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Ahoj, čitatelia!
Školský rok sa blíži ku koncu a my už vo vzduchu cítime vôňu prázdnin.
Zavrieme oči a už sa vidíme na kúpalisku, na futbale, na výletoch,
prechádzkach... Prázdniny voňajú ako jahody, opaľovací krém
a čokoládová zmrzlina. Nesmieme sa ale zasnívať príliš, niekoľko
školských dní tu predsa ešte len zostáva. A tak sa ešte pekne učíme
a snažíme sa o čo najlepší výsledok. Ale vždy, keď je prestávka, zatvoríme
na chvíľku oči a snívame o lete. O slanom mori plnom farebných rýb,
o babkinom koláči alebo o nových kamarátoch a dobrodružstvách, ktoré na
nás toto leto čakajú...
Želáme vám, kamaráti, aby vám posledné dni do prázdnin ubehli ako voda!
Vaša redakčná rada

Študenti Spojenej školy v Novákoch na medzinárodnom
stretnutí vo francúzskom Rennes
Posledný marcový týždeň sme sa vďaka
finančnej podpore EU v rámci projektu
Comenius – školské partnerstvá zúčastnili
medzinárodného stretnutia v Rennes.
Prežili sme zaujímavý program, ktorý
pripravila naša partnerská škola Ensemble
Scolaire Immaculee Jean Paul Ii, Saint
Gregoire.
Stretnutiu predchádzala príprava materiálov na aktivity týkajúce sa
vytvorenia návrhov na zelenší svet v budúcnosti . Svoje nápady a
obrázkový materiál sme vzali so sebou do Rennes, kde v rámci workshopu
sme so svojimi rovesníkmi z Portugalska, Francúzska, Španielska,
Talianska, Poľska a Turecka vytvorili spoločný medzinárodný projekt
zeleného mesta budúcnosti. A bolo naozaj na čo pozerať. Bolo fantastické
ako sme pracovali, pretože i napriek tomu, že sa poznali len 2 dni, nemali
sme problém sa spoločne dohodnúť na postupoch pri vytváraní plánov
zeleného mesta.

Okrem pracovných povinností sme si študenti užili aj zábavy a poznávania
inej kultúry, nakoľko sme boli ubytovaní v rodinách francúzskych
študentov. Dva dni sme strávili aktivitami v škole,
takže sme mali možnosť trochu porovnať systém výučby vo francúzskej
škole .A určite by sme nemenili. Odmenou nám bola aj 2-dňová návšteva
Paríža, prehliadka pamätihodností spojená
s krásnym výhľadom na celé mesto z najvyššie dostupného bodu na
Eiffelovej veži. Cesta lietadlom do Paríža a rýchlovlakom do Rennes bola
tiež dobrá životná skúsenosť. Za krásne chvíle chceme poďakovať pani
profesorke Ivetke Šolomekovej, ktorá je koordinátorkou projektu.

Ocenená práca
Aj v dnešnej uponáhľanej dobe, kedy sa každý stará o vlastný blahobyt
a pohodlie sa nájdu ľudia, ktorí nezištne robia niečo aj pre iných. Je to
cennejšie, ak sa to deje v pracovnej oblasti. Takéhoto človeka má aj naša
škola – Spojená škola v Novákoch. Presne takýmto človekom je naša pani
učiteľka s dlhoročnou praxou, Mgr. Iveta Šolomeková. Každý vie, že
prvoradou náplňou práce učiteľa, je vzdelávanie študentov, no už málokto
tuší, že koniec neprichádza posledným zazvonením. Pre Mgr. Šolomekovú
to platí dvojnásobne. Ona zo svojho voľného času veľa obetovala a stále
obetuje škole. Už 14 rokov sa venuje projektovej činnosti. Vďaka jej práci
na projektoch sa zvyšovala úroveň technického vybavenia školy
a v neposlednom rade to bol aj finančný prínos pre školu. A toto nemohlo
zostať nepovšimnuté. Pani učiteľkasi za svoje úsilie a vynaloženú prácu
prevzala ocenenie z rúk riaditeľky odboru školstva TSK pani Ing. Daniely
Hilčíkovej. Blahoželáme a prajeme veľa tvorivých síl.

