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Milí čitatelia
V máji prichádza
štvrté vydanie internátneho
časopisu v tomto školskom
roku.
Vďaka
májovým
sviatkom sme mali možnosť
vychutnať voľné, teplé
a slnečné dni. Máj je
charakteristický aj sviatkom
venovaným
našim
mamičkám,
ako
poďakovanie venujte kúsok
svojho srdiečka práve im.
Myslíme aj na našich
maturantov, držíme im
prsty, aby skúšku dospelosti
zvládli, čo najlepšie.
Príjemné
listovanie
v časopise „Werferka.“
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„Život je škola, v ktorej neúspech je lepším učiteľom ako úspech.“
Süleyman I.

Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/citaty-o-uspechu/
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Aktivity v školskom internáte

08. marec 2018
Akcia
bola
zorganizovaná
vychovávateľkami
Ing.
Palmovskou a Ing. Koščovou. Dievčatá sa dozvedeli prečo je tento
sviatok oslavou žien a v závere boli obdarované kvetinkou
a sladkým potešením. Akcia bola ukončená filmovým večerom.

Pozri časť „Rozhovor s maturantkami“ na stranách 12-13
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Aktivity v školskom internáte

19. marec 2018
Pri príležitosti Marca –
mesiaca kníh, p. vychovávateľka
Flegnerová
v jedálni
ŠI
prezentovala knižné vydania,
ktoré žiaci nájdu v Čitateľskom
klube.

20. marec 2018

Pri príležitosti Svetového
dňa vody, kedy sa na základe
rozhodnutia
Organizácie
spojených
národov
hlavnou
témou pre rok 2018 stala
"Príroda pre vodu" sa aj v ŠI
uskutočnila veľmi zaujímavá
akcia, ktorú organizovali Mgr.
Balažková a Mgr. Čupková. Žiaci
mali príležitosť vychutnať rôzne
pramene našich vôd.
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Aktivity v školskom internáte

21. marec 2018
V MM 130 Ing. Palmovská
zorganizovala pre našich žiakov
akciu zameranú na rasovú
diskrimináciu,
formou
hier
a ankety si žiaci vytvorili obraz
o sebe samom.

26. marec 2018

Akciu vo vestibule školského
internátu
prezentovala
Ing.
Palmovská,
formou
násteniek
a dotazníka
sa
žiaci
mohli
podrobnejšie dozvedieť o ľudských
práva, ktoré patria všetkým ľudským
bytostiam bez ohľadu na rasu,
pohlavie,
národnosť,
etnickú
príslušnosť, jazyk, náboženstvo alebo
akékoľvek iné postavenie
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Aktivity v školskom internáte

26. marec 2018
V spolupráci s vedúcou jedálne p. Sepešiovou a p.
Flegnerovou boli pre našich žiakov pripravené veľmi chutné
jedlá, ktoré potešili maškrtné jazýčky všetkých „ochutnávačov.“
Táto prezentačná akcia je jednou z najobľúbenejších akcií,
ktoré naša kuchyňa pripravuje pre našich žiakov. Za čo im
veľmi pekne ďakujeme.
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Aktivity v školskom internáte

05. apríl 2018
Ing.
Palmovská
ako
koordinátorka
drogovej
prevencie prizvala na besedu
odborníka na drogovú závislosť
Petra Rempera.

10.- 11. apríl 2018
Enviromentálna
komisia, ktorú vedie Ing.
Žiaran PhD zorganizovali
jarnú brigádu v okolí ŠI.
Problematika
životného
prostredia, hlavne v oblasti
triedenia
odpadov
je
aktuálne
diskutovanou
témou nielen v školských
zariadeniach.
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Aktivity v školskom internáte


16. 04. 2018 v knižnici sa uskutočnilo
vyhodnotenie literárnej súťaže, ktorá bola
vyhlásená v marci. Úspešným
prispievateľom blahoželáme.





Próza
1.
2.
3.
Poézia
1.
2.
3.

