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Ahojte, žiaci! 

     Ako každý rok, ani tento sa nezaobíde bez vydávania školského 

časopisu. Aj tentokrát pod aktovkou našej školskej rady. Budeme sa 

snažiť Vám priniesť zaujímavosti z našej školy, reportáže, novinky a 

zábavu. Snáď sa nám to bude dariť. Na to, aby všetko išlo, ako má, 

potrebujeme okrem rýchlych prstov redakčnej rady, aj Vás. Preto 

prosíme, aby ste nám posielali námety, správy a zaujímavosti, 

prípadne témy, o ktorých chcete, aby sme napísali.  

Tešíme sa na Vaše podnety a prajeme Vám úspešný školský rok.  

 

    Vaša redakčná rada 
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I. Nový školský rok v plnom prúde ... 
 

Mladí, šikovní a úspešní 

 
 

     SOŠ technická v Námestove opäť potvrdila svoje kvality v príprave budúcich stavbárov 

na medzinárodnom stavebnom veľtrhu FOR ARCH 2016, ktorý sa konal v PVA EXPO 

PRAHA.  20. - 23. septembra 2016 sa uskutočnil už 20. ročník súťažnej prehliadky 

stavebných remesiel SUSO, ktorého cieľom  bolo zvýšiť záujem mladých o štúdium 

klasických remeselných profesií v stavebníctve. 

      

      Do finálneho kola postúpili 

školy na základe víťazstva 

v súťažnej prehliadke stavebných 

remesiel SKILLS Slovakia 

a SUSO, ktorá sa konala 26. 04. 

a 27. 04. 2016 na výstavisku 

Agrokomplex Nitra. 

     V Prahe predviedlo svoju 

zručnosť v súťažnom odbore 

murár desať súťažných dvojíc, 

osem dvojíc z Českej republiky 

a dve zo Slovenska. Žiaci štvrtého ročníka SOŠt v Námestove odboru operátor stavebnej 

výroby Jakub Kormančík a Marek Gruchala, pod vedením majstra OV PaedDr. Jozefa 

Kozoňa, konfrontovali svoje nadobudnuté zručnosti, vedomosti a schopnosti na 

medzinárodnej úrovni so žiakmi ostatných stredných škôl. Popasovali sa s úlohami 

v murovaní z materiálu firiem WIENERBERGER, YTONG, v stavbe komína od firmy 

HELUZ a pri práci s materiálom CEMIX. S teoretickou časťou, v ktorej mali vypracovať 

vedomostné testy s odbornými otázkami, takisto nezaváhali a nakoniec v ťažkej 

medzinárodnej konkurencii obsadili vynikajúce 1. miesto. 

     Zaslúžený úspech žiakov SOŠ technickej svedčí nielen o dôslednej a svedomitej príprave, 

ale aj o stále rastúcej kvalite praktického i teoretického vyučovania. Dúfame, že toto ocenenie  
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bude motiváciou aj pre ďalšie ročníky a prispeje k zviditeľneniu Strednej 

odbornej školy technickej v Námestove. 

  

Múzeum SNP v Banskej Bystrici 
 

„Kúsok pravdivej histórie je tak vzácna vec, 

že si ju musíme veľmi vážiť“ 

 

Dňa 5.10.2016 sme my, žiaci prvých ročníkov, navštívili Banskú Bystricu. Je to zaujímavé 

mesto, v ktorom nás zaujalo najmä múzeum, pred ktorým bolo staré vojenské lietadlo 

a  vojenská technika z druhej svetovej vojny. 

Nachádzali sa tam tanky, vozidlá, delá, 

obrnený vlak a bunker, v ktorom sme mohli 

vidieť život vojakov v priebehu vojny. 

Múzeum SNP v Banskej Bystrici je veľmi 

zaujímavo postavená budova. Po 

vstupe do areálu sa tam nachádza 

veľká socha, ktorá slúži ako 

pamiatka za obete a „večný plameň“ 

na ich počesť.  Po vstupe sme hneď 

na prízemí obdivovali starodávne 

auto. Na prvom poschodí sme si pozreli krátky film o živote v minulosti. Ďalej sme videli 

zbrane, medaily a peniaze. Nachádzali sa tam aj obrazy ľudí, ktorí boli veľmi významní na 

Slovensku či v Čechách. Na poslednom poschodí už boli predmety, ktoré používali lekári 

a strážnici v koncentračných táboroch. 
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Záložka do knihy spája slovenské školy 

     

      Prvé mesiace nového školského roka už 

tradične patria celoslovenskému projektu Záložka 

do knihy spája slovenské školy s témou Knihy 

rozprávajú príbehy. Žiaci vyrábali záložky 

ľubovoľnou technikou. Najobľúbenejšími 

technikami boli kresba v kombinácii s napísanými citátmi z kníh.  

