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SLOVO REDAKCIE
Jeseň pani bohatá, farbí stromy do zlata ...
Milí čitatelia Šacáku,
stromy naozaj začínajú hrať
všetkými farbami a letné dni strieda
obdobie utíchajúceho spevu
vtákov, ktoré odlietajú do teplých
krajín. Kratšie a chladnejšie dni nám síce
spôsobujú nostalgiu za letom, ale
aj jeseň vie byť prívetivá a záleží len na
nás, ako si ju užijeme. Tešme sa z
jej farebnej pestrosti a z bohatstva, ktorým nás po namáhavej práci
v záhrade či na poli obdarúva naša zem.
Práve toto bohatstvo nás bude
v najbližších jesenných a zimných dňoch živiť
a môže nás dobiť energiou, ktorú sa
nám teraz pokúša ukradnúť tma, dážď či vietor ...
Nech vás ani sychravé počasie neoberie
o úsmev a dobrú náladu, veď vždy je z čoho sa tešiť ... Začal nový školský rok, určite prinesie nové veci, nové zážitky, nové skúseností, nové priateľstvá. A že sme v našej škole začali naozaj zostra, dočítate sa v tomto vydaní
Šacáku. Príjemné čítanie 
Lucia GURBÁĽOVÁ, Eva KOVALČÍKOVÁ
(prehliadky sme sa zúčastnili v dvoch skupinách) a tiež
sme navštívili kráľovský hrad Wawel v Krakove – absolvovali sme prehliadku kráľovského zámku a katedrály,
ktoré pripomínajú históriu od 14. storočia po súčasnosť
a prezentujú gotické umenie.
Počas exkurzie sme boli ubytovaní v študentskom hoteli
Dom Studencki Zaulek v Krakove.
Druhý deň sme si pozreli historické centrum Krakova a
navštívili sme aj podzemné múzeum "Múzeum pod Rynkem", ktoré približuje život našich predkov v stredoveku
pomocou multimediálnych efektov. V múzeu sa nachádzali

NAŠI ŽIACI V POĽSKU

12. - 13. septembra 2016 sa 38 žiakov našej školy zúčastnilo dvojdňovej exkurzie v Poľsku. Početnú skupinu
tvorili žiaci z tried IV.T a III.P, ale počet bol doplnený aj
žiakmi z ďalších tried, pričom výber žiakov sa uskutočnil
na základe konzultácie s triednym učiteľom.
Prvý deň sme navštívili Osvienčim a koncentračný tábor
Auschwitz a Birkenau – pripomenuli sme si históriu z
rokov 1940 – 1945, miesto masových popráv holokaustu

predmety nájdené priamo na mieste, napr. mince, nádobky alebo háčiky na udice a tiež zbytky starých ciest a
križovatiek a hrobov nájdených na mieste počas vykopávok.
Popri bohatom programe sme samozrejme stihli aj nákupy a keďže bolo horúce počasie, užili sme si aj rôzne atrakcie na krakovskom námestí. Exkurzia sa nám veľmi
páčila, máme veľa spomienok a nových zážitkov.
Lucia GURBÁĽOVÁ a účastníci exkurzie
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MOSTY BEZ BARIÉR - PRIBENÍK 2016
Dňa 14. septembra 2016 sa konalo stretnutie
a predstavovanie stredných škôl v územnej pôsobnosti košického samosprávneho kraja v Pribeníku. Tejto akcie sa z našej školy zúčastnila 40 –
členná skupina žiakov z II.P a II.T triedy pod vedením Mgr. Kovalčíkovej a Mgr. Špakovej.
Samotná atmosféra v Pribeníku bola veľmi príjemná, dotváralo ju množstvo stánkov, v ktorých školy
nápadito, originálne, vtipne prezentovali svoje študijné programy, odbory a zamerania. Sprievodný
program bol zaujímavý, prezentovali sa mladí
umelci z rôznych stredných škôl.
Bola to veľmi pekná a užitočná akcia a názov Mosty bez bariér jej skutočne pristane, lebo spája
zdravotne znevýhodnených a zdravých mladých
ľudí, ktorí sa týmto spôsobom môžu vzájomne inšpirovať a motivovať k tvorivosti, k novým nápadom a
k spolupráci.
Eva KOVALČÍKOVÁ, Gabriela ŠPAKOVÁ