Rebeka Tatárová 8. VS
Martina Krištanová 10. VS
Dominika Bemberáková 3. VS

Kristína Viteková 11. VS
Viktória Kapsdorferová 3. VS
Miroslava Krausová 3. VS
Aneta Kondorová 3. VS
Pochvala za účasť a odmena
Stela Kudláčová 4. VS, Žofia Tomková 4. VS, Janka Stolárová 11. VS,
Timea Maľáková 3.VS, Miroslava Krausová za účasť v obidvoch
kategóriách.
Pochvala za ilustrácie
Nikola Bobková a Natália Rusnáková z 11. VS
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Aktivity v školskom internáte

17. 04. 2018

V jedálni ŠI sa uskutočnil súťažný
workshop, na ktorom žiačky prezentovali
svoju zručnosť a kreativitu s prírodným,
či umelým materiálom. Najlepšie boli
ohodnotené a odmenené. Akciu
organizovala p. Šutorová a p. zástupkyňa
Petková.
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Aktivity v školskom internáte

13. 04. 2018

22. ročník
finančnej zbierky 2018
Zo školského internátu bolo zapojených 18 žiakov. Do
uzávierky časopisu ešte neboli informácie o sume
vyzbieraných peňazí.

Ilustrácia: N. Rusnáková
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Aktivity v školskom internáte
19. 04. 2018

V jedálni ŠI o 17. 30 hod. sa uskutočnila slávnostná
rozlúčka s našimi maturantami. Nechýbal príhovor p.
riaditeľky, končiacej žiačky, odovzdávali sa prepúšťacie
dekréty, odmeny za aktivity v ŠI, za darcovstvo. Kultúrne
vystúpenie spestrili Janka Margová s korepetítorkou a
UnoStar dance studio z Košíc. Po programe nasledovala
slávnostná večera a posedenie.
Našim maturantom prajeme úspešné zvládnutie
maturitnej skúšky.
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Rozhovor s maturantkami Viky a Mirkou
zo SOŠ Veterinárnej v Košiciach
1.Boli ťažké začiatky v internáte, vrátili by ste čas späť?
M: Začiatok nebol až taký ťažký, hlavne ak máte super spolubývajúcu, s ktorou
to spoločne prekonáte.
V: Určite áno. Nové mesto, nová škola, či ľudia. Napriek tomu som si na našom
internáte ihneď našla kamarátov, vďaka ktorým boli začiatky oveľa ľahšie. Ak
by som mohla vrátiť čas späť, tak by som si viac užila svoj voľný čas, ktorého je
teraz veľmi málo. (A písala si poznámky v škole z predmetov, ktoré som
zanedbala a teraz by sa zišli ako soľ)
2. Čo Vám škola dala a čo vzala?
M: Škola mi dala nové poznatky z môjho odboru, ktoré určite využijem
v budúcom živote a samozrejme najdôležitejšie čo mi dala kamarátov! A vzala
mi možno niektoré ideály a to čo som očakávala je trochu inak (realita
veterinára)
V: Dala mi veľa nových poznatkov a nových kamarátov. Keďže navštevujem
"veterinu", tak taktiež veľa zaujímavých zážitkov a skúseností, ktoré by som na
gymnáziu určite nezažila. Jediné čo mi vzala, sú ideály do budúcnosti, ktoré sa
počas strednej školy radikálne zmenili.
3. Najmilší zážitok so spolubývajúcou?
M: O tom, že mám najlepšiu spolubývajúcu nepochybujem. A vybrať jeden
zážitok je veľmi ťažké. Najmilší zážitok bol vtedy, keď som mala 17 a dostala
som najúžasnejší darček – slimáka Bernarda alebo keď sme robili nástenky. Vike
napadlo urobiť si na stenu pavučinu, tak sme to spolu zrealizovali a vyzeralo to
fakt dobre. Veľmi sme sa pri tom zabavili a bola to sranda.
V: Za najmilšie spomienky považujem obdobie našich začiatkov. Prvýkrát sme sa
so spolubývajúcou videli hneď v prvý deň na internáte u našej vychovávateľky,
kde sme sa dozvedeli, že budeme spolu na izbe, pretože naše spolubývajúce
tretiačky chceli byť spolu. V ten večer to boli iba nesmelé otázky typu: "Odkiaľ
si?" Čoskoro sa to premenilo na dlhé nočné rozhovory alebo spoločnú večeru
z jedného taniera, keďže sme pobehovali po vonku a nestihli sme ju.
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Rozhovor s maturantkami Viky a Mirkou
zo SOŠ Veterinárnej v Košiciach
4. Páčilo sa Vám byť 4 roky prechodnou občiankou Košíc?
M: Košice som si za tie 4 roky obľúbila a bude mi to tu chýbať
V: Košice sú podľa mňa nádherné mesto s bohatým množstvom pamiatok,
programov, rôznych možností na šport, či vychádzok. Takže jednoznačne áno.
5. Ktoré mesto vystriedate v štúdiu a aká škola sa má na vás pripraviť?
M: Keď sa to podarí a Praha ma privíta s otvorenou náručou Univerzita Karlova
– čakaj! - biológia. Tak snáď sa so spolubývajúcou stretneme 
V: Rada by som sa dostala na všeobecné lekárstvo lekárskej fakulty Masarykovej
Univerzity v Brne. Ak sa mi tento plán nevydarí, tak moje kroky budú smerovať
do Prahy za štúdiom biológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Karlovej.
6. Vaše rady pre budúcich maturantov
M: Nezanedbať prípravu aj keď je ťažké prinútiť sa učiť.
V: Starostlivo si píšte poznámky z maturitných predmetov. Ak si budete
spracúvavať maturitné témy, rozdeľte si ich v triede medzi seba, aby každý
vypracoval inú. Ušetríte tým kopu času.
7. Vaše plány, sny do budúcna?
M: To závisí od toho, či ma príjmu na vysokú školu. Ale ak sa to podarí tak
dúfam, že budúcnosť bude v labáku alebo niekde kde bude prítomná veda. Aspoň
na chvíľu, pretože možno skončím v pralese, kde budem zachraňovať opice .
No nikto nevie ako to bude….
V: Najbližším plánom do budúcnosti je štúdium na vysokej škole. Vôbec netuším,
kde nakoniec skončím, no po škole by som si chcela nájsť pochopiteľne dobré
zamestnanie, neskôr si založiť rodinu. Ak by som mala nejaký ten voľný čas, tak
by som rada navštevovala jazykovú školu a postupne sa zdokonaľovala v
rôznych jazykoch. Mojím malým snom do budúcna je mať doma klavír, na
ktorom by som sa učila hrať ako samouk, keďže doteraz som sa na to neodvážila.
Dievčatá veľa úspechov a ďakujem Vám za aktívne prispievanie do
časopisu.
Rozhovor pripravila Ing. Koščová
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Stretnutie dievčat s medičkami

