SPOJENÉ SIETE
2019/2020 školská ročenka č. 12

• Duál • Revolution Train • Exkurzia 3 in 1 •
Piknikové čítanie •
• 30 rokov Nežnej revolúcie •
• Skauti priniesli betlehemské svetlo•
• Prezentácia školy v Eperii • Noví riaditelia
na SŠ • Dobrovoľná maturita •

Školská ročenka 2019/2020

SPOJENÉ SIETE č. 12

23. 10. 2019 Ing, Ivan BARAN, poverený riadením školy, a hlavný MOV
Ing. PaedDr.. IGIP Mário LACKO. Sa zúčastnili stretnutia so
zamestnávateľmi na pôde školy. Rada pre duálne vzdelávanie, členovia
Edutechu a potenciálny záujemcovia o duál. Preberal sa:
 ďalší vývoj duálu,
 návrhy na zmeny zo strany firiem,
 návrh počtu žiakov pre duál na ďalší rok,
 spolupráca pri náboroch a pod.
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Protidrogový vlak
REVOLUTION TRAIN je v Prešove

Autentické situácie, reálne príbehy, silné emócie... to všetko ponúka inovatívny zážitkový projekt v
oblasti primárnej prevencie REVOLUTION TRAIN.
165 metrov dlhý 300 tonový Protidrogový vlaktvorený 6 špeciálne upravenými vagónmi, 4 kinosálami
a 8 interaktívnymi miestnosťami, ktorý meral do nášho kraja svoju najdlhšiu cestu, stojí na železničnej
stanici pripravený informovať o problematike drog a poukázať na hrozby spojené s drogovou
závislosťou.
Dopoludnia sme ho otvorili pre školy a školské skupiny a na vlastnej koži okúsili silu jeho autenticity.
Možnosť zúčastniť sa na jeho jedinečnom programe, ktorý vtrhne do deja originálnym zážitkovým
spôsobom, máte aj vy od 15.30 do 18.00 hodiny . Program začína každých 20 minút a vstup naň je
vďaka Prešovskému samosprávnemu kraju po celú dobu akcie zdarma. s Revolution TRAIN - Nové
Česko
BOLI SME TAM

Prešovský samosprávny kraj -22. októbra 2019
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Školský rok 2019/20 sme začali literárnou exkurziou. Naplánovali sme si bohatý program. Ten
zahŕňal niečo z literatúry doplnenou dejepisom i geografiou, trošku turistiky a trošku techniky.
Keďže dostať sa do Dolného Kubína, Terchovej, teda na Oravu je z východu dosť ďaleko,
čas i kilometre sme využili na maximum. Už len na skok bola Kremnica, v ktorej sme si pozreli
mincovňu. Po trase bola aj Banská Bystrica, kde sme si pripomenuli udalosti II.sv. vojny. ...To
sme ani netušili, aký šk. rok nás čaká. Covidová pandémia zatvorila školy v 2. polroku.
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Piknikové čítanie
Knižničný
festival
Prešov číta rád sa
uskutoční v dňoch 25. 27. septembra 2019 v
Knižnici
P.O.
Hviezdoslava
v
Prešove, na pobočkách
knižnice,
na
gymnáziách
a
stredných
školách
mesta Prešov.
Počas celého trvania
festivalu sa knihomoli
môžu zapojiť aj do tzv.
Piknikového čítania.
Stačí, že sa, napríklad
na pikniku v parku,
odfotia, natočia krátke
video, ako si knihu
vonku vychutnávajú, a
stanú sa "piknikovou
značkou" na čitateľskej
mape sveta. Dokonca
môžu
získať
aj
odmenu..
Vyvrcholením
festivalu
bolo 26.
septembra 2019 o
18:00 hod. talkshow s
hosťami v Historickej
budove Divadle Jonáša
Záborského v Prešove.
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30 ROKOV
NEŽNEJ
REVOLÚCIE

1989 - 2019

KEDY: 17. november –
29. december 1989
MIESTO :
Česko-Slovensko
PRÍČINY
nespokojnosť s politickospoločenským totalitným
komunistickým systémom












totalitná vláda KSČ,
porušovanie ľudských
práv a cenzúra,
medzinárodná izolácia
(východný blok),
príkazová ekonomika,
neochota vedenia KSČ
pristúpiť na reformy na
spôsob perestrojky,
demokratizačné a
liberalizačné tendencie v
susedných krajinách,
tvrdý policajný zákrok
proti stretnutiu
vysokoškolských
študentov
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11 vecí, ktoré ste o
Betlehemskom svetle
(možno) nevedeli



















Svetlo pokoja z Betlehema sa do
Európy po prvýkrát dostalo v roku
1986.
Skauti sa do šírenia Betlehemského
svetla po prvýkrát zapojili v roku
1989.
Plamienok každý rok odpaľuje iné
dieťa v Bazilike Narodenia Pána v
Svätej zemi – v Izraeli.
Korene Svetla pokoja sú už veľmi
staré, siahajú až do 11. storočia.
V roku 2000 sa tradícia rozšírila aj o
severoamerický kontinent.
Do roznášania Svetla sa len
v Európe zapája vyše milión ľudí.
V Bazilike je olejová lampa, ktorá
horí už niekoľko storočí. Olej k
udržiavaniu jej večného plameňa
pochádza z celého sveta.
Betlehemské svetlo na Slovensku
má už 30-ročnú tradíciu. Členovia
Slovenského skautingu ho k nám
prinášajú už od roku 1990.
Slovenskí skauti ho doručia do viac
ako 330 miest a obcí na celom
Slovensku.
Betlehemské svetlo precestuje
vlakom za jeden deň 2 300
kilometrov.
37. a 112. Skautský zbor Prešov –
Sekčov – naši skauti –
ĎAKUJEME.

Každé odpálenie svetielka
odkazuje ďalej tiché prianie, aby
sa pokoj a mier šírili v ľudských
srdciach presne tak, ako sa od
človeka k človeku šíri plameň
Betlehemského svetla.
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V obchodnom centre EPERIA sa uskutočnila prezentácia našej školy. Atraktívny a nevšedný priestor
zvolený na propagáciu školy sa osvedčil. Záujem bol veľký. Tak zo strany rodičov ako aj žiakov ZŠ.
Praktické ukážky, interaktívne úlohy, 3D tlačiareň, či ovládanie robota.
Ďakujeme majstrom odborného výcviku za nábor do našej SOŠ technickej.
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NOVÍ RIADITEĽ - FEJTÓN
19. 12. 2019 boli vymenovaní 8 riaditelia SŠ . v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
Novým riaditeľom Spojenej školy na ul. Ľ. Podjavorinskej sa stal Mgr. Ján Holub

Kde bolo , tam bolo, na Ľudke
bola zvieracia farma. Orwel by
povedal, ako sa tam živo žilo.
Dlhé roky vládla firme Muška,
malá nenápadná, ale večná
bzučalka. Medveď Macko, plaz
Sičák, pani vtáčia Škovránová,
malý myšiak Mišík, veľký silný
Baran, spolu dobre vychádzali so
sliepkami, husami, psami aj
prasatami. No nič netrvá večne.
Muška odletela a priletel Holub.
Všetky zvieratá na farme sa tešia,
že sa odteraz budú mať ako
v holubníku.

George Orwell: Zvieracia farma

Motto: „Všetky zvieratá sú si
rovné, ale niektoré zvieratá sú si
rovnejšie!"
Literárny žáner: alegorická
novela vo forme bájky (satira
ideálov
komunizmu)
Miesto a čas deja: Dej sa
odohráva na zvieracej farme
v Anglicku
v priebehu
niekoľkých rokov 20 storočia.
Téma: Vzťahy medzi zvieratami
pred a po revolúcii.
ODPORÚČAME PREČÍTAŤ !
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15. máj 2020 - Ústne maturity
na opravenie priemeru si
zvolilo menej ako jedno
percento maturantov
Maturanti sa v drvivej väčšine
stotožnili s priemernými
známkami, ktoré získali za
svoje celé štúdium. Vyplýva
to
z
údajov,
ktoré
Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR získalo
z 599 stredných škôl na
Slovensku. Ústnu maturitnú
skúšku si podľa zozbieraných
dát dobrovoľne zvolilo menej
ako jedno percento študentov.
V školskom roku 2019/2020
sa známka z ústnej maturity
a aj jej praktickej časti
vypočíta
z
priemeru
známok.
Ak
som
nespokojný so známkou,
ktorá mi vyšla, maturujem v
období od 25. mája do 13.
júna 2020.
Toto si na SOŠT povedali 2
maturanti.
Boli
skvelí
a
chceli
zažiť
stres
a
atmosféru
skúšky
dospelosti.
Reportáž pre TV MARKÍZA
urobil Martin Jedinák.
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