TÝŽDEŇ DOBROVOĽNÍCTVA
– FACILITAS N.O.
Dňa 21.9.2016 sme sa so skupinou žiakov v rámci Týždňa
dobrovoľníctva na Slovensku zúčastnili workshopu
v neziskovej organizácii Facilitas, n.o., ktorá ako neverejný poskytovateľ je partnerom Košického samosprávneho
kraja pri poskytovaní sociálnych služieb obyvateľom regiónu.
Boli nám predstavené priestory danej organizácie, pracovne psychológov a v rámci denného stacionára, kde klienti
každý deň dochádzajú na terapie sa žiaci zapojili do programu a s klientmi absolvovali športové hry, muzikoterapiu, arteterapiu (terapia maľovaním), dokonca si našli čas
aj na bežné rozhovory s ľuďmi, ktorí sú na takú pomoc
odkázaní.
Eva KOVALČÍKOVÁ, Katarína KOVALOVÁ

NOC VÝSKUMNÍKOV
20. septembra 2016 sa žiaci
našej školy zúčastnili vedeckej show Svetlo a zvuk,
ktorá sa konala ako sprievodné podujatie Európskej
Noci výskumníkov 2016
v priestoroch
UPJŠ
v Košiciach.
Show bola odprezentovaná
českým vedcom pôvodom
z Anglicka Michaelom Landerboroughom.
Táto prezentácia bola zameraná na vysvetlenie základných fyzikálnych vlastností
svetla a zvuku – prečo je svetlo rýchlejšie ako zvuk, prečo
počujeme, čo sa deje za rohom, ale nevidíme to, prečo
vnímame rôzne farby a či môžeme pomocou svetla preniesť informácie.
Všetky tieto vlastnosti boli predvedené pomocou veľmi
zaujímavých názorných experimentov. Show bola pre
žiakov zaujímavá a atraktívna.
Renáta BALTESOVÁ a účastníci vedeckej show

BOLI SME V NÁRODNEJ RADE SR
Vybraní žiaci z tried IV.PS, III.BPS, II.D a II.T sa zúčastnili v dňoch 28.9. a 29.9.2016 exkurzie v Národnej rade
Slovenskej republiky.

Cesta do Bratislavy trvala 6 hodín, tak bol dostatok priestoru na rozhovory, hry, ale aj na oddych. I keď počas
našej exkurzie neprebiehalo práve rokovanie poslancov,
malo to pre nás výhody v tom, že sme videli všetky prie-

story NR, ktoré
by počas rokovania pre nás
neboli prístupné. Sprevádzal
nás pán Adamišin, poskytol
nám
výklad
z histórie NR
a porozprával
nám aj o jej
súčasnosti, odpovedal na otázky študentov i učiteliek
p. Skálovej a p. Srnkovej. Pochválil nás, že máme
rozhľad a vedomosti, vyslovil pochvalu aj nášmu
správaniu počas prehliadky. Priestory NR SR sú krásne vyzdobené a je z nich nádherný výhľad aj na Dunaj.
Deň sme ukončili večernou prechádzkou po nábreží
Dunaja.
Druhý deň pred odchodom sme si ešte prezreli niektoré pamiatky Bratislavy. Exkurzia bola pre nás zaujímavá, dozvedeli sa nové zaujímavosti a užili sme si
aj kopec zábavy.
Zdenka SKÁLOVÁ a účastníci exkurzie

Školský rok: 2016/2017

ČÍSLO: 1

ŠKOLENIE ČLENOV/ ČLENIEK
ŽIACKYCH ŠKOLSKÝCH RÁD
Dňa 11. a 12.10.2016
sa Petra Maružánová
z II.P a Martin Falát
z I.P zúčastnili školenia
pre
členov/
členky
žiackych rád v Centre
voľného času – RCM na
Strojárenskej
3
v Košiciach.
Školenie pre nových a
začínajúcich
členov
a členky žiackych školských rád bolo zamerané na rozvoj komunikačných zručností, prezentáciu, „agendu“ žiackych školských rád.
Tešíme sa, že záujem o školenia prejavili aj naši najmladší
žiaci. Veríme, že ich návrhy a aktívna činnosť v žiackej rade budú
prínosom pre vytváranie a udržiavanie príjemnej a priateľskej atmosféry v škole.
Katarína KOVALOVÁ

