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Slávnostný príhovor 

     Jún a september sú zvláštne mesiace. 

Oba v nás vzbudzujú toľko zmiešaných 

emócií. Na jednej strane nás ten prvý teší, 

pretože je to posledný mesiac ťažkej 

driny, zachraňovania známok a „výplaty“, 

a rovnako sme šťastní, pretože vieme, že 

je POSLEDNÝ, že potom príde už iba leto 

a pohoda. September, to je pre žiakov 

protipól, pretože končí čas oddychu 

a leňošenia. 

     Každý školský rok, nás opúšťajú naši štvrtáci, a preto im chceme popriať veľa šťastia do 

života. Na ich miesto prichádzajú tohtoroční štvrtáci, ktorým rovnako držíme palce pri 

maturite. 

     ŠTVRTÁCI, čaká vás veľa nových dvier. Želáme Vám, milí štvrtáci, aby každé, do 

ktorých vstúpite, boli tie pravé. Ak by ste si náhodou vybrali nesprávne a 

nevládali sa nadýchnuť, obzrite sa späť. Rozpleťte zopár ošúchaných 

spomienok zo školských lavíc. Nechajte sa nimi viesť,  vždy tu budú 

pre vás, keď zablúdite. 

     Na záver len veta, ktorú ste v uplynulých dňoch počuli určite veľa 

ráz: „Blíži sa maturita.“ Prajeme vám, aby ste zúročili všetky 

získané vedomosti, mali šťastnú ruku pri ťahaní otázok a zhovievavú 

komisiu. 

 

A Vám, milí študenti školy chceme popriať, 

aby ste si po tých dlhých dvojmesačných prázdninách „zahnali“ 

myšlienky na oddych a nabrali nové sily na nový školský rok 

2014/2015. 
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I.  

Zaujímavé udalosti na našej škole 

Vianočná akadémia  

     V minulom čísle sme Vám (zabudli) priniesť 

informácie o našej školskej predvianočnej akcii, a preto 

sme sa rozhodli, že v tomto čísle Vám poskytneme aspoň 

zopár fotiek.  

Bolo to skvelé podujatie, na ktorom sme sa veľmi 

zabávali. Kto nebol, neprišiel alebo utiekol, môže len 

ľutovať! Mali sme možnosť vidieť, aké šťastie mala 

Nástenka, aké Marfuša. Tiež sme mohli vidieť aký 

šikovný môže byť taký obyčajný tuleň, a pritom sme 

nemuseli chodiť do zoo. Ale najviac zo všetkého sa nám 

páčilo Tieňové divadlo v podaní štvrtákov.  

Na tomto mieste sa chceme poďakovať pani Danke a Dušanovi z Centra voľného času pri 

SOŠt v Námestove, ktorí spolu so štvrtákmi a žiakmi celé toto „spískali“. 
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     Slovenský Červený kríž (SČK) má za sebou ďalší úspešný ročník Valentínskej kvapky krvi. Krv počas 

kampane prišlo darovať vyše 28-tisíc Slovákov. Pre niekoho si ten pravý- heslo tohtoročnej kampane 

sa neprihovára len zaľúbencom. Chce všetkým pripomenúť, že každé rozhodnutie človeka darovať krv 

zachraňuje niekomu život a práve tá tvoja môže byť tou pravou v rozhodujúcom momente pre 

odkázaného. 

     Celoslovenská kampaň je zameraná na oslovovanie darcov krvi hlavne z radov mladých 

ľudí, no oslovuje aj pravidelných darcov krvi. Jej cieľom je šíriť myšlienku darcovstva krvi, 

najmä výchovou k darcovstvu krvi. 

    Kampaň tentoraz pod heslom Pre niekoho si ten pravý znovu potvrdila, že na Slovensku 

je veľká skupina ľudí, ktorí darovanie 

najvzácnejšej tekutiny považujú za ich 

prirodzený prejav ľudskosti a spolupatričnosti. 