Aj v tomto školskom roku sa uskutočnilo stretnutie dievčat
s medičkami – 25. 04. 2018. Študentky vysokej školy študujúce
medicínu našim dievčatám vysvetlili po medicínskej stránke
ženské záležitosti a zároveň bolo dievčatám umožnené pýtať sa,
čo ich zaujíma. Stretnutie sa uskutočnilo v MM 130, akciu
zorganizovala Ing. Sleziáková.
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Všetkým
žiačkam
a žiakom ďakujeme
za
úspešnú
reprezentáciu nášho
internátu.
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8. ročník medziinternátnej súťaže, ktorá je pod záštitou p.
riaditeľky Ing. Takácsovej zorganizovala Ing. Palmovská. Do
súťaže sa prihlásilo 8 školských internátov. Blahoželáme všetkým
a tešíme sa z prvenstva.
1.M ŠI A. Garbana
2. M ŠI Považská
3. M SOŠ Ostrovského
4. M ŠI Jedlíkova
5. M ŠI Kukučínova
6. M ŠI Medická
7. M ŠI Komenského
8. M Športové Gymnázium
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Obočie dokáže zmeniť celkový výraz tváre. Ak
máte riedke chĺpky a nedokonalú klenbu nezúfajte.
Stačí poznať zopár šikovných trikov a vykúzlite si
neodolateľné obočie, aké obdivujete u modeliek
z časopisov.
1, Dokonalý tvar
S pinzetou vytrhajte zbytočné chĺpky okolo obočia a vytvarujte ho
do požadovaného tvaru.
2, Zastrihovanie
Aby obočie nepôsobilo strapato, prečnievajúce chĺpky zastrihnite
malými nožničkami. Obočie vyčešte kefkou smerom dohora a
prečnievajúce chĺpky zastrihnite.
3, Uhladenie
Upravené obočie prečešte kefkou a naneste špeciálnu pomádu ,
alebo vosk na obočie, ktoré krásne chĺpky zahladia a zafixujú.
Aďka Martičeková

