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Ťaháky stredoškoláka ponúkajú ...
Veľa šťastia v žiare svetiel stromčeka,
aby láska zavítala aj do Vášho domčeka.
Na Vianoce mnoho radosti, v novom roku žiadne starosti.

• Letná škola chemikov
• Slávnostná imatrikulácia
• Stužkové slávnosti

Letná škola chemikov
Keď sme sa my všetci rozpŕchli za oddychom na letné prázdniny, naša škola
rozhodne nespustla. Obsadili ju žiaci z „Letnej školy chemikov“. Tento rok sa
konal už je 37. ročník. Letná škola je podujatie pre žiakov, ktorých priťahujú
chemické tajomstvá a záhady. Sú to víťazi krajských olympiád v kategóriách D,
C a B. Cieľom takejto netradičnej výučby v ešte netradičnejšom čase je
podporovať talentovanú mládež, umožniť jej zažiť nefalšovanú

vôňu

chemického labáku a v neposlednom rade spoznávať najnovšie vedecké
poznatky. Toto všetko sa deje pod patronátom mien zvučných firiem.
Garantom podujatia boli:

Slovenská chemická spoločnosť pri SAV

Kvalitná práca
práca priniesla svoje ovocie
Odmenou za čas venovaný našim študentom sú v prvom rade spokojní
absolventi, ktorí sa uplatnia na trhu práce. Teraz výsledky nášho
vzdelávania ocenila aj Asociácia zamestnávateľských zväzov
a združení Slovenskej republiky. Práve táto asociácia udelila našej
škole certifikát, ktorý dáva škole punc kvality. Stali sme sa totiž
Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre študijné a učebné
odbory 28 technická a aplikovaná chémia.

Ťaháky stredoškoláka predstavujú...
Stretnutie olympijských nádejí pretekárov od 15 do 17 rokov
Nie je žiadnym tajomstvom, že naša škola úzko spolupracuje s rôznymi
športovými klubmi v okolí, ktorých členmi sú naši žiaci. Jedným
z takýchto klubov je aj Klub rýchlostnej kanoistiky v Novákoch.
Reprezentanti klubu sa zúčastnili prestížnych pretekov „Stretnutie
olympijských nádejí“.
Toto podujatie sa konáva v krajinách Vyšehradskej štvorky (Poľsko,
Česko, Maďarsko a Slovensko). Tento rok sa preteky organizovali
v Piešťanoch. Bolo to veľkolepé podujatie, ktorého sa zúčastnilo 650
pretekárov z 27 krajín. Medzi toľkými účastníkmi boli aj študenti
našej školy Lucka Oršulová a Martin Nemček. Lucka spolu so svojou
„parťáčkou“ získala v kategórii K2 najcennejší kov – zlato. Martin
Nemček so svojím spolubojovníkom v rovnakej
kategórii K2 okúsili chuť striebra. Touto cestou im
chceme zablahoželať a tiež poďakovať, že takýmto
spôsobom robia dobré meno nielen sebe alebo
svojmu klubu, ale dávajú vedieť aj o svojej škole, teda o nás.

