBUŇAK, z II.T Marek ČIŽMÁR a Vlado
VAVRÁK. Za pedagógov Ing. Peter Orgonáš, Ing. Eva Srnková a Mgr. Gabriela Špaková.
Gabriela ŠPAKOVÁ

TRIEDA IV.P
Čas je neúprosný, tak rýchlo letí ...
ani sa nenazdali a ocitli sa tvárou
v tvár na prahu dospelosti. Pred
svojimi rodičmi, učiteľským zborom
a partnerkami stáli takmer dospelí, krásne ustrojení
v slávnostne vyzdobených priestoroch GES Clubu v Košiciach. Výnimočný večer svojej stužkovej slávnosti zažili
žiaci IV.P triedy 4.novembra 2016.
Plní očakávania sa dočkali slávnostnej chvíle, kedy
im boli pripnuté zelené symboly, keď ich obleky zdobia
stužky nádeje. Oficiálnu časť vystriedala zábava a krátky
program žiakov, ktorým všetkým prítomným vyčarovali
úsmev na tvári. Bol to naozaj nezabudnuteľný večer, večer
plný zábavy a dobrej nálady. Ale všetko má svoj koniec
a nad ránom sa skončila aj táto stužková. A po jej skončení
chlapci prišli na to, že
„navždy sa zachová,
v pamäti stužková„ nie
sú len prázdne slová ... 
Nastal čas, keď sa
týmto mladým ľuďom
končí
bezstarostné
detstvo, keď sa rozhodli vstúpiť do sveta
dospelých - držme im
palce, želáme im na
maturitných skúškach
pri ťahaní otázok šťastnú ruku a vo svete dospelákov im
prajeme veľa úspechov.
Katarína KOVALOVÁ

TRIEDA IV.PS

Konečne sme sa dočkali aj my. Posledná trieda maturantov, ktorej odovzdávanie zelených stužiek zastavila nepríjemná žltačka.
Dňa 15. decembra 2016 nastal Deň D a naše hrude zdobia zelené stužky dospelosti. Absolvovali sme síce len
malú slávnosť, o to bola však príjemnejšia. V kruhu našich učiteľov, ktorí prijali naše pozvanie a našich najbližších - rodičov, starých rodičov, súrodencov a priateliek
sme strávili príjemné popoludnie.
Ďakujeme všetkým, najmä našej triednej, že s nami mala kopec trpezlivosti a sľubujeme, že k maturitným
skúškam pristúpime s plnou vážnosťou a neostaneme nič
dlžní menu IV.PS.
Žiaci IV.PS

TRIEDA IV.T

2. december 2016 sa do pamäte žiakov IV.T iste zapíše
ako mimoriadne výnimočný deň. Bol to deň ich stužkovej slávnosti.
Na svoju stužkovú sme sa dôkladne a zodpovedne pripravovali
v dostatočnom predstihu. Chceli sme, aby bola perfektná
a neskromne konštatujeme, že aj bola.
Stužkovú sme mali v reštaurácii U námorníka v Šaci a po oficiálnej časti odovzdávania stužiek začala pravá zábava, ktorej
súčasťou bol aj náš kultúrny program. Pripravili sme ho ako
šou „IV.T má talent“, v rámci ktorej nechýbala hra na hudobný nástroj, scénka, tieňohra, tanec a aj spev. Porote zloženej
z našich vyučujúcich sa najviac páčil spevokol IV.T, v ktorom
sme účinkovali všetci a spoločne sme zaspievali pieseň Aj tak
sme stále frajeri.
Na našej stužkovej bolo všetko, čo na stužkovej má byť. O pol
noci sme pri sviečkach prečítali o každom charakteristickú
častušku a potom nasledoval džbánový tanec. Keď p. uč.
triedna rozbila džbán, črepy sme si rozobrali a všetci veríme,
že každému ten jeho úlomok prinesie šťastie nie len na maturite, ale i v živote.
Na našej stužkovej sa zabávali všetci, učitelia i rodičia, my
i naše partnerky. Aj keď nás príprava stála veľa času i úsilia,
môžeme povedať, že to stálo za to. Krajšiu oslavu vstupu do
sveta dospelých sme si ani nemohli želať.
Žiaci IV.T