KRAJSKÁ PREHLIADKA AMAVET
Dňa 13.októbra 2016 sme sa
zúčastnili
krajského kola
Festivalu vedy a techniky
AMAVET, ktorá sa konala na
Prírodovedeckej fakulte UPJŠ
v Košiciach.
Našu
školu
a náš AMAVET klub 960 reprezentovali Michal BARAN
zo IV.PS a Patrik TREBIŠOVSKÝ z II.BPS so Simulátorom
sieťových technológií, výbornou učebnou pomôckou, na ktorej pracovali spoločne pod odborným vedením p. majstra Bc. Mária Tamáša. Práca síce do
celoslovenského kola nepostúpila, no získali sme cenné skúsenosti pre ďalšie aktivity. Chlapcom ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.
Eva KOVALČÍKOVÁ, vedúca AMAVET klubu 960

SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY
16. október. Svetový deň výživy.
Opäť tradícia, ktorej patrí miesto
medzi aktivitami našej školy.
Dňa 17. októbra sme za výraznej pomoci našich žiakov
z I.MPS a III.BPS ukázali, že
jedlo môže byť zaujímavé, chutné a zdravé a prichystali sme
výborné a oku lahodiace zdravé
jednohubky s racio nátierkami a
zeleninou, naaranžované produkty zo záhrad, ktoré vypestovali naši zamestnanci. Kým
sme my chystali pochutiny,
pani psychologička, Mgr. Lucia Šimková, sa venovala
vybraným žiakom I. ročníka
s aktivitami týkajúcimi sa zdravej výživy a zdravého životného štýlu. Výstavu sme naaranžovali do školského klubu,
kde
mohli prísť všetci na
ochutnávku chlebíčkov. Pochvala od žiakov a kolegov
bola zaslúžená.
Eva SRNKOVÁ, Eva KOVALČÍKOVÁ a Zdenka SKÁLOVÁ
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NAŠA ŠKOLA SA PREZENTOVALA
NA VÝSTAVE

Je už tradíciou, že v októbri sa v Košiciach koná
prezentačná výstava stredných škôl pod názvom
Správna voľba povolania – cesta k úspechu. Tá
tohtoročná prebiehala v dňoch 11. – 12. 10.
v priestoroch SOŠ
na Ostrovského ulici
a samozrejme sme na nej nechýbali ani my.
Základnou myšlienkou výstavy je informovať žiakov základných škôl a ich rodičov o možnostiach
štúdia na stredných školách, o nových odboroch
pre budúci školský rok, o školských vzdelávacích
programoch. Školy vo svojich prezentačných
stánkoch podávajú informácie o svojej škole,
o zameraní, o živote žiakov v škole, ale aj o
uplatnení na trhu práce po skončení štúdia
a prezentujú aj výrobky žiakov.
Počas dvoch dní sa výstavy v našom stánku zúčastnili aj naši žiaci Peter Trebuňak, Braňo Domonkoš a Tomáš Seman zo IV.P a Marek Čižmár
a Vlado Vavrák z II.T. Venovali sa deviatakom,
rozprávali s nimi, rozdávali letáky a reklamné
predmety. Najväčší úspech mal gravírovací stroj,
na ktorom chlapci s p. uč. Orgonášom vyrábali
zaujímavé pozornosti, napr. rôzne vyrezávané
ozdoby z drevenej preglejky či nápisy na šálky.
Stroj zaujal chlapcov i dievčatá, i všetkých prítomných dospelých, vďaka nemu sme pri stánku
mali permanentne bohatú účasť návštevníkov.
Našich žiakov na výstave sprevádzali p. učiteľky
Mgr. Špaková, Mgr. Gurbáľová, p. uč. Ing. Orgonáš, páni majstri Mgr. Macák, p. Haluška
a organizačne mal celú našu prezentáciu na podujatí pod palcom pán zástupca Ing. Smolnický.
Verme, že tak ako počas výstavy, bude o našu
školu záujem i pri podávaní prihlášok na strednú
školu. Veď najlepšia škola môže byť len jedna.
Predsa tá naša.
Lucia GURBÁĽOVÁ
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EXKURZIA – KATEDRA STROJÁRSKYCH TECHNOLÓGIÍ A MATERIÁLOV
ČÍSLO 4