MOVE WEEK 2014
MOVE Week je každoročné celoeurópske podujatie. Je súčasťou kampane
NowWeMove. Tohto roku sa MOVE Week uskutočnil v termíne 29.9. –
5.10.2014. Cieľom bolo propagovať výhody spojené s aktívnym životným štýlom
a podporu pravidelnej pohybovej aktivity a športu v celej Európe. MOVE Week
a kampaň NowWeMove sú centrálne koordinované Medzinárodnou asociáciou
športu a kultúry (ISCA) v spolupráci s Európskou cyklistickou federáciou (ECF).
MOVE agenti sú hviezdami MOVE Weeku. Len vďaka nim sa MOVE Week
realizuje. MOVE agentom môže byť športová organizácia, klub, škola, univerzita,
obec alebo jednotlivec, ktorí zorganizujú športové alebo iné pohybové podujatie
počas MOVE Weeku. Prácou MOVE agenta je vybrať typ a miesto podujatia,
registrovať ho na www.moveweek.eu, zorganizovať tím spolupracovníkov a
propagovať podujatie. MOVE agent je dobrovoľník, ale ISCA a národní
koordinátori v každej krajine im môžu poradiť, ako získať podporu pre ich
podujatie. Takýmto agentom v Spojenej škole Nováky bol Mgr. Pavel Oršula,
ktorý zabezpečoval celú organizáciu tohto podujatia v spolupráci s učiteľmi
telesnej a športovej výchovy Spojenej školy Nováky, základnou školou,
materskou školou, centrom voľného času, klubom dôchodcov a športovými
centrami na území mesta Nováky.
V tomto týždni sa žiaci našej školy zapojili do nasledujúcich aktivít:
Aktivita
Preskoky ponad švihadlo
Kilometer pre zdravie
Tenis
Futsal
Futbal
Florbal
Vodné pólo

Počet účastníkov
395
280
25
50
50
140
53

Ťaháky stredoškoláka po stopách ...
Poznávanie histórie v praxi
Školský rok sa ešte ani nestihol poriadne rozbehnúť a my sme už naplno
zarezávali. Vo štvrtok 11. septembra sme sa vydali po stopách histórie nášho
regiónu na Sivom Kameni. Zúčastnili sme sa pravého nefalšovaného
archeologického výskumu. V tejto lokalite vedie výskum bývalá absolventka
nášho gymnázia Mgr. Dominika Andreánska.
Na vlastné oči sme mali možnosť vidieť a vyskúšať si prácu archeológov.
Nájdené artefakty sme mohli „poťažkať“ v rukách a cítiť vôňu dávnej minulosti.
A v neposlednom rade sme prepojili teoretické vedomosti prostredníctvom
terénneho výskumu s praxou.

Zlákalo nás starobylé Strečno
Slnečná a teplá jeseň je ako stvorená na spoznávanie prírodných a kultúrnych
pamiatok nášho krásneho Slovenska. Preto 6. októbra viedli naše kroky v rámci
geografickej exkurzie na hrad Strečno. Okrem hradu, o ktorom sme doposiaľ
počúvali iba v súvislosti s cestnými problémami pod Strečnom, sme preskúmali
aj prírodné krásy v jeho okolí. Keď sme sa nabažili prírodnej krásy a harmónie,
absolvovali sme prehliadku výrobných hál automobilového závodu KIA, ktorý už
dlhé roky stavia na technologický rozmer a zvyšovanie kvality vozidiel. Vozidlá
tejto značky sa predávajú v 160 krajinách sveta. Závod v Tepličke nad Váhom
disponuje najmodernejšími technológiami. Závod bol otvorený v roku 2006
a spoločnosť doňho investovala miliardu eur. Dnes patrí k najmodernejším
výrobným strediskám Európy. Bolo zaujímavé sledovať zázrak zrodu nového
auta.

