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NA ÚVOD ... 
(slávnostný príhovor pána riaditeľa) 

Váţené kolegyne, váţení kolegovia, milí študenti, 

dovoľte mi, aby som vás všetkých privítal opäť v škole. Dva bezstarostné mesiace prázdnin, 

plné záţitkov prešli uţ len do spomienok. Dnešný deň zaklopal na bránu našej školy nový 

školský rok. Prajem si a dúfam, ţe vyslovujem ţelanie všetkých, aby sme sa v škole počas 

celého školského roka cítili dobre – či uţ v laviciach alebo za katedrou. Prajem to najmä 

novým pedagógom našej školy. Sú to pani učiteľky Ing. Bianka Hellová a Ing. Jana Vargová, 

ktoré budú učiť odborné stavebné predmety, Mgr. Lucia Kramarčíková, ktorá bude učiť 

anglický jazyk a Ing. Ľubomír Dendis, ktorý bude učiť odborné strojárske predmety.         

mmmPredvčerom sme si pripomenuli Deň ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorej máme 

všetci rovnaké právo a povinnosť, učitelia i ţiaci, byť k sebe slušní, tolerantní, ale i spoločne 

vytvárať harmonické spoločenstvo s jasne stanoveným cieľom – získať kvalitné vzdelanie 

v takom prostredí, ktoré rešpektuje práva kaţdého z nás. Prostredie, v ktorom sa budete 

pohybovať sme sa snaţili aspoň čiastočne vylepšiť. S pomocou zriaďovateľa boli počas 

prázdnin zrekonštruované sociálne zariadenia v škole, telocvični a čiastočne aj v dielňach OV. 

Preto teraz z tohto miesta apelujem na vás ţiaci, aby ste so zariadením v zrekonštruovaných 

priestoroch zaobchádzali šetrne, nepoškodzovali ho úmyselne, veď v konečnom dôsledku 

tieto priestory budú slúţiť len vám.  

mmmŢiaci, naša škola má moţností uspokojiť vaše túţby po rôznych vedomostiach, ale 

zároveň dáva priestor a moţností rozvíjať vaše záujmy a talent v tradičných 

i novovytvorených záujmových útvaroch. Mate moţnosť sa zapájať do radu podujatí 

kultúrneho aj športového charakteru, do rôznych súťaţi a do mnoţstva iných aktivít, ktoré sa 

na tejto škole organizujú. Mnohí z vás šírili dobré meno našej školy na rôznych súťaţiach, za 

čo vám patri poďakovanie a ja verím, ţe aj v tomto školskom roku sa do nich zapojíte 

a budete s úspechom reprezentovať tuto školu. 

mmmnMilí ţiaci, verím, ţe ste prázdniny vyuţili na zmysluplné oddychové aktivity a ţe ste 

načerpali nové sily pre úspešné zvládnutie školského roka. Práve Vy môţete v najväčšej 

miere spríjemniť prácu svojím pedagógom a to predovšetkým zodpovedným prístupom 

k školským povinnostiam. Nechcem Vám tu dnes pripomínať, akým nepríjemným obdobím 

pre ţiakov je  obdobie komisionálnych skúšok, koľko Vašich spoluţiakov pre zlú dochádzku 

muselo absolvovať tieto skúšky a koľko ţiakov pre neplnenie si svojich povinností muselo 

školu opustiť.  

 Dnes by som chcel zvlášť privítať tých ţiakov, ktorí sú tu prvýkrát  - našich prvákov 

a aj ţiakov vyšších ročníkov, ktorí k nám pribudli z iných škôl a prajem im aby sa tu dobre 

cítili, aby si našli čim skôr dobrých kamarátov. Ţiakom končiacich ročníkov prajem aby 

úspešne ukončili posledný rok pôsobenia na našej škole.  

 Milí kolegovia a ţiaci, prajem vám všetkým úspešný školsky rok, aby sme na jeho 

konci mohli s radosťou a hrdosťou hodnotiť to, čo sme za 10 mesiacov spolu dokázali. 

 

Ing. Emanuel Piták 
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Novinky na škole ...  

Nový odbor staviteľstvo 

(4- ročný študijný odbor s maturitou) 

 

     Stredná odborná škola technická v Námestove je jediná, ktorá ponúka v regióne odbor 

staviteľstvo. Odbor staviteľstvo dáva ţiakom moţnosť v rámci štúdia získať vedomosti a 

zručnosti potrebné pre výkon povolania a činnosti v oblasti pozemného staviteľstva, 

rekonštrukcií a adaptácií budov a stavebného manaţmentu. 