TRIEDA IV.BD
Aj keď v netradičnom čase,
predsa sme sa dočkali. Dňa
25. novembra 2016 žiakom
našej triedy boli slávnostne
odovzdané maturitné stužky
v hoteli Ferum. Sme šťastní
a hrdí, že sme túto slávnostnú chvíľu mohli prežiť so
svojimi blízkymi, pedagógmi
a samozrejme so svojimi
spolužiakmi.
Žiaci IV.BD
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KONFERENCIA „POTENCIÁL MLÁDEŽE“ - KOŠICE 2016
Dňa 23.11.2016 sa Martin Falát (I.P) a Kristína Vargová (I.T) s p.
uč. Ing.Katarínou Kovalovou zúčastnili konferencie pod názvom „Potenciál mládeže“ v priestoroch štúdia WOONT na Strojárenskej ul.3 v Košiciach.
Konferencia bola určená lídrom a zástupcom občianskych združení a organizáciám
pracujúcich s mládežou a pre mládež, zástupcom študentských a žiackych rád a
mladým ľuďom, ktorí sa zaujímajú o svoj osobnostný rozvoj a jej spoluorganizátorom bolo CVČ – Regionálne centrum mládeže, ktoré prijalo ponuku Rady mládeže
Košického kraja. Vychádzali z Koncepcie rozvoja práce s mládežou Košického kraja
na roky 2014-2020, v ktorej sa píše o 9 oblastiach rozvoja práce s mládežou.
Na konferencii sa prezentovali mladí ľudia, ktorí rôznymi spôsobmi dosiahli svoje
úspechy. Odznelo 9 silných príbehov budovania cesty k úspechu, ktoré boli skutočne pútavé, motivačné a inšpiratívne.
Katarína KOVALOVÁ

NAVŠTÍVILI SME VIANOČNÉ TRHY ...
Dňa 9.12.2016 sme svojou
účasťou na Vianočných trhoch prispeli k vytvoreniu
predvianočnej
atmosféry
na
ZŠ
Staničná
13
v Košiciach. Výrobky našich
žiakov a učiteľov urobili
radosť nielen deťom ale aj
dospelým 
Šimon LEŠKO a
Peter ELIÁŠ (II.T)

SPRÁVY ZO ŠPORTU
27.októbra 2016 sa uskutočnil na našej škole turnaj
chlapcov SŠ vo futsale, v
rámci dlhodobých súťaží pod
záštitou KSK. Chlapci získali
1.miesto a postúpili do semifinále,
ktoré
sa
konalo
23.novembra
2016. Do
finále sme, žiaľ, nepostúpili.

NOVEMBROVÉ
AKTIVITY
23. novembra 2016 prebehlo
školské kolo Olympiády
v anglickom a nemeckom jazyku.
ANJ:
1.miesto: Zdenko FALAT zo IV.PS
2.miesto: Viktor ŠTEFÁN zo IV.P
3.miesto: Miroslav HENKEL z I.MPS
NEJ:
1.miesto: Radovan QUALLICH zo IV.T
2.miesto: Peter TREBUŇAK zo IV.P
3.miesto: Lukáš RIJÁK z III.P
Víťazi postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční
v januári 2017. Našim žiakom budeme
držať palce!

22.novembra 2016 sa uskutočnilo regionálne semifinále
dlhodobých súťaží o Pohár predsedu KSK vo volejbale. Žiaľ do
finále sme nepostúpili.
1.decembra 2016 sme
sa stali organizátorom
krajského kola SŠ v plávaní v rámci dlhodobých
súťaží o Pohár predsedu
KSK.

16.decembra 2016 prebehol na škole Vianočný medziročníkový turnaj o putovný pohár vo futbale. Do finále postúpili
triedy II.BPS, III.T,
IV.T. Na víťaza za
1.ročník si ešte počkáme. Finále prebehne 31. januára
2017. Víťazstvo bude obhajovať IV.T,
ktorá minulý rok
zvíťazila.
Eva HUDÁČKOVÁ
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28. novembra 2016
sa uskutočnilo školské kolo Olympiády
ľudských práv.
Žiaci boli výborne
pripravení a do krajského kola postupuje Peter GROBÁR zo
IV.BD. Na druhom
mieste sa umiestnil
Michal HODERMARSKÝ z II.P.
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