Medzinárodné stretnutie v Poľsku
V dňoch 14.10 2014 až 18.10.2014 sa gymnaziálni tretiaci a septimáni zúčastnili
medzinárodného pracovného stretnutia v poľskom meste Wodzislav Slaski, na ktorom sa stretli
so svojimi rovesníkmi z Francúzska, Portugalska, Španielska, Talianska, Turecka a Poľska, aby
si vymenili znalosti a skúsenosti z oblasti ochrany životného prostredia vo svojich regiónoch.
V rámci medzinárodného programu Comenius – Školské partnerstvá , ktorého všetky aktivity
sú finančne podporované z grantu Európskej únie, sme boli prezentovať čiastkové výsledky
projektu s názvom Zelenší svet, ktorého cieľom je zvýšenie povedomia smerom k životnému
prostrediu a jeho udržateľnosť a podpora efektívnych zmien na úrovni komunity. Zároveň sa
zameriava na stimuláciu schopností študentov učiť sa, pracovať v tíme, formovať sociálne
zručnosti žiakov, motivovať ich k štúdiu cudzích jazykov a upevňovať multikultúrny dialóg.
Tak ako pri predchádzajúcich medzinárodných stretnutiach v Turecku, Španielsku a Taliansku,
tak aj stretnutiu v Poľsku predchádzali aktivity na miestnej úrovni. Keďže projekt je zameraný
na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, na sledovanie spotreby energií v škole a na
ďalšie využívanie odpadového materiálu, v tomto duchu boli organizované aj školské aktivity.
Na hodinách umenia a kultúry sme sa zamerali na využitie papierového odpadu a plastov a
vytvorili predmety dekoratívneho charakteru, ktoré sú opäť využiteľné v našich domácnostiach.
Ďalšou aktivitou bol dotazník, v ktorom sme zisťovali, do akej miery si ľudia v našom regióne
uvedomujú význam ochrany životného prostredia a ako my sami k nej prispievame. Výsledky
dotazníka sme spracovali do grafickej podoby a zhrnuli v prezentácii.
Súčasťou školských aktivít bola aj organizácia podujatia s názvom “Comenius Day”, počas
ktorej sme si otestovali svoje vedomosti v oblasti ochrany životného prostredia formou kvízu a
pohybových činností. Následne sme spracovali video, ktoré bolo prezentované na pracovnom
stretnutí v Poľsku.
Všetky tieto aktivity sa uskutočnili aj v školách našich partnerov a ich prezentácie a videá boli
predstavené samotnými študentmi v anglickom jazyku, ktorý je pracovným jazykom nášho
projektu.
Každé projektové stretnutie je pre nás veľkým prínosom, pretože máme možnosť otestovať
svoje vedomosti a zručnosti v používaní anglického jazyka nielen počas workshopov, ale aj v
neformálnej bežnej komunikácii so svojimi rovesníkmi z partnerských krajín. Pri prezentáciách
výsledkov svojej práce sa učíme prekonávať bariéry pri vystupovaní pred väčším publikom,
získavame väčšiu sebadôveru a v neposlednom rade spoznávame aj kultúru iných národov,
najmä vďaka týždennému pobytu v rodinách svojich partnerov.

Slávnostná imatrikulácia
14. november bol piatok ako každý iný, a predsa bol niečím výnimočný. Tretiaci
behali po škole celí nedočkaví a oblečení ako na maškarný ples. Naopak my
prváci sme boli akísi vyplašení a tichí. Nebolo sa nám čo čudovať, veď práve my
sme boli terčom zábavy ostatných študentov. Práve v tento piatok sme sa stali
plnohodnotnými členmi študentského cechu. Museli sme však prejsť „peklom na
zemi“. Hoci nás všetci ubezpečovali, že to nič nebude. Najskôr nás pekne
navoňali a namaľovali, aby sa vôbec mohla začať naša verejná potupa. Takto
„vyfintení“ sme plnili jednotlivé úlohy, ktoré sme si mohli demokraticky
vylosovať. Keď nás skrášlili školské štylistky, pochutili si na mede z desiatovej
fólie, zaspievali nejaké staré dobré šlágre, vyšľahali sneh z bielok ( ktorý
mimochodom skončil na hlavách súťažiacich) a mnoho iných skvelých úloh,
ostávalo už len jedno jediné, čo nás delilo od vstupu do tohto úžasného
študentského spolku - zložiť prísahu. Na kolenách sme jednohlasne prisahali,
len aby sme už mali od všetkých pokoj a mohli ísť preč. Takto slávne – neslávne
dopadla naozaj slávnostná imatrikulácia.

