AKTUALITY 2007/2008
Jún 2008
Iveta Tóthová z 3.A tr. sa v súťaži cena Michala Bosáka 2008 so svojou prácou umiestnila medzi
20 najlepšími slovenskými stredoškolskými študentmi. V priestoroch PU v Prešove 26.6.2008
svoju prácu prezentovala a 27.6.2008 sa zúčastnila na vyhodnotení.
Už tradične na konci školského roka sa zapájame do Behu olympijského dňa. Dňa 23.6.2008 sa
akcie zúčastnilo 213 žiakov, ktorí pretekali v 8 kategóriách:
1. kategória (príma, sekunda) – chlapci: 1. Timko Martin, 2. Fedor Dominik, 3. Horňák Gabriel
2. kategória (príma, sekunda) – dievčatá: 1. Toporčáková Patrícia, 2. Gašparová Natália, 3.
Székessiová Zuzana
3. kategória (tercia, kvarta) – chlapci: 1. Ujco Roman, 2. Timko Lukáš, 3. Palko Dávid
4. kategória (tercia, kvarta) – dievčatá: 1. Ujcová Nikola, 2. Baníková Zita, 3. Sedláková Karin
5. kategória (kvinta, sexta, 1.A,2.A) – chlapci: 1. Garčár Jaroslav , 2. Varga Viktor, 3. Mártha
Ronald
6. kategória (kvinta, sexta, 1.A,2.A) – dievčatá: 1. Dušinská Veronika, 2. Kertésová Mária, 3.
Kovácsová Viktória
7. kategória (septima, 3.A, 3.B) – chlapci: 1. Ballasch Michal, 2. Tárczy František, 3. Salaga
Miroslav
8. kategória (septima, 3.A, 3.B) – dievčatá: 1. Erdélyiová Zuzana, 2. Bartalošová Katarína, 3.
Farkašová Simona
Víťazi dostali ceny od Klubu olympionikov v Košiciach.
Žiaci prímy v rámci školského výletu dňa 17.6.2008 spoznávali krásy prírody Zádielskej doliny.
V dňoch 12. – 15.6.2008 sa 2.A trieda zúčastnila turisticko – poznávacieho výletu vo Vysokých
Tatrách.
Školský výlet pre žiakov tercie sa konal 12. a 13. júna v Medzeve.
Poráčsku dolinu navštívili žiaci sekundy v dňoch 8. – 10. júna a prostredníctvom konkrétnych
miest spoznávali krásy východného Slovenska.
V okresnom kole 55. ročníka medzinárodnej súťaže Európa v škole v kategórii umelecké práce
V. Kovácsová získala 3. miesto a v kategórii písomné práce D. Kürthyová získala 3. miesto a A.
Pástorová čestné uznanie.
Naše divadelné súbory – DS 23 a Gymkáči sa dňa 6.6.2008 zúčastnili krajskej súťaže 14.
METAMORFÓZY SLOVA v Michalovciach. Úspešní boli Gymkáči, ktorí súťaž vyhrali.
Máj 2008
Turistické vychádzky spojené s poznávaním flóry a fauny boli cieľom školského výletu žiakov
3.B triedy, ktorý sa konal 27.5. – 28.5.2008 v Drienici.
V dňoch 21.5. – 23.5.2008 žiaci tretích ročníkov a septimy absolvovali kurz ochrany človeka
a prírody.
20.5.2008 žiaci sexty a 2.A triedy navštívili botanickú záhradu.
Žiaci prímy a sekundy v rámci biologického sústredenia navštívili dňa 20.5.2008 lesy v okolí
Lucie Bani. Po odbornom výklade o význame lesa si niektoré vedomosti overili aj prakticky.
Trieda septima navštívila dňa 20.5.2008 Technické múzeum v Košiciach.
19.5.2008 – 22.5.2008 prebiehala ústna forma maturitnej skúšky, ktorej sa zúčastnilo všetkých 58
žiakov končiacich ročníkov.
