Spojená škola s organizačnou zložkou
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Leto už dávno pominulo. Slnečné lúče ochladli a vonku vytrvalo
prší. Akoby nám aj
počasie chcelo naznačiť, kde je naše miesto. Áno, uhádli ste!
Na desať mesiacov
sa naším druhým domovom stane škola. Aj počas tohto školského
roku vám budeme pripravovať školský časopis.
Touto cestou chcem osloviť všetkých šikovných študentov, ktorí
chcú ukázať
svoj talent a pridať ruku k dielu pri tvorbe školského časopisu, aby
sa ozvali.
Radi vás prijmeme medzi seba.
Prajem všetkým čitateľom, aby tento školský rok bol krajší
a úspešnejší ako ten minulý.
Svoje postrehy a nápady môžete posielať na adresu:

stredoskolak2011@gmail.com

S pozdravom Mgr. Humajová

Zmeny
Určite ste si mnohí všimli, že školský rok sme začali netradične slávnostným
otvorením spolu so študentmi Gymnázia Nováky. Tí, ktorí ste poctivo počúvali
príhovor pani riaditeľky PhDr. Kataríny Machovej, dozvedeli ste sa, že školský
rok 2011/2012 začíname ako nová škola. Áno, dňom 1. septembra 2011 je SOŠ
Nováky a Gymnázium Nováky jedna škola.
Oficiálny názov školy je:

Spojená škola
s organizačnou zložkou
Stredná odborná škola, Chemikov 8,
Nováky a organizačnou zložkou
Gymnázium, Chemikov 8, Nováky.

Budova SOŠ, Chemikov 8, Nováky

Náš portugalský týždeň
V rámci programu Comenius sme dostali príležitosť zúčastniť sa tretieho
stretnutia v projekte s názvom Holidays in Europa. Stretnutie sa konalo
v Portugalsku.
Náš pobyt začal v Lisabone, kde sa zišli všetci účastníci. Po jednodňovom
pobyte v Lisabone sme sa presunuli do Leiriy, miesta nášho stretnutia. Počas
stretnutia sme bývali v hosťovských rodinách. Rodiny boli úžasné, každý večer
nám pripravili zaujímavý program – zobrali nás na pláž, išli sme do nákupného
centra. Jedna z nás mala narodeniny a hosťovská rodina sa postarala o veľkolepú
oslavu, takže to bol nezabudnuteľný zážitok na celý život.
V rámci spoločného programu sme sa boli pozrieť na pláž v Nazaree,
nemohli sme sa ale kúpať, lebo oceán bol rozbúrený. Navštívili sme aj
svetoznáme pútnické mesto Fatimu a veľa ďalších zaujímavých miest.
V rámci pracovného programu mal každý štát pripravenú powerpointovú
prezentáciu o masovo navštevovaných miestach vo svojej krajine. U nás je to na
prvom mieste Bratislava, potom Vysoké Tatry a Bojnice. My sme sa sústredili
hlavne na Bojnice, keďže sa nachádzajú v našom regióne. Všetky prezentácie
boli veľmi zaujímavé.
Ďalší večer mala každá krajina predstaviť svoju národnú kuchyňu. Varili
sme spolu s profesormi v školskej kuchyni. Pripravili sme si slávnostne prestretý
stôl, na ktorom sme ponúkali kapustnicu a bábovku. Jedlá všetkých účastníkov
boli veľmi dobré a chutné.
Celý pobyt v Portugalsku bol pre nás veľkolepým zážitkom a skvelou
príležitosťou spoznať nádhernú krajinu, jej históriu a kultúru, ako aj veľa
úžasných ľudí. Vďaka pobytu sme si zlepšili svoje znalosti v anglickom jazyku.
Z Portugalska sme si priniesli veľa zážitkov a ak by sme mohli, určite by sme si
to ešte raz zopakovali.
Stela Fábryová a Barbora Langerová, žiačky II.A