Na návšteve u Tajovského
Kto by nepoznal autora známych diel ako sú Maco Mlieč, Mamka Pôstková,
Ženský zákon... Samozrejme, reč je o Jozefovi Gregorovi Tajovskom. A za
týmto autorom sme sa vybrali v jeden októbrový deň na návštevu. V jeho
rodnom dome nás síce neprivítal Tajovský osobne, ale aj tak tam bolo cítiť jeho
prítomnosť. Usmiata lektorka nám poodhalila niečo z autorovho života. Vypočuli
sme si aj niečo z jeho tvorby. Potom naše kroky viedli do neďalekého krajského
mesta Banská Bystrica. Tam sme sa zastavili v Múzeu SNP. A keď už tých
informácií bolo dosť, čerešničkou na torte bola návšteva obchodného centra
Európa.

Opäť sme boli úspešní v podávaní projektu
V rámci programu Školy pre budúcnosť Nadácia Orange podporila projekt pre
žiakov 3. ročníka pod názvom Aký bol život za železnou oponou?
Na túto otázku budú hľadať odpoveď tretiaci našej školy. Počas realizácie
projektu Život za železnou oponou sa stretnú s ľuďmi, ktorí boli režimom
prenasledovaní a budú s nimi besedovať. Uskutoční sa beseda s členom
Konfederácie politických väzňov. V rámci exkurzie nahliadnu do archívu Ústavu
pamäti národa, navštívia pamätník železnej opony a pripravia výstavu dobových
predmetov. Svoje poznatky budú prezentovať prostredníctvom informačného
panelu a digitálnej prezentácie

Praktikum mladých environmentalistov
Prostredie, v ktorom žijeme, nám nie je ľahostajné ... To dokazovali v rámci
projektu Praktikum mladých environmentalistov naši druháci – žiaci z II.A triedy
gymnázia, II.B triedy, odbor biotechnológia a farmakológia a II.CH triedy, odbor
výživa a šport. Projekt sa realizoval druhý septembrový týždeň od 9.9. do
12.9.2014. Pod odborným dohľadom pedagógov sa naši mladí environmentalisti
venovali monitoringu kvality vody, pôdy, ovzdušia, separovali odpady
a skrášľovali okolie našej školy. Žiaci, ktorí absolvovali všetky aktivity získajú
certifikát. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii projektu,
najmä Ing. Elene Kulichovej, organizátorke projektu.

Záložka do knihy spája
spája slovenské školy:
Moja škola, môj študijný odbor
V školskom roku 2014/2015 vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica
v Bratislave
k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 3. ročník celoslovenského
projektu
pre stredné školy Záložka do knihy spája slovenské školy: Moja škola, môj
študijný odbor.
Cieľom celoslovenského projektu bolo nadviazanie kontaktov
medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny
záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou.
Z našej školy sa do tohto projektu zapojilo 86 žiakov gymnázia, ktorí na
hodinách umenia a kultúry vyrobili pod vedením Mgr. S. Rausovej a Mgr. K.
Laginovej 150 záložiek rôznych farieb a tvarov. Najkrajších 110 záložiek sme
posledný októbrový týždeň poslali žiakom našej partnerskej školy Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove. Nasledujúci týždeň sme sa
zásielky dočkali aj my. Záložky, ktoré sme dostali od žiakov z Prešova, nám
urobili radosť a dúfame, že naše záložky zase potešili ich.

Študentská kvapka krvi
Tento rok sme si pripomenuli 25. výročie Nežnej revolúcie a pri tejto príležitosti
pani profesorka Janka Bučková opäť pripravila akciu Študentská kvapka krvi.
Táto akcia prebieha v spolupráci s Fakultnou nemocnicou v Martine. 23. októbra
k nám prišla mobilná transfúzna stanica a my sme si mohli nechať pustiť žilou.
A že sme boli naozaj štedrí, o tom svedčí aj počet darcov. Spolu nás vzácnu
tekutinu darovalo 35 študentov a jedna pani profesorka.