Pre žiakov kvarty sme zorganizovali dňa 19.5.2008 geologickú exkurziu na trase Moldava n/B. –
Medzev – Smolník – Gelnica – Košice – Zlatá Idka – Moldava n/B.
Žiaci prímy sa zapojili dňa 19.5.2008 do dramaticko – hudobno – tanečnej súťaže „Super trieda“,
ktorá sa konala v Košiciach.

16. mája 2008 sa konalo krajské kolo CHO kat. C. Z našej školy sa na ňom zúčastnila Diana
Deáková.
Družstvo našej školy sa dňa 15.5.2008 zúčastnilo regionálneho kola vedomostnej súťaže
o olympizme.
Okresné majstrovstvá v atletike sa konali dňa 12.05.2008 v Košiciach. Zúčastnili sa ich aj
zástupcovia našej školy a dosiahli nasledovné výsledky:
Zita Baníková – 3. miesto v hode kriketovou loptičkou
Patrícia Hanigovská – 3. miesto v behu na 60 m
Michaela Györgyfiová – 3. miesto v skoku do výšky
Štafeta 4 x 60 m dievčatá – 2. miesto
Celkovo družstvo dievčat obsadilo 3. miesto.
V dňoch 5.05.2008 a 6.05.2008 sa uskutočnil XXIV. Ročník Mestskej atletickej olympiády.
Dosiahli sme nasledovné výsledky.
Mladší žiaci:
Zita Baníková - 1. miesto v hode kriketovou loptičkou a 3. miesto v skoku do výšky
Nikola Ujcová – 1. miesto v skoku do výšky, 2. miesto v behu na 60 m, 3. miesto v behu na 300
m
Norbert Sonntag – 2. miesto v skoku do diaľky
Štafeta 4 x 60 m dievčatá – 1. miesto
Štafeta 4 x 60 m chlapci – 2. miesto
Starší žiaci:
Michaela Györgyfiová – 1. miesto v skoku do výšky
Viktória Toporčáková - 2. miesto v behu na 60 m, 3. miesto v skoku do výšky, 3. miesto v behu
na 300 m
Patrícia Hanigovská 1. miesto v behu na 60 m
Zita Baníková – 1. miesto v hode kriketovou loptičkou
Štafeta 4 x 60 m dievčatá – 1. miesto
Apríl 2008
29. apríla 2008 sa študentka N. Titková z oktávy zúčastnila vyhodnotenia súťaže Slávnosti sŕdcv
Spišských Vlachoch, kde získala ocenenie za príhovor pre vysokoškoláka.
Naši študenti sa zapojili do výtvarnej súťaže „Prečo som na svete rád/ rada“.
K. Zuskáčová z 2.A tr. sa zúčastnila krajského kola biologickej olympiády kategória B.
Dňa 24.4.2008 sa konalo okresné kolo vo veľkom futbale žiakov SŠ. Naše družstvo obsadilo 2.
miesto.
22.4.2008 na našom ihrisku sa konalo ďalšie kolo obvodovej súťaže v malom futbale starších
žiakov ZŠ.
V čase 17.4.2008 – 21.4.2008 sa náš žiak Matej Smorada zúčastnil seminára výchovy k ľudským
právam. Súčasťou seminára bola aj účasť na Konferencii Medzinárodnej spoločnosti pre ľudské
práva v Bonne. Konferencia sa zaoberala problematikou OH v Pekingu, problematikou Kuby
a vyhnanstva ľudí na území Slovenska v 20. storočí. Ďalšie informácie nájdete na www.igfm.de.
Žiaci prímy až kvarty si dňa 15.4.2008 pozreli divadelné predstavenie, ktoré pripravili žiaci ZUŠ
v Moldave nad Bodvou.
Dňa 11.4.2008 sme sa zapojili do akcie Deň narcisov. Žiaci tretích ročníkov vytvorili 4 hliadky,
ktoré počas akcie vyzbierali v Moldave n/B. 21 600.- Sk na boj proti rakovine.