Počas päťtýždňovej kampane prišlo krv 

darovať vyše 28-tisíc ľudí, z nich nakoniec krv 

darovalo 26 425, z toho bolo 5 285 prvodarcov. 

    Valentínskej kvapky krvi, ktorá sa 

uskutočnila 5. 3. 2014 na Strednej odbornej 

škole technickej v Námestove sa zúčastnilo spolu 52 darcov, z ktorých krv odobrali 48 

účastníkom a prvodarcov bolo 16. 

 

 

SOŠt Námestovo úspešná na súťaži v armwrestlingu stredných škôl 

v Tvrdošíne 
     Dňa 7. 3. 2014 sa v SPŠ Tvrdošín uskutočnil už druhý ročník súťaže stredných škôl o 

najsilnejšieho Oravčana v pretláčaní rukou.  
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Najlepšie našu školu reprezentoval Jakub 

Sunega, ktorý zvíťazil v kategórii do 85kg 

na ľavú ruku, a v pretláčaní na pravú ruku 

sa umiestnil tiež na krásnom druhom 

mieste. Ďakujeme aj ďalším našim 

súťažiacim, ako napríklad Ján Parišek, za 

umiestnenie na 5. až 8. mieste. Prajeme 

veľa úspechov aj do budúceho ročníka 

súťaže. 

 

Dom hore nohami 

     Drobnosť, ale zároveň dobrý nápad, ktorý 

Zakopanému pridáva niečo na originálnosti. 

Všetko tu stojí „na hlave“ a gravitácia získava 

úplne nový rozmer. Zvonku sa nám môže zdať, 

akoby ho nejaký obor vytrhol zo zeme a len tak 

obrátil na komín. Naopak je postavený nielen 

dom. Ilúziu dotvárajú dokonca aj obrázky 

pribité na stenách opačne a nábytok pripevnený 

na strope. Toto atypické riešenie stavby mohli na vlastné oči vidieť aj žiaci SOŠ technickej. 

Tí, čo sa zúčastnili na exkurzii v Zakopanom, si mohli prezrieť aj jedinečnú architektúru tohto 

mesta a jeho ďalšie atrakcie. Exkurziu do Zakopaného zorganizovalo CVČ pri SOŠt, v rámci 

programu Cesty za poznaním. 

 

Veľkonočná tvorivá 

dielňa 

     V utorok, 15. 4. 2014 

zorganizovalo CVČ pri Strednej odbornej škole technickej  v Námestove Veľkonočnú tvorivú 

dielňu, ktorá prebiehala v priestore školskej knižnice. Žiaci, ktorí sa zapojili nám svojou 

tvorbou priblížili tradície Veľkej noci na Orave. 
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     Ako prvé nás pri vstupe do 

miestnosti zaujal rezký zvuk 

ľudových piesní, šíriacich sa z 

harmoniky a bez povšimnutia 

neostali ani nádherné oravské kroje, 

ktoré prezentovali sami aktéri. 

     V úvode nás žiačky bývalej II. C 

oboznámili s tradíciami a 

veľkonočnou kultúrou na Orave. 

Jedným z najstarších a najkrajších 

veľkonočných zvykov je zdobenie kraslíc. Vajíčko 

bolo symbolom slnka, svetla, tepla, plodnosti a 

lásky. Na Slovensku sa dodnes zachovalo niekoľko 

spôsobov zdobenia. Dievčatá predviedli techniku 

zdobenia voskom, háčkovaním a tiež jednu z 

najmladších techník–  oblepovanie. Všetci účastníci 

mali možnosť vyskúšať si zdobenie a zistiť, že pri 

takejto kreatívnej práci sú potrebné nielen šikovné ruky, ale aj poriadna dávka fantázie a 

trpezlivosti. 

     Ďalšou neodmysliteľnou súčasťou sviatkov jari  je okrem zdobenia vajíčok pletenie 

korbáčov. O ukážku rôznych spôsobov pletenia korbáčov sa postarali žiaci zo IV. B, pod 

ktorých rukami sa i z nepoddajných prútov stali nápadité umelecké diela. 

 

Beseda s pracovníčkami z firmy Johnson Controls Inc. 