OCENENIE ZA ENVIROPROJEKT

Naša škola sa v minulom školskom roku zapojila do IX. ročníka
celoslovenskej súťaže o najlepší environmentálny projekt, ktorý vyhlásilo
Ministerstvo ŽP SR a Slovenská agentúra životného prostredia. V kategórii
Stredné školy sme získali 2. miesto za projekt pod názvom PRAKTIKUM
MLADÝCH ENVIRONMENTALISTOV. V rámci projektu sme monitorovali
kvalitu vody, pôdy a ovzdušia, venovali sa tvorbe životného prostredia, separácii
a zneškodňovaniu odpadov. Zahrali sme sa aj na kameramanov, reportérov,
hercov, strihačov a vizážistov a natočili krátky videozáznam. Projekt realizovali
žiaci z III.B triedy , odbor biotechnológia a farmakológia pod odborným
dohľadom našich pedagógov.
Ocenenie sme si prevzali na XVII. ročníku Festivalu environmentálnych
výučbových programov ŠIŠKA. Festival sa konal v dňoch od 15. do 17.10.2014
v Oščadnici v rámci projektu Kampaň za čistejšie ovzdušie – na podporu trvalo
udržateľnej mobility v mestách na Slovensku. Získali sme diplom, balíček
metodických materiálov, športové ceny, knižné ceny a ceny od partnera súťaže
SHP Harmanec.

Jedinečná oslava študentskej dospelosti
Tá pravá krásna stužková
Aj keď sme len kvapkou v mori, túžime byť takou, ktorá zafarbí oceán.
Aj takýto nádherný citát zaznel na našej vytúženej stužkovej slávnosti, ktorú
sme nedočkavo očakávali a radostne prežili 17. novembra 2014. Skvelú až priam
dokonalú atmosféru sme dosiahli prednesením dojemného slávnostného
príhovoru a o príjemnú zábavu sa postarali tie najúžasnejšie a najvtipnejšie
scénky, ktoré vytvorili naše kreatívne hlavičky zo 4. A triedy. A keďže žiadna
študentka počas celovečernej ,,prehliadky“ nestratila svoju trblietavú lodičku,
o rolu popolušky sme sa postarali v jednej zo scénok, ktorá zožala najväčší
úspech. Ale ani my sme
nezostali zahanbené
a predviedli sme sa hereckým
a speváckym ,,talentom“ pri
spievaní piesne Gaudeamus
igitur, ktorá z väčšej časti
zaznela falošne, no napriek
tomu s pokorou v srdci. Sme
už veľkí, dospelí, a aj keď si
to v skutočnosti nechceme
priznať, fotky, ktoré sa mihli
na obrovskom plátne plnom
spomienok, dokazujú, že naše
detstvo sa už dávno skončilo.
A keďže vo svete dospelosti
sa vyskytne mnoho nástrah
a pádov, pokúsili sme sa prihrať si zopár bodov na účet šťastia, vypustením
lampiónov, ktoré našťastie neuviazli na strome ani nezhasli. Tak? Tešíme sa na
darčeky plné úspechov, radosti a nádherných zážitkov.
Želám si, aby budúca, ďalšia, teda každá stužková dopadla nádherne, aby
ste aj vy, milí učitelia a študenti, pocítili úžasnú atmosféru spojenia kolektívu do
jedného celku, chuť skvelej večere, zábavy, farebných svetielok a prítomnosť
kamarátov aj rodiny. Ale čo so skutočnou skúškou dospelosti - maturitou?
Musíme zavrieť knižku s rozprávkami a dať koniec detským hrám, musíme už
skúsiť kráčať sami, musíme to skúsiť každý sám...

Takýto nezabudnuteľný večer majú za sebou aj študenti 4. A - odbor
biotechnológia a farmakológia a 4. K – mechanik počítačových sietí, ktorých
zelenými stužkami ozdobili triedne profesorky 7.11. 2014. Od 21.11. 2014
s hrdosťou nosia zelené stužky aj študenti V.KR – odbor mechanik -mechatronik.

Ťaháky stredoškoláka
prajú svojim prispievateľom
a čitateľom krásne
Vianoce...

„Do čítania v marci“
September – Október - November
Spracovala: Mgr. Katarína Laginová
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