Žiaci kvinty a 1.A triedy dňa 10.4.2008 navštívili štátne divadlo v Košiciach, kde si pozreli hru
Charleyho teta.
Na škole sa konalo školské kolo chemickej olympiády kategória B. Do školského kola postúpili
4 žiaci, najlepšie výsledky dosiahol P. Kozák z 2.A triedy ale nesplnil podmienky na postup do
krajského kola.

8.4.2008 sme už po piaty krát zorganizovali matematickú súťaž Hroch pre žiakov okolitých ZŠ.
Súťaže sa zúčastnili 14 trojčlenných družstiev. Na prvom mieste s rovnakým počtom bodov sa
umiestnili hneď tri družstvá.
Krajské kolo SOČ sa konalo 7.4.2008 v Košiciach. Našu školu reprezentovalo 6 prác v 4
súťažných odboroch. Najlepšie umiestnenie dosiahla B. Pecuchová z oktávy, ktorá v odbore
Ochrana a tvorba životného prostredia skončila na 3. mieste.
Víťazi školského kola súťaže HK sa dňa 3.4.2008 zúčastnili obvodového kola. Do ďalšieho kola
postupujú Klaudia Ucekajová – 2. kategória próza a Nadežda Kekeľová – 2. kategória poézia.
Už tradične sa v meste konajú slávnosti rozlúčky so zimou – vynášanie Morény. Tohto roku sa
konali 3.4.2008, na kultúrnom programe sa podieľali aj žiaci našej školy, ktorí sa na obdobných
slávnostiach zúčastnia aj v družobnom meste Encs.
Dňa 3.04.2008 sa konalo krajské kolo vo volejbale dievčat SŠ. Na turnaji družstvo našich dievčat
obsadilo 4. miesto.
Marec 2008
Školské kolo súťaže HK sa uskutočnilo 31.3.2008. Výsledky:
2. kategória – próza:
1. Patrícia Kaclíková – tercia
2. Klaudia Ucekajová – príma, Juliana Verešová – tercia
3. Patrícia Hudáková – príma, Anatoli Papanastasionová – tercia
2. kategória – poézia:
1. Nadežda Kekeľová – sekunda
2. Karin Sedláková – tercia
3. Judita Džurinová – príma
4. kategória – poézia:
1. Izabela Slepčiková – 4.A
2. Gabriela Szitášová – 2.A
3. Mária Kertészová – sexta
4. kategória – próza:
Udelené len 2. miesto – Jarmila Bokorová – 2.A
DDS Gymkáči a DS 23 – naše divadelné súbory sa zúčastnili dňa 28.3.2008 regionálnej
prehliadky detských a mládežníckych divadelných kolektívov PERMONÍK a postupujú do
krajského kola.
Družstvo žiakov septimy – A. Gajdošová, N. Červený, G. Szabó- Bartko - sa dňa 26.3.2008
zúčastnilo regionálneho kola celoslovenskej vedomostnej súťaže „Mladý Európan“ a obsadili
druhé miesto.
V dňoch 17.03. – 19.03.2008 sa konalo celoslovenské finále Olympiády ľudských práv. Našu
školu reprezentovala M. Liptaiová zo 4.A tr. Na finále sa zúčastnil aj M. Smorada, žiak oktávy –
minuloročný úspešný finalista – ako hosť a spoluorganizátor diskusie na tému: Ľudské práva a
OH v Číne.
Celoslovenské kolo Olympiády z nemeckého jazyka sa konalo v dňoch 17. a 18.3.2008. Našu
školu reprezentovala M. Antlová, ktorá vo svojej kategórii obsadila 6. miesto.
18.03.2008 sa konalo v Rožňave krajské kolo vo volejbale žiakov stredných škôl. Naše družstvo
obsadilo 6. miesto.
