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Iskolánk a börzén
A dunaszerdahelyi Munka-, Szociálisés

Családügyi

alkalommal

Hivatal
rendezte

pályaválasztási

és

nyolcadik
meg

a

foglalkoztatási

információs börzét, amelyen idén is
részt vett iskolánk. Az iskola tanárai és
diákjai ismertették az iskola 3 éves
szakmáit

és

4

éves

szakjait

az

alapiskolák kilencedikes diákjaival. A végzős alapiskolások megtudhatták, hogy az
iskola autószerelő, villanyszerelő és fodrász szakmákat kínál számukra 3 éves
képzésben,

valamint

kereskedelem

és

vállalkozás,

műszaki

és

informatikai

szolgáltatások az elektrotechnikában vagy a gépiparban, kozmetikus és sminkes,
ruhatervezés, valamint szabadidő szervező-animátor érettségivel végződő szakokat. Az
iskola nagy hangsúlyt fektet a

diákközpontú oktatásra, az idegen nyelvek

elsajátíttatására, az iskolán kívüli tevékenységekre. A diákok tanulmányaik során
megszerezhetnek két nemzetközileg elismert oklevelet: az ECDL-Európai Számítógéphasználói Jogosítványt valamint az EBCL – Egységes Európai Gazdasági Oklevelet. Az
iskola az interaktív oktatást is fontosnak tartja, így a diákok interaktív táblát használva
tanulhatnak.
Az idei börzén a ruhatervező diáklányok
bemutatták

az

általuk

készített

„kreációikat”, a kozmetikusok, sminkesek
és

fodrászok

pedig

az

alapiskolák

diáklányait szépítették.
Az iskola minden nap nyitott kapukkal
várja az érdeklődő diákokat, valamint
december 11-én nyitott napi programokkal is készülünk.

Angol színdarab a szakközépiskolában
Diákjaink

nyelvű

angol

interaktív

színdarabon vettek részt a nyelvek
európai

napja

rendezvénysorozat

keretében. Az iskola vendége, immár
második alkalommal a prágai The Bear
Educational Theatre, akik ezúttal az
angol történelem fontosabb eseményeit
elevenítették fel és a diákokat bevonva
tették érdekesebbé és emlékezetessé a
napot.
Az iskola kiemelten fontosnak tartja az idegen nyelvek oktatását, a modern didaktikai eszközök
használatát, az interaktív táblán való oktatást, valamint a hasonló rendezvényeket, amelyeket a diákok
örömmel fogadnak.

Koszorúzás
Budapesten
A dunaszerdahelyi

Szabó

Gyula

21

Szakközépiskola diákjai október 22-én,
a Rákóczi Szövetség meghívására részt
vettek

az

1956-os

emlékünnepségein

forradalom
Budapesten.

A diákok 2004 óta résztvevői e nap
eseményeinek.

Az

emlékezések

a Műszaki Egyetemen kezdődtek, majd az 1200 anyaországi és határon túli magyar fiatal fáklyás
felvonulásával folytatódtak és a Bem szobornál tartott koszorúzási ünnepséggel értek véget. Itt a helyi
szervezetek helyezték el az emlékezés
virágait.
Az

iskolában

2004

óta

aktívan

működik a Rákóczi Szövetség helyi
szervezete, melynek mintegy 300 diák
a tagja. Köszönet a meghívásért és
a felejthetetlen

napért

a Rákóczi

Szövetségnek!
Klőr

Levente,

vezetője

a

helyi

szervezet

Sikeres futballtorna
2013. november 4-én iskolánk műszaki és informatikai
szolgáltatások szakot végző osztályai részt vettek a
második alkalommal megrendezett futballtornán. A
diákok jó hangulatban töltötték a délelőttöt, minden
csapat igyekezett a tőle telhető legjobbat nyújtani. A III.C
osztály megvédte bajnoki címét, így a vándorserleg náluk
maradt, hiszen a 2012/2013-as tanévben is ők nyerték a
bajnokságot. A második és harmadik helyen a negyedikes osztályok csapatai végeztek. Minden
résztvevő csapatnak gratulálunk, a jövőben is szeretnénk ezt a hagyományt folytatni.