     Ţiaci počas štúdia pracujú v programoch AutoCAD, AutoCAD Revit Architecture na 

projektovanie stavieb a vizualizáciu a CENKROS Plus na rozpočtovanie stavieb, ktoré  

umoţnia ţiakom získať zručnosti v kreslení v praxi. Po úspešnom absolvovaní ţiaci môţu 

získať medzinárodné certifikáty pre prácu v programe AutoCAD, čo umoţňuje Autodesk 

Academia partner pre stavebníctvo zriadená pri našej škole. 

     Absolvent študijného odboru 3650 6 staviteľstvo sa uplatní v povolaní ako stavebný 

technik, a to v rôznych typových pozíciách : 

 stavebný technik prípravy a realizácie investícií a inţinieringu,  

 stavebný technik - projektant, prevádzkový dispečer, technológ, kontrolór kvality. 

     Absolvent môţe nájsť uplatnenie aj ako referent kalkulácií a rozpočtov, marketingový 

pracovník vo výrobe a predaji stavebných materiálov a výrobkov alebo môţe pokračovať v 

štúdiu na vysokej škole. 

     V školskom roku 2012/2013 študuje tento odbor 23 ţiakov, z toho tri dievčatá. 

 

Dievčatá na škole 

     Moja škola sa zúčastňuje na športových súťaţiach a má veľa výhod. Študenti majú 

moţnosť vyskúšať si veci, ktoré sa cez školu naučili, a tým dokázať svojim majstrom, ţe ich 

to baví a majú k svojmu odboru určitý vzťah. 

     No a teraz uţ z praktického a objektívneho hľadiska – z môjho pohľadu. Vieš si asi 

predstaviť ten prvý „zaujímavý“ deň, keď všetci po tebe pozerajú a ty nikoho nepoznáš. Je to 

zvláštny pocit. Ja som to mala ľahšie, pretoţe som poznala Mirku a Paťku, ktoré mi veľmi 
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pomohli. Najprv som si myslela, ţe si nenájdem kamarátov, lebo kaţdý sa tak zvláštne 

pozeral, ale po čase som si uvedomila, ţe som sa mýlila a našla som si kamarátov, s ktorými 

sa mám o čom porozprávať. Aj učitelia sú veľmi v pohode, snaţia sa nám všetko vysvetliť, aj 

keď nie vţdy dávame ako trieda pozor. Ja som rada, ţe som si túto školu vybrala, lebo mám 

rada kreslenie budov a pomáhanie na stavbách. 

Miriam 

 

Ach, ten bufet 

Ţiacka školská rada pripravila medzi ţiakmi anketu na tému Školský bufet, z vyjadrení ţiakov 

školy sme potom zostavili list najčastejších problémov. Súčasne veríme, ţe v budúcnosti 

dôjde  zlepšeniu, respektíve odstráneniu nedostatkov. 

 Pripomienky študentov k bufetu 

Obsluha - je arogantná 

- Lenivá 

- Drzo sa správa 

- Veľmi zlý prístup k študentom 

- Zlá hygiena 

- Neochota zo strany predavačky 

- Cez prestávky nie je v bufete ale niekde preč čiţe ţiaci nemôţu kúpiť to čo 

potrebujú 

- Pomalá obsluha 

- Zle vydáva 

Tovar      - pečivo je staré 

- Veci po záruke  

- Príliš vysoké ceny 

- 10-15% drahšie ako v iných obchodoch  

- Malý výber  

- Pokazené výrobky 

Predavačka neberie ohľad na to, keď ţiakom meškajú autobusy a zavrie bufet 

hneď ako ráno zazvoní, a veľa krát sa stane ţe preberá tovar cez prestávku. 
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Tvorba prvákov 

 

Dojmy z novej školy  

(súkromný list) 

Ahoj Simeon! 

    Ako sa máš? Chcel som Ti len napísať o našej škole... 

    Je to celkom v pohode škola aţ na nejakých učiteľov. Známky mám celkom v pohode, ale 

mohli by byť aj lepšie. No tak správanie nemám najlepšie. Spoluţiaci sú riadne v pohode - dá 

sa nimi pokecať. Triedneho máme dobrého, ale keď ho nahneváme, tak nám to všetko spočíta. 

Máme tu dosť veľký bufet. Dá sa tam kúpiť niečo na zjedenie. Zle to tu je v tom, ţe máme 

kaţdý deň nultú, takţe musím vstávať o šiestej. Ale výhoda je aj v tom, ţe máme týţdeň prax 

a týţdeň školu. Na prax musím chodiť na pol siedmu. Majstra máme dosť takého výbušného.  

   Niečo o baţantskom: prišli sme do kultúrneho, nacvičili sme si pesničku, potom sme išli na 

pódium, zaspievali sme, dali nám pravítkom po ramenách, zjedli sme piškót s kečupom, 

pomaľovali  nás rúţom na pery a išli sme domov. No tak troška som Ti napísal o našej škole. 

