A Szabó Gyula utcai Szakképző Iskola lapja

Megjelenik kéthavonta 2008. Február-Március

SZAKKÖZÉPISKOLAI RÉSZLEG (4 éves, érettségivel végződő)
6352 6 00 üzletkötés és vállalkozás

54

(obchod a podnikanie)
3917 6 02

műszaki és informatikai szolgáltatások a
gépiparban

20

(technické a informatické služby v strojárstve)
3917 6 03

műszaki és informatikai szolgáltatások az
elektrotechnikában

60

(technické a informatické služby v elektrotechnike)
8298 6 00 divattervezés

24

(odevný dizajn)
8269 6 00 bútorkészítés és lakberendezés

12

(tvorba nábytku a interiéru)
3765 6 00 a közlekedés üzemeltetése és technikája

12

(technika a prevádzka dopravy)
SZAKMUNKÁSKÉPZŐ RÉSZLEG
TANULMÁNYI SZAKOK (4 éves, érettségivel és szakmunkás-levéllel
végződő)
2860 4 04

vegyipari technikus - életkörnyezet védelme és
alakítása

12

(chemik operátor - ochr. a tvorba živ. prostredia)
3137 4 01 ruhaipari technikus

14

(operátor odevnej výroby - odevná výroba))
SZAKMUNKÁS SZAKOK (3 éves, szakmunkás-levéllel végződő)
2487 2 01 autószerelő

22

(autoopravár - mechanik)
3152 2 03 varrónő - általános varrás

12

(krajčírka - univerzálne šitie odevov)
3355 2 00 asztalos

12

Megújult iskolánk weboldala. Képek, beszámolók,
szakjaink, letölthető programok, vendégkönyv, vén diák
fórum, iskola lapunk…
Érettségik, felvételik, záróvizsgák...
Klikkelj ránk!

1. Február 14-én FODRÁSZVERSENY lesz iskolánkban, melyre sok szeretettel hivjuk
és várjuk az alapiskolák végzős diákjait, akik a fodrászat iránt érdeklődnek.
2. Február 19-én kerül megrendezésre az immár hagyományossá vált IMPROVE
YOUR ENGLISH angol nyelvi vetélkedő iskolánkban.
3. Február 25-március 2 TAVASZI SZÜNET
4. Március 11-től kezdődnek az irásbeli érettségi vizsgák.
5. Március 20-25ig lesz a Húsvéti szünet.
6. Március 27-én kerül megrendezésre a MATEMATIKAI KENGURU verseny
iskolánkban
7. Ezzel párhuzamosan iskolánk diákjai részt vesznek szintén ezen a napon az
EXPERT versenyen is.

A központi írásbeli érettségik időpontjai
2008. március 11. - SZLOVÁK NYELV ÉS IRODALOM
2008. március 12. - ANGOL NYELV
2008. március 13. - NÉMET NYELV
2008.március 14. - MATEMATIKA
2008. március 17. - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

Gyakorlati érettségik időpontjai
2. L osztály (gazdasági informatika)–április 21
4.E, 4.F (kereskedelem és vállalkozás)– április 22-24
4.D2 (vegyipari technikus-életkörnyezet védelme)- május 5
4.D1 (ruhaipari technikus) – május 5-6
2.J (gépészet, hajkozmetika, ruhaipari)– május 19-23

Szóbeli érettségik időpontjai
2008. május 19-23
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
(stolár)
Web: www.zssds.sk

www.statpedu.sk
MATURITA 2008

6456 2 00 fodrász

22

(kaderník)
FELNŐTTKÉPZÉS
FELÉPÍTMÉNYI SZAKOK (2 éves, érettségivel végződő,
szakmunkások számára)
2414 4 01 gépészet

15

(strojníctvo - VM a OP SaZ)
6426 4 00 hajkozmetika

15

(vlasová kozmetika)
ÉRETTSÉGI UTÁNI FELÉPÍTMÉNYI SZAK (2 éves, második érettségivel
végződő)
6292 6 00 gazdasági informatika

54

(hospodárska informatika)