Wieliczka,
Wieliczka, Krakow, Osvienčim
V dňoch 20.-21.4. sme sa zúčastnili dvojdňového výletu do Poľska,
ktorý začal návštevou soľnej bane Wieliczka. Hneď na úvod sme museli
zdolať nekonečne dlhé točité schody, ktoré mali viac než štyridsať
medziposchodí. Ale oplatilo sa. Dozvedeli sme sa niečo viac o tom, ako sa
kedysi v bani ťažilo, videli sme množstvo sôch a lustrov vytvorených len
zo soľnej skaly, podzemné jazierko a tesne pred koncom našej prehliadky
aj majestátnu kaplnku, tiež vytesanú do soľnej skaly. Ale niektorým sa
najviac páčil záver prehliadky, keď sa mohli odviezť skutočným baníckym
výťahom.
Po krátkej ceste autobusom sme sa ocitli v Krakowe. Je to krásne
mesto plné historických budov, z ktorých asi najvýznamnejšou je
kráľovský zámok Wawel. Prešli sme sa po kráľovskej ceste, poobzerali
pozostatky mestských hradieb, započúvali sme sa do nedokončenej
melódie, ktorú každú hodinu hral trubač z veže Mariánskeho kostola na
všetky svetové strany a, samozrejme, sme sa zatavili aj v obchodíkoch so
suvenírmi a krowkami.
V rámci tohto dvojdňového výletu sme navštívili aj koncentračný
tábor Auschwitz-Birkenau (Osvienčim-Brezinka). Mali sme možnosť
bližšie nahliadnuť do histórie a na vlastné oči vidieť podmienky, v akých
museli ľudia v koncentračných táboroch žiť, respektíve v tomto prípade by
bolo vhodnejšie napísať prežívať. Videli sme nádvorie, na ktorom každé
ráno a večer prebehol nástup a následné spočítanie väzňov, miesta, kde
pracovali, boli väznení pri spáchaní nejakého priestupku, múr, pri ktorom
boli popravovaní a asi najväčší príliv pocitov zanechala v každom z nás
plynová komora, ktorá bola zodpovedná za smrť mnohých nevinných
mužov, žien i detí. Mohli sme si prezrieť niekoľko miestností plných
rôznych predmetov. Tu sa nachádzali veci od zubných kefiek, topánok,
kufrov a kuchynských potrieb až po izbu naplnenú až po
strop ľudskými vlasmi. Toto všetko nám ukázali v koncentračnom tábore
Osvienčim a mali sme možnosť počuť aj zaujímavý výklad.
Z Osvienčimu sme sa boli ešte pozrieť na mieste bývalého
koncentračného tábora Brezinka, ktorý bol takmer celý zničený nemeckými
vojakmi pred obsadením Poľska ruskou armádou. V Brezinke sa
nachádzalo nástupište, na ktoré prichádzali vozne vezúce nič netušiacich
budúcich novodobých otrokov z celej Európy. Títo ľudia nasadali do vlaku
v presvedčení, že idú začať nový a lepší život. Mýlili sa. V každom žiakovi
zanechala táto prehliadka určite veľký dojem, pretože všetci len mĺkvo
počúvali a snažili sa predstaviť si všetky hrôzy, ktoré sa udiali presne na
miestach, na ktorých práve stáli.