S pozdravom Kristián 

 

 

 

 

 

Milí občania, kamárati a príbuzni! 

Chcel by som Vás poţiadať o pozornosť pri nasledujúcich riadkoch. 

Mám veľa ţelaní, ale zo všetkých vyberám tieto tri. Mojím prvým ţelaním by bolo, aby 

ste darovali deťom v Afrike čo najviac vody. Veď kaţdý k svojmu ţivotu potrebuje vodu. 

Druhým ţelaním by bolo, aby ste im dali troška jedla. Keď pomôţete, ľudia i deti tam sa 

budú mať lepšie. Pochopte, keby ste sa vy ocitli v takej situácii, kaţdá maličkosť by vám 

pomohla, tešili by ste sa z nej. Mojim posledným ţelaním je aby ste neboli rasisti a zbavili 

sa predsudkov k ľudom nielen odlišnej rasy ale buďte tolerantní aj k svojmu okoliu, 

k svojim spoluţiakom, kamarátom a cudzím ľuďom v okolí. 

 

Tomáš 
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Slávnostná imatrikulácia 

 

 

Váţení majstri, učitelia a ţiaci! 

Prišla tá chvíľa, aby sme sa my, študenti 1. F postavili tvárou v tvár našim štvrtákom. 

Samozrejme pekný pohľad to nie je, ale dá sa to vydrţať, i keď s pomocou zváracích 

okuliarov ... Stretli sme sa tu v tento deň, aby sme sa pozreli do očí našim vzorom – 

štvrtákom. I keď nás moţno budú z nich štípať a páliť oči, ale povedzme si, kto je uţ 

v dnešnej dobe dokonalý? No dokonalí sme tu len my- autoopravári. Do prvého ročníka 

sme sa všetci úprimne tešili, no najskôr sme si museli podať odvolanie. Prvé písomky pre 

nás znamenajú boje o preţitie, z ktorých sme nie vţdy vyšli ako víťazi. Cítime sa ako 

outsideri, ktorí uţ nemajú čo stratiť, ale naopak, ktorí môţu len získať. Milí štvrtáci 

dúfame, ţe aj nás takto o tri roky nebudú bolieť zadky od toľkého sedenia tak ako práve 

bolia vás. Dúfam, ţe som vás k smrti neunudil týmto našim ukecaným príhovorom. 

Veríme, ţe sa vám bude naše predstavenie páčiť. Tak si urobte pohodlie, a kto nemôže sedieť 

už len z toho dôvodu, že ho bolí zadok, tak nech kľudne postojí. Vychutnajte si naše vystúpenie, 

pri ktorom sme dreli ako kone a potili sme sa ako nikdy v živote. Však je to len raz, tak prečo nie si 

to neužiť naplno? Príjemnú zábavu 

Dňa 20.11.2012 o 11,00 hod. v kinosále Kultúrneho domu v Námestove 

uskutočnila Slávnostná imatrikulácia študentov 1.ročníka.Dakujeme 

všetkým štvrtákom ţe sa na  tejto imatrikulácii  podieľali a prvákov prijali 

medzi seba... Ďakujeme... 

                                                                          

Množina 24 chalanov a jednej ženy 

 

Naša trieda I.A, to je veľká sláva, 

 povinnosti dosť často máva. 

Prestávka je v plnom prúde, 

o chvíľu tu triedna Eva bude. 

Pero letí v dverách diera. 
V našu triedu? Márna viera, 

ţe sa raz uţ polepší, 

to skôr u nás zaprší.   

Veľa ľudí veľa tvár 

urobí to veľký svár. 

Profesor je bezradný, 

ţe sa nikto nehlási.                                  

My sme takí bezpochyby 

trošku iní nieto viny. 

Jeden lepší ako druhý 

spoločensky sme my chlapi. 

 

Ako ste dobre pochopili, našu triedu tvorí množina  24 chalanov mechanikov nastavovačov  

a jednej  ženy, našej triednej profesorky Evičky. Sme z rôznych kútov Oravy, ale najmä z 

Hornej Oravy. Počas vyučovania prevláda u nás v triede ospalosť spôsobená tým, že si 

nikto nevychutnal svoj vzrušujúci sen dokonca, ale musel s veľkou nechuťou vstávať do 

školy. Z tejto ospalosti nás preberie buď spolužiak Andrej svojou hyperaktivitou alebo naši 

učitelia.  Na každý predmet máme v triede aspoň jedného nadšenca, ktorý sa snaží svojím 

hlásením zachrániť situáciu, takže sme dobrá trieda. 
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1.G je trieda, ktorá sa Vám nezdá 

Aj keď sme zatiaľ len frajeri, 

Čoskoro z nás budú tesári a maliari. 