     V pondelok, 7. 4. 2014, navštívili našich žiakov pracovníčky z firmy Johnson Controls 

v Námestove. Počas krátkej prednášky ponúkli žiakom možnosť praxovať v treťom ročníku 

v ich spoločnosti. Detailne im vysvetlili pracovné podmienky a informovali ich o možnosti 

pracovať vo firme aj po skončení školy. Zaujímavé pre žiakov boli najmä finančné 

ohodnotenie ich práce a náplň práce. Rozprúdili sa živá diskusia, po ktorej žiaci dostali 

prihlášky, letáky s informáciami a pár suvenírov. 
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    Stavebný           
  veľtrh 

Stavebný veľtrh Brno 2014 

     Na výstavisku v Brne sa každoročne koncom apríla koná veľká prehliadka stavebných 

technológií. Súčasťou IBF 2014 je taktiež nábytkársky veľtrh Mobitex, veľtrh Drevo a stavby, 

a ENVIBRNO, zameraný na ochranu a obnovu životného prostredia. 

     V rámci programu CVČ pri SOŠt „Cesty za poznaním“ mali žiaci stavebných odborov  

možnosť si po prvýkrát pozrieť tento stavebný veľtrh. Veľtrh IBF pokrýva prakticky všetky 

oblasti stavebníctva od realizácie stavieb, cez stavebné materiály, výrobky, stavebné 

technológie, stavebné stroje, až po technické zariadenia budov. Aj tento rok kládli 

vystavovatelia veľký dôraz na materiály a technológie, ktoré sa týkajú znižovania energetickej 

náročnosti domov. Z hlavných výrobcov a dodávateľov stavebných materiálov nechýbali na 

IBF 2014 expozície spoločností Wienerberger, Heluz, prezentovala sa samozrejme aj 

spoločnosť Ytong. Na akcii Drevo a 

stavby Brno si mohli naši žiaci pozrieť 

technológie najrôznejších 

dodávateľov drevostavieb. Aj napriek 

náročnej ceste na výstavisko do Brna 

sa naši žiaci už teraz tešia na 

budúcoročný veľtrh. Na tomto 

výstavisku ich tiež zaujala moderná 

technika.  

 

 

 

 

Stavanie mája 
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     Posledný aprílový deň už tradične patrí stavaniu májov. Naši žiaci nás presvedčili o tom, 

že táto milá tradícia v očiach mládeže ešte neupadla do zabudnutia. Ozdobený vrcholec 

stromčeka sa vztýčil aj pred budovou Strednej odbornej školy technickej v Námestove, ktorej 

žiaci v spolupráci s CVČ pripravili pestrý kultúrny program plný zvykov a tradícií. Najskôr 

vyzdobili voz, zapriahli koňa a za spevu veselých ľudových piesní sa vybrali ulicami 

Námestova potešiť oči a uši okoloidúcich. Za bránami našej školy vítali celý sprievod, 

dievčatá v krojoch, ktorých šikovné ruky vyzdobili stuhami vetvičky.  

Keď sa májka už „vypínala“ nad školskou bránou, úsmevy na tvárach žiakov aj učiteľov nás 

presvedčili o tom, že takáto ľudová tradícia určite patrí aj na pôdu školy.  

   Nechýbalo samozrejme chutné občerstvenie v 

podobe šišiek, koláčov, či voňavých buchiet, ktoré 

pripravili dievčatá a pani kuchárky ako poďakovanie 

za krásny máj. 

 

 

 

Prezentácia firmy Alca PLAST 

 

     Dňa 06. 05. 2014 sa už po druhýkrát v 

našej škole na úseku praktického vyučovania 

uskutočnila prezentácia firmy Alca PLAST, 

ktorej sa zúčastnili žiaci učebného odboru 

inštalatér s majstrami OV Mgr. Zdenom 

Krišom a p. Petrom Berešíkom. 