Po ukončení návštevy oboch táborov sme už mierili domov, ale na
pláne bola ešte jedna malá zastávka. Zábavný park Inwald. Tu sme sa
mohli všetci dostatočne odreagovať a na chvíľu zabudnúť na to, čo sme
pred pár hodinami videli. Všetci spoločne sme boli v 5D kine a potom
nasledovala voľná zábava. V celom parku nebolo okrem nás ani nohy,
a preto sme nemali problém vyskúšať všetky atrakcie. Kolotoče, autíčka,
loď, ruské kolo, ďalej sme si mohli zahrať airhockey, vykričať sa
v strašidelnom dome alebo prejsť sa medzi tými najkrajšími,
najvýznamnejšími a najznámejšími stavbami sveta (i keď len v zmenšenej
podobe). Po tejto zábavnej prestávke sme už zamierili späť domov na
Slovensko, kde nás už čakali zvedaví rodičia plní otázok o našom prežitom
výlete.
Bridová, M., Balážová, B.

ŠTÚROVO PERO 2015
V dňoch 17. a 18. apríla 2015 sa na pôde Krajskej knižnice Ľudovíta
Štúra vo Zvolene
uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 20. ročníka celoslovenskej
novinárskej súťaže ŠTÚROVO PERO 2015.
Štúrovo pero je súťaž pre študentov stredných a vysokých škôl v tvorbe
školských časopisov a individuálnych novinárskych príspevkov.
Za redakčnú radu časopisu našej školy - Ťaháky stredoškoláka - sa tohto
prestížneho podujatia zúčastnila Petra Vrbanová z 2. A. Okrem
nezabudnuteľných zážitkov, cenných rád a darčekových predmetov nám
odtiaľ priniesla účastnícky diplom a vzácnu publikáciu Štúrovo pero - dve
desaťročia novinárskeho talentu.
Vyhodnotenie súťaže bolo spojené so seminármi o žurnalistike a
tlačovými besedami s významnými novinármi a politikmi. Hosťami boli
napr.: Matthias Settele, generálny riaditeľ TV Markíza; Juraj Draxler,
minister školstva, vedy, výskumu a športu SR; Henrich Krejča, riaditeľ
Centra spravodajstva a publicistiky; Ing. Vladimír Maňka, poslanec
Európskeho parlamentu a iní.
Cieľom tohto podujatia bola predovšetkým výmena skúseností medzi
mladými ,,žurnalistami“. Možno práve vďaka Štúrovmu peru nájdu mnohí
súťažiaci uplatnenie v mediálnom prostredí alebo v iných oblastiach
spoločenského života.

Mladý Európan
28. apríla sa v Trenčíne konal 10. ročník súťaže Mladý Európan. O dobré
umiestnenie sa prišlo „pobiť“ 15 družstiev z rôznych stredných škôl kraja.
A my sme v takejto silnej konkurencii nemohli chýbať. Postupne sme
prechádzali jednotlivými kolami súťaže, až sme sa ocitli na prvom mieste.
Nie, také ľahké to nebolo, ale to prvenstvo je pravda. Naše družstvo
pracovalo v zložení Oliver Michale, Dávid Michal a Šimon Fusatý.
Celoslovenské kolo sa uskutoční pod záštitou premiéra R. Fica
v Bratislave.

Výstava
Výstava „DOTKNI
„DOTKNI SA CHÉMIE“
Už po osemnásty raz sa otvorili dvere našich laboratórií pre žiakov
základných škôl, ich rodičov, ale aj širokú verejnosť, aby sa mohli
„dotknúť chémie.“
Interaktívna výstava Dotkni sa chémie má dlhoročnú tradíciu. Úspešný 18.
ročník snáď hovorí za všetko.
Výstava sa konala v dňoch 5. až 10. marca 2015 a navštívilo ju 327
žiakov z rôznych základných škôl so svojimi učiteľmi, rodičmi, ba
podaktorí aj so starými rodičmi. Jednotlivé sekcie prezentovali naši študenti
z tried kvinta, I.B, II.B, II.CH, III.B, III.CH a z triedy 4.A pod odborným
dohľadom svojich pedagógov. Mnohé pokusy si mohli žiaci vyskúšať.
Veľké poďakovanie patrí hlavnej organizátorke výstavy p. Ing. Kulichovej
a všetkým, ktorí výstavu pripravovali a prezentovali.