V triede nás je 25, šije s nami každý 
čert. 

Naša triedna Evička je zlatá, ale ešte 
nevie, 

Čo ju s nami čaká 

Začíname ako flákači, 

Rodičia veria, že škola nás to odučí. 

Aj majstrom sa už ježia vlasy, 

Z nášho fajčenia už majú stresy. 

Každé ráno zdravotnú pofajčíme, 

Žuvačkou smrad zahladíme. 

Aj keď máme veľa snahy, 

Profesorov z nás už bolia hlavy. 

Možno sú z nás drzáci, 

Ale vieme veľa o práci. 

Začíname život v boji, 

Milá škola sme len Tvoji!!! 

 

 

Dovoľte mi predstaviť našu I.D triedu. 

Je nás ako ináč 20 riadnych chlapov. Sme zloţený z dvoch odborov- strojný mechanik a 

elektromechanik. 

Strojní mechanici zatiaľ len pilnikujú a stroje si osvojujú, no elektrikári uţ aj káble naťahujú a 

do našich domov svetlo a šťavu privádzajú. 

V triede máme stály problém s našim správaním, 

počúvaním a učením. Niekedy sa nevieme zmestiť do 

koţe, čo profesorov vţdycky rozhádţe. 

Všetci sa na nás sťaţujú, ţe sme uţ stredoškoláci, 

denne nám to pripomínajú. No akoby však hrach na 

stenu hádzali, polepšiť sa nám zatiaľ akosi nedarí. 

A Vás páni majstri a učitelia prosíme, len nech dobré 

známky nosíme, aby ste mali pochopenie za to naše 

frajerenie a nič nerobenie. No a nakoniec Vám 

sľubujeme, ţe sa do konca roka polepšíme. 

                                                                                         

 

 

 

 

 

Veríme, ţe sa vám bude naše vystúpenie páčiť. Tak si urobte pohodlie, a kto nemôţe 

sedieť uţ len z toho dôvodu, ţe ho bolí zadok, tak nech kľudne postojí. Vychutnajte si 

naše vystúpenie, pri ktorom sme dreli ako kone a potili sme sa ako nikdy v ţivote. Však je 

to len raz, tak prečo nie si to neuţiť naplno? Príjemnú zábavu! 

Sme 1. E odbor murár. 

 

Je nás 22 švárnych malých aj veľkých šuhajov. 

Sme problémom veľkým – všetci sa na nás sťaţujú,  

vraj tie naše problémy uţ rámec slušnosti presahujú. 

Na praxi sa snaţíme, 

tehličku ku tehličke ukladáme a čakáme,  

čo to urobí, keď jednu omylom naopak vloţíme. 

Pýchu našej triedy nemáme,  

niekoho, kto by vedel za nás všetko ţehliť, 

preto sa v škole i na praxi kadejako správame. 

Týmto tu všetkým sľubujeme, 

ţe dobré skutky konať začneme, 

aby sme našej triednej bolesti hlavy nespôsobovali. 

 

Tak sľubujeme! 
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My sme mladí baţanti, 

smelí a stále veselí. 

Kelňa, fandľa, miešačka, 

to je naša kámoška. 

Hodím maltu, tehlu zdrvím, 

chalupu hneď postavím. 

Obkladačky, tvárnice, 

to sú naše hranice. 

Hrubá stavba, nový dom, 

urobíme všetko v ňom.  

To je naša práca skvelá, 

stavebného operátora bude vţdy 

treba. 

A kto tomu neverí, 

nech si to sám overí. 

My sme chlapci z Oravy, 

máme skvelé nápady. 

Naša práca drahá je, 

operátor vţdy poctivo pracuje. 

Na kaţdej stavbe šéfuje 

a v bare s výplatou machruje. 

To je naša trieda smelá, 

nezľakne sa učenia. 

Naša trieda 1.B, 

v ničom sa nepretrhne. 

My sme mladí baţanti - 

nepolepšiteľní pracanti. 

 

 

 

     Naša trieda je 1.C. Chodí do nej spolu 23 

žiakov, z toho 20 sexy chalanov a 3 prekrásne 

modelky z našej školy. Najviditeľnejšou 

vlastnosťou našej triedy, ktorú si väčšina 

profesorov už stačili všimnúť je naša 

hyperaktivita. Nikto v triede nie je taký, žeby 

sa učil na všetky predmety, ktoré budú 

v nasledujúci deň, ale iba si napíšeme nejaký 

ten príklad z matematiky, prípade si 

prelistuje učivo z iného predmetu, aby 

profesorke pri vyvolávaní mohol povedať 

viac súvislých viet, ako len nadpis 

posledného učiva. Na každý predmet máme 

v triede aspoň jedného nadšenca, ktorý sa 

snaží na tej ktorej hodine svojím hlásením 

zachrániť situáciu, keď ostatní ticho sedia, 

prípade už zaspávajú v svojich laviciach. 