V tomto ročníku sa 

našou partnerskou 

školou stala Stredná odborná škola 

technická z Prešova. Žiaci tejto školy nám 

zaslali naozaj kreatívne záložky spolu 

s propagačným CD o svojej škole. 

Na našej škole sa do projektu zapojilo 80 

žiakov, ktorí zároveň svojimi záložkami 

„bojovali“ o zaujímavé ceny. Spomedzi 

žiackych prác sme vybrali ti najkrajšie 

záložky a žiakov odmenil pán riaditeľ Ing. 

E. Piták. Víťazom, Dominik Jaňák, Adam Parenta a Matúš Mudroň z I.A, blahoželáme 

a tešíme sa na budúci 6. ročník projektu. 

 

 

Kurzy na ochranu života – 

KOŽAZ 

     V mesiaci október sa pre žiakov 

tretích ročníkov uskutočnil Kurz 

na ochranu života a zdravia – 

KOŽAZ. Jeho cieľom je zvýšiť 

u žiakov telesnú zdatnosť, psychickú 
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odolnosť, sebavedomie a pripraviť ich na mimoriadne situácie v živote. Snahou všetkých 

pedagógov bolo, aby si žiaci odniesli do života čo najviac praktických a teoretických 

vedomostí. 

Prvý deň sme strávili v telocvični, kde sa žiaci zdokonalili v zdravotnej príprave. Oboznámili 

sa so základmi prvej pomoci, dokonca mali možnosť odskúšať si resuscitáciu na figuríne. 

Ďalšou zaujímavou časťou bola streľba, v rámci ktorej sme sa naučili strieľať zo vzduchovky. 

Strieľalo sa na terč v ľahu aj v stoji. Naši telocvikári nás potrápili s topografiou, pričom nám 

ukázali ako narábať s buzolou, orientovať sa na mape, či určiť svetové strany pomocou 

polohy slnka v čase a priestore. Venovali sme sa aj dopravnej výchove, kde sme si v krátkosti 

pripomenuli zásady bezpečného správania sa na cestách. Našou poslednou úlohou bol hod na 

cieľ – hod granátom, ktorým sme ukončili prvý deň kurzu.  

Druhý deň nás čakala túra, ktorá bola pre všetkých nezabudnuteľná. Vybrali sme sa do Múzea 

oravskej dediny v Zuberci a potom do Roháčov, ku chate Zverovka. Naša cesta bola o to 

zaujímavejšia, že nám 

počasie doprialo sneh. 

A tak nám streda 

priniesla výzvu do 

boja so silami aj 

s počasím. Počas 

našej cesty boli 

žiaci vedení 

k ochrane, úprave, čistote 

prírodného prostredia 

a k poznávaniu prírodných úkazov. 

 

Tretí – posledný deň sme sa vybrali ku našej Oravskej priehrade. Vzali sme so sebou vrecia 

a náš cieľ bol jasný – vyčistiť okolie priehrady od odpadkov rôzneho druhu. Nakoniec sme si 

za odmenu v altánku opiekli klobásu, posedeli a takto príjemne zakončili kurz. 
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Súťaž „Programovanie CNC – sústruženie“ 

 

     V pondelok, 17. 10. 2016 

sa konalo školské kolo 

súťaže „Programovanie 

CNC - sústruženie“, 

v ktorej si zmerali sily žiaci 

z odborov mechanik 

nastavovač a obrábač kovov. 

Najlepší sústružníci z našej 

školy tak ukázali svoje 

kvality.  

Na objektívny priebeh súťaže dohliadali naši   učitelia odborných strojárskych predmetov. 

Súťažiaci a predovšetkým víťazi zanechali svojimi výkonmi sympatický dojem a získali 

cenné skúsenosti. Víťazom blahoželáme a tešíme sa na úspešnú reprezentáciu školy v Martine 

(16.11.2016). 

    Najviac sa darilo Martinovi Maslákovi IV.A. Na druhom mieste 

skončil Jozef Štepanovský z  III.D a tretie miesto obsadil  žiak IV.A 

triedy Jaroslav Kmošek. 

