MÁJ 2021

Život na SSG
Mesačný newsletter zo života na škole

Máj 2021 by sme naozaj mohli
charakterizovať ako mesiac návratov a
rozlúčok. Po dlhých mesiacoch spôsobených
pandémiou a online výučbou sme sa
konečne mohli stretnúť všetci spolu v škole.
Najprv sa do prezenčnej výučby vrátili
najmladší žiaci a neskôr sa k nim pripojil aj
zvyšok školy. Do priestorov školy sa tak
konečne vrátil život a dúfame, že už
natrvalo. V máji sme sa však zároveň
rozlúčili aj s našimi maturantmi, ktorí
ukončili štúdium na gymnáziu a čaká ich
svet vysokých škôl. O tom sa však dočítate
ďalej.

Rozlúčka s
maturantmi

28. mája podvečer sa v priestoroch golfového areálu
uskutočnila jedinečná udalosť, ktorou bolo lúčenie sa
našich maturantov so školou. Tohtoroční maturanti boli
zo známych dôvodov ukrátení o posledný ročník na
gymnáziu a takisto museli zrušiť svoju stužkovú
slávnosť. Rozhodli sa preto zorganizovať záhradnú
párty pre rodičov, učiteľov a takisto aj ich samotných.
Od rána pripravovali priestor, grilovali a robili všetko
pre to, aby večer bol dopadol podľa očakávania. A
musíme povedať, že sa im to podarilo na 100 %.
Oficiálnym programom boli príhovory, poďakovania,
odovzdávanie vysvedčení a aj darov triednemu
učiteľovi Michalkovi. Neskôr nasledovala voľná zábava,
ktorá neskôr zmenila priestory na tanečný parket.
Každý jeden zo zúčastnených si akciu pochvaľoval a
naši maturanti, ktorí nám vyrástli pred očami, sa so
školou rozlúčili krásnou akciou. Počas večera sa oni
poďakovali nám. Touto cestou ďakujeme aj my im. A
maturanti, nezabudnite! Vždy máte u nás dvere
otvorené a budeme sa tešiť, keď Vás znovu uvidíme.

Golf je späť
SSG Tour 2021

Posledný májový deň sa po dlhom období znovu
naštartovala SSG Tour. Prvý turnaj roka 2021
sa uskutočnil na ihrisku v Hrubej Borši. Máj sa
niesol v znamení daždivého počasia, avšak
konečne sa aj na nás usmialo šťastie a počas
turnaja panovalo pekné počasie. Čo nás potešilo
ešte viac, bola účasť. 22 hráčov je veľmi pekné
číslo a dúfame, že tento trend si túra udrží aj
naďalej. Víťazom sa stal Bruno Tóth, ktorého na
pódiu doplnili Christian Bartko a Oliver Kistner.
Začiatkom júna nás čaká organizácia a zároveň
aj obhajoba Majstrovstiev stredných a
základných škôl. Držte nám palce!