     V rámci tejto prezentácie absolvovali žiaci 

školenie na montáž výrobkov tejto firmy, 

ktoré pozostávalo z teoretickej a praktickej časti. Teoretickú časť tvorilo školenie a záverečný 

test zo získaných vedomostí.  V praktickej časti žiaci pracovali s konkrétnymi  výrobkami 

firmy Alca PLAST.  
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Koncoročný výlet do soľnej bane Wieliczka 
 

     19. 06. 2014 sa uskutočnil 

koncoročný výlet do soľnej bane 

Wieliczka, ktorá sa nachádza na juhu 

Poľska, len pár kilometrov od mesta 

Krakov. Baňa patrí medzi najstaršie 

na svete. Je hlboká 327 m, dlhá 

približne 300 km a má deväť 

podlaží. 

     Tak ako je toto miesto jedinečné, 

tak jedinečných máme i my na našej 

škole žiakov, ktorí dosiahli 

vynikajúce študijné výsledky, 

úspešne reprezentovali školu 

a aktívne sa zapájali do rôznych aktivít. Za námahu a úsilie, ktoré vynaložili v tomto 

školskom roku im 

bol odmenou práve 

výlet do soľnej 

bane. 

     Žiaci SOŠt na 

vlastné oči uvideli 

slané podzemné 

jazierka, ťažobné 

komory, banské 

stroje, stáročné 

drevené 

konštrukcie, či 

nádhernú kaplnku 

sv. Kingy, ktorá sa 

nachádza 101 m 

pod zemou. 

 

Exkurzia v Nitre 

     Jeden slnečný utorok sa úsek praktického vyučovania rozhodol 

zorganizovať  exkurziu na 21. medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre. 

Exkurzie sa zúčastnili žiaci 1., 2. a 3. ročníka profesie mechanik nastavovač s 

majstrami OV Bc. Rudolfom Rusinom a Františkom Slovíkom a triednymi 

učiteľmi Ing. Michalom Berešíkom a  Ing. Patrikom Staníkom.  

     Na veľtrhu boli zastúpené strojárske firmy najmä zo Slovenska a Čiech, ale aj iných štátov 

EÚ, ktoré pôsobia na našom území. Žiaci sa zoznámili s novými technológiami, spôsobmi a 

metódami opracovania materiálu v strojárskej výrobe, s novými druhmi materiálov. 
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Prezentovali sa aj firmy zamerané na výrobu samotných obrábacích strojov, obrábacích 

centier a iných zariadení, ktoré sa využívajú v strojárskej výrobe. Zastúpené boli aj slovenské 

vysoké školy technického zamerania. 

 

II. Naše spisovateľské práce  

Prečo mám rád Slovensko 

     Som veľmi hrdý na to, že máme jeden z najkrajších jazykov na svete. Slovenčina má mnoho 

nárečí, ktoré sú krásne a typické pre jednotlivé oblasti našej vlasti, v ktorých žijú 

mierumilovní a pohostinní ľudia. Slovensko, to je aj moja 

rodina, kamaráti a ľudia, na ktorých som hrdý, a bez 

ktorých by som nemohol byť šťastný. Viem, že je tu aj 

mnoho zla a kriminality. Alkohol a drogy robia celej 

krajine zlé meno, no na druhej strane sú tu aj pozitívne 

veci, ktoré vždy vynahradia to zlé a zabudne sa na to.     

Mnoho ľudí robí všetko tak, aby bolo Slovensko ešte 

krajšie ako je teraz. Slovensko si to zaslúži, pretože tu bijú dobre srdcia. Ľudia robia 

Slovensko krajším tým, že žijú v mieri, a tak vyjadrujú svoje pocity a radosť zo života.   

     Pod slovom Slovensko sa však skrýva aj bohatá história bojov za slovenčinu, česť či 

slobodu. Mnohí vtedy položili nejeden život za nás, aby sme sa mali v budúcnosti lepšie.  

Aj táto preliata krv a hroby predkov nám pripomínajú, aby sme sa nikdy nevzdali svojej vlasti 

a ostali hrdí na tých, ktorí bojovali v minulosti za našu vlasť.  

