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Stretnutie študentov s europoslancom R. Sulíkom

Novodobé otroctvo
Takto znel názov výchovného koncertu, ktorý sme absolvovali
v predvianočnom čase. Všetci „správne naladení“ sme očakávali,
k čomu nás chcú vychovávať. Koncert sa niesol v duchu novodobých
nástrah života- nútená práca, drogy, zneužitie osobných údajov...
Mnohí si povedia, že im sa to nemôže stať, ale často opak býva
pravdou. Koncert bol celkom v pohode až na moderátora. Ten mi
pripomínal postavičku z rozprávky – chrobáka Truhlíka, ktorý všade
bol a všetko videl. Pozitívom koncertu boli piesne, ktoré na ňom
odzneli. Našli sa aj odvážlivci, ktorí si zanôtili spolu s účinkujúcimi.
V konečnom dôsledku nám koncert spríjemnil deň a začiatok zimných
prázdnin.

Vianočná Viedeň
Vianoce sú časom splnených prianí a snov. Jeden, síce predvianočný
sen, sme si splnili 12. decembra, keď sme navštívili Viedeň. Písal sa
piatok a my sme školské lavice vymenili za niečo celkom iné. Ráno,
ešte za tmy, sme sa vydali na návštevu zimnej Viedne. Cesta bola dlhá
a zvedavosť ju len predlžovala. Okolo obeda sme sa predsa len
dočkali. Najskôr sme si poobzerali Prírodovedné múzeum, ktoré kým
sme obehli, nás boleli nohy. No bolesť pominula, keď sme sa túlali
uličkami vyzdobenej a vysvietenej Viedne. Ochutnali sme pravé
vianočné dobroty, kúpili nejaké drobnosti pre potešenie a príjemne
unavení sme sa vrátili domov.

Kozmos a astronómia
Mnohí sa radi pozerajú na hviezdnu nočnú oblohu a snívajú. Trochu
z tajomstva hviezdnej oblohy nám poodhalil uznávaný amatérsky
rádioastronóm pán Rudolf Slošiar. Podobnosť mien s pani
profesorkou Slošiarovou nie je čisto náhodná. Oni dvaja sú totižto
súrodenci.
Pán Slošiar nám predstavil, čo ukrýva pojem rádioastronómia. Je to
vlastne štúdium vesmíru a nebeských telies prostredníctvom
rádiových vĺn. Zapamätal som si, že pracuje v spoločnosti SOSASlovak Organisationfor Space Activities. Z rozprávania ma najviac
oslovila časť, v ktorej nám priblížil natáčanie reklamy pre mobilného
operátora O2. Hoci mne sa to veľmi pozdávalo, pán Slošiar takýmito
vecami nie je veľmi nadšení, ale k výskumu potrebuje aj financie.
Z prednášky ma ešte zaujali fotografie, na ktorých bola záhrada jeho
rodinného domu. Vyzerá to tam ako v nejakom výskumno –
vedeckom pracovisku. Keby som však bol iba náhodný okoloidúci, tak
si pomyslím, že tam chytajú nejaký signál na mimozemšťanov.
Prednáška bola naozaj veľmi pútavá a poučná a s pánom Slošiarom
sme strávili príjemné dopoludnie.

EXKURZIA VO FERMASE
Posledný decembrový týždeň pred vianočnými prázdninami, v stredu
17.12.2014, sme navštívili okres Banská Bystrica. Najskôr sme
absolvovali odbornú exkurziu v závode EVONIK FERMAS s.r.o.,
Slovenská Ľupča. Pozreli sme si celý proces fermentácie, od miešania
vstupných surovín až po hotové produkty – aminokyseliny L- treonín
a L-tryptofán. Tieto produkty sa používajú ako prísady do krmív
a exportujú sa takmer do celého sveta.
Potom sme sa vybrali na vianočné trhy do Banskej Bystrice. Niektorí
len tak ochutnať punč a iní ešte rýchlo nakúpiť nejaké darčeky pod
stromček. Exkurzia bola úžasná a výnimočná aj tým, že zo všetkých
strán už na nás dýchala atmosféra blížiacich sa Vianoc.