Velikán národných dejín
Zo všetkých strán počúvame, že tento rok by Ľ. Štúr oslávil rovných dvesto
rokov. Pri tejto príležitosti dostala naša triedna v bláznivom mesiaci apríl
ešte bláznivejší nápad – návštevu divadelného predstavenia. A to nie
hocijakého, ale predstavenia o spomínanom dejateľovi. Predstavenie malo
veľavravný názov – Orol tatranský. A keďže ju máme radi, tak sme „vrelo“
súhlasili. Po veľkonočných prázdninách naše kroky neviedli do školy, ale
namierili sme si to do mesta Zvolena. Tam sa totiž mala tá kultúra
uskutočniť. Všetci dobre naladení sme zasadli v Divadle Jozefa Gregora
Tajovského a čakali, čo sa bude diať. A na naše veľké prekvapenie to stálo
zato. Herci nás preniesli do obdobia života Ľ. Štúra a previedli nás životnou
púťou tohto nezvyčajného človeka. Poviete si, čo nové nám mohli povedať.
Predsa sa niečo našlo. Poodhalili nám niektoré skutočnosti z jeho života.
Môžeme povedať, že sme v spoločnosti Štúra strávili celkom príjemný čas.
Už teraz sa tešíme, aký bláznivý nápad bude mať triedna v budúcom
školskom roku.

Pozvanie, ktoré sa neodmieta
Keď pozeráme v médiách zábery z vysokej politiky, niekedy máme nutkanie
vidieť to na vlastné oči. Také niečo sa len tak nestáva. Ale niekedy predsa.
Presne toto sa stalo mne, obyčajnej
študentke gymnázia, Diane
Porubčanovej. Dostala som pozvanie od
Richarda Sulíka na návštevu Bruselu.
A takéto pozvanie sa neodmieta. Bola
som súčasťou 50 člennej skupiny
študentov a sympatizantov SAS, ktorá
sa v dňoch 15. – 17.júna ocitla v sídle
europarlamentu. Počas výletu som
absolvovala prehliadku europarlamentu
spojenú s prednáškou, prehliadku mesta
a príjemným bonusom bol spoločný
obed s Richardom Sulíkom .

Ikona slovenského tenisu
„Bože, zase beseda.“ prebehlo nám hlavami, keď
nám oznámili tú úžasnú vetu. Beseda s niekým
koho vôbec nepoznáme, jeho meno nám nič
nehovorilo. Na druhej strane sme boli radi, že sa
ulejeme z vyučovania. Boli sme rozhodnutí, že to
nejako pretrpíme. Pán tenista (keď sme zistili
o koho ide)si dával načas. Asi si myslel, že je
nejaká celebrita. No po jeho príchode sme boli
milo prekvapení. Zaujímavo a pútavo rozprával
o svojom detstve a kariére. Mnohí z nás sa
dozvedeli, že ide vlastne o nášho rodáka –
Prievidžana,
olympionika
a v súčasnosti
nehrajúceho kapitána našej mužskej
tenisovej reprezentácie. Pôsobil
skromným dojmom. O svojich
úspechoch hovoril, akoby to bolo niečo
bežné. Nakoniec sa z toho vykľulo
príjemné popoludňajšie posedenie.

