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ADJON ISTEN MINDEN JÓT
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Jobb üdőt, mint tavaly volt,
Ez új esztendőben;
Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt,
Jó termést és jó vásárt
Ez új esztendőben;

Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Drága jó bort, olcsó sót
Ez új esztendőben;
Jó kenyeret, szalonnát
Tizenkét hónapon át
Ez új esztendőben!

Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Zsíros esőt, kövér hót,
Ez új esztendőben;
Bő aratást, szüretet,
Egészséget, jó kedvet
Ez új esztendőben!

Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Vegye el mind a nem jót,
Ez új esztendőben;
Mitől félünk, mentsen meg,
Amit várunk, legyen meg,
Ez új esztendőben!
(Népköltés)

Elkezdődött egy újabb év. Amikor lezárunk egy évet, vissza
kell tekintenünk és hálát adnunk mindenért, ami velünk
történt. Hálát adnunk azért, hogy iskolánk megmaradhatott a
kerület legnagyobb magyar szakközépiskolája, hogy az elmúlt
évben diákjaink szép eredményeket értek el a különböző
versenyeken, tanulmányaikban, az érettségi vizsgákon,
szakmájukban és ez által öregbítették iskolánk hírnevét.
Nemcsak hálát kell adnunk, hanem köszönetet is kell
mondanunk mindazoknak, akik azon fáradoznak, hogy ti,
kedves diákok a lehető legjobb tudással felvértezve kerüljetek
ki a nagybetűs életbe. Köszönet iskolánk igazgatónőjének, az
igazgatóhelyetteseknek,
tanároknak
és
az
iskola
személyzetének.
Nemcsak vissza, hanem előre is tekintünk. Egy új év vette kezdetét, tele kihívásokkal.
Gondolok itt elsősorban az érettségi vizsgákra, a tanulmányi eredményekre.
Adja Isten, hogy mindenki számára az Újév hozzon sok örömteli pillanatot, sikeres
vizsgákat és tanulmányi eredményeket és minden elképzelhető jót.

Diákjaink hagyományos karácsonyi műsora
December 22-én került sor a Városi Művelődési központban az immár hagyományos
karácsonyi műsorra, melyben iskolánk diákjai készültek produkciókkal. A műsorban
felcsendültek ismert karácsonyi dalok, versek. Voltak vidám jelenetek, divatbemutató és sor
került az elsős diákok avatására is. A műsor hangulatát emelte az is, hogy elfogadta
meghívásunkat iskolánk volt diákja, Matus úr, ki a magyar nótaénekesek egyik jelentős
egyénisége.
A műsorban Sidó Attila diákunk szintetizátoron játszott, Lacza Marcell diákunk gitárszólót
adott elő.
Az ünnepséget Molnár Ilona, iskolánk igazgatónője nyitotta meg. Beszédében üdvözölte a
jelenlévőket, értékelte az elmúlt évet és köszönetet mondott mindenkinek az egész éves
munkájáért.
Köszönet iskolánk igazgatónőjének, a szervezőknek, a fellépő diákoknak valamint Németh
Sándor diákunknak és a Full Hang csapatának a hangosításért.

További képek és videó felvételek láthatóak iskolánk weboldalán:
www.sosds.sk
Szalagkitűzések és szalagavatók
Novemberben és decemberben lezajlottak a
szalagavatók. A kereskedelem és vállalkozás
szakon három végzős osztály, a műszaki
informatika szakon két végzős osztály és a
felépítményi szakon egy osztály diákjai már
büszkén viselik a zöld szalagot.
Sok sikert az érettségin!

EXPERT verseny iskolánkban
85 diák mérte össze tudását iskolánkban december 10én az országos EXPERT versenyen. Már harmadik éve
kapcsolódik be iskolánk ezen országos vetélkedőbe,
melyben diákjaink 2 kategóriában indultak és 35-35 kérdésből álló teszt
feladatsort kellett megoldaniuk. A diákok választhattak angol, informatika,
történelem, földrajz kategóriák közül.
A verseny végeredményét a www.sutazexpert.sk oldalon teszik közzé
januárban. Iskolánk weboldalán is megtalálható lesz.

Érettségivel kapcsolatos, hasznos weboldalak
www.studentske.sk
www.zmaturuj.sk
www.maturita.cz
www.oskole.sk

Írásbeli érettségik időpontjai
a 2009/2010-es tanévben
Március 16 - Szlovák nyelv és szlovák irodalom
Március 17 - Angol nyelv, német nyelv
Március 19 - Magyar nyelv és irodalom

Nevessünk egy kicsit- Egysorosak
Ki az? Hulladékmanagelési szakreferens. (kukás)
Egyszer kidobtak egy elmegyógyintézetből, mert a többi beteg depressziós
lett tőlem.
Hogyan lesz öngyilkos a csiga? – Belenéz a konnektorba.
Hogy hívják a szingapuri szakácsot? Kongabili Kajanuku.
Mi az? Feldobod csavar, leesik, tank? Orosz népmese.
Olyan vagy mint a lépcsőház, sötét és korlátolt.
Mi gyorsan, olcsón, és kiváló minőségben dolgozunk! Ön ezek közül kettőt választhat.
Majd csak lesz valahogy, mert úgy még sose volt, hogy valahogy ne lett volna.

ÚJDONSÁG!
A MOODLE ikonra kattintva a kezdőlapon és regisztrálva, hozzáférhettek
segédanyagokhoz, a különböző tantárgyakhoz. Jelenleg az angol,
informatika kurzusban sok érettségire használható segédanyagot találtok.
Letölthető!

Várjuk észrevételeiteket, írásaitokat,
véleményeteket a klorlevente@sosds.sk
címre.

• Január 29-én félévi bizonyítványosztás.
• Február 1-én félévi szünet.
• Február 2-án kezdődik a második félév.
• Február elején kerül megrendezésre az immár hagyományos IMPROVE YOUR
ENGLISH angol nyelvi verseny. Várjuk az I, II, III évfolyamos diákok
jelentkezését angol tanáraiknál.

• A tavaszi szünet idén március 1-5 között lesz.
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