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Milí študenti, priatelia,
začiatok školského roka nám chaoticky
ubehol a kým sme sa spamätali, hľa,
Vianoce. Pre väčšinu z nás (trúfam si
povedať, že pre všetkých) je to
dátum, ktorý sme vrelo očakávali.
Na Fajnorke sa tieto Vianoce nesú pod
poradovým číslom 115.
Privítali sme nových prvákov, ktorí k nám
zavítali v hojnom počte.
Imatrikulácie sa podarili na výbornú, a tak
sa už novopečení študenti
Fajnorky môžu tešiť na štyri roky plné
nových vedomostí, ale aj krvi, potu a sĺz.
Tak isto nás potešila aj prítomnosť nových
učiteľov, ktorí nám uľahčia
prechod štvorročnou cestou k úspešnej
budúcnosti. Tešiť sa môžeme naďalej
zo známych tvárí, ale aj z tých nových,
ktorí svoje prvé roky učiteľskej praxe
strávia na našom "Rokforte". Veríme,
že úspešne v prospech študentov.
V našej jedálni testujeme systém
vydávania obedov, ktorý nám všetkým
vyhovuje viac. Strava je pestrá, vyzerá a
chutí kvalitne, tak pevne dúfajme, že
v jedálni udržia krok s nastaveným trendom
a nebudú klesať ku dnu ako sekera bez
poriska.
Modernizácie našej krásnej školy napredujú
míľovými krokmi, a to aj vďaka už
dobre známym montérkovym dňom.
Postupne prichádza k obmene učebných
pomôcok a k zveľaďovaniu
budovy, ktorá si za tých "115" prešla
všeličím.
Školský rok odštartoval výborne a verím,
že tempo našich úspechov sa bude
iba zrýchľovať.
Príjemné prežitie najkrajších sviatkov v
roku a veľa úspechov v 2020
želá Viktor Pšenák z II.B.
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Montérkový deň
Aj tento rok sme mali monterkový deň,
na ktorom sme boli všetci, vrátane učiteľov,
v montérkach. Usilovne sme pracovali,
vylepšovali malé nedokonalosti na našej
škole. Každá trieda mala určite čo robiť.
III. A mala napríklad na starosti poriadok
v aule, II. B upravovala okolie školy, III. B a
IV. B pracovali na vynovovaní kabinetov.
Za našu "makačku" nás pán riaditeľ
odmenil riaditeľským voľnom, ktoré bolo už
nasledujúci deň. Určite sa tešíme na ďalší
montérkový deň o rok, na deň plný
smiechu a práce.
Hana Sládkovičová, III. A

Súhrn udalostí
Imatrikulácie
Naši prváci sa u nás už nás stihli rozkukať
a to je najvyšší čas na to, aby boli pasovaní
za skutočných fajnorákov. V stredu 13.11.
2019 po piatej hodine sa
predstavitelia žiackej rady stretli v aule
s prvákmi a uvítací príhovor
predsedu Žiackej školskej rady Lukáša
Kollárika odštartoval imatrikulácie.
Prváci zápasili s úlohami ako napríklad:
vytvorenie básne pre svojho triedneho
učiteľa, praskanie balónov, či
hľadanie rôznych vecí po škole.
Nasledovalo zloženie prísahy a pasovanie
žezlom za fajnorákov.

IV. A s pánom riaditeľom v zborovni školy

Pasovanie nových fajnorákov

Taktiež sme sa niektorých prvákov opýtali
na ich názor na tohtoročné imatrikulácie:
-Páčili sa mi, bolo tam mnoho zábavných
úloh.
Daniela
-Boli zaujímavé, ale čakal som nejaké
akčnejšie úlohy.
Peter
Prváci sa teda stali neodlúčiteľnou súčasťou
našej školy až po maturitu. My im prajeme
veľa úspechov a zážitkov na našej krásnej
škole.
Michael Kovár, II.A

Žiaci čistia chodník pred budovou školy
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Stužkové slávnosti

Mikuláš na Fajnorke
Ako už je známe, náš Mikuláš so sebou
prináša hneď dve špeciálne udalosti.
Prvou je športový deň, ktorý sa koná
v Národnom bowlingovom centre, kde celá
škola bojuje na dráhach o tituly najlepších
bowlerov a strikerov.
Tou druhou je školský Mikuláš, ktorého
kádý rok pripravuje tím žiackej školskej
rady. Táto výprava s nákladom sladkostí
obchádza celú školu a nevynechá jedinú
triedu, alebo pracovníka školy.