Dňa 11.10.2016 sa žiaci I.P triedy zúčastnili exkurzie na pôde Katedry strojárskych technológií a materiálov Technickej univerzity v Košiciach na Mäsiarskej ulici 74. O týždeň neskôr - dňa 18.10.2016 takú istú exkurziu absolvovali aj žiaci I.BD.
Ako prvé sme navštívili laboratórium mechanických a technologických skúšok. Návšteva tohoto laboratória rozšírila
našim žiakom obzor prvotných odborných vedomostí nadobudnutých na svojej novej škole. Skúšky vlastností materiálov, o ktorých sa práve učia, mohli vidieť a zrealizovať aj osobne (statická skúška v ťahu, tvrdosť materiálu,
skúška vrubovej húževnatosti rázom).
Nie nadarmo sa vraví: „lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť“ a snáď to našim prvákom pomohlo J.
Okrem toho na tejto katedre navštívili aj laboratórium automobilovej výroby a laboratórium programovania CNC
obrábacích strojov. Mohli tak vidieť aj to, až kam to môžu pri zodpovednom prístupe k štúdiu dotiahnuť. Priestormi
laboratórií nás previedla, prednášku prezentovala a na zvedavé otázky žiakom odpovedala Ing. Ľudmila Dulebová,
PhD., ktorej po ukončení prednášky žiaci poďakovali nielen slovíčkom „ĎAKUJEME“, ale aj potleskom.
Katarína KOVALOVÁ

SPRÁVY ZO ŠPORTU
 Na Aničke v Košiciach sa dňa 13.9.2016

uskutočnil v rámci Európskeho týždňa
športu "Beh zdravia" pod záštitou RCM
Košice. Súťažili študenti a študentky
stredných škôl. Našu školu reprezentovali
Vladislav VAVRÁK (II.T) a Michal BARAN
(IV.PS).

 Na Aničke v Košiciach sa
dňa 27.9.2016 uskutočnilo regionálne kolo SŠ
v cezpoľnom behu, pod záštitou RCM Košice.
Našu školu reprezentovali Michal BARAN a
Zdenko FALAT zo IV.PS.

 12.10.2016
sa na našej škole uskutočnilo v rámci dlhodobých športových súťaží pod záštitou
RCM Košice základné kolo
vo volejbale chlapcov. Naše
družstvo obsadilo v skupine
1.miesto a postúpilo do semifinále. Gratulujeme!
 Dňa 12.10.2016 sa uskutočnilo regionálne kolo SŠ vo veľkou futbale. Chlapci obsadili 2.miesto v skupine.

 17.10.2016 sa uskutočnilo regionálne kolo v
bedmintone chlapcov SŠ. Školu reprezentovali
Jozef MAŠĽAR (II.T) a Ľubomír BÁLINT
(IV.BD).
Eva HUDÁČKOVÁ

POZOR NA HODINKY 
Zmena letného času na zimný čas:
nedeľa, 30. októbra 2016,
čas meníme z 3:00 na 2:00
Blíži sa deň, keď si opäť budeme musieť dať pozor na hodinky. Nie preto,
žeby nám ich mohol niekto ukradnúť, skôr riskujeme
meškanie, či naopak, priskorý príchod do práce alebo do
školy. Zase sa u nás bude striedať letný a zimný čas. Už
túto nedeľu budeme spať o hodinu dlhšie. Prečo sa tento
zvyk u nás stále dodržiava a kedy by sme už mohli mať
iba jeden univerzálny čas?
Najskôr o hodinu dopredu, potom zase o hodinu dozadu a
takto sa to u nás strieda každých 6 mesiacov. História
zmeny času však siaha ešte oveľa ďalej do minulosti. Princíp podobný letnému času spomenul už Benjamin Franklin v roku 1784. Chcel, aby ľudia chodili skôr spať a aby
aj skôr vstávali, keďže v minulosti bolo akékoľvek použitie energie, ktorá dodávala svetlo, veľmi drahé.
Ďalších 130 rokov však trvalo, kým Franklinova myšlienka dospela k tomu, ako zmenu času poznáme dnes. V
roku 1916 sa do experimentu s posúvaním hodinových
ručičiek zapojilo Švédsko, Rakúsko-Uhorsko, Nemecko a
Anglicko.
Pravidelné striedanie zimného a letného času prišlo až v
roku 1979. No a s úsmevom by sme mohli povedať, že
odvtedy tak trochu aj lezie ľudom na nervy. S rušením
letného a zimného času, to ale také ľahké nie je. Aby sme
na Slovensku, mohli používať jeden univerzálny čas, museli by sa na tom svorne zhodnúť všetky štáty Európskej
únie.
Nádej, že sa to zmení, tu stále je. Práve v tomto roku 2016 vyprší medzinárodná dohoda o používaní letného a
zimného času a tá sa bude musieť buď znova obnoviť,
alebo sa pristúpi k novej. Tak uvidíme, či v marci budúceho roka budeme počas noci z 26. na 27. ukrátení
o hodinu spánku alebo nie 
Lucia GURBÁĽOVÁ podľa http://www.zones.sk/
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