 

 

Projekt  s názvom „Človeče, poznáš ľudské práva?“ 

     Martin Florek, predseda našej Žiackej školskej rady, sa v priebehu letných prázdnin 

zúčastnil školenia v Bielom Potoku, na ktorom získal potrebné skúsenosti na vytvorenie 

projektu pre žiakov SOŠt. A tak sa aj stalo.  

V októbri vytvoril a podal návrh projektu s názvom „Človeče, poznáš ľudské práva?“, ktorý 

následne s pomocou svojich spolužiakov aj zrealizoval v štyroch fázach. Celý projekt bol 

zameraný na zvyšovanie povedomia mládeže o ľudských právach a na podporu úcty 

k človeku. 
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V prvej fáze projektu žiaci vytvorili 

obrovskú 3D hraciu plochu 

s políčkami, ktoré odkazovali na tému 

ľudských práv a kocku potrebnú na 

realizáciu hry. Žiaci sa následne 

rozdelili do tímov, zvolili si kapitána 

a objasnili pravidlá hry. 

Druhá fáza predstavovala samotnú 

hru, v ktorej sa zástupca tímu– živá 

figúrka pohybovala po hracej ploche. 

Hod kocky určoval kategóriu otázky, na ktorú 

muselo družstvo odpovedať. Z každej kategórie si hráči 

mohli vybrať otázku rôznej 

obtiažnosti (označené 1,2,3) – 

toto číslo označovalo aj počet 

políčok, o ktoré sa mohli po 

zodpovedaní otázky posunúť 

ďalej, bližšie k cieľu. Víťazi 

hry boli v poslednej fáze 

projektu odmenení. 

V predposlednej fáze 

projektu  sme navštívili 

seniorov, ktorým sme prejavili 

úctu a vďaku krátkym kultúrnym programom. Zavŕšením projektu bolo jeho vyhodnotenie 

a slávnostné ocenenie zapojených účastníkov i víťazov hry. 
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„Staroslovenská škola hlaholiky" 

     

 V utorok, 25.10.2016, sa členovia ŽŠR, Martin Florek a Vladimír Dudášik, 

zúčastnili druhej aktivity súťaže 

s názvom „Staroslovenská škola 

hlaholiky", ktorú organizoval odbor školstva 

a športu Žilinského samosprávneho kraja 

(Pozn. prvá aktivita s názvom Národný 

výstup na Devín sa konala 23.04.2016) 

Po pútavom prednese prvej slovenskej básne 

Proglas v staroslovenčine a zaujímavej 

prednáške, na ktorej sa dozvedeli všeličo 

nové o našich predkoch, jazyku aj písme, 

nasledoval workshop spojený s recitačnou 

súťažou a vedomostným testom. 

 

 

 

 

 Študentská kvapka krvi  

 

    

  Študentská kvapka krvi patrí medzi akcie, 

ktoré sa u našich žiakov tešia veľkej obľube. 

Sme hrdí na množstvo žiakov, ktorí 

každoročne nezištne podporia tento humánny 

čin. Tešíme sa, že svoju dospelosť chcú 

preukazovať práve týmto spôsobom. 
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Heslom tohtoročnej Študentskej kvapky je: „Nech si, aký si, 

potrebujeme aj tvoju krv!“.  Nadácia SČK zorganizovala podujatie 

v duchu myšlienky: „Podľa čoho spoznáte 

dobrého študenta, podľa dobrých známok? 

Ľudí, ktorí potrebujú krv, vaše známky 

vôbec netrápia. Ich zdravie, či život závisí od 

vašej ochoty darovať krv. Pre nich je hrdinom študent každej krvnej 

skupiny, bez ohľadu na počet A-čok či E-čok v indexe“. 

 

 

 

  Volgogradská 1 Prešov 

II. Zapoj sa a vyhraj! 

     Milí žiaci, neváhajte a zapájajte sa do akýchkoľvek súťaží, ktoré sa na škole organizujú. 

Nemáte čo stratiť, práve naopak. Svojou účasťou rozviniete svoju kreativitu, a tiež získate 

zaujímavé ceny a uznanie ostatných žiakov. V tomto štvrťroku upriamujeme vašu pozornosť 

na dve súťaže: Súťaž tried o najlepšiu dochádzku a Súťaž o najkrajšiu vianočnú ozdobu.  
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     V tomto školskom roku sa 

žiacka školská rada zúčastnila 

troch podujatí. Prvá tohto ročná 

akcia s názvom No Hate 

prebiehala od 10.8.2016 do 

14.8.2016 v Penzióne Sidorovo, 

Ružomberok.  Naučili sme sa 

poznať svoje práva a povinnosti.          

Ďalšou akciou bolo školenie 

predsedov ŽŠR, ktoré sa konala 

od 30.10.2016  do 2.10.2016 

vo Fajn Parku v Prievidzi. Na 

tomto stretnutí sme spoznali 

nových ľudí, nazbierali a 

nové nápady. Ako poslednou 

akciu bola Národná konferencia 

mládeže, kde sme sa dozvedeli 

o živote mladých známych ľudí 

(napr. Celeste Buckingham).  

 

III. Žiacka školská rada pri SOŠt 

     

 Máš chuť pomáhať pri organizovaní  

rôznych školských podujatí? 

 Más chuť spoznávať kúty zeme? 

 Chcel by si spoznávať nových ľudí? 

 Chceš nám pomoc zmeniť školu 

k lepšiemu? 

Tak sa pridaj k nám... U nás máš dvere otvorené!! 

Našim poslaním je prostredníctvom spolupráce 

s vedením školy a pedagogickou radou rozvíjať 

komunikačné, prezentačné a tvorivé zručnosti 

študentov a zvyšovať ich záujem o zapájanie do 

života školy. V prípade záujmu kontaktujte pani 

učiteľku Mgr. Katarínu Kurjakovú alebo Martina 

Floreka z II.A. 

 

 
 

 
  

- zaujímavé stretnutia, víkendovky, valné zhromaždenia v rôznych častiach 

Slovenska 

- projekty, súťaže                                                  

- vlastná klubovňa v priestoroch školy 

- tvorba školského časopisu Strojárnik  

- participácia na školských podujatiach 

- prístup k novému časopisu The Student 

- veľa zábavy, nové priateľstvá, ... 
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Študentský manuál 

     Milí žiaci v tomto čísle Vám ponúkame pár rád, ktoré zužitkujete nielen na konci alebo 

začiatku školského roka, kedy treba „zamakať“, aby známky boli prijateľné. Skúste si prečítať 

nasledujúci článok, ktorý ponúka pár rád, krokov k lepším známka. NEZABÚDAJTE NA 

MOŽNOSŤ ZISKU ŠTIPENDIA, ktoré súvisí aj so študijnými výsledkami. 

 

1. krok: Dávaj väčšiu pozornosť na hodinách 

2. krok: Nepreťažuj systém = svoj mozog 

Tvoja myseľ robí všetku prácu spojenú so získavaním super známok a jej výkon závisí od 

zdravia tvojho organizmu. Zameraj sa na zdravé stravovanie, pravidelné cvičenie a dostatok 

spánku (aspoň 6 hodín v noci). 

3. krok: Posaď sa dopredu a buď prítomný 

Úplne prvá lavica nemusí byť tým najlepším nápadom, ale druhá je tak akurát. Z hodiny si 

viac zapamätáš, pretože máš pred sebou menej spolužiakov, ktorí by ťa rozptyľovali, a tak ti 

ostane oveľa viac voľného času popoludní. 

4.krok: Nechaj si poradiť od svojho učiteľa 

Tvoji učitelia ti vždy chcú pomôcť. keď žiadaš o pomoc, mal by si 

byť schopný učiteľovi ukázať všetko, čomu rozumieš, až potom 

sa opýtať na presnú časť, ktorú si nepochopil. 

5. krok: Buď aktívny 

Vždy je lepšie byť aktívnym účastníkom ako len pasívnym 

pozorovateľom, pretože vyvinutá aktivita prispieva k lepšiemu 

zapamätávaniu si.  

 

  

(podobné články a množstvo aktualít nielen zo školského prostredia môžeš nájsť v časopise The Student, 

ktorý budú členovia ŽŠR bezplatne  distribuovať na škole) 
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IV. Logické okienko 
 

TAJNIČKA 

 

SUDOKU                               OSEMSMEROVKA 
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V.Humor 
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 vyhlasuje SÚŤAŽ o skvelé ceny s názvom: 

 

 

vyhlasuje v I. polroku školského roka 

2016/2017 

SÚŤAŽ s názvom: 

 

  

Pozor! Zmena: v I. polroku vyhlásime 

len prvé miesto, Tak neváhaj a pridaj 

sa do „boja“ o atraktívnu cenu: 

1. miesto: SUPER PREKVAPENIE 

STREDNÁ ODBORNÁ 

ŠKOLA TECHNICKÁ 

O najlepšiu dochádzku tried 
 