Slovensko nie je svojou rozlohou až také veľké ako iné 

štáty, ale je veľké svojou srdečnosťou a láskavosťou. Máme 

tu nádherné prírodné krasy ako sú napríklad Vysoké Tatry, 

ktoré patria medzi najmenšie, ale najkrajšie veľhory v 

Európe.  

Spomínajú sa aj v našej hymne, kde bojovali Slováci za náš 

národ. Je tu aj množstvo jaskýň, ktoré v lete lákajú nejedného turistu. Najkrajšia jaskyňa je 

Dobšinská jaskyňa. Množstvo riek, hradov a pohorí vytvoril človek či sama príroda. Prírodné 

krásy nám závidia aj mnohí cudzinci. Žije ich tu mnoho. Prisťahovali sa tu pre radosť zo 

života. Na Slovensku tečie veľa riek, ktoré vytvárajú ľubozvučnú pieseň. Najdlhšia je Váh a 

najznámejšia je Dunaj. Žije v nich mnoho živočíchov, rýb a baktérií. Hlavou Slovenska je 

Bratislava. Je sídlom mnohých inštitúcií a škôl. Je tiež sídlom prezidenta.  
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Sídli tu nádherná kultúrna pamiatka. Je to Bratislavský hrad. Znakom Slovenska je dvojkríž , 

ktorý znamená kresťanský symbol Cyrila a Metoda. Vlajka sa skladá z troch farieb: modrá, 

červená a biela, a vľavo sa nachádza štátny znak.  

     Medzi ľudové zachovalé stavby patria obydlia v Zuberci, Vlkolínci a v Čičmanoch s 

bohatými zvykmi a tradíciami. Typickým slovenským jedlom sú bryndzové halušky. 

Slovenským inštitútom je Matica slovenská, ktorá sídli v Martine. Keby sme ju nemali, boli by 

sme bez vlastnej kultúry a identity. Je tu zobrazená aj história Slovenska.  

     Som hrdý na naše Slovensko. Hoci je to malá krajina, je bohatá na mnohé významné 

osobnosti či už v oblasti kultúry, prírodných vied alebo športu. My sme národ usilovný, 

pracovitý , dobrosrdečný a spevavý. Už Ľudovít Štúr vo svojom diele O národných piesňach a  

povestiach plemien slovanských nádherne opísal Slovanov. Pre tieto vlastnosti a hodnoty 

mám rád Slovensko, náš národ. 

     Slovensko je mojou vlasťou. Neviem, kde v budúcnosti zakotvím ale teraz viem, že sa tu 

vždy rád vrátim, a preto mám rád Slovensko.  

Maroš L. 

Naši bažanti mali na hodine slovenského jazyka písať list svojmu kamarátovi  o našej 

škole, ako sa im tu páči, ale tiež čo by tu zmenili, a pod. 

Ahoj Rado! 

     Najskôr sa Ti chcem ospravedlniť, že som sa Ti dlho neozýval. Ako sa máš? Máš niečo 

nové? Ja mám za ten čas veľa noviniek. 

     Začal som navštevovať Strednú odbornú školu technickú v 

Námestove, odbor mechanik nastavovač, aj keď som sa najprv 

nevedel rozhodnúť medzi dvoma maturitnými odbormi ako je 

mechanik nastavovač  a operátor stavebnej výroby, nakoniec po 

dlhom uvažovaní a rozhovore s rodičmi som usúdil, že to bude 

to, čo ma baví. Už aj čo mi rozprával otec, ktorý študoval tento 

odbor, je pre mňa dosť podstatná vec. 

     Škola z vonku síce nevyzerá  najlepšie, ale vybavením je to na 

dobrej úrovni. Máme tam klubovňu, ktorá je často plná, 

telocvičňa je dosť malá ale dá sa v nej zahrať futbal a iné športy. 

Areál školy je dosť veľký. Nachádza sa tu asfaltové ihrisko, ktoré 

využijeme hádam v lete. 

     V škole je celkom dobre. Mám nových kamarátov, s ktorými  si rozumiem. Zažívame tu 

kopec zábavy. Na škole sa mi páči aj to, že mávame odborný výcvik, kedy chodím do dielne a 

vyrábame nejaké výrobky. Ale vždy si hovorím: „ Keď to zvládli iní, zvládnem to aj ja.“  

Blíži sa vysvedčenie, ktoré ma trochu mrzí hlavne zo slovenského jazyka a občianskej výchovy 

ale budem sa snažiť  si to vylepšiť na budúci rok.  

    Napíš mi ako sa darí Tebe v škole a čo máš nové?  

S pozdravom  

Tvoj kamarát. 
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III.  

Vedeli ste???  

- Najkratšia vojna sa odohrala v roku 1896. Zanzibar sa 

vzdal Británii po 38 minútach. 

- Matka Adolfa Hitlera vážne uvažovala o potrate, ale jej 

doktor jej to vyhovoril. 

- Slovenčina je úradným jazykom aj vo Vojvodine (územie na severe Srbska). 

- Najdlhší film, Liečba Nespavosti (1987), trvá 87 hodín. 

- Samček koníka morského privádza na svet mláďatá, nie samička. 

- Najznámejšie slovo na planéte je OK, druhé je Coca-Cola. 

- Počas druhej svetovej vojny trénovali Američania netopiere na  zhadzovanie bômb. 

- Eskimáci používajú chladničku na to, aby im nezamrzli potraviny. 

- Priemerný slon vyprodukuje za deň priemerne 25 kg exkrementov. 

- Vlajka Líbie ako jediná na svete pozostáva z jednej farby (zelenej). 

- Na výrobu 500 mililitrov medu musia včely obletieť cca 5 miliónov kvetín. 

- Oko pštrosa je väčšie ako jeho mozog. 

- U nás sa pred II. svetovou vojnou jazdilo vľavo. 

- Žiaci základných škôl v Nórsku nedostávajú známky. 

- Názov populárnej čokolády Milka je vlastne skratka. Tvorcovia názvu vtipne spojili dve 

nemecké  slová - Milch (mlieko) a   Kakao (kakao) - tak vzniklo slovo Milka. 

- Keď sa pokúsite mať pri kýchnutí otvorené oči, môže vám ich vytlačiť z hlavy. 

- Golfová loptička má 360 bodiek. 

- V roku 1995 sa potopila japonská loď, z dôvodu že na ňu z výšky 30000 stôp padla žijúca 

krava, ktorá omylom vypadla z ruského nákladného lietadla. 

- Jediné jedlo ktoré šváby nezjedia je uhorka.  

- Najdlhší záchvat štikútania trval podľa Guinessovej knihy rekordov 68 rokov. 

- Na svete je 23 % škôd na kopírkach spôsobených tým, že ľudia na nich sedia a snažia sa 

okopírovať vlastné pozadie. 

- Zapaľovač bol vynájdený predtým ako boli vynájdené zápalky. 
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- Ak by bola Barbie skutočná žena, jej miery by boli 39-23-33 a bola by vysoká 215 cm. 

- Ženy žmurkajú 2x viac ako muži. 

- V Číne spotrebujú ročne 45 miliárd drevených paličiek na jedenie. Musia kvôli tomu 

vyrúbať 25 miliónov stromov. 

- Grécka hymna má 158 sloh, slovenská iba 4. 

- Vo Švajčiarsku je trestné, keď hlasno zavriete dvere od auta. 

- Leňochod chodí rýchlosťou 3 cm za minútu. Ak sa ponáhľa.  

- Delfíny spia s jedným okom otvoreným. 

- Americkí rodičia strávia komunikáciou so svojimi deťmi denne v priemere 3 minúty. 

- Prvým výrobkom s čiarovým kódom bola žuvačka Wrigley's. 

- Pred rokom 1800 sa topánky nevyrábali špeciálne na ľavú a pravú nohu, boli rovnaké. 

- Na Aljaške je dovolené zastreliť medveďa. Je tam však kriminálnym zločinom, keď 

zobudíte medveďa fotografovaním. 

- Najkratšia rieka na svete, Roe River (USA),  

má len 60 metrov. 

- Žirafy si dokážu čistiť uši vlastným jazykom.  

- Eskimáci majú stovky slov pre ľad, ale ani jedno pre ahoj. 

 

IV. 

Zábava... 

& 

  

Kto zaviedol v slovenčine “Y“? Hatatitla (Hatala)  

      Krmivé vtáky sú také, ktoré matka kŕmi materským mliekom.  

Pohyb stavovcom umožňuje sliz.  

Vymenuj párové plutvy rýb – prsia.  

Poranenia svalov môžu byť: natiahnutý sval, pretiahnutý sval, ... 

Horné dýchacie cesty: nos a nosovod.  

Človek má šijací sval. 
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Perličky 

 mama ma naučila BYŤ OHYBNÝ: „Pozri sa na tú špinu, čo máš na chrbte!"  

 

špenát!"  

 

tornádo!"  

 

ento svet a môžem 

ťa z neho zas rýchlo dostať!"  

 

nemajú takých dobrých rodičov ako ty!" 

 

CENIŤ DOBRE VYKONANÚ PRÁCU: „Ak sa chcete navzájom 

pozabíjať, urobte to láskavo na dvore, práve som vyriadila!“  

 

 

 

 

 

 

 

Na našej škole, ako každý rok je veľmi veľa krúžkov. Tento rok na škole vznikol nový krúžok 

pod vedením pána učiteľa Feju. Krúžok ma názov „foto-krúžok“ a skoro na každej akcii nás 

členovia krúžku fotia, aj keď je objektív skrytý. Veď sa pozrite.... Naozaj naši fotografi 

zachytia všetko.. :)  Ostatné fotky nájdete na FB stránke našej školy... 

 

 

 

Idú dvaja vojaci po lese  
a jeden z nich šlapne na mínu. Jeden skončí  s menšími odreninami, 

druhému natrhne ústa.  
A vojak s odreninami vyčíta druhému:  

- Čo sa smejes ty pako, však sme sa mohli zabiť! 
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N O V I N K A !!!!!  

                         H L A S U J T E !!!!! 

     Prosbou o hlasovanie sme ukončili 

predchádzajúci školský rok. Obsahom 

prosby o posielanie hlasov, pre tých, čo 

zabudli, bol projekt na obrázku. 

V areáli Strednej odbornej školy 

technickej v Námestove vznikne „zelená 

oáza“, ktorá pozostáva z rekonštrukcie 

altánku, vybudovania prístupových 

chodníčkov, osadenia lavičiek, vytvorení 

skalky a výsadby zelene. Projekt vzišiel z 

iniciatívy žiakov, aby sa vyriešila potreba 

vybudovať oddychovú zónu, ktorá by 

slúžila žiakom školy počas teoretického a 

praktického vyučovania, ale i 

zamestnancom školy a obyvateľom 

miestneho sídliska na relax. 

Prostredníctvom tohto projektu, v ktorom 

sa budú žiaci a dobrovoľníci spolupodieľať na úprave a zveľadení školského dvora strednej 

školy, žiaci získajú pracovné návyky, rozvinú si tvorivosť a naučia sa vážiť si dielo, ktoré si 

vytvoria. 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili, posielali hlasy a propagovali tento 

projekt. Výsledok hlasovania sa nám práve „rodí pred očami“, budujeme 

eko zónu, tak nám držte palce, aby sa dielo podarilo a slúžilo k spokojnosti 

všetkých. 
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A na záver Tajnička.. 

 

 

 

 

 

Správne znenie tajničky na tomto kupóne odovzdajte p. učiteľke Vorčákovej do 10. októbra.   

Máme pre Vás pripravené zaujímavé vecné ceny. 

1. Ostrov patriaci Afrike 

2. Živočích saván 

3. Národný park v Afrike 

4. Rastlina, alebo živočích ktorý nežije inde na svete. 

5. Púšť v Afrike 

6. Ako sa nazývajú polopúšte v Afrike. 
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