Iskolánk a Szakmák
Harmóniája Tanulóversenyen
Győrben
Megújuló hagyományőrzés a Kárpát-medencében. Ez volt a
témája

a

Szakmák

Harmóniája

tehetségkutató

versenynek,

Magyarországi

Egyetem

elnevezésű

amelyet

Apáczai

idén

a

Csere János

győri
NyugatKarán

rendeztek meg. A versenyen, amely pályaorientációs
rendezvény és egyben show is volt, ruhatervezők, sminkesek
és modellek alkotta csapatok vettek részt. A Győr-MosonSopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett
Szakmák

Harmóniája

Tanulóversenyen

a

iskolánk

kozmetikus, női szabó és „média" szakmában képviseltette
magát 2013. november 10-én Győrben. A Csallóközi Csapat
nevet viselő csoportot Miklós Barbara II.évf. fodrász tanuló,
Sándor Viktória IV.évf. ruhakészítő, divattervező tanuló, Bartalos
Zsuzsa II. évf. felépítményi kozmetikus, sminkes tanuló és „Bíró
Máté” médiás, az iskola volt diákja képviselte. Feladatként a
csallóközi

népviselet

újjáélesztését

választották

a

mai

öltözködésben, a mai kor igényeinek tükrében. A ruhát
modellként Nagy Edina II.évf. felépítményi kozmetikus és
sminkes tanuló mutatta be a nagyközönségnek. A táncosok
csapatát Karika Bence, I. évf. villanyszerelő, felépítményi szakos
hallgató, Lakatos Mónika, Václav Enikő, Szűcs Nikoletta IV. évf.
divattervezők, Kubala Iván autószerelő tanuló és Melaj Márk
informatikus tanuló erősítette. Diákjaink ezen a megmérettetésen
számos tapasztalattal gazdagodtak, közös munkájuk gyümölcsét a
hallgatóság nagy tapssal viszonozta, és megjegyezték, a jövő évi versenyen is megmérettetik magukat ezen
a rendhagyó tanulóversenyen.

Horváth Csaba, Felvidék.ma

Nevessünk egy kicsit!
Pistike rohan az anyjához: Anya, anya, ég a karácsonyfa!
-Az nem ég, hanem világít kisfiam!
Úgy 10 perc múlva:
- Gyere anya, mert most már a függöny is világít!
******
- Szia, drágám, hallom, letartóztatták a férjedet.
- Igen! Az idén túl korán kezdte meg a karácsonyi bevásárlást.
- Hogyan? Hiszen már majdnem karácsony van!
- Úgy értem, mielőtt még az üzlet kinyitott volna...
*****
A postára érkezik egy levél, melyet a Mikulásnak címeztek. Mivel a postások nem tudják, mi legyen vele,
úgy döntenek, hogy felbontják. Egy kétségbeesett gyermek kívánságát olvassák: „Drága Mikulás! A
családunk nagyon szegény, így nem tudok mit adni a szüleimnek karácsonyra. Légy szíves, küldj 10000 Ftot!" A postások nagyon megsajnálják, és összedobják neki a pénzt. De mivel nekik sincs sok, így csak 5
000 Ft jött össze, amit el is küldenek. Az ünnepek után lázasan bontják fel a Mikulásnak szánt
köszönőlevelet: „Nagyon köszönöm, hogy segítettél, de képzeld, azok a szemét postások a felét lenyúlták!"

www.sosds.sk


November

15-én

a

II.J

osztálynak

volt

szalagkitűzése, november 16-án a IV.E osztály
és a IV.F osztály szalagavatóira került sor.
Ezeket követi november 22-én a IV.D és
november 29-én a IV.C osztályok szalagavatója


November 28-án kerül megrendezésre az
Improve Your English angol verseny iskolai
fordulója.



December 11-ön Nyitott napot tartunk iskolánkban. Szeretettel várjuk a kilencedikes diákokat.



December 4-én kerül megrendezésre az EXPERT tehetségkutató verseny. Az idei kategóriák:
informatika, angol nyelv, sport, történelem és földrajz.



Karácsony előtt a III.C és a II.C diákjai meglátogatják a gyermekotthonban nevelkedő
gyermekeket kis karácsonyi műsorral és ajándékkal kedveskedve nekik.



December 23. - január 7. : karácsonyi szünet

Iskolánk minden diákjának, alkalmazottjának és kedves
olvasóinknak kívánunk boldog, békés, szeretetteljes
karácsonyt!
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