NAŠI DRUHÁCI SA UČILI EKOLOGICKY ŽIŤ
„ Nepýtaj sa, čo môže krajina urobiť pre teba.
Pýtaj sa, čo môžeš urobiť ty pre svoju krajinu. “
Aj v tomto školskom roku sme pokračovali v tradícii a krásne jesenné dni sme
venovali životnému prostrediu. Praktikum mladého environmentalistu
realizujeme na našej škole od roku 2008, tohto roku to bol teda štvrtý ročník.
Do projektu sa zapojili žiaci 2. ročníka a v polovici septembra vymenili
tradičné vyučovanie v školských laviciach za pobyt v teréne, v laboratóriách
a pri počítačoch. Boli rozdelení do pracovných skupiniek a postupne sa
vystriedali pri jednotlivých zamestnaniach.
Prvý deň sme venovali „odpadom“ / triedenie, recyklácia, symbolika,
plameňové skúšky, plasty / a tiež „pôde“ / na základe výskytu rastlín určovali
svetelnosť, vlhkosť, pH, zásobenie živinami a teplotný režim /
Na druhý deň nás čakala práca v okolí školy. Vyhrnúť rukávy, vziať hrable,
metly, motyky, nožnice, pílku a hor sa na burinu, čistenie jazierka, vypílenie
drevín, či strihanie živého plota.
Posledné zamestnanie bolo zamerané na monitorovanie kvality vody. Najskôr
sme v laboratóriu stanovovali tvrdosť vody z rôznych zdrojov a potom sme
znovu zamierili do terénu. Vodné nádrže, rieky a potoky v okolí Novák sú
poznamenané rozvojom baníctva, energetiky a priemyslu v regióne. Žiaci sa
preto venovali najmä indikácii kvality vody na základe výskytu bezstavovcov.
Ich výskyt nám môže mnoho povedať o kvalite vody.
Každý z nás môže prispieť k zlepšovaniu kvality životného prostredia tým, že
sa bude aktívne zaujímať o svoje okolie..
Ing. Dagmar Štangová

Autosalón Nitra
S našou triedou 3. RS sme tohto roku 30. septembra navštívili autosalón
v Nitre. Nachádzali sa tu svetové novinky, ale aj staré veterány ČSR výroby.
Modely áut boli všelijaké, od najstarších
až po najnovšie. Každý si mohol vyskúšať
pohodlie a komfort viacerých
automobilov.
Kristián: Už hneď z príchodu ma
ohromilo, koľko ľudí si prišlo pozrieť
rôzne značky automobilov.
Po vstupe do areálu bolo vidieť
množstvo stánkov či už s občerstvením,
komponentmi, alebo atrakciami. Všade,
kam ste sa pozreli boli autá a autá. Každý
si prišiel na svoje.
Mňa najviac zaujali stánky Mercedes – Benz, Harley – Davidson. Ale ani
susedná Škoda nezostala nepovšimnutá, predstavila jeden nový športový
koncept. Veľa pekných a rýchlych áut, motoriek a krásnych hostesiek, super
atmosféra urobili na mňa ten najlepší dojem. Určite sa o rok vrátim a nenechám
si ujsť žiadne novinky.
Marián: Najviac ma zaujal Nissan 350 Z tuning, z atrakcií bungee – jumping,
jazda autom.
Martin: Osobne pre mňa najzaujímavejšie boli veterány, aj keď pri nich nestáli
krásne hostesky. Mám taký pocit, že minimálne 50% ľudí zaujímali tie než
autá☺.
Kristián Krpelan, Martin Némethy
Marián Pažický

Burza vysokých škôl Bratislava
Kam po skončení školy? Do práce alebo ísť študovať ďalej? Presne takéto
otázky si kladieme aj my, štvrtáci. Preto sme neodolali prihlásiť sa na prehliadku
vysokých škôl v Bratislave.
Ako každá cesta autobusom bola aj táto dlhá. Nebola ničím zvláštna. Konečne
sa nám podarilo doraziť do hlavného mesta a všetci sme začali vyskakovať
z autobusu akoby nám vypukol požiar pod zadkami. Niektorí z dôvodu
nedočkavosti, iní z dôvodu čerstvého vzduchu a pohybu.
Pani profesorky zakúpili vstupenky a mohli sme ísť na to. Všetci sme boli plní
v očakávaní, čo sa bude diať vo vnútri. Množstvo stánkov, kde neponúkali
občerstvenie ako býva zvykom, ale informácie o štúdiu na konkrétnych
vysokých školách. Zástupcovia boli aj zo zahraničia – Čiech, Poľska. Každý
z nich bol ochotní porozprávať vám, čo môžu u nich študenti zažiť, spoznať
a hlavne naučiť sa. Niekto si prišiel na svoje a niekto nie. Určite nám to dalo
väčší rozhľad o vysokých škola na Slovensku i v zahraničí.
Dávid Žák

Prvé dojmy prvákov
Najviac sa mi pozdávajú spolužiaci, sme dobrá partia. Čo mi vadí, sú
mreže na oknách. Mohli by byť dlhšie prestávky a kratšie hodiny☺
☺.
Pri vstupe mi to príde ako malá útulná škola. Učitelia sú priateľskí.
Spolužiaci sú tiež dobrí.
Ako sa chováme my, tak sa chovajú k nám. Celkový pocit zo školy fajn,
ale netreba vyčnievať z radu.
Dobrá škola, výborný kolektív, učitelia ako ktorí. Zatiaľ tu veľmi baví.
Aj starší žiaci sú priateľský. Je tu zábava.
Moje prvé dojmy zo školy sú pozitívne. Väčšina učiteľov sa mi pozdáva,
celkovo ma to tu baví. Páči sa mi štýl učenia.
Veľmi dobré. Pohoda. Chaos☺
☺. Predmety nie sú ťažké, učitelia sú
v pohode, dá sa s nimi vychádzať.
Tak celkovo sa mi tu páči. Celkom v pohode učitelia. Mohli by krajšie
vymaľovať triedy.
žiaci I. DK

Literárne okienko
Miroslav Válek

Jesenná láska
Láska je strašne bohatá, láska, tá všetko sľúbi,
no ten čo ľúbil, sklamal sa a ten, čo sklamal, ľúbi.
Prach dlhých smutných letných dní na staré lístie padá,
poznala príliš neskoro ako ho mala rada.
Tak každoročne v jeseni svetlá sa tratia z duše
a človek, koník túlavý od srdca k srdcu kluše.
Pre každé chce zomierať, žiť nechce pre nijaké
chcel by mať jedno pre seba, je mu jedno aké.
Možno, že iba obrázok, možno tôňu iba.
No pred cieľom sa zastaví. Komu zas srdce chýba?
Zo všetkých mojich obrázkov mámivý ošiaľ stúpa.
Bola to láska? Sklamanie?Aj láska bola hlúpa,
že chcela všetko naraz mať a všetko naraz stráca.
Koľko ráz v noci májovej hľadeli do mesiaca.
No máj im málo šťastia dal a krátke bolo leto,
len jeseň, tá vie o všetkom a jeseň nepovie to.
Šla zima dolu údolím a niesla odkaz máju.
Túžieval, čakal, dočkal sa. Odišla. Nepozná ju.
Láska je strašne bohatá, lásáska, tá všetko sľúbi,
no ten čo ľúbil, sklamal sa a ten, čo sklamal, ľúbi.
Prach dlhých smutných letných dní na staré lístie padá,
poznala príliš neskoro ako ho mala rada.

Veríme, že v ďalšom literárnom okienku sa predvedú naši
talentovaní žiaci.

V dnešnom čísle vám predstavujeme školský parlament
pre organizačnú zložku SOŠ Nováky na rok 2011/2012.
PREDSEDA: Branislav Oršula
PODPREDSEDA: Boris Duchovič
ŠPORTOVÝ REFERENT: Tomáš Dovičin, Tomáš Sobota
KULTÚRNY REFERENT: Silvia Riegelová, Tomáš Hlavna
MEDIÁLNY REFERENT: Drahuš Oršula

23.9.2011 sme sa zúčastnili súťaží po prvý krát ako
Spojená škola s organizačnými zložkami SOŠ a Gymnázium a dosiahli sme tieto
výsledky:
23.9.2011 –Cezpoľný beh- okresné kolo, v ktorom sme dosiahli vynikajúce
úspechy:
Dievčatá: 1.miesto: Barbora Klementová-jednotlivci
Družstvo: 1.miesto: Barbora Klementová,
Natália Tkáčová
Kristína Boboková
Chlapci:2.miesto:Michal Mokriš-jednotlivci
3.miesto:Roman Čičmanec-jednotlivci
Družstvo:1.miesto:Roman Čičmanec
Michal Mokriš
Oliver Plachý
Peter Rambala
Víťazy postupujú na krajské kolo v Dubnici nad Váhom dňa 11.10.2011
Dňa 28.9.2011sa žiaci našej školy zúčastnili krajského kola Kalokagatie SŠ
2011,kde časom 28:57 obsadili vynikajúce 1.miesto
Dňa 29.9.2011 sa uskutočnilo obvodné kolo vo futbale, kde sme nedosiahli
postupové umiestnenie,ale poďakovanie patrí všetkým, ktorí reprezentovali našu
školu.

Zdravie
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V budúcom čísle určite nájdete postrehy z imatrikulácií ,
Dňa otvorených dverí, interaktívnej výstavy Dotkni sa
chémie, rôznych exkurzií, kultúrnych podujatí, stužkové
slávnosti, ktoré nás v najbližšej dobe čakajú. Tiež
prebehne prehliadka a samozrejme ochutnávka najlepších
vianočných dobrôt.
Na svoje si prídu aj športovci školy.
Tešíme sa!

September – október 2011
Spracovala: Mgr. Zuzana Humajová
Prispievatelia: Mgr. Soňa Slošiarová, Ing. Dagmar Štangová, Kristián
Krpelan, Marián Pažický, Martin Némethy, Barbora Langerová, Stela
Fábryová, Dávid Žák, žiaci I. DK
Foto: František Vincúr, Mgr. Soňa Slošiarová, Ing. Dagmar Štangová