K záveru štúdia okrem povinnej maturity
neodmysliteľne patrí aj stužková. Tá tento
rok zhodou náhod vyšla triedam IV.A a IV.C
na ten istý deň - 16. november.
Žiaci si pre svojich hostí pripravili program,
ktorý bol zároveň aj ohliadnutím sa
za uplynulými štyrmi rokmi, ktoré spolu
strávili.
Pre nich samých je stužková signálom, že
vstúpili do poslednej etapy svojho štúdia a
blíži sa ich skúška dospelosti.

Mikuláš za pomoci asistujúcich anjelov rozdáva
sladkosti

Celá mikulášska výprava na návšteve v riaditeľni

Fajnoráci na bowlingu
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Fajnorácke Vianoce

Pýtali sme sa

Už tretí rok sme posledný deň pred
odchodom na zimné prázdniny strávili
obľúbeným Fajn bazárom, kde si jednotlivé
triedy môžu zariadiť vlastné stánky a
predávať medovníky, dekorácie a iné
drobnosti. Pre tých, čo zažili predošlé
ročníky, je zaujímavé sledovať, s akými
nápadmi prichádzajú prváci, ktorí o bazári
majú len svoje predstavy, a akú taktiku
volia už "skúsení predajcovia" vyšších
ročníkov. Preto sme mali možnosť kúpiť
nielen tradičné pečivo, ale aj exotickejšie
sushi, vlastnoručne maľované obrazy, ale
napríklad aj zážitkovú jazdu autom
po centre mesta.
Tí žiaci, ktorí sa rozhodli nezúčastniť
predaja v stánkoch, sa venovali rôznym
spoločným aktivitám vo svojich triedach.
Mali teda možnosť zapojiť sa do šachového
turnaja, pozerať film, alebo si zajazdiť
na veľkej autodráhe.
Novinkou tento rok bol celoškolský
hokejový zápas odohraný na neďalekom
verejnom klzisku. Výsledky a reakcie žiakov
ukážu, či sa tiež stane školským zvykom
pre toto ročné obdobie.

Trom pani učiteľkám sme položili niekoľko
otázok o tom, ako zvyknú tráviť vianočné
sviatky.
1. Kde, ako a s kým trávite Vianoce?
2. Aké máte tradície a zvyky?
3. Čo pre vás znamenajú Vianoce?
4. Aký darček vás najviac potešil?
5. Čo by ste zaželali žiakom a učiteľom?
Pani učiteľka Dubajová:
1. Doma, s rodičmi a sestrou.
2. Ráno čakáme kým príde sestra, vyvolá
konflikt, všetci sme nahnevaní, postupom
dňa sa urovnáme.
Na Vianoce papáme: 1. chod - oplátky,
cesnak, med, korenie, maslo.
2. chod - polievka (viac druhov kvôli sestre)
ryba alebo nejaké mäso a pre sestru
vegánske vianočné rezne.
3. chod - šalát + koláče.
Neskôr po večeri si rozdávame
darčeky, pozeráme Populušku a o pol noci
ideme do kostola na vianočnú omšu.
3. Pokoj od všetkých.
4. Tablet.
5. Aby si oddýchli a aby boli všetci šťastní.
Pani učiteľka Seková:
1. Doma, tradične s rodinou.
2. Od rána držíme pôst, lebo sa tešíme
na večeru. Cez deň pozeráme televíziu
a priparavujeme veci na večer. Celý deň sa
rozprávame a vládne dobrá nálada.
Na Vianoce papáme: 1. chod - oplátky
s medom, cesnakom, jablko,
2. chod - kapustnica bez mäsa, opekance
s makom, ryba – rôzne druhy, ja osobne
som za pečeného kapra.
Po večeri si rozdáme darčeky a neskôr
ideme na omšu.
3. Stretnutie s rodinou, pokoj, oddych, pocit
domova a tepla.
4. Všetky darčeky od blízkych, a najradšej
mám zážitkové darčeky.
5. Aby si oddýchli a načerpali síl do nového
roka.
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Pani učiteľka Skubanová
1. Vianoce trávim s mojimi rodičmi,
sestrami a už sa na to veľmi teším.
2. Celý deň držíme prísny pôst, nejeme
a pripravujeme sa na štedrú večeru, ktorá
v našom regióne pozostáva z minimálne 7
chodov. Už niekoľko rokov dodržiavame
zvyk, ktorý mám od mojej bývalej žiačky.
Tá mi prezradila, že vždy na Vianoce počas
varenia vložia do jedného z pirohov cent.
Ten, kto ho potom pri večeri nájde, bude
celý rok bohatý. Zatiaľ som ho nenašla.
3. Veľmi veľa, vzhľadom na to, že sme
počas roka celá rodina spolu veľmi málo.
4. Kávová súprava.
5. Aby si pod stromčekom našli všetko,
čo sa v obchode nedá kúpiť, a aby si užili
sviatky v kruhu najbližších.
Alexander Adrien Repa, II.A
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