V krajnom prípade, keď profesorka pri  

písomke už absolútne nič nevníma , tak naši 

triedny géniovia napíšu tým mentálne 

zaostalým celú písomku. Pri výkladoch 

profesorov, ak nám priamo nehrozia päťkami 

za nepozornosť, sa väčšinou zložíme na lavice 

a všetci si robíme svoju obľúbenú činnosť, 

buď si čítame časopisy alebo sa rozprávame, 

čo nás dnes čaká na obed. Opak tvorí zopár 

morálnych výnimiek, ktoré si zapisujú výklad 

profesora do zošita. Počas vyučovania 

prevláda v triede veľká ospalosť spôsobená 

tým, že si nikto nevychutnal svoj vzrušujúci 

sen do konca, ale musel s veľkou nechuťou 

vstať do školy. Po obede sme na tom všetci 

ešte horšie, lebo nás zase profesori unavujú 

svojimi nudnými, nikomu nič nehovoriacim 

výkladmi. Asi najväčšiu radosť na hodine nám 

urobí zvonček, ktorý nám oznamuje, že už 

môžeme profesora nadobro ignorovať 

a prejsť na príjemnejšie činnosti. Takto to 

teda chodí v našej triede, ktorá bola, je a ešte 

bude až pokiaľ ju maturita nerozdelí.     
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Aj toto sme napísali 

O dvoch baranoch 

(bájka) 

Stretli sa dva barany na úzkom mostíku. 

Každý z nich chcel prejsť na druhú stranu,no 

nevedeli sa dohodnúť,ktorý pôjde prvý. 

Po hádke si to namierili proti sebe,no stratili 

rovnováhu a spadli do rieky a utopili sa. 

Na ďalší deň sa na mostíku stretli dva iné barany. 

Boli však múdre a ľahko sa dohodli. 

Jeden si ľahol a ten druhý ho preskočil, a tak štasne prešli a pokračovali vo svojej ceste. 

Ponaučenie:Nie je rozumné riešiť spory hádkou. (M. Labjak) 

 

Mačka a myš 

(bájka) 

Malá myška žila vo svojej peknej nore v pokojnom dome, žila si  v kľude.  Jej pokojný 

život  však narušila zlá mačka . Malú myšku 

neustále naháňala, a malej myške nedala 

pokoj. Malá myška sa rozhodla zavolať svojho 

kamaráta psa. Ten to všetko pekne vrátil a 

zlá mačka odišla s myškinho príbytku . 

Ponaučenie : nemali by sme ostatným robiť to 

čo nechceme aby bolo robené nám. (J. Stašš) 

    

 

 

 

 

Moje tri želania... čo by ste si priali vy??? 

   Jedného dňa keď mi bratranec povedal, že sa venuje DJ-ingu tak som si myslel, že 

je to blbosť - až dokým som to neskúsil. DJ-ingu sa venujem už asi 2 roky. Moc mi to 

nejde, ale trénujem, aby som bol aspoň z časti tak dobrý ako bratranec, alebo aj 

lepší.  Raz, keď som bol u neho sa ma spýtal: „Tak čo je DJ, už máš nejakú techniku?“  

Povedal som mu, že nie, tak mi požičal tú svoju a vysvetlil mi, kde mám čo zapojiť a 

podobné veci. Na tejto technike si vždy rád a z chuti zahrám, ale iba vtedy, keď 

mám na to čas. Rozmýšľal som aj, že sa ho spýtam, či si ju môžem požičať aj na 

zábavu aby som to skúsil “na ostro“ nielen doma, ale to nie je môj jediný sen. Mojich 

snov je viac. Ten najväčší je, aby na svete zavládol poriadok, mier, a aby neboli 

žiadne vojny, aby nikto neponižoval ostatné rasy, nekradol a podobné veci. A ešte 

chcem, aby sa mal každý v živote dobre, neboli by choroby a žiadne klamstvá. Verím, 

že niektoré sny sa mi splnia (aj keď nie všetky ale aspoň aby bol mier). A prečo to 

chcem? Lebo ma trápi všetko to, ako sa ľudia k sebe správajú. 
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Navštívili sme ... (kalendár školských aktivít v 1. polroku 

2012/13) 

 

... september ... 

Záloţka do knihy spája slovenské školy. 

  

     Naša škola sa zapojila do celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské 

školy. Do 15. 10 2012 sme mali moţnosť vytvoriť čo najviac originálnych záloţiek.  Do 

súťaţe sa zapojilo veľa talentovaných ţiakov a záloţky boli veľmi pekné. Zapojením sa do 

tohto projektu zároveň škola získala nové kontakty s partnerskou školou, v našom prípade so 

Strednou odbornou školou - Szakközépiskola Moldava nad Bodvou, ktorá nám tieţ poslala 

svoje záloţky. Zároveň dúfame, ţe do budúcnosti budeme pokračovať v rozvíjaní 

partnerských vzťahov medzi oboma školami. Dodané záloţky sme tieţ vyhodnotili a rozdali 

medzi ţiakmi v škole. Ţiaci ich aktívne začali pouţívať vo svojich učebniciach, čo nás 

pedagógov veľmi potešilo. 

Odmenený však mohli byť iba traja ţiaci z našej školy. A tu ich máte: 

 

1.miesto-Michal Jančo 4.B           

2.miesto-Maroš  Zeleňák 1.A  

3.miesto-Tomáš Brezoňák 1.F 

 
 

 

 

 

 

 

 

Naozaj pekné záloţky, veď 

posúďte sami.....   

http://www.sosmoldava.edupage.org/
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Burza informácií stredných škôl 

 

Dňa 19. 09. 2012 sa na Hviezdoslavovom námestí v Námestove uskutočnila  "Burza 

informácií stredných škôl ". 

Burzy sa zúčastnila aj naša škola, 

ktorá  informovala účastníkov 

burzy o študijných a učebných 

odboroch, ktoré sa budú 

vyučovať  v školskom roku 

2013/2014.  Na burze sa škola  

prezentovala rôznymi výrobkami 

študentov, reklamným videom a 

propagačnými materiálmi. 

 

Divadelné predstavenie 

   Dňa 14. 9. 2012 ŠSZČ zorganizoval pre 

nás výchovný koncert pod názvom: 

„Príbeh Benjamína Waisa“. Koncert bol 

zameraný na ţivotné osudy  obyčajného 

chalana Benjamína, ktorý  sa zmieta  vo 

svete  drog, alkoholu, cigariet, konzumu a 

morálnej ničoty. Poukazuje na negatívne 

nástrahy vplyvom zlej partie. Hľadá 

odpoveď na otázku, ako sa postaviť týmto 

nástrahám.  

 

 

Návšteva Hviezdoslavovej hájovne 

 Ţiaci III.A a III.B nalivili dňa 20.09.2012 

Hviezdoslavovu hájovňu na Slanej Vode. 

Študenti aj napriek nevhodnému počasiu 

absolvovali pešiu túru k  Hviezdoslavovej 

hájovni, kde im boli premietnuté úryvky z 

Hájnikovej ţeny. Ďalej si mali moţnosť 

prezrieť Hviezdoslavovu hájovňu, kde 

jednotlivé miestnosti predstavovali  ţivot a 

dielo  P.O. Hviezdoslava. Vedľa hájovne si 

študenti mali moţnosť prezrieť   expozíciu 

o ţivote a diele Mila Urbana, ktorý sa v 

hájovni narodil. 
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Exkurzia v stavebninách 

      Dňa 28.09.2012 sa  ţiaci 

1.G triedy, učebného odboru 

tesár,  pod pedagogickým 

dozorom majstrov odborného 

výcviku p. Graňáka a p. 

Krivačku  zúčastnili exkurzie 

v STAVEBNINÁCH 

Ganobiak  a na PÍLE  Vorčák, 

kde sa ţiaci mohli oboznámiť so spracovaním, skladovaním, manipuláciou  dreveného 

materiálu a s  jeho pouţívaním vo výrobe. 

 

...október.... 

250.výročie  narodenie Antona Bernoláka 

     Dňa 03.10.2012 sa konala slávnostná akadémia venovaná  250. výročiu narodenia Antona 

Bernoláka v Dome kultúry v Námestove, na ktorej sa zúčastnili ţiaci I.A a I.C triedy spolu s 

pedagógmi  Mgr. Katarínou Vorčákovou  a Ing. Patrikom Staníkom. Ţiaci si pripomenuli 

tohto významného 

jazykovedca 

literárnym pásmom a 

výstavou. 

