A Szabó Gyula utcai Magyar Tanítási Nyelvű Egyesített Középiskola lapja

Megjelenik kéthavonta 2007. Október-November

Hírek
1. A 2007/2008-as tanévet 654 diákkal kezdtük,
akik 3 és 4 éves képzésben vesznek részt.
2. Iskolánk belső festése is megvalósult a nyár
folyamán és ehhez társult a külső festése is.
3.

Több

osztályba

már

beszerelték

a

légkondicionáló berendezést, így a záróvizsgák,
érettségik alatt a diákok kellemes környezetben
vizsgázhatnak majd.

Hamis ez a világ, hazudnak a szavak
Emberek között kétméteres falak
A becsület, az őszinteség halott
Ebben a világban a látók is vakok
Régen szívek nyíltak ki pénztárcák helyett
S most a pénz uralkodik mindenek felett
Ne csak nézzetek, lássatok emberek
Vonuljanak már el borús fellegek
Nyíljanak ki szíveitek szavamra
Gondolj ember másra is ne csak magadra!
(3.E osztályos diák)

FIGYELEM!
Keressük iskolánk legjobb fej diákját. A résztvevő osztályok egy-egy diákot jelöltek,
akikre hamarosan lehet szavazni iskolánk weboldalán.
HAMAROSAN indul a LEGJOBB FEJ DIÁK verseny!!!

Megújult iskolánk weboldala. Képek, beszámolók,
szakjaink, letölthető programok, vendégkönyv, vén diák
fórum, iskola lapunk…
Klikkelj ránk!
www.zssds.sk

A szeretet az, amikor anyu a legfinomabb húst odaadja apunak. (Eszter, 5 éves)
A szeretet az, amikor apa izzadt, de anya akkor is azt mondja neki, hogy sokkal helyesebb,
mint Robert Redford. (János, 7éves)
A szeretet a mikor a lány bekölnizi magát, a fiú pedig arcszesszel bekeni magát, aztán
elindulnak, hogy egymást szagolgassák.(Róbi, 5 éves)
A szeretet az, mikor elmondod egy fiúnak, hogy szép az inge, erre ő azután mindig csak azt
hordja majd.(Kinga, 5 éves)
A szeretet az, ami megnevettet, amikor fáradt vagy.(Peti, 6 éves)
A szeretet az, ami Karácsonykor a szobában történik. Ha egy pillanatra abbahagyod az
ajándékok kicsomagolását, akkor lehet meghallani.
(Andris, 7 éves)

1. November 28-án a Városi Művelődési Központban kerül megrendezésre a II.
ISKOLA BÖRZE, ahol a mi iskolánk is jelen lesz. Szeretettel várjuk a szakjaink
iránt érdeklődő diákokat. Divatbemutató és fodrászbemutató is lesz.
2. November 30-án a 4.E osztály tartja szalagavatóját.
3. December 7-én a 4.D osztály szalagavatója lesz.
4. Decemberben drog prevenciós koncertre kerül sor.

Elérhetőségeink
Levélcím: Združená stredná škola s VJM
Ul. Gyulu Szabóa 21
929 01 Dunajská Streda
Telefon, fax: 031/55 22 836
E-mail: souk@pobox.sk
Web: www.zssds.sk

Beszámolók rendezvényeinkrő
rendezvényeinkről,
kirándulásainkról
1. A 2.D, 4.D és 1.B osztályos diákok Trencinben részt vettek a
Zlata Fatima divatbemutatón, mely idén kiállítással volt
egybekötve. A kiállításon a diákok megtekinthették a téli, őszi
kabátokat, ékszereket és számos ruhadarabot. A divatbemutatón
5 kollekció futott végig és a Művészeti Főiskolák fiatal tervezői
vették részt rajta. Jók voltak a színkombinációk.
2. A 2.C és 2.D osztályokban műszaki informatikát tanuló
diákok részt vettek a Trencinben megrendezett informatikai
kiállításon, melyen az informatika vívmányait nézhették meg.
3. Október 22-én a Rákóczi
Szövetség meghívására Budapestre utaztak helyi
szervezetünk 3.F, 4.F, 4.E, 4.D és 1.M osztályos diákjai,
akik részt vettek az 1956-os emlékünnepségeken, a
Műszaki Egyetemen és az azt követő fáklyás meneten a
Bem szoborig. A diákok megtekintették a Sziklakápolnát
is.

4. Október 23-án RENDHAGYÓ Történelemóra volt a 2.F
osztályban, ahol a diákok Illényi Éva tanárnő írányításával
felidézték az 1956-os októberi eseményeket. Beszámolót tartottak:
Sárkány Erzsébet, Új Andrea, Tar Natália és Sweiger Enikő.
Prezentáció és rövidfilm vetítés is színezte az órát.
5. Október 26-án a 2.D és 1.B osztály osztálykiránduláson vettek
részt Bécsben, ahol a város nevezetességeit és a múzeumokat tekintették meg.
6. Iskolánkat két diáklány képviselte a Nagymagyaron
megrendezett
„Mutast
meg
mit
tudsz”
fodrászversenyen. Puskás Eszter 3.B osztályos tanuló
az első helyezést nyerte el és Ritter Krisztina 1.J
osztályos diákunk a második lett. GRATULÁLUNK!
7. Autószerelő diákjaink résztvettek a Nyitrán idén is megrendezésre kerülő autókiállításon.
8. Vegyész diákjaink ellátogattak a SLOVNAFT üzembe, ahol a különféle vegyi eljárásokkal
ismerkedhettek meg.
9. Budapesten került megrendezésre a TRNAVA-i Kerületi
Önkormányzat

hete.

Ennek

keretében

iskolánk

is

bemutatkozott. Divatbemutatóval készültek diáklányaink, valamint a Budapesti Divatiskola
fekete-fehér kollekcióját is elhozta erre az alkalomra.
10. Másodikos Üzletkötés és vállalkozás szakon tanuló diákjaink osztálykirándulás keretében
megtekintették Budapesten a Titanic kiállítást és a várat.
11. Iskolánk össz-szülői értekezletet tartott, melyen megválasztották az új iskolatanácsot,
valamint az igazgatónő értékelte az idei évet és felvázolta a jövőbeni terveket. Ugyanekkor
osztályértekezleteket tartottak az osztályfőnökök.
12. November 14-én iskolánk részt vett a „Szabadon nemet a Drognak” III. Járási
Drogmegelőző konferencián. Erről a résztvevő diákok osztályfőnöki óra keretében számoltak
be.
13. A drogprevenciós program keretében az 1.B osztály megtekintette a Karesz végakarata
című filmet. A diákok beszámolót készítettek erről.
14. 2002-ben érettségizett Mgr.Longauer Ilona
osztályfőnöksége alatt a 4.B osztály. Idén 5
éves érettségi találkozóra gyűltek össze.

Közeledik az érettségi vizsgák ideje. Használjátok ki a hátralevő rövid időt arra, hogy
még jobban felkészülhessetek erre a megmérettetésre.

A központi írásbeli érettségik időpontjai:
2008. március 11. - SZLOVÁK NYELV ÉS IRODALOM
2008. március 12. - ANGOL NYELV
2008. március 13. - NÉMET NYELV
2008. március 17. - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
Eredményes felkészülést, jó tanulást mindenkinek!