Foto: D. Stracenská
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Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám.
Tento rok si Deň matiek

pripomenieme v nedeľu 13. mája.
Byť mamou je najkrajšie povolanie v živote každej ženy.
Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme
radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko,
čo pre nás urobili!
Ďakujeme všetkým mamám za ich lásku a obetavosť.
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NAŠA VĎAKA RODIČOM
Každé dieťa potrebuje
Starec
odpovedal:
„Ja
sám
mamu, potrebuje otca; mať ich
neoberiem žiadne, ale ak po
blízko pri sebe, byť držaný ich
mnohých rokoch budú iní jesť
rukou...
jablká z tohto stromu, budú mi
Tak spieva hudobná skupina The vďační!“
Aj my sami čerpáme
Kelly Family a aj nás tým
v
našom
živote z plodov rodičovskej
upozorňuje na ľudí, ktorí sú nám
lásky,
ktorú
do nás zasadili. Kedy sa
takí drahí a vzácni. Veď každý
im
za
všetku
ich lásku odvďačíme?!
jeden z nás má alebo mal svojich
Kedy
príde
ten
čas, aby sme im
rodičov a narodil sa ako plod ich
mohli
splatiť
ich
starostlivosť
lásky. A práve v máji, kedy je Deň
a
obetu?!
Nepremeškajme
ani
matiek a ale aj v júni, keď je Deň
chvíľu,
aby
sme
im
mohli
vyjadriť
otcov, si aj my môžeme uvedomiť
ich veľkosť, lásku, starostlivosť svoju úctu a vďačnosť.
Tá istá hudobná skupina na
a obetu. Keď sme boli deťmi,
záver
vydania jedného albumu
koľkokrát museli kvôli nám
uverejnila
mimo iného aj písomné
rodičia vstávať, aby utíšili náš
poďakovanie
svojim
rodičom.
detský plač? Kto spočíta, čo všetko
Uviedli:...najviac
zo
všetkých
si odpustili, len aby sme sa my
mali lepšie? Kto zaznačí, koľkokrát ďakujeme našej mame a otcovi,
obetovali
svoje
pohodlie ktorí nám v momentoch lásky dali
a blahobyt, len aby my sme život a sú pre nás pravými
v danom okamihu mohli pocítiť tvorcami neba na zemi...
Môžeme využiť tieto dni na
ich
láskavé
ruky,
nežné
prejavenie
vďačnosti
našim
pohladenie či milé slovo? Robili to
rodičom?
Je
to
dnes
vôbec
vhodné?
nezištne, a častokrát boli nami
Ak sa chceme niekomu odvďačiť, na
neuznaní a nepochopení.
Ruský spisovateľ Lev Nikolajevič to je vhodná skoro každá chvíľa.
Preto, drahí naši rodičia, prijmite
Tolstoj v jednom svojom románe
i v túto chvíľu za našich úst naše
vyjadril túto pravdu príbehom:
prosté, ale o to vrelé a srdečné
Starec
sadil
mladú „vďaka“.
jabloň. Ľudia okolo sa smiali
Zdroj: článok z novín
a vraveli mu: „Prečo sadíš ten
strom? Prejde mnoho rokov,
kým prinesie plody a ty sám už
neokúsiš z toho stromu jablká!“
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Koordinátorka:
Ing. Irena Koščová
Prispievateľky=
redaktorky
Viki Kapsdorferová
Kristínka Viteková
Miška Nemogová
Nikolka Bobková
Janka Stolárová
Natálka Rusnáková
Foto:
Janka Stolárová
Simonka Krajčová
Ivanka Eľková

Nájdete nás na: siagarbana.sk
Píšte nám: werferkaag@gmail.com

2017/2018

Ing. Irena Koščová
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