 

Sedem dní do 

pohrebu 

    Dňa 10.10.2012            

ţiaci II.A a II.B spolu   

s vyučujúcimi SJL 

navštívili SKD v Martine. Zúčastnili sa predstavenia Sedem dní do pohrebu. Táto inscenácia 

získala cenu DOSKY 2012. Autorom je významný publicista, novinár Ján Rozner. Smrť 

Roznerovej manţelky po r.1968 (zakázanej prekladateľky)  Zory Jesenskej a nasledujúcich 7 

dní do pohrebu tvorí časový rámec inscenácie. Na scéne sme videli výborných martinských 

hercov. 
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Prázdne stoličky na scéne sú určené pre tých, ktorí sa báli prísť na pohreb. Dielo je nielen tých, 

ktorí sa báli prísť na pohreb. Dielo je nielenobrazom ţivota manţelov, ale aj sondou do nielen 

obrazom ţivota manţelov, ale aj sondou nastupujúcej normalizácie 70-tych rokov. Inscenácia do 

nastupujúcej normalizácie 70-tych rokov. objasnila minulosť aj príslušníkom generácie, ktorá  

Inscenácia objasnila minulosť aj príslušníkom, ocializmus nezaţila.  

Prázdne stoličky na scéne sú určené pre tých, ktorí sa báli prísť na pohreb. Dielo je nielen 

obrazom ţivota manţelov, ale aj sondou do nastupujúcej normalizácie 70-tych rokov. Inscenácia  

ktorá socializmus nezaţila.  

Oravský mikrofón 

Pre všetkých, ktorí sa neboja postaviť na javisko pred mikrofón bola 

určená súťaţ mladých moderátorov pod názvom Oravský mikrofón. Súťaţ sa 

uskutočnila 15. októbra 2012 v 

Mestskom kultúrnom stredisku v 

Tvrdošíne – Medvedzí, ktorej sa 

zúčastnil aj ţiak našej školy Peter 

Podolák, člen rozhlasového krúţku 

v ŠSZČ. Výkony súťaţiacich  

hodnotila porota zloţená z televíznych a rozhlasových moderátorov. 

 

Úspešný mladí remeselníci 

     V štvrtom ročníku medzinárodnej súťaţe praktických zručností a odborných vedomostí v 

učebnom odbore murár a inštalatér „ Mladý remeselník 2012 “, ktorá sa uskutočnila 18. 

októbra 2012 v  Strednej odbornej škole stavebnej Ţilina, naši ţiaci opätovne dosiahli 

očakávané výsledky. 

     Po víťazných pozíciách v predošlých ročníkoch súťaţe  Mladý murár, sa v tohoročnej 

súťaţi „ Mladý remeselník 2012 “ umiestnili  na popredných miestach. 

     Ţiaci tretieho ročníka Filip Šturek a Tomáš Pisarčík získali v súťaţnej kategórii inštalatér  

2. miesto a ţiaci druhého ročníka Jozef Berdis a Dávid Piták v súťaţnej kategórii murár 

taktieţ 2. miesto. 
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Medzinárodný deň kniţníc 

     Pri tejto príleţitosti sa 22. 10. 2012 

konala v školskej kniţnici beseda so 

spisovateľom Andrejom Hablákom. 

Zúčastnili sa na nej ţiaci tretieho a 

prvého ročníka, ktorí tak mali 

jedinečnú moţnosť spoznať  osobnosť 

súčasného básnika, autora básnických 

zbierok  Váhavo postávam 

nepripravený odísť  (1995), Jazvyk  

(1999), Tichorád (2002), Leknín 

(2009), porozumieť jeho poézii a 

podebatovať s ním. 
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[Zadajte citáciu z dokumentu 

alebo súhrn zaujímavej témy. 

Blok textu môžete umiestniť na 

ľubovoľné miesto v dokumente. 

Ak chcete zmeniť formátovanie 

bloku textu citácie, použite 

kartu Nástroje pre blok textu.] 

Hrou proti AIDS 

 

     ŠSZČ v spolupráci s Regionálnym  úradom  verejného  zdravotníctva v Dolnom Kubíne  

svojim projektom „Hrou proti AIDS“ pripravili pre našich ţiakov  dňa 24.10.2012 zaujímavý  

program. Program  bol realizovaný zábavnou formou,  čím si získal zo strany ţiakov veľký 

záujem. Cieľom tohto projektu, ktorý bol úspešný v Nemecku, Francúzku a ČR, bolo  

poskytnúť nielen dôleţité  informácie,  ale  hlavne  poukázať na  správanie sa mladých ľudí, 

ako sa majú správať,  aby sa dokázali uchrániť pred infekciou HIV/AIDS . 

 

E-aukcia 

    Dňa 26.10.2012 sa ţiaci 

II.NŠ a III.C zúčastnili on-

line výberového konania. 

Predmetom e-aukcie bolo 

vybrať dodávateľa pre 

zateplenie a rekonštrukciu 

strechy pre OSBD Dolný 

Kubín v zastúpení p. Smolára 

a p. Brandysa. Pozorovateľom e-aukcie bol Ing. Anton Jadroň z firmy ELAUK s.r.o. Košice. 

Ţiaci  mali moţnosť sledovať reakcie dodávateľov a úpravy ich ponúk. Výsledkom e-aukcie 

bolo vysúťaţenie ceny o 4,85% niţšej v porovnaní s cenou ponúkanou pred e-aukciu. 

 

Exkurzia 

    Napriek tomu, ţe sme technicky zameraná škola, naše národné dejiny nás zaujímajú. Tak 

sme sa triedy I.A, I.B, I.C a II.NŠ vybrali 23.10.2012 pod vedením našich slovenčinariek na 

exkurziu do Martina, kde sme si pozreli zbierky národných dejín od Veľkej Moravy aţ po 

matičné obdobie. 

 

Študentská kvapka krvi 

 

      Uţ tradične sme sa mi študenti SOŠt zúčastnili akcie Študentská kvapka krvi. Tá 

tohtoročná kvapka prebehla 29. 10. 2012.  
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Zúčastnilo sa jej 

celkovo 44 darcov, 

medzi ktorými boli 

študenti a zamestnanci 

našej školy, a tieţ 

študentky zo SOŠ v 

Námestove.  

Všetkým prvodarcom i 

ostatným darcom za 

tento vysoko humánny 

čin vyslovujeme v 

mene Národnej 

transfúznej jednotky z 

Martina i v mene 

vedenia školy veľké 

 ĎAKUJEME! 

...december... 

Mikuláš, čo mi dáš? 

Dňa 6.12.2012  nám naši štvrtáci, dievčatá, a harmonikári 

Spríjemňovali pekným programom priebeh vyučovania... 

Ďa                        Ď                     Ďakujeme.. 
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Predvianočná predajná výstava kníh 

V dňoch od 10.12.2012 do 18.12.2012 prebiehala v školskej kniţnici predvianočná predajná 

výstava kníh. Akciu zorganizovalo ŠSZČ. 

 

 

 

 

 

 

Strelecká muška 

    V utorok 11. 12. 2012 zorganizovalo SŠZČ v 

priestoroch telocvične súťaţ v streľbe zo 

vzduchoviek "Strelecká muška". Súťaţe sa 

zúčastnili stredné školy z námestovského okresu. 

Naši ţiaci v silnej konkurencii obstáli na výbornú. 

 

 

 

6 

IUVENTA - miesto, kde ťa podporia! 

„Podporujeme mladých ľudí, aby poznali, vedeli a mohli využívať príležitosti pre kvalitnejší 

život.“ 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeţe je štátna inštitúcia priamo riadená Ministerstvom 

školstva, vedy, výskumu a športu SR. Svojmu modernému smerovaniu vďačí v mnohom 

Európskej únii. Venuje sa predovšetkým práci s mládeţou mimo školského a rodinného 
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prostredia a snaţí sa o výchovu aktívnej mládeţe, ktorá bude raz schopná uplatniť sa v 

budúcom ţivote. Svojimi programami dáva mnoţstvo rôznych príleţitostí pre mládeţ 

talentovanú, cestovania chtivú alebo štúdia ţiaducu. Jednoducho povedané: IUVENTA sa zaujíma o 

to, čo mladí ľudia potrebujú a následne pracuje na tom, aby vedeli o moţnostiach ako to 

dosiahnuť. Cieľovou skupinou IUVENTY sú mladí ľudia vo veku od 13 do 30 rokov  

IUVENTA je jedinou štátnou inštitúciou v našej krajine, ktorá sa venuje práci s mládeţou. 

Samozrejme spolupracuje s centrami voľného času  a mimovládnymi organizáciami a 

oslovuje v niektorých programoch a projektoch priamo aj školy. Do povedomia študentov 

sme by chceli dostať tri hlavné projekty, ktoré zastrešujeme a do ktorých sa môţu zapojiť aj 

Vaši študenti. 

 

Dávid Králik: Príbeh jedného „loosera“ 

 

Uţ na základke ma triedna zhodnotila ako debila, ktorý je predurčený na kariéru murára a to 

sa so mnou tiahlo aţ do deviatky. Bol som...Ako to vraví moja dcéra? „Looser?“... Lenţe, 

prešlo pár rokov a je zo mňa celkom iný človek. Ľudia si ma váţia, volajú ma na konferencie, 

píšem do rôznych odborných i laických časopisov, robím speakera, prednášam, hodnotím 

projekty, s priateľmi zakladám vlastnú školu, rozbieham s jedným bláznom iniciatívu iní-

alternatíva k rutine (www.ini.sk) a dokonca mi čochvíľa vyjde rozprávková kniţka. Predstavte 

si tú absurditu. Triedny hlupák a „outsider“ sa stane uznávaným, váţeným a úspešným 

človekom. Svet je celý naruby! 

„Ako je to moţné?“ spýtal by sa jeden. Nