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Príhovor šéfredaktora
Milí čitatelia Multipasu,
dovoľte mi predstaviť vám nové číslo nášho školského časopisu.
Od posledného vydania už ubehlo pár mesiacov a ja pevne verím, že ste
zdravo a zodpovedne oslávili príchod nového roku a vrhli ste sa na
zostávajúce mesiace toho školského.
Verím, že sme si všetci cez veľkonočné prázdniny dostatočne
oddýchli a že sme sa už preladili na pracovnú vlnu. Času na opravu
známok v  našu spokojnosť je stále menej a  menej. Toto nadchádzajúce
obdobie bude určite veľmi dôležité pre úspešné absolvovanie ročníka.
V mene redakčnej rady verím, že si aj napriek plnej študijnej vyťaženosti
nájdete čas na prečítanie Multipasu a na malý relax pri ňom.
Keďže školský rok nám už nejaký ten čas ubieha, rozhodli sme sa do
tohto čísla zaradiť hlavne chvíle, ktoré si v rámci každodenného života na
škole môže zažiť každý študent našej školy. Dúfame, že sa vám budú
príjemne čítať zaujímavé články, ktoré sú viac alebo menej
previazané s projektmi, do ktorých sa naša škola úspešne zapája už
niekoľko rokov. Nemôžu chýbať trefné poznámky v odpovediach na
otázky v interview s našimi štvrtákmi. Veď, kto už je viac povolaný mať
názor, ako štvrtáci?
Všetci, ktorí sme sa na tvorbe podieľali, dúfame, že sa vám bude toto
vydanie páčiť a že vám vyčarí prinajmenšom úsmev na tvári.
V každom prípade budeme radi, ak sa nám to ako redakcii podarí. Na
záver by som rád poďakoval každému, kto sa podieľal na tvorbe časopisu.
Len vďaka nim majú ďalšie strany hodnotný obsah.
Želám príjemné čítanie týchto ďalších strán a  veľa energie na úspešné
zvládnutie všetkého, čo nás do konca školského roka čaká.

Sebi , šéfredaktor

Príhovor šéfredaktora



Príhovor riaditeľa
Milí čitatelia časopisu,
som rád, že po niekoľkých mesiacoch si opäť môžete prečítať ďalšie číslo
nášho školského časopisu. Pred nami je už len pár mesiacov školského
roka 2016/2017. Predchádzajúce mesiace priniesli množstvo školských
i  mimoškolských akcií, zaujímavých podujatí organizovaných našou
školou, rôzne odborné, matematické, literárne, jazykové a  športové
súťaže. Zároveň sme privítali výnimočných hostí a  tešili sa z  návratu
a  bohatých zážitkov našich stážistov zo Slovinska a  Litvy.
Maturanti majú za sebou externú časť maturitnej skúšky zo slovenského
jazyka a  literatúry, z  anglického i  nemeckého jazyka a  dobrovoľníci aj
z  matematiky. Verím, že sa im tieto skúšky vydarili a  v  mene celého
vedenia školy im držím palce aj v  máji.
Pre každého z  nás je určite dôležité, aby sa naše dni napĺňali
spokojnosťou, ľudskou spolupatričnosťou, osobným uplatnením či
dosahovaním vytýčených cieľov. Som rád, že bilancia úspechov našej
školy je aj v  tomto školskom roku opäť úspešná. Teší ma, keď sú okrem
šikovných žiakov ocenení aj naši pedagógovia. Na krajskom dni učiteľov,
ktorý sa v tomto roku konal 27. marca v Michalovciach, bol pri príležitosti
Dňa učiteľov ocenený náš výborný učiteľ praxe a grafických systémov
Miroslav Máthé, za čo mu blahoželáme.
Škola je dynamicky sa rozvíjajúci živý organizmus, v ktorom každoročne
pulzuje mladá krv. My sa budeme snažiť ten živý organizmus stále
napĺňať a  presviedčať o  dôležitosti vzdelania.
Už Jan Amos Komenský, učiteľ národov, bol hlboko presvedčený o tom, že
dobrá škola robí človeka lepším.
Želám nám všetkým úspešné napredovanie v  rôznych oblastiach, veľa
energie, trpezlivosti pri svojej práci, pretože „každý, kto nosí v  srdci
katedrálu, ktorú chce postaviť, je v  tej chvíli víťazom.“
Na záver sa chcem poďakovať všetkým, ktorí našu školu v  akomkoľvek
smere podporujú. Želám nám čo najviac výborných výsledkov, ale najmä
veľa zdravia, energie a  radosti zo svojej práce.

Ing. Štefan Krištín, riaditeľ školy



ŠKOLSKÉ
AKCIE
i mimoškolské

Dňa 7.2.2017 sa na našej škole
uskutočnila prednáška v rámci predmetu
Základy aplikačných systémov na tému:
Webdesign, tvorba web stránok a
internetových obchodov, webhosting.
Pozvanie prijal pán Ing. Marek Barta
(zakladateľ spoločnosi Bart.sk), ktorý nás
oboznámil so svojimi skúsenosťami,
vedomosťami. Predstavil nám prácu,
ktorá je spojená s tvorbou webu od  fázy
návrhu až po hotovú web stránku.
Ďakujeme.

Ing. Izabela Molitorisová

SOČ-kári sa toho roku ozaj predviedli!

21. februára 2017 sa konalo školské kolo prehliadky súťažných prác v
rámci stredoškolskej odbornej činnosti. Odborná porota posudzovala až
46 žiackych projektov. 85 prevažne budúcich maturantov prezentovalo
svoje práce v desiatich kategóriách. Naše, počtom študentov zatiaľ
najvyššie školské kolo SOČ, sa dostalo aj do regionálnej televízie.



Návšteva zo zámoria potešila
i zaujala

Vďaka Mgr. Hrivňákovej sa podarilo v piatok
25.2.2017 zorganizovať živé stretnutie
(žiadne skajpy a hengautsy) žiakov 2.A a 3.B
so študentom prestížnej Yale University v
USA Mojmírom Stehlíkom. Ambíciou bolo
ukázať možnosti slovenských študentov
študovať na zahraničných univerzitách.

Veríme, že sme touto aktivitou presvedčili
našich študentov o tom, že keď niečo veľmi
chceme a urobíme pre dosiahnutie cieľa
maximum, tak nič nie je nemožné.

Burza príležitostí

Burza príležitostí sa uskutočnila  2. marca
2017 v priestoroch Kunsthalle na
Rumanovej 1 v Košiciach v čase od 9.00
do 17.00 hod. Podujatie bolo  jedným
z  mnohých, ktoré sa realizovalo vďaka
projektu Odborné vzdelávanie a príprava
pre trh práce, financovanom
prostredníctvom Švajčiarskeho finančného
mechanizmu. Bolo to jedinečné podujatie
určené na motiváciu žiakov, prezentáciu
škôl a ich úspešnú spoluprácu so
zamestnávateľmi. Našu školu  na podujatí
prezentovali   študenti zaujímavými
projektmi.

RR

Výnimočná beseda s výnimočným človekom

Spoznať osobnosť, ktorú pozná celé Slovensko, je veľké šťastie a  práve
takúto možnosť mali študenti I.A a I.E triedy, keď sa na pôde našej školy
stretli s  pánom Petrom Gombitom, úspešným bežcom maratónu
a  skromným človekom, ktorý ako prvý získal ocenenie ,,Košičan roka
2016“. Naši študenti sa dozvedeli, aké boli jeho životné začiatky, ktoré
prekážky musel v  živote prekonať, ako žijú ľudia bez domova  v  útulku
OÁZA v  Bernátovciach   pri Košiciach, ale aj to, prečo sa rozhodol bežať
maratóny  z Košíc do Ríma, i kde čerpal silu počas  50 dní pri 1550 km
behu.

Ing. Jana Trnková



,,Dni energií 2017“ pre žiakov ZŠ na škole

Prepojenie vyučovania s  každodenným životom, výmena skúseností,
informácií, nápadov, ale aj zápal, komunikačné schopnosti, pohotovosť
odpovedať na zvedavé otázky, to všetko zažili účastníci  na siedmom
ročníku podujatia ,,Dni energií 2017“ pre žiakov základných škôl 8.
ročníka, ktoré sa uskutočnilo v  dňoch 21. – 22. marca 2017 v
spoločenskej miestnosti školy. Do tohtoročného podujatia sa zapojilo
195 ,,šetričov“ energií – žiakov a ich pedagógov z desiatich  základných
škôl v  Košiciach. Žiaci SPŠE, ako tradične pod vedením svojich
pedagógov, pripravili praktické ukážky, ktoré ukázali, že každý z nás môže
svojou troškou prispieť k  šetreniu a zlepšeniu životného prostredia.
Prítomní ôsmaci si tak mohli obohatiť svoje vedomosti
z  environmentálnej výchovy a  fyziky, a  zároveň sa naučili, ako možno 
znížiť náklady na energie.

Ing. Jana Trnková

Kto je pán Peter Gombita?

Pán Peter Gombita je rímskokatolícky
kňaz, farár a  riaditeľneziskovej organizácie
Oáza – nádej pre nový život. Sympatie
verejnosti  si získal vďaka svojej dlhodobej
práci pre ľudí bez domova. V  roku 2016
zároveň absolvoval neuveriteľný 1550 km
dlhý beh z  Košíc do  Vatikánu.
Absolvoval pri tom 50 maratónov za 50
dní.  Motiváciou mu boli aj financie, ktoré
prostredníctvom darcovských SMS
vyzbieral pre svojich chudobných. 

RR



Autodesk Academia
Design 2017

V dňoch 24. 3. a 25. 3. 2017 sa študenti
našej školy zúčastnili 23. ročníka súťaže
študentov stredných a  vysokých škôl
v  2D a  3D navrhovaní. Ide o  prestížnu
CAD súťaž v  zručnostiach používania
digitálnych technológií (2D kreslenie
technických výkresov,
3D modelovanie digitálnych modelov
pomocou softwarovej podpory produktov
spoločnosti Autodesk).  

Súťaž sa konala v  Brne na VUT  a  zúčastnilo sa jej asi 100 študentov
z  Českej a  Slovenskej republiky. Táto akcia bola sprevádzaná zaujímavým
programom: prehliadkou laboratórií Fakulty strojného inžinierstva
a návštevou technického múzea v Brne. Naši študenti úspešne prezentovali
našu školu v  ČR.
Ďakujeme  študentom:
II.A – Jovan Tomáš Blažek, Nikola Dimunová
III.A – Adam Ujházi, Eva Kupcová , Dávid Kéri

Ing. Jaroslava Richterová

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Deň 30.3.2017 sa niesol v  znamení
umeleckého prednesu poézie a  prózy našich
žiakov. Konalo sa totiž školské kolo tradičnej
súťaže Hviezdoslavov Kubín. Básne i  úryvky
z  prózy boli vhodne vybraté a  v  recitácii bolo
vidno stotožnenie sa s  textom. Takáto súťaž
nám vždy odhalí aj ďalšiu stránku osobnosti
našich žiakov a  potvrdí fakt, že okrem
technického zamerania sú mnohí šikovní aj v
tvorení i  recitácii.
Na kultúru jazykového prejavu a  umelecký výkon dohliadala odborná
porota v  zložení:   Mgr. Ivana Petrušová, Mgr. Jana Kusendová a  Mgr.
Melánia Englerová.
Výsledky:
1. miesto - MARTIN THERN, 2.A
2. miesto - SAMUEL PREZBRUCH, 2.B
3. miesto - NIKOLETA DIMUNOVÁ, 2.A

Víťazom blahoželáme!



ÚSPECHY
ŽIAKOV
našich

Nultý ročník súťaže NaGa

Víťazov súťaže "Navrhni Gadget" (NaGa) a
ich nápady, resp. riešenia určené na použitie
v domácnosti, škole alebo pre rodinu,
predstavili  dňa 15.12.2016  na jej
vyhodnotení v priestoroch Technického
múzea v Košiciach.  Do nultého ročníka
súťaže NaGa sa celkovo zapojilo 28 tímov,
16 z nich poslalo projektový zámer a osem
bolo vybraných do záverečného finále, kde
prezentovali svoje návrhy riešení.
Študenti našej školy Tomáš Gordoň a
Tomáš Fedor (III.A) získali pekné tretie
miesto za projekt EEIS. K úspechu
blahoželáme!

Strojárska olympiáda 2017

Dňa 9.2.2017 sme sa zúčastnili
celoslovenskej Strojárskej olympiády na 
Strojníckej fakulte STU v Bratislave, ktorá
bola zároveň spojená s  Dňom otvorených
dverí, kde študenti stredných škôl mohli
bližšie spoznať Strojnícku fakultu STU ako
vhodnú inšpiráciu pre výber ďalšieho štúdia.
Akcie sa zúčastnilo viac ako 950  študentov 
zo 146 stredných škôl.
Do finále postúpili žiaci našej školy v
odbore: Aplikovaná mechanika a
mechatronika - Martin Dzurňák 2.C,
Branislav Genčúr 4.C, Martin Petriga 4.D pod
vedením Ing. Tomáša Kišidaya.
Umiestnenie našich žiakov: 2. miesto -
Martin Dzurňák.  

Ing. Tomáš Kišiday



Krajské kolo Olympiády v
nemeckom jazyku

Dňa 16.02.2017 sa uskutočnilo na UPJŠ v
Košiciach krajské kolo Olympiády
v  nemeckom jazyku, kde našu školu
reprezentoval žiak I.B triedy Stanislav
Alexandrovič Gribushin. V  konkurencii
súťažiacich z  celého východoslovenského
kraja   získal v  kategórii 2D 3. miesto.

Srdečne blahoželáme!
Mgr. Jana Kusendová

TAKTO TVORÍM JA, MATURANT

Mesiac pred písomnými maturitami (konkrétne 16.2.2017) sa vybraní
žiaci 4.ročníka zúčastnili súťaže v kreatívnom písaní. Trinásti štvrtáci sa
snažili v  danom časovom limite napísať čo najlepšiu a  najoriginálnejšiu
slohovú prácu na náhodne vyžrebovanú tému. Pri téme: „Osoba zo
strednej školy, na ktorú nikdy nezabudnem (Charakteristika osoby),“ sa na
začiatku súťaže len pousmiali, ale vzápätí sa zamysleli nad osobou zo
strednej školy, ktorá je pre nich z  rôznych dôvodov nezabudnuteľná.
Mnohí písali o  svojich spolužiakoch či kamarátoch z  internátu, ale aj
o  svojich obľúbených učiteľoch. Švorčlenná porota oceňovala práce,
ktoré boli originálne, svojrázne, kreatívne, ale zároveň aj gramatiky
a  štylisticky správne.
Výsledky súťaže:
1.miesto – Barbora Krausová, 4.A
2.miesto – Erik Ujczo, 4.A
3.miesto – Erik Susnyák, 4.E

Víťazom blahoželáme! Mgr. Ivana Petrušová



Úspech v podobe získania
certifikátu

Dvaja chlapci, dvaja spolužiaci to dali ako
páni! Práve oni, Peter Baláž a Maroš Krupáš
zo 4.A, získali cenné a  hodnotné certifikáty
CISCO. Veríme, že i nadobudnuté vedomosti
otvoria nové možnosti pri hľadaní
zamestnania a v ich ďalšom vzdelávaní v IT.

Junior Internet 2017 - súťažná konferencia
žiakov základných a stredných škôl

Úspechy našich skvelých žiakov na krajskom
kole SOČ

Dňa 7.apríla sa na SPŠD v KE konalo krajské kolo odbornej súťaže SOČ.
Sme pyšní na to, že naši žiaci obsadili popredné miesta.

Richard Dominik, Dominik Fedor zo 4.C - Tajmik (časový manažér) - 3. miesto v
kategórii Problematika voľného času
Matej Fedor zo 4.A - SALSA (program na paralelné spracovanie dát) - 2.
miesto v kategórii Matematika, Fyzika
Ondrej Piling, Jaroslav Čory Sikora zo 4.C - Automatizovaný fóliovník - 3.
miesto v kategórii Pôdohospodárstvo
Robert Slíž zo 4.B - Výroba a automatizácia kostolných zvonov - 1. miesto
v kategórii Strojárstvo, hutníctvo, doprava
Patrik Skaloš z  1.C - Laserová gravírka - 2.miesto v kategórii
Elektrotechnika a hardvér
Jozef Kondáš, Patrik Džuňa zo 4. G - Metodická príručka pre prácu s PLC
ABB - 1.miesto v kategórii Tvorba učebných pomôcok, didaktické
technológie
Všetkým srdečne blahoželáme a postupujúcim na celoslovenské kolo
SOČ držíme palce!



Naši žiaci na stáži v Slovinsku v rámci projektu
E.S.O.

V marcových dňoch sa šesť našich študentov zapojilo do zahraničnej
stáže v Slovinsku v rámci projektu Erasmus+, ESO (Experiences, Skills,
Oportunities). Hostiť našich študentov sa podujala partnerská škola SPTŠ
v meste Murska Sobota. Táto škola sa zaoberá elektrotechnikou, IT a
mechanikou podobne ako naša škola. Naši študenti však pracujú v meste
Maribor, ktoré je vzdialené od Murskej Soboty približne 60km. Maribor má
s Košicami mnoho spoločného. Je síce o niečo menší, ale je to tak isto
bývalé industriálne mesto a v roku 2013 sa stalo hlavným mestom kultúry
podobne ako Košice.
Pracovali sme v kreatívnom laboratóriu (FabLabe) pod názvom Kreator
lab. Vytvárali sme rôzne projekty a pomáhali opravovať vybavenie. Tí, ktorí
boli IT zdatnejší, programovali Arduino a tí, ktorí sú zdatnejší hardverovo,
zas pracovali na elektrickom zapojení a na mechanickej časti.
Kreator lab je vybavený CNC strojmi ako: 3D tlačiarne, CNC frézy,
vypaľovacie lasery a pod. Tieto stroje sme mohli naši študenti využívať na
vytváranie vlastných projektov. Avšak počas voľných dní sme spoznávali
slovinskú krajinu, miestnu kultúru a okolité pamätihodnosti. Počas prvej
soboty sme boli na výlete naprieč celou krajinou. Spoznali sme hlavné
mesto - Ljubljanu, najväčšiu jaskyňu v Európe - Postojna a boli sme sa
nadýchať morského vzduchu na pobreží v meste Piran vzdialenom 250km
od Mariboru.

stážisti a pán profesor Repovský



Aj skupina našich ďalších dobrodruhov sa zúčastnila stáže, konkrétne v
ďalekej Litve. V rámci projektu programu Erasmus+, ESO (Experiences,
Skills, Oppurtunities) naši šiesti študenti zakotvili v prímorskom
mestečku Klaipéda.
Aj napriek mnohým odlišnostiam Klaipéda sa v mnohom podobá
Košiciam. Ide síce o menšie mesto, no rovnako ako Košice aj Klaipeda
patrí medzi najvýznamnejšie mestá vo svojej krajine, čomu nasvedčuje aj
titul pre rok 2017 "Litovské hlavné mesto kultúry".
Starostlivosti o našu skupinku sa ujala partnerská škola Klaipėdos laivų
statybos ir remonto mokykla (KLSRM) v spolupráci s Klaipedos turizmo
mokykla.
Prvá menovaná škola sa zaoberá opravou a výstavbou nových lodí, zatiaľ
čo druhá škola poskytla skvelé ubytovanie a stravovanie pre našich
študentov. Na názory sme sa opýtali samotných účastníkov stáže.

Marek: Samotná stáž sa dá zhrnúť do jedného krátkeho slova „úžasná“. Litva
a najmä Klaipeda sa nám ukázala v najlepšom možnom svetle. Zažívame tu
všetky ročné obdobia, a tak nie je výnimkou, že jeden deň sa opaľujeme a
druhý už staviame snehuliakov. Za jeden z najväčších plusov považujem
láskavosť a ochotu miestnych ľudí, ktorí nám pomohli vždy, keď to bolo
možné. Teším sa na ďalšiu návštevu Litvy.

Matúš: Jedla som sa v Litve obával, pretože ide o severskú krajinu. Avšak po
príchode mi miestne špeciality vyrazili dych. Najviac som si obľúbil "smaku
smakas." Od tohto momentu som všetky svoje zvyšné peniaze minul v
nádherných reštauráciách v blízkosti prístavu.

Patrik: Firma, ktorá sa nás ujala, "Lithutec", sa zaoberá výrobou el.filtrov pre
veterné turbíny, čo môžeme vyčítať aj z jej názvu. Ľudia v tejto firme boli
veľmi ochotní a nápomocní, každý problém som vďaka ním dokázal vyriešiť.
Vďaka práci v tejto firme som zdokonalil svoje myslenie a zručnosť, ktorú v
budúcnosti určite využijem.



Michal T.: V mojej pracovnej činnosti som
sa naučil veľa o fyziológii káblov. Káble boli
pevné a používané pre veterné turbíny.
Vedomosti z praxe sa do mňa zapichli
rovnako ako káble do konektorov, ktoré
napĺňali moju pracovnú činnosť. Som rád,
že mi program ESO umožnil zúčastniť sa
stáže a nadobudnúť nové zážitky.

Michal D.: Stáž v Klaipéde výrazne
posilnila môjho tímového ducha. Spoločne
s Michalom T. sme zasúvali káble do
konektorov. Prax som si náramne užil a zo
všetkých prehliadok po Klaipéde, Palangy
a Vilniusu sa mi najviac páčilo mólo v
meste Palanga.

Erik: Prax, kde pracujeme, by som opísal
ako netradičné miesto, ktoré ponúka
množstvo príležitosti premýšľať. Prinieslo
mi znalosti v oblastiach, ktoré som nečakal
a niektoré z nich sa na mňa veľmi rýchlo
nalepili.

Rasa (sprevádzajúca lektorka): Ako sprevádzajúca osoba a rodáčka z
Litvy som milo prekvapená skvelým prístupom zúčastnených študentov a
ich rýchlemu aklimatizovaniu litovským tradíciám. Som rada, že vďaka
programu Erasmus+ ESO (Experiences - Skills - Opportunities) môžem
priblížiť litovskú kultúru a poukázať tak na spoločné znaky týchto dvoch
rozdielnych národnosti.



DEŇ UČITEĽOV
28. marec je u  nás považovaný za sviatok všetkých
učiteľov. Je spätý s českým pedagógom, jazykovedcom,
humanistom, filozofom a v neposlednom rade s menom
učiteľa národov- Janom Amosom Komenským.

Svojou pedagogickou činnosťou sa zaradil medzi
významné osobnosti nielen v  našich dejinách. Tento
veľký didaktik sa stal jedným z prvých bojovníkov za
poskytnutie vzdelania ľuďom bez rozdielu pohlavia, rasy
a sociálneho postavenia.
Okrem potreby všeobecnej školskej dochádzky,
vyučovania v materinskom jazyku, vyslovil aj
požiadavku prirodzenej výchovy, pedagogického
realizmu, ako aj ďalšie pozoruhodné myšlienky o škole a
učiteľovi.

Veril, že dobrá škola môže urobit́ ludí lepšími.

Svetový deň učiteľov bol vyhlásený organizáciou
UNESCO v roku 1994 ako pripomienka Charty učiteľov,
odporúčania o postavení učiteľov, ktorá bola podpísaná
v ten istý deň v roku 1966.
Na Slovensku je Deň učiteľov, ktorý sa slávi 28. marca
ako spomienka na narodenie Jana Amosa
Komenského.

ˇ



OCENENIE NÁŠHO UČITEĽA

Na krajskom dni učiteľov, ktorý sa v tomto roku konal v Michalovciach, bol
pri príležitosti Dňa učiteľov ocenený náš výborný učiteľ praxe a grafických
systémov Miroslav Máthé, učiteľ praxe a odborných elektrotechnických
predmetov.
Hneď po maturite na SPŠ elektrotechnickej začal na škole pracovať ako
dielenský učiteľ. Dnes učí odborné predmety s  prevahou praxe. Úspešne
absolvoval kurzy v rámci CISCO akadémie. Má nezastupiteľné miesto ako
hlavný správca servera počítačovej siete školy a  školského internátu.
Profesionálne rieši každodenné problémy počítačovej siete školy, do ktorej
je aktuálne pripojených viac ako 350 počítačov. Svojím dlhoročným
individuálnym štúdiom IKT, serverových riešení a počítačových sietí, ale
najmä vďaka praktickým skúsenostiam je nesmiernym prínosom pre
zabezpečenie bezproblémového internetového pripojenia školy.

Niekoľko rokov je predsedom školskej hodnotiacej komisie,
spolupracovníkom CVČ–RCM pre SOČ. Okrem toho sa aktívne podieľa na
e-testovaní a testovaní PISA. Je skromný, obetavý a lojálny voči škole,
nehľadí na voľný čas. Jednoznačne patrí za dlhé roky odpracované v SPŠE
medzi špičkových odborníkov v oblasti správy serverov a počítačových
sietí.



Čo odkazujú žiaci SPŠE našim učiteľom?



Aforizmy o škole

(zdroj: inernet)



ANKETA
MATURANTOV
pre našich

Naši štvrtáci si už na život na SPŠE budú pomaly len spomínať. Niektorí
pozitívne, iní možno negatívne. Ale určite sa nájde niekto alebo niečo, čo
im aj po čase vyčarí úsmev na tvári. My mladší im držíme palce, aby
úspešne zvládli maturity a  aby na školu ešte dlho v  dobrom spomínali.

OTÁZKY:
1, Aké bolo tvoje najväčšie prekvapenie po nástupe na SPŠE?
2, Aká bola tvoja prvá známka a z čoho?
3, Aký je tvoj najobľúbenejší učiteľ/ka?
4, Odporučil/a by si túto školu terajším deviatakom?

Marco, 4.B
1, Dôjsť ráno zo šatne na 4.poschodie je celkom vyčerpávajúce
2, Myslím, že 5 na jednej z prvých hodín elektrotechniky s pánom
učiteľom Pallaiom
3, Pani profesorka Halušková, Petrušová a samozrejme aj ostatní učitelia,
napr. Copko, Gmiter, Repovský, Kolembusová ...
4, Ak sa chcú niečo naučiť, tak určite áno, v opačnom prípade nie

Rišo, 4.F
1, Asi to, že na škole bolo menej dievčat, ako som čakal
2, Bola to 4 a nie som si istý, ale asi z angličtiny
3, Petrušová, ale už ma dlho neučí, teraz vo štvrtom je to Balucha
4, Určite áno

Blanka, 4.A
1, Prekvapenie mi spôsobili moji
spolužiaci, že sme sa stali takým
dobrým kolektívom
2, Prvú známku si vôbec nepamätám,
ale určite to bola jednotka, haha
3, Moja najobľúbenejšia učiteľka je
veľmi milá, priateľská a chápavá
4, Určite áno, každý si tu nájde niečo,
čo ho bude baviť





Dominik, 4. D
1. Mojím najväčším prekvapením po nástupe na SPŠE boli suplované
hodiny, čo sme na základnej škole vôbec nemali.
2. Moja prvá známka bola jednotka a to z predmetu elektrotechnika, ktorá
patrila medzi moje najobľúbenejšie predmety na našej škole.
3. Moja najobľúbenejšia učiteľka je jednoznačne moja triedna
učiteľka.Vždy podá pomocnú ruku, keď to potrebujeme, prípadne niečo
doučí, ak nechápeme učivu.
4. Jednoznačne odporúčam túto školu terajším deviatakom, je to skvelá
škola a sú tu dobrí a milí učitelia.

Tomáš, 4.G
1, Asi spolužiaci, nikdy som nevidel toľko bláznov pokope
2, Jednotka z elektrotechniky (u triedneho)
3, Triedny profesor Balucha
4, Keď chcú zažiť srandu, tak určite

Dávid, 4.C
1, Najväčšie prekvapenie bolo to, že sa
našlo toľko dievčat, ktoré došli na takú školu
2, 2 zo slovenčiny
3, Petrušová, Skalská
4, Áno, odporučil, ale len tým, čo sa zaujímajú
o programovanie a elektrotechniku naozaj vážne

Bíži sa koniec...
Štvrtý ročník je spojený s množstvom zážitkov. December sa niesol v
duchu stužkových slávností, kde sa ukázal kolektívny duch i radosť z
bezprostrednej zábavy. Prvý polrok bol pre našich maturantov vcelku
pokojný. Príprava na stužkovú slávnosť či dozvuky boli skôr príjemnou
záležitosťou, no blížil sa aj (ne)očakávaný marec a s ním sa spájal
maturitný test zo slovenského jazyka a literatúry, z cudzieho jazyka a pre
dobrovoľníkov i z matematiky. Marcom ťažké študijné časy nekončia.
Naši najstarší a najskúsenejší kamaráti ešte budú musieť svoje
vedomosti a zručnosti ukázať aj v máji.
Fotkami zo stužkovej i z rôznych akcií im ale pripomenieme krásne
okamihy, kde nechýbal úsmev, smiech a dobrá nálada.
Všetkým maturantom držíme palce!

Martin, 4.E
1, Najväčšie prekvapenie bolo asi to, že
som našiel (spoznal) ľudí, s ktorými sa
cítim dobre...
2, Fúúha...dosť dlhá doba na to, aby som
si pamätal svoju prvú známku.
Netuším...
3, Trnková
4, Určite áno, ak niekoho elektrotechnika
baví, tak táto škola je preňho ako vyšitá



Dominik, 4. D
1. Mojím najväčším prekvapením po nástupe na SPŠE boli suplované
hodiny, čo sme na základnej škole vôbec nemali.
2. Moja prvá známka bola jednotka a to z predmetu elektrotechnika, ktorá
patrila medzi moje najobľúbenejšie predmety na našej škole.
3. Moja najobľúbenejšia učiteľka je jednoznačne moja triedna
učiteľka.Vždy podá pomocnú ruku, keď to potrebujeme, prípadne niečo
doučí, ak nechápeme učivu.
4. Jednoznačne odporúčam túto školu terajším deviatakom, je to skvelá
škola a sú tu dobrí a milí učitelia.

Tomáš, 4.G
1, Asi spolužiaci, nikdy som nevidel toľko bláznov pokope
2, Jednotka z elektrotechniky (u triedneho)
3, Triedny profesor Balucha
4, Keď chcú zažiť srandu, tak určite

Dávid, 4.C
1, Najväčšie prekvapenie bolo to, že sa
našlo toľko dievčat, ktoré došli na takú školu
2, 2 zo slovenčiny
3, Petrušová, Skalská
4, Áno, odporučil, ale len tým, čo sa zaujímajú
o programovanie a elektrotechniku naozaj vážne

Bíži sa koniec...
Štvrtý ročník je spojený s množstvom zážitkov. December sa niesol v
duchu stužkových slávností, kde sa ukázal kolektívny duch i radosť z
bezprostrednej zábavy. Prvý polrok bol pre našich maturantov vcelku
pokojný. Príprava na stužkovú slávnosť či dozvuky boli skôr príjemnou
záležitosťou, no blížil sa aj (ne)očakávaný marec a s ním sa spájal
maturitný test zo slovenského jazyka a literatúry, z cudzieho jazyka a pre
dobrovoľníkov i z matematiky. Marcom ťažké študijné časy nekončia.
Naši najstarší a najskúsenejší kamaráti ešte budú musieť svoje
vedomosti a zručnosti ukázať aj v máji.
Fotkami zo stužkovej i z rôznych akcií im ale pripomenieme krásne
okamihy, kde nechýbal úsmev, smiech a dobrá nálada.
Všetkým maturantom držíme palce!
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4.e



VLASTNÁ TVORBA
Osoba zo strednej školy, na ktorú nikdy nezabudnem

(Charakteristika osoby)

Keď vyjde z dverí kabinetu na prvom poschodí, všetci naňho pozeráme s rešpektom,
ale aj s úsmevom. V druhom polroku druhého ročníka, kedy sme ho prvýkrát stretli, sme
z  nášho stretnutia neboli nadšení. Čoskoro sme však pochopili, že pán profesor je
pravdepodobne našou spásou.

Začína sa hodina a bez zbytočných úvodných rečí nám buď začne vysvetľovať nové
učivo, alebo rovno zadá úlohu. „Poďme, makáme, nech to fičí!“ Ak nás bolí hlava, je to
vraj preto, že nie je zvyknutá rozmýšľať. Túto produktívnu hodinu ukončíme
programátorskou hymnou, iní ľudia ju asi poznajú ako detskú pesničku „Pec nám
spadla.“ Najprv sme si mysleli, že si z nás robí žarty, keď povedal, že máme spievať.
Nerobil.

Často používa našu (a asi aj svoju ) obľúbenú hlášku: „Z moci Božej, čiže mojej...,“ a
my už vieme, že nie je ďaleko od pravdy, keď to hovorí. Niekedy sa mi aj zdá, že len
kútikom oka nad ním zbadám svätožiaru.

Ak by som ho mala opísať jednou vetou, povedala by som, že s  dostatkom času
a  trpezlivosťou by aj tie stoličky v  triede naučil programovať v hocijakom jazyku. Jeho
polopatistický výklad donúti každého pochopiť, čo sa deje vo funkcii main alebo ako
funguje metóda POST. Ak toto nie je Božia moc, tak už neviem, čo by ňou mohlo byť.

Aj pre bežného okoloidúceho by jeho vlasy boli asi prvou vecou, ktorú by si všimol. Ale
žiadny obyčajný človek nepozná celú pravdu o jeho vlasoch. Fungujú na takom princípe
ako tie, čo mali Avatari vo filme. Príde mi skontrolovať úlohu, či som sa niekam
posunula. Vidí, alebo vycíti, že si s niečím neviem poradiť. Nahne sa ku mne bližšie, aby
ma počul. A  keď sa jeho vlasy náhodou dotýkajú mojich, tak už mi ani nemusí
odpovedať na otázku, lebo mi tú odpoveď poslal vlasmi.

Bohovia nás ochraňujte, keď ani po takomto magickom prenose informácií
nepochopíme, čo od nás vlastne chce. Pohľadom nás prebodáva už od tabule a blíži sa
k  obeti. Už vieme, že magické kučeravé vlasy nám viac nepomôžu. „Buď dostanem
infarkt ja, alebo zaškrtím, umučím,...ešte si vyberiem.“ No, bodaj by nevzbudzoval
rešpekt. Nakoniec však svojej obeti ochotne pomôže a  ešte ju aj potľapká po ramene
a  pochváli za skvelý výkon.

Nikdy mu nechýba sarkazmus a zdalo by sa, že nič z toho, čo hovorí, nemyslí vážne.
Preto sa tešíme, keď nám so zadržiavaným smiechom povie, že nás nemá rád. My vieme,
že má. My jeho tiež. Napriek všetkým výrokom, ktoré s obľubou parodujeme, si vážime
jeho trpezlivosť a  snahu nás, lenivcov, naučiť všetko, čo potrebujeme. Odovzdáva nám
každý kúsok svojich vedomostí a  teší sa s nami z našich výsledkov, aj keď to nie vždy
dáva najavo. Nikdy naňho nebudeme spomínať inak ako na učiteľa, ktorý nás presvedčil,
že to dokážeme a  dokázal nám, že naozajstné rozmýšľanie síce bolí, ale stojí za to!

Boba Krausová, 4. A (víťazka súťaže Takto tvorím ja, maturant)



Tatranská Lomnica! „Čo tam?“ poviete si. Bežnejšia a “defaultnejšia”
dovolenková destinácia snáď na Slovensku ani neexistuje. To ale
nepočítate s triedou 3.B. Poviem vám, taká partia ľudí sa dá dokopy len
málokedy. No začnime pekne poporiadku.
Na začiatku nášho triedneho výletu sme sa zišli na vlakovej stanici v
Košiciach s pani profesorkami Hrivňákovou a Vargovou. Samozrejme, ani
tento prvý krok sa nezaobišiel bez zmätkov, ale nakoniec sme sa všetci
našli a mohli sme nasadnúť na rýchlik do Popradu, kde sme prestúpili na
vlak TEŽ. Pomotali sme sa po Popradskej stanici a pokračovali sme v
ceste. Náš penzión bol situovaný v srdci prírody tak, ako asi celá Lomnica,
asi 200m od novovznikajúcej štvrte. Turistická trieda ubytovania nám
vôbec neprekážala, veď...je to predsa školský výlet, nie päťhviezdičkový
hotel Prvý deň sme ešte stihli bobovú dráhu, na ktorej sa všetci radi
povozili a potom sme pokračovali výdatnou večerou pri ohni. My chlapci
sme si samozrejme museli nájsť najväčšiu sekeru na rúbanie dreva a v
tom momente sa všetci stali drevorubačmi s dlhoročnou praxou. Nikomu
sa našťastie nič nestalo a my sme sa tak mohli v pokoji najesť pri ohníku.
Niesla sa príjemná atmosféra, milé rozhovory pri táboráku, panoval
smiech a  dobrá nálada. No prosto, ukážková chvíľa všetkých školských
výletov!
Na druhý deň nasledoval samozrejme program. Keďže sme boli v Tatrách,
nemohli sme si odpustiť výlet lanovkou na Skalnaté pleso. To je
mimochodom posledná zastávka pred Lomnickým štítom. Spolu s jedným
spolužiakom som mal dosť veľký rešpekt z mohutnej prírody okolo nás a
vôbec nám po ceste nepomáhalo trhanie kabínkou našimi spolužiakmi zo
strany na stranu. Napokon sme sa ale so všetkým psychicky vysporiadali
a po tomto výstupe nás čakali ďalšie kilá mäsa rozpaľujúce sa na našom
provizórnom grile, ktoré obsluhoval náš šikovný spolužiak, ktorý si v ohni
spálil tie jeho zlobrie paprče.

NEZABUDNUTEĽNÝ
VÝLET,
ktorý je

Príbeh jednej triedy



Výlety v okolí Košíc- tipy na turistické atrakcie

Ľudia majú tendenciu stále cestovať a  stále ďalej a  ďalej. Majú chuť
objavovať a  zažívať niečo netradičné, dobrodružné. Mnohí už boli
v  Thajsku a  užili si potápanie, iní dali prednosť európskym hlavným
mestám, aby vedeli porovnať francúzske víno s  talianskym...a mnohí
z  nás, Košičanov i  okolitých, ešte nikdy nevstúpili do Dómu sv. Alžbety
alebo si nikdy nevyšli na Turniansky hrad, ktorý je tak blízko.
Nie je hanba zbaliť si ruksak s  desiatou a  vydať sa na výlet i  do okolia
Košíc. Nestojí to veľa a  okrem iného tým len podporíme naše kultúrne
dedičstvo.
V tomto článku vám ukážeme pár atrakcií, na ktoré sa v tieto krásne
slnečné dni môžete vydať.

Bobová dráha Košice - Kavečany
Bobová dráha v Kavečanoch bola prvá
atrakcia svojho druhu postavená na
Slovensku. Ide o športovo-rekreačné
zariadenie určené pre deti aj dospelých.
Bobová dráha je dlhá 800 metrov a
maximálna rýchlosť je 50 až 60 km
rýchlosťou. Má 9 extrémnych zákrut,
prechádza cez tri terénne zlomy a 3 tunely.
Priemerný sklon trate je 28 percent. Dráha
je situovaná nad parkoviskom pred
vstupom do areálu ZOO Kavečany. Mhd je
najdostupnejšia linkou č. 29. Deti vo veku
do 6 rokov len v sprievode staršej osoby.
Kapacita vozíka sú dve osoby.

ZAUJÍMAVOSTI



Jasovská jaskyňa
Jasovská jaskyňa sa nachádza v Medzevskej
pahorkatine v západnej časti Košickej kotliny
na okraji obce Jasov. Dolný vchod do jaskyne je
na pravom brehu Bodvy v nadmorskej výške
257 m, na východnom úpätí Jasovskej skaly,
ktorá je súčasťou Národného parku Slovenský
kras. V roku 1846 sa stala prvou sprístupnenou
jaskyňou na Slovensku, horné časti jaskyne
však boli známe už v 13. storočí a nápis z roku
1452, ktorý zaznamenáva víťazstvo vojsk Jána
Jiskru z Brandýsa, predstavuje najstaršiu
písomnú zmienku v jaskyniach na Slovensku.

PaniqRoom Košice, Da Vinciho tajomstvá
Jednou z najnovších atrakcií v Košiciach je
tiež úniková miestnosť - Panic Room! Úlohou
hráčov nie je nič iné, ako zistiť, kde sa skrýva
Svätý Grál. Podľa legendy to bol ten kalich, z
ktorého Ježiš pil pri poslednej večeri. Prvými
strážcami grálu boli templári, ktorí bohužiaľ
neboli schopní dostatočne zabezpečiť jeho
ochranu. Preto požiadali známeho vynálezcu
Leonarda da Vinciho, aby poklad ukryl.
Leonardo, samozrejme, splnil požiadavku a
vyvinul systém pozostávajúci z kódov a
symbolov, ktorý ukrýva Svätý grál.

Hvezdáreň a planetárium Medzev
Hvezdáreň Medzev je jediným zariadením
svojho druhu v okrese Košice – okolie, od
roku 2009 je pracoviskom Kultúrneho centra
Údolia Bodvy a Rudohoria, ktoré je kultúrnym
zariadením Košického samosprávneho kraja.
Ponúka školám možnosť návštevy jediného
planetária v okrese Košice – okolie s
kapacitou  21 miest. Začiatky hvezdárne v
Medzeve sa datujú od 70. rokov, kedy bol
založený astronomický kabinet. Súčasná
hvezdáreň vznikla v roku 1997. Organizuje
rôzne podujatia pre verejnosť, samosprávy,
podnikateľské subjekty, školy a iné kultúrno-
spoločenské akcie...

RR
(zdroj:http://www.travelguide.sk/svk/kosice/turisticke-zaujimavosti/turisticke-
regiony/?listPage=1)
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