1. Műszaki és informatikai szolgáltatások a kémiában (technické a informatické sluľby v chémii)
2. Műszaki és informatikai szolgáltatások a ruhaiparban (technické a informatické sluľby v odevníctve)

Felvételi
Kód
a)
b)

Szak

Diákszám
8298 6 00 ruhatervezés
8269 6 00 bútor és lakberendezés tervezése

Osztályszám
1
0,5

24
12

A tehetségvizsga dátuma és helye:
2008. március 28. 9:00 hod.
A tehetségvizsga formája, tartalma és témája:
színes kidolgozású csendélet
rajzeszközök: színes ceruza, zsírceruza (pasztelok) és színes kréta.
rajzlapméret: A3
a) a ruhatervezési szak iránt érdeklődőknek:
. testalakrajz anatómiai szempontból
rajzeszközök: szénceruza, szén
rajzlapméret: A3
. mozgásban lévő testalak rajzolása és ruhatervezés az alakra meghatározott
témára
rajzeszközök: színes ceruza, zsírceruza (pasztelok) és színes kréta.
rajzlapméret: A3
b) a bútor és lakberendezés tervezési szak iránt érdeklődőknek:
. szobarészlet rajzolása
rajzeszközök: szénceruza, szén
rajzlapméret: A3
. gyermekszoba tervezése meghatározott gyermekkor számára
rajzeszközök: színes ceruza, zsírceruza (pasztelok) és színes kréta.
rajzlapméret: A3
.

Értékelés:

- a rajz tisztasága és esztétikai színvonala
- megfelelő formabeosztás, kornak megfelelő tervek, ötletesség

A tehetségvizsga minden résztvevője hozzon magával A4-es nagyságú saját rajzai közül
legalább 5 db-ot.
Kedves diákok, tisztelt olvasóink!
A nagyböjti időszak elkezdődött, közeleg Húsvét ünnepe. Mivel lapunk addig nem
jelentkezik, mindenkinek kivánunk
ÁLDOTT, BOLDOG HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!

Karesz végakarata –filmvetités kapcsán részletek diákjaink beszámolóiból
A drogról nem leszokni kell, hanem megelőzni.
A felelős mindezért a világ. aki ilyet árul, forgalmaz, gyárt. Aki rábeszéli a
fiatalokat, hogy próbálják ki.
Nem tudom, hogy mi olyan élvezetes a drogokon, mert még nem prűbáltam soha,
de ezen képek után nem is fogom SOHA! Nem akarom, hogy az én szüleim is
átéljék azt a fájdalmat, amit ennek a fiúnak a szülei éltek át.
Lehet, hogy a Karesznek azért kellett meghalnia, hogy rádöbbenjünk arra, hogy
az életben nem minden az élvezetről szól.
Remélem hogy a film és a képek láttán elvette a tinédzserek kedvét a drogozástól.
Szerintem, aki drogfüggő lesz, az nem szeretethiányban szenved, hanem azt a
mámoros érzés keriti hatalmába, majd a szervezete kivánja egyre jobban a
mámor porát.
Én is voltam 4 évig ilzen környezetben, nem is tagadom, hogy kipróbáltam. De
nekem ahhoz, hogy boldog legyen az életem nem kellenek porok, meg
ilyenek!Mindenkinek olyan az élete amilyennek alakitja!
Én nem dohányzom, de sokszor felteszem a kérdést a barátaimnak, hogy miért
teszed? Valaki hanyagul ráfogja hogy ő ideges, valaki bevallja, mert rászoktam.
És akkor kérdem én: Igen, mert te azt hiszed, hogy aki cigarettát tart a kezében
az több lesz valamivel. Valóban tőbb!Sokkal több lesz ő, sokkal több lesz a füsttel,
a sok betegséggel...Igy van ez a drogoknál is.
Azokat az embereket, akik drogokhoz nyúlnak, valamilyen sokk, szeretethiány
vagy csak csupán a szárnyalás, repülés csábitja a drogra.
(köszönet diákjainknak, akik őszintén leirták gondolataikat)

MONDJ TE IS NEMET A DROGRA!
Látogass el a www.kareszvegakarata.hu oldalra!

Iskolánk minden nap nyitott és szeretettel várja az
érdeklődő diákokat!