Regionálne kolo SOČ sa konalo 17.3.2008 v Košiciach. Našu školu reprezentovali: N. Červený,
ktorý vo svojom odbore zvíťazil a postupuje do krajského kola; P. Hudák a I. Tóthová boli tiež
úspešní vo svojom odbore a budú takisto súťažiť v krajskom kole.
Naši žiaci sa zapojili do súťaže „Európa v škole“. Do celoslovenského kola v oblasti umeleckých
prác postupuje Jana Juhásová s prácou „Koľko ľudí, toľko chutí“.
Vyvrcholením Humanitárnej olympiády bolo národné finále, ktoré sa konalo 15.03.2008 v NTS

Bratislava. Družstvo žiakov našej školy zastupovalo košický kraj a skončilo na 4. mieste.
14.3.2008 – EČ MS z matematiky.
Dňa 13.03.2008 žiačka prímy Sophia Cingeľová zvíťazila na MO v zimnom viacboji
všestrannosti v kategórii D – 4.
13.03.2008 – EČ a PFIČ MS z nemeckého jazyka.
Žiaci kvinty a sexty sa dňa 12.03.2008 navštívili Odborný liečebný ústav psychiatrický, n.o.
Predná Hora, kde sa oboznámili s pracoviskom poskytujúcim služby liečebnej starostlivosti v
oblasti liečby závislostí.
12.03.2008 – EČ a PFIČ MS z anglického jazyka.
Dňa 11.03.2008 žiaci 1.A a 2.A triedy navštívili Odborný liečebný ústav psychiatrický, n.o.
Predná Hora, kde sa oboznámili s pracoviskom s dlhoročnou tradíciou poskytujúcim služby
liečebnej starostlivosti v oblasti liečby závislostí.
11.03.2008 – EČ a PFIČ MS zo slovenského jazyka a literatúry.
03.03.2008 – 09.03.2008 – jarné prázdniny
Február 2008
Naša škola bola poverená organizovaním okresnej súťaže vo volejbale chlapcov a dievčat
stredných škôl. Súťaž sa konala 28.2.2008 a naše družstvá chlapcov aj dievčat sa stali víťazmi
okresného kola a postupujú do krajského kola.
Dňa 25.02.2008 sa uskutočnilo školské kolo SOČ. V školskom kole súťažilo 26 žiakov s 25
prácami a do regionálneho kola postupuje 6 prác: Jana Juhásová, 3.B - Grafity – vandalizmus
alebo umenie;Peter Hudák, Iveta Tóthová, 3.A – Podnikateľský plán; Ľubomír Hiľovský, 3.B –
Fantastika Tolkiena; Norbert Červeny, septima – A. Dubček, významná osobnosť našich dejín;
Ladislav Jakab, oktáva – Odpady a nelegálna skládka v obci Janík; Beáta Pecuchová, oktáva –
Urbanizácia Obce Mokrance.
Dňa 20.02.2008 sa konalo okresné kolo vo volejbale dievčat – žiačok ZŠ. Naše družstvo obsadilo
3. miesto.
Krajské kolo Olympiády ľudských práv sa konalo 8.02.2008 a našu školu reprezentovala
Marianna Liptaiová zo 4.A triedy. Obsadila 3. miesto a postupuje do celoslovenského finále.
Dňa 7.02.2008 sa konalo krajské kolo súťaže Olympiáda z nemeckého jazyka, ktorého sa
zúčastnila M. Antlová. Bola úspešná, vo svojej kategórii zvíťazila a postupuje na celoslovenské
kolo.
7.02.2008 v rámci informačnej kampane: „Humanitárna pomoc, to si aj ty“ sa uskutočnila na
škole prednáška pre žiakov končiacich ročníkov. V závere bol pre žiakov pripravený interaktívny
kvíz, na základe ktorého budú vytvorené súťažné tímy, ktoré sa zúčastnia celoslovenského kola
Európskej humanitárnej olympiády.
V dňoch 4.02.2008 – 9.02.2008 sa konal v Ždiari výchovno-výcvikový lyžiarsky kurz žiakov
našej školy. Podmienky na výcvik boli v Ždiari výborné, aj keď v Moldave n/B. bolo teplé
počasie a sneh už dávno zmizol. Fotky sú už vo fotoalbume.
V rámci protidrogovej prevencie prebiehali od 4.02.2008 do 8.02.2008 Dni chameleóna, ktoré
organizovalo CVČ Moldava nad Bodvou. Na jednotlivých akciách sa zúčastnili aj žiaci našej
školy. Stretli sa so špecialistom na protidrogovú kriminalitu, s klientmi Resocializačného
strediska a s pracovníkmi OZ Pomocná ruka.
Divadlo Kliperton z Banskej Bystrice sa dňa 5.02.2008 predstavilo našim žiakom s hrou Hľadá
sa manžel v sále MsKS v Moldave n/B.
MŽP SR a SAŽP udelili škole Čestné uznanie za účasť v 3. ročníku celoslovenskej vedomostnej
súťaže Envirootázniky 2007/2008 – olympiáda o životnom prostredí. Do tejto súťaže boli
zapojení žiaci tercie: F. Revický, M. Krehlík, N. Ujcová, D. Šimonová, Z. Baníková a N. Al
Aliová.

Január 2008
Žiaci našej školy sa zapojili do súťaže Európa v škole. 55. ročník sa koná pod ústredným heslom
„Interkultúrny dialóg“. Do výtvarnej časti súťaže sa zapojilo 23 žiakov, do literárnej časti 22
žiakov. Na základe školského kola, ktoré sa uskutočnilo 30.01.2008, do ďalšieho kola súťaže
postupujú nasledovní žiaci: výtvarná časť – K. Sedláková z tercie, N. Gašparová z prímy, V.
Kovácsová zo sexty, K. Focková z 3.B triedy; literárna časť – Ľ. Hiľovský z 3.B, A. Gajdošová,
M. Petrášová, K. Palenčárová, M. Bernáthová, N. Červený zo septimy, A. Pástorová z 1.A, D.
Kürthyová, D. Šimonová z kvarty.
Dňa 30.01.2008 prebiehal na našej škole Deň otvorených dverí, ktorý sme pripravili pre žiakov
a rodičov žiakov 9. ročníkov okolitých základných škôl. Po úvodnej informácii mali účastníci
možnosť oboznámiť sa s priestormi školy, pozrieť si jednotlivé učebne ako aj oboznámiť sa so
systémom výuky.
25.01.2008 navštívili našu školu pracovníci FEI TU Košice a dňa 29.01.2008 pracovníci F
BERG TU Košice a SVF TU Košice, aby končiace ročníky informovali o možnostiach štúdia na
príslušných fakultách.
Žiaci prímy sa dňa 23.01.2008 zúčastnili regionálneho kola Matematickej olympiády a boli
veľmi úspešní. Adam Šmelko obsadil 1. miesto, Adrián Szegedi 2. miesto a Norbert Dobos 3.
miesto.
Okresné kolo súťaže Olympiáda z anglického jazyka sa konalo 17.01.2008. Július Malčovský,
žiak 4.roč. vo svojej kategórii zvíťazil a postupuje do krajského kola, Rastislav Kováč, žiak
sexty, vo svojej kategórii skončil druhý.
10.01.2008 sa konalo v Košiciach okresné kolo súťaže Olympiáda z nemeckého jazyka. Našu
školu reprezentovala Miriam Antlová, žiačka 3. ročníka, ktorá zvíťazila a postupuje do krajského
kola.
December 2007
Dňa 21.12.2007 sa uskutočnila vianočná akadémia, ktorú pripravili žiaci našej školy pod
vedením Mgr. Beňovej a Mgr. Fehérovej. Akadémia sa niesla v znamení Rozprávky Snehová
kráľovná a vianočných zvykov. Bol to pekný začiatok vianočných prázdnin, ktoré potrvajú do
8.1.2008.
Zástupcovia žiakov školy sa dňa 13.12.2007 zúčastnili I. mestského adventného koncertu, ktorý
zorganizovalo MsKS Moldava n/B., Základná umelecká škola Moldava n/B. a MsÚ Moldava
n/B.
Dňa 13.11.2007 je sviatok Svätej Lucie, ktorý nám pripomenuli žiaci septimy.
Dňa 11.12.2007 zavítali na našu školu pracovníci HF TU Košice, aby prezentovali svoju školu.
Žiaci oktávy zorganizovali v spolupráci s rodičmi svoju stužkovú slávnosť, ktorá sa konala
v Turni n/B. dňa 7.12.2007.
Žiaci 3. ročníkov dňa 6.12.2007 pripravili sviatok Mikuláša pre svojich spolužiakov. Fotky už
nájdete vo fotoalbume.
Medzi žiakov končiacich ročníkov dňa 4.12.2007 zavítali pracovníci FCHaPT STU Bratislava,
aby prezentovali svoju školu.
November 2007
27.11.2007 a 28.11.2007 sa konalo školské kolo Pytagoriády. V kategórii P5 úspešnými
riešiteľmi sa stali: N. Doboš, A. Šmelko, A. Szegedi a Z.Kulcsár z prímy, v kategórii P6 S.
Tóthová zo sekundy a v P7 F. Revický z tercie.
Stužková slávnosť 4.A triedy sa konala dňa 24.11.2007 v Kechneci.
23.11.2007 Dom Matice slovenskej v Košiciach v spolupráci so Strednou priemyselnou školou
hutníckou v Košiciach, usporiadal v telocvični tejto školy už 4. ročník celokrajského Matičného
turnaja v stolnom tenise. 3. miesto obsadil A. Fabian z 2.A, 4. miesto obsadil P. Kozák z 2.A.

23.11.2007 žiaci 2.A a sexty besedovali a vypočuli si prednášku historika so SAV na tému
„slovensko-maďarské vzťahy po 2. svetovej vojne.
Skupina žiakov končiacich ročníkov sa dňa 23.11.2007 zúčastnilo Dňa otvorených dverí
všetkých fakúlt TUKE a UPJŠ v Košiciach
19. 11. 2007 predpoludním sa vo veľkej sále uskutočnil výchovný koncert. Predstavila sa skupina
Silver Gates. Výchovný koncert bol prierezom vzniku, vývoja hudby, hudobných štýlov a
predstavenia hudobných nástrojov. Viac info na: www.moldava.sk.
Dňa 19.11. 2007 žiaci jazykovej triedy 3.B a vybraní žiaci 3.A, 4.A, oktávy a sexty navštívili
divadelné predstavenie divadelnej spoločnosti z Anglicka – Vianočná koleda od CH. Dickensa v
Košiciach.
Z príležitostí Dňa študentstva boli v stredu 21.novembra predpoludním ocenení najlepší študenti
stredných škôl nášho mesta. Podujatie sa uskutočnilo v slávnostnej atmosfére Obradnej siene
MsÚ. Ocenení žiaci nášho gymnázia:
Miriam Antlová z 3.B za 1. miesto v krajskom kole Olympiády z nemeckého jazyka a 4. miesto v
celoslovenskom kole.
Denisa Komjátyová – študentka 4. A za 2. miesto v krajskom kole Geografickej olympiády a 8.
miesto v celoslovenskom finále – úspešný riešiteľ.
Matej Smorada – študent oktávy za účasť na celoslovenskom finále Olympiády ľudských práv odmenou mu bola účasť na medzinárodnej konferencii o Číne, ktorá sa konala vo Frankfurte nad
Mohanom.
Alexandra Gajdošová – študentka septimy za 5. miesto v celoslovenskom finále súťaže „Vedieť
sa správne rozhodnúť“.
Martin Vasiľ – študent oktávy, ktorý získal 1. miesto v celoslovenskej súťaži „Každý iný, všetci
rovní“ so svojím grafickým návrhom plagátu.
Viac info na: www.moldava.sk.
16. 11. 2007 sa konala matematická súťaž MATBOJ v CVČ Domino v Košiciah. Súťažné
družstvo tvorili piati žiaci: Malčovský J. - 4.A, Vyskočil D.- 4.A, Kyseľa V.- oktáva, Ballasch
M.- septima a Sivok M. - septima. Chlapci obsadili 21. miesto zo 47 zúčastnených gymnázií.
V piatok 16. novembra si naši študenti pripomenuli Deň študentstva. V tento deň si končiaci
študenti mohli vyskúšať aké je to stáť pred katedrou v roli učiteľov. Po vyučovaní si žiaci mohli
vybrať z rôznych voľných predmetových aktivít alebo športového predpoludnia plného rôznych
súťaží. Časť z nich zavítala do Moldavského múzea a potom na celoslovenský divadelný festival
Béni Egressyho, kde si pozreli hru Klietka v podaní Divadelného súboru Hviezdoslav zo Spišskej
Novej Vsi iní sa zase zúčastnili prednášok na témy: Invázne rastliny, Bociany. Prednášajúcimi
boli p. RNDr. Fulin a p. PhD. Sitášová z Východoslovenského múzea.
Žiačka Zuzana Oleksíková – 4.A sa zúčastnila celoslovenskej výtvarnej súťaže „Nakresli
výskumníka, výskumníčku“, v rámci projektu Noc výskumníka 2007, kde získala špeciálnu cenu.
Túto cenu si prevzala v Bratislave. Info na: www.sovva.sk.
Žiačky Karin Sedláková, Viera Szabóová sa zúčastnili výtvarnej súťaže „ Ľudia vo vesmíre“, kde
získali ceny: Karin Sedláková vyhrala vo svojej kategórii a Viera Szabóová získala čestné
uznanie. Zúčastnení žiaci si boli prevziať ceny v Košiciach. Súčasťou odovzdávania cien bola aj
prehliadka planetária. Viac info na: tv.nadruhou.net.
Žiačky tercie Adriana Jasaňová, Karin Sedláková, Petronela Kubová sa zúčastnili celoslovenskej
výtvarnej súťaže v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Tohto ročnou témou bola „veda
a ja“. Naša žiačka Adriana Jasánová získala špeciálnu cenu za vynikajúci nápad s výtvarným
stvárnením myšlienky „Vzduch v sáčku“. Dňa 13. novembra 2007 si prevzala cenu v Bratislave.
Viac info na: www.modernaskola.sk.
8. a 9. 11. 2007 sa žiaci 1.A, 2.A, kvinty, sexty a septimy zúčastnili podujatia pod názvom "Prečo
drogám povedať NIE", ktoré sa konalo v Mestskej knižnici v rámci týždňa boja proti drogám.
Viac info na: www.moldava.sk.

8.11.2007 na SOUP v Medzeve sa konalo okresné kolo v halovom futbale chlapcov SŠ. Naše
družstvo obsadilo 2. miesto.
6.11. 2007 spolok medikov mesta Košice usporiadal Deň otvorených dverí na LF UPJŠ, na
ktorom sa zúčastnili aj naši žiaci končiacich ročníkov.
Október 2007
30.10.2007 sa konal už tradične zoznamovací večierok, kde do cechu študentského sme prijímali
prímanov a prvákov.
26.10.2007 sme si rozhlasovou reláciou pripomenuli 210. výročie narodenia I. predsedu Matice
slovenskej J. Exc. Msgr. biskupa Štefana Moysesa. Delegácia školy sa v popoludňajších
hodinách zúčastnila spomienkovej slávnosti pri jeho buste umiestnenej na Dome matice
slovenskej v Moldave nad Bodvou.
Dňa 24.10.2007 25 žiakov školy pod vedením Mgr. Fehérovej navštívilo výstavu Márie
Aurerovej Griešovej v moldavskom inkubátore a zároveň sa zúčastnili na krste jej katalógu.
Žiačky 1.ročníka - L. Hodermarská a Z. Koberová – absolvovali kurz moderovania a boli vybraté
na krajské kolo súťaže moderátorov, ktoré sa uskutoční 26.10.2007 v Michalovciach.
Pri príležitosti otvorenia minifutbalového ihriska zorganizovala II. ZŠ v Moldave nad Bodvou
futbalový dňa 25.10.2007 turnaj starších žiakov. Tohto turnaja sa zúčastnilo aj družstvo našich
chlapcov a stalo sa víťazom turnaja.
V dňoch 19.10. – 21.10.2007 sa žiaci M. Ballasch, T. Jusko, M. Dreveňáková, D. Somodi pod
vedením Mgr. Petríkovej zúčastnili úvodného sústredenia turnaja mladých fyzikov. Sústredenie
sa konalo v Modre – Harmónii.
Žiaci oktávy a 2.A triedy dňa 18.10.2007 absolvovali exkurziu do firmy Molex v Kechneci, kde
sa bližšie oboznámili s chemickým laboratóriom a výrobou tejto firmy.
Erika Šimonová a Dominika Kürthyová z kvarty sa dňa 18.10.2007 zúčastnili okresnej súťaže v
jesennom aranžovaní.
Dominika Kürthyová z kvarty sa dňa 10.10.2007 zúčastnila okresného kola súťaže Olympiáda
slovenského jazyka.
5.10.2007 sa konal XXXI. Ročník tradičného behu SPoPŠ a SSP v Moldave nad Bodvou,
ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci. V kategórii dorasteniek zvíťazila žiačka našej školy L.
Magyarová.
Päť žiakov končiacich ročníkov sa dňa 4.10.2007 zúčastnilo Dňa otvorených dverí na FHPV PU
v Prešove so zameraním na anglický jazyk.
Dňa 4.10.2007 sa konalo plenárne zasadnutie RRZ, na ktorom bola zhodnotená činnosť za
uplynulé obdobie a bolo zvolený nový výbor RRZ. Predsedníčkou RRZ sa stala Ing. I.
Hudáková.
Členovia biologického krúžku navštívili 2.10.2007 Drienovskú mokraď, kde 3 mesiace prebieha
ornitologický výskum – odchyt a krúžkovanie vtáctva.
September 2007
Účelové cvičenie pre žiakov kvinty, sexty, 1.A a 2.A triedy sa konalo 26.09.2007.
Dňa 21.09.2007 sme ukončili prijímanie vzdelávacích poukazov. Škola vydala 340 vzdelávacích
poukazov a prijala 266. Na škole bude pracovať 19 krúžkov.
Žiaci tercie, kvarty, kvinta a 1.A triedy sa dňa 21.09.2007 zúčastnili divadelného predstavenia
Ženský zákon v Štátnom divadle v Košiciach.
Žiačka Karin Sedláková sa zapojila do výtvarnej súťaže Nakresli výskumníčku/výskumníka,
ktorá sa realizuje v rámci celoeurópskeho projektu Noc výskumníka 2007. Odbornou porotou
bola vybraná na ocenenie špeciálnou cenou.
20. septembra 2007 sa žiaci oktávy, septimy, sexty, 4.A, 3.A, 3.B a 2.A triedy zúčastnili
divadelného predstavenia Ženský zákon v Štátnom divadle v Košiciach.

V dňoch 13. a 14. 09.2007 sa konalo účelové cvičenie žiakov prímy, sekundy, tercie a kvarty.
Fotky nájdete vo fotoalbume, alebo stačí kliknúť tu.
Maturitné skúšky v mimoriadnom termíne sa konali 10. a 11.09.2007. Absolvovali ich dvaja žiaci
a boli úspešní.
4. 09.2007 sa uskutočnilo oboznámenie žiakov s vnútorným poriadkom školy a školenie o BOZP
a PO.
3. september 2007 – slávnostné otvorenie školského roka 2007/2008. Fotky nájdete tu.