Bratislava v nedeľu
Nedeľa je deň ako stvorený na výlety. A iná nebola ani tá, ktorá
pripadla na 1. februára. Skupinka študentov našej školy sa ju rozhodla
stráviť v Bratislave. A že tento rok je venovaný národnému dejateľovi
Ľ. Štúrovi, navštívili sme výstavu venovanú práve jemu. Výstava je
sprístupnená na Bratislavskom hrade. Z hradu sme sa presunuli do
historického centra mesta a poobzerali sme si najvýznamnejšie
kultúrne pamiatky.
Príjemným bonusom celého výletu
bolo, že nás nestál celkom nič. Do
hlavného mesta nás dopravil vlak,
ktorý máme zadarmo a galérie, múzeá
sú v prvú nedeľu v mesiaci tiež úplne
zadarmo.

Kráľovstvo skla
Stále sa hovorí o prepojení teórie s praxou. V našom prípade
nezostalo iba pri slovách. To, čo teoreticky lúskame na hodinách
chémie, sme si mohli prezrieť naživo. Pani profesorka Ľudka Kollárová
( známa svojou akčnosťou) nás 29. januára zobrala na výlet do
sklárskeho skanzenu vo Valaskej Belej. Na vlastné oči sme mohli
vidieť všetko, čo súvisí so sklom a jeho
spracovaním, ba dokonca na vlastnej
koži sme si mohli vyskúšať fúkať sklo.
A nebolo to také jednoduché, ako sa
na prvý pohľad zdalo. No všetko sme
zvládli na výbornú a potvrdili sme
pravidlo, že raz vidieť je lepšie, ako
stokrát počuť.

Velikán národných dejín
Rok 2015 je venovaný Ľudovítovi Štúrovi.
Modra, miesto odpočinku tohto
významného dejateľa, bude významnou
súčasťou celonárodných osláv, čo
deklarovalo Ministerstvo kultúry SR a
vedenie mesta už 16. septembra 2013.
Minister kultúry M. Maďarič a
primátorka Modry H. Hlubocká podpísali
Memorandum o spolupráci pri príprave a
zabezpečení Roku Ľudovíta Štúra. Cieľom
Memoranda je vyjadrenie spoločného
úsilia pri zabezpečení dôstojných
celoštátnych osláv 200. výročia
narodenia Ľudovíta Štúra. Ľudovít Štúr, narodený 29. 10. 1815 v
Uhrovci, je jednou z najvýznamnejších osobností našich dejín,
zakladateľ slovenského národného hnutia a jeho ideovým vodcom.
Zasvätil slovenskému ľudu celý svoj život, dal slovenskému národu
spisovný jazyk, stál na čele ozbrojeného boja slovenského národa
počas Jari národov a úzko spolupracoval s politickými činiteľmi svojej
doby. Jeho vplyv presiahol hranice Slovenska a ovplyvňoval i dianie v
ostatných častiach Rakúsko-Uhorskej monarchie. Známy je dielami:
Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí (kodifikačné
dielo), básnická zbierka Spevy a piesne, Starý a nový věk Slováků v
staročeštine, filozofické dielo Slovanstvo a svet budúcnosti.
Aj my si rôznymi aktivitami pripomenieme tohto významného
človeka.

Skrotenie zlej ženy nesklamalo...
10. 02. 2015 sa naši študenti spolu so svojimi učiteľmi po čase
opäť vybrali do Bratislavy. Tentoraz za kultúrou priamo do SND. Tešili
sa na komédiu W. Shakespeara Skrotenie zlej ženy, kde sa v hlavných
úlohách predstavili známi a obľúbení herci Diana Mórová a Tomáš
Maštalír.

Predstavenie trvalo s prestávkou 2 hodiny 45 minút, ale čas v divadle
utekal rýchlo. Všetci diváci sa naplno vžili do veselého a zaujímavého
deja „hry v hre“, ktorú predviedli komedianti nielen pre nich, ale aj pre
primitívneho kotlára, ktorý sa spil do nemoty a v takom stave ho našiel
istý šľachtic. Zo žartu ho dopravil do svojho zámku. Dal ho tam umyť a
preobliecť do panských šiat, a keď vytriezvel, nahovorili mu, že je
pánom, ktorému pre pobavenie zahrajú kočovní herci komédiu. A tak
mu teda herci zahrali i zaspievali podľa jeho gusta...
Shakespearova komédia nesklamala. Divadelné predstavenie sa
všetkým veľmi páčilo, aj my sme odchádzali plní dojmov, vysmiati
a možno aj poučení...
Naši študenti nás opäť presvedčili, že kultúrne prostredie im nie je
cudzie, vedia sa správať kultúrne. Hneď po skončení divadelného
predstavenia vyjadrili svoju spokojnosť a prejavili záujem o opätovnú
návštevu divadelného predstavenia.

Literárna súťaž
V decembri 2014 Literárný klub na
našej škole vyhlásil literárnu súťaž,
ktorej letáky možno neunikli ani vašej
pozornosti. ALE hoci v rámci Slovenska
sa do tejto súťaže zapojilo približne 200
žiakov stredných škôl, z našej školy sa do
súťaže zapojili len dve žiačky. O to
radostnejšia bola správa, ktorú nám Marek Mittaš oznámil na
stretnutí členov Literárneho klubu v piatok 13.02.2015. Obe
zúčastnené žiačky boli ocenené. Žanetka Kováčiková zo IV. A triedy
sa umiestnila s veľmi pozitívnym hodnotením na 2. mieste
a Romanka Štangová z kvinty so svojou tajomnou poviedkou získala
krásne 1. miesto. Za svoje diela získali obe žiačky diplom a knižné
ceny.
Romanke a Žanetke ešte raz srdečne blahoželáme a želáme veľa
tvorivých nápadov do ďalšieho písania.
-sr-

Hodina s Richardom Sulíkom
Sulíkom
5. februára sme mohli my tretiaci, štvrtáci a piataci stretnúť
s europoslancom. Na našu akademickú pôdu zavítal europoslanec
Richard Sulík. Týmto stretnutím sme neboli až takí nadšení, ale
skutočnosť predstihla našu nechuť. Ak niekto čakal naškrobeného
politika, tak zostal zaskočený. Richard Sulík prišiel medzi nás úplne
neformálne. V takomto duchu sa nieslo aj jeho rozprávanie o situácii
a o aktuálnych problémoch únie. Rozprávanie bolo zaujímavé,
dopĺňal ho rôznymi otázkami o EU. Tie však odhalili mnohé
vedomostné nedostatky z našej strany. Trochu nás zorientoval aj
v jeho práci v europarlamente. Dal nám aj priestor na otázky, ale nám
zrazu došli slová. Situáciu, ako inak, zachraňovali učitelia, ktorí Sulíka
„vyzvŕtali“ dosť nepríjemnými otázkami.

Naša škola účastníkom projektu: Anna Franková –
Odkaz dejín dnešku
Spojená škola Nováky sa aktívne zapojila do projektu,
organizovaného pod záštitou Nadácie Milana Šimečku. Ide o putovný
projekt, ktorý od svojho začiatku v roku 1996 prešiel mnoho krajín
sveta a všade zožal veľký úspech. Tento rok máme česť predstaviť ho
na našej škole. Cieľom výstavy je priblížiť dnešným ľuďom rodinu
Anny Frankovej, obyčajného dievčaťa, žijúceho v období druhej
svetovej vojny. Tento projekt tiež nabáda mladých ľudí k zamysleniu
sa nad hodnotami života ako je rovnocennosť, demokracia, vzájomná
tolerancia.
Do projektu sa aktívne zapojilo 14 žiakov našej školy, ktorí sa účasťou
na odbornej prednáške oboznámili s obsahom projektu, naučili sa ho
prezentovať a získané vedomosti budú odovzdávať všetkým, ktorí si
výstavu prídu pozrieť.

Info pre maturantov!
Kolotoč maturitných skúšok sa začína rozbiehať, tak
dajte pozor, aby ste z neho nevypadli skôr, ako sa
stihne poriadne rozbehnúť!
Študenti študijných odborov SOŠ - na odovzdanie
maturitných prác máte čas len do 13. 3. 2015. Výrobok,
ktorý budete prezentovať na praktickej maturitnej
skúške, musíte odovzdať najneskôr
31. 3. 2015.
Prvú časť maturitnej skúšky absolvujete 17. 3. 2015.
Bude to písomný test a maturitný sloh zo slovenského
jazyka a literatúry.
O deň neskôr ukážete svoje vedomosti z cudzích
jazykov (anglický a nemecký jazyk).
19. 3. 2015 sa píše externá maturitná skúška
z matematiky.
Praktickú maturitnú skúšku budete skladať v termíne
od 13. 4. 2015 do 17. 4. 2015.

Naša dobročinnosť
Osudy iných nám nie sú ľahostajné, a preto sme sa opäť zapojili do
aktivít Červené stužky a Darček pod vianočný stromček. Každoročne
sa tieto aktivity na našej škole konajú pod záštitou pani profesorky
Janky Bučkovej a ona na ne nezabudla ani tento rok. Spoločne so
študentmi prispeli svojou troškou do mlyna a vyzbierali úctyhodnú
sumu 67 eur.
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