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NAJ agro dievča/NAJ agro
chlapec 2018
Tak, ako každý rok, aj tento raz sme sa zúčastnili súťaže, v ktorej
si my, žiaci našej školy, meriame svoje schopnosti s ostatnými
žiakmi z iných škôl. Súťaž je rozdelená na dve časti: semifinále
a finále. Tento rok sa semifinále konalo 14. februára a zúčastnili
sa ho štyria žiaci, dve dievčatá a dvaja chlapci: Bianka
Havettová z I.A, Jaroslava Grausová z II.B, Matúš Hudoba
z III.A a Miroslav Valkovič z III.A triedy. Semifinále
prebiehalo tak, že moderátor nám položil niekoľko otázok
z odboru a my sme na ne museli odpovedať. Takto boli
„vyskúšaní“ všetci súťažiaci a na záver bolo vyhodnotenie.
Postúpilo deväť dievčat a deväť chlapcov. Do finále sme sa
dostali traja: Bianka Havettová, Jaroslava Grausová a Matúš
Hudoba. Vo finále sme dostali už len jedinú rovnakú otázku, na
ktorú odpovedali všetci. Počas vyhlasovania výsledkov sme
všetci stáli na pódiu. Ceny sa udeľovali v troch kategóriách. Prvá
kategória - NAJ dievča webu/NAJ chlapec webu - to boli
víťazi hlasovania na internetovej stránke agrobiznis.sk. Druhou
kategóriou bol NAJ Agritours start up nápad, kde cenu udeľovala
majiteľka CK Agritours. Hlavnou kategóriou bolo NAJ agro
dievča/NAJ agro chlapec, v ktorej porota udelila body a prví traja
boli ocenení.
Našim žiakom sa podarilo získať dve ocenenia:
1. miesto - Jaroslava Grausová
3. miesto - Matúš Hudoba
Môžem povedať, že nám bolo dobre, užili sme si to a tešíme sa
na budúci rok.
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Výhercom gratulujeme a prajeme im ďalšie úspechy
v živote!
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TECHAGRO BRNO
Autor:
Dominik
Vážan
II.A

Dňa 11. apríla 2018 sa študenti našej školy zúčastnili
výstavy Techagro v Brne. Skoro ráno o 5:30 sme
odchádzali zo školského areálu, cestou sme prechádzali
cez rôzne pekné slovenské a české dediny a mestá. Po
dlhej ceste sme prišli do Brna okolo desiatej. Výstava bola
veľmi zaujímavá. Vystavovali na nej tieto firmy: Zetor,
John Deere, New Holland, Claas, Kuhn a mnoho ďalších.
V areáli výstaviska sme sa mohli voľne pohybovať a
prezrieť si tie typy strojov, o ktoré sme mali záujem.
Záujemcovia sa mohli pozrieť aj na STIHL
TIMBERSPORTS, kde mali možnosť vidieť naživo
motorovú pílu, ktorú majú len štyria ľudia v celom Česku.
Počasie nám celý deň prialo, lebo bol krásny teplý slnečný
deň. Po prehliadke sme sa stretli pri autobuse, ktorý nás
odviezol naspäť do Levíc. Výstava sa nám páčila
a dúfame, že nasledujúcej sa opäť zúčastníme.
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Mladý tvorca
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Cieľom výstavy Mladý tvorca je
podporiť stredoškolské odborné
vzdelávanie, najmä systém
rozbiehajúceho sa duálneho
vzdelávania. Chce tiež vytvoriť
priestor pre nadviazanie resp.
prehĺbenie spolupráce stredných
odborných škôl so
zamestnávateľmi,
zamestnávateľskými zväzmi
a profesijnými združeniami.
Rodičom a žiakom základných
škôl poskytne väčší prehľad o
profilácii škôl s cieľom
nasmerovať ich na učebné a
študijné odbory a povolania
žiadané trhom práce, motivovať
mladých ľudí ku súťaživosti,
kreativite, inováciám a kvalite a
podporiť záujem mladých ľudí o
podnikanie.

V dňoch 26. a 27. apríla 2018 sa žiaci našej školy opäť
zúčastnili výstavy Mladý tvorca, kde sa prezentovali
stredné školy zo Slovenska aj Česka. Prezentácia o našej
škole sa zamerala na predstavenie študijných odborov,
ktoré boli prezentované aj formou plagátu. V našom stánku
sme ponúkali poľnohospodárske výrobky našich žiakov sušené jablká a med s orechmi. V stánku sme vystavovali
aj živé zviera - králika domáceho zo školského chovu.
Záujemcom sme rozdávali aj propagačný materiál,
napríklad balóny s logom školy a informačné vlajočky.
Súčasťou stánku boli aj makety poľnohospodárskych
strojov, traktorov a kombajnu. Prezentáciu našej školy
pripravili žiaci Dominik Vážan z II.A, Martin Boócz
a Diana Sluková z I.A triedy a tiež pedagógovia Mgr.
Jaroslava Lehotkaiová a Ing. Mária Briešková.
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ERASMUS +
Česko - Rakovník
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V dňoch 21. – 25. mája sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili
zahraničného pobytu v Českej republike, ktorý bol sprostredkovaný
programom Erasmus+. Po dlhej a únavnej ceste sme večer prišli do
Rakovníka neďaleko Prahy, kde sme boli ubytovaní. Po ubytovaní
nasledovala
večera
a rozhovor
s vyučujúcou
Strednej
poľnohospodárskej školy v Rakovníku. Na druhý deň sme išli na výlet
do zámku Krásný dvůr. Potom sme pokračovali návštevou druhého
zámku v Bečove nad Teplou, kde sme mali možnosť spoznať a vidieť
naživo Relikviář svatého Maura. Na tretí deň sme si boli pozrieť
statky Vysokej školy zemědělskej v Prahe Ruda a Požáre. Mohli
sme tu vidieť chov antilop a pštrosov. Neskôr sme sa vybrali na
prechádzku po lese a zámku Křivoklát, odkiaľ sme mali nádherný
výhľad na údolie. Na štvrtý deň sme sa vybrali autobusom do Prahy,
kde sme sa prešli po Hrade, Václavskom námestí a mali rozchod.
Neskôr sme sa vrátili naspäť a v piatok, posledný deň, sme
odcestovali naspäť do Levíc.
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Celoslovenské dni poľa
Autor:
Tibor
Princ
III.A

Ako každoročne, aj tento rok sa v Dvoroch nad Žitavou
uskutočnili Celoslovenské dni poľa, ktorých sa zúčastnili
aj žiaci našej školy. Deň pred výstavou niekoľkí z našich
žiakov boli pomáhať pri jej príprave, nakoľko v tomto
regióne absolvujú aj odbornú prax v Branove a v
Mikuláši. Celoslovenské dni poľa sú zamerané na
prezentáciu poľnohospodárskej techniky a značiek, ako
napríklad John Deere, Claas, Zetor, New Holland, Case
IH a ďalších, zvierat a najnovších odrôd plodín. Pre
našich žiakov je táto výstava vždy veľmi zaujímavá, lebo
úzko súvisí s ich odbornými predmetmi, ako sú
mechanizácia, pestovanie rastlín a chov zvierat. Naši žiaci
sa
mohli
oboznámiť
s najnovšími
strojmi
v poľnohospodárstve, z ktorých niektoré si mohli aj
prezrieť priamo na výstave. Každoročne sa jej zúčastňujú
aj čelní predstavitelia nášho štátu, predseda vlády, ale aj
množstvo ľudí zo Slovenska a zahraničia.

Strana 7

Štúrovo – Vadaš
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Dňa 15. júna sme sa vybrali na koncoročný
výlet na termálne kúpalisko Vadaš v
Štúrove. Žiaci sa mohli kúpať v rozličných
bazénoch a voľne sa pohybovať po areáli.
Tí, ktorí mali záujem, si mohli zahrať
volejbal s našimi učiteľmi. Počasie bolo
zrána chladnejšie, pretože bolo po daždi
a bolo zamračené, ale aj tak sme sa trošku
opálili, lebo neskôr sa ukázalo aj slnko.
Naši študenti si mohli oddýchnuť od školy
a relaxovať. Náš malý výlet sa skončil, ale
už teraz sa tešíme na ďalšie.
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Autor:
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Báseň Zatratená poslala Katrin Monová z II.B triedy do
súťaže Nebuď otrok drog. Vo verejnom hlasovaní
získala 98 hlasov a len osem hlasov jej chýbalo, aby sa
umiestnila na treťom mieste.

II.B

Láska začína tam,
kde sme schopní
prestať myslieť na
seba a ochotní
vykonať niečo pre
druhého, čo nás
niečo stojí.
Antoine De Saint
Exupéry
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Dobrú náladu nikdy
nestrácaj,
a hlavne si Mladého
farmára prečítaj!