Teória v praxi alebo príjemné s užitočným
Jún je obdobím výletov a exkurzií, a preto sme sa 11. 6. na jednu
vybrali aj my – prváci. Trasa našej exkurzie pozostávala z návštevy
Čičmian, ktoré sú charakteristické jedinečnou ľudovou architektúrou,
zapísanou v UNESCO.Potom naše kroky viedli do Rajeckej Lesnej , ktorá
je vychýrená unikátnym Betlehemom, ktorý pätnásť rokov vyrezával
ľudový umelec pán Pekara. Cieľom cesty bola Terchová - Jánošíkove
diery. Sú jednou z najkrajších turistických trás národného parku Malá
Fatra a jeden z najkrajších výletov na Slovensku vôbec. Ide o sústavu
tiesňav a kaňonov v národnej prírodnej rezervácii Rozsutec, s množstvom
prekrásnych vodopádov a rebríkov.
Počas exkurzie sme obdivovali krásy slovenskej prírody a kultúry.
Mohli sme zjednotiť teoretické vedomosti s praktickými z predmetov:
chémia, biológia, ekológia a pani profesorka nás upozornila na
dodržiavanie pravidiel správania sa v CHKO. Touto cestou chceme
poďakovať pani profesorke Drahuške Švecovej, pod ktorej záštitou celá
exkurzia prebehla. A už teraz sa tešíme na ďalšiu.

Talent Trenčianskeho samosprávneho kraja
10.6.2015 sa v Trenčíne uskutočnilo oceňovanie “Talent Trenčianskeho
samosprávneho kraja”
Za vynikajúce výsledky v celoštátnom kole chemickej olympiády získala
ocenenie Kristína Čičmancová študentka 4.A triedy odbor biotechnológia
a farmakológia, Spojenej školy Nováky.
Kristína je členkou reprezentačného tímu Slovenskej republiky ktorý
v septembri 2015 zabojuje o Grand Prix Chimique v Bazileji.
Kristínu v jej chemických aktivitách podporuje a odborne pripravuje Ing.
Elena Kulichová, ktorá si prebrala cenu spolu s Kristínou.
Obidvom srdečne blahoželáme a držíme päste v Bazileji.

Študenti a Deň Zeme
Rozhodli sme si pripomenúť Deň zeme tým, že priložíme ruku k dielu
a svojou prácou prispejeme k ochrane životného prostredia priamo vo
svojom regióne.
Dňa 24. apríla 2015 v spolupráci so Slovenským zväzom ochrancov
prírody a krajiny sme čistili mokrade vytvorené na prepadliskách po
banskej ťažbe v obci Koš. A naozaj bolo čo čistiť. Samotní sme boli
nemilo prekvapení, čo všetko sme my, ľudia, schopní bez zváženia
dôsledkov vyhodiť do prírody. Našli sme odpad rôzneho druhu, cez plasty,
plechovky a rôzne druhy oblečenia až po stavebný materiál. Výsledkom
bolo 52 vriec plných odpadu v priebehu 2 hodín. Veľa sme diskutovali
o tejto nezodpovednosti ľudí, o príčinách, ktoré ich vedú k takémuto
konaniu. Myslíme si, že ľudia síce sú pobádaní k separovanému zberu
odpadu, ale buď nevedia alebo si neuvedomujú, že doba rozpadu napríklad
pet fľaše alebo igelitovej
tašky vo voľnej prírode je 500 rokov a skla a polystyrénu 1000 rokov. To
znamená, že našim potomkom tu zanechávame skutočne netradičné
dedičstvo. Preto aj touto cestou vyzývame verejnosť, aby odpad ukladala
na miesta, ktoré sú k tomu určené.

SOČ
Každoročne sa zúčastňujeme prehliadky prác stredoškolskej odbornej
činnosti. Ani tento školský rok to nebolo inak. Na prácach SOČ nás
pracovalo 12 študentov. Generálku sme mali na pôde školy, kde sa
uskutočnilo školské kolo. Na krajskom kole, ktoré sa konalo 1. 4. 2015
v Starej Turej, sme našu školu reprezentovali spolu 9 prácami. Veľmi
pekné tretie miesto získala práca Vplyv svetla na kumuláciu antokyanínov
v listoch, ktorú vypracovali a odprezentovali Veronika Mikušková
a Kristína Čičmancová. Ale naša škola bude mať zastúpenie aj na
celoslovenskom kole, pretože získaním prvého miesta na krajskom kole sa
do celoslovenského prepracovali Andrej Ševc a Janka Sondorová. Svojou
prácou Asismina triloba – banán severu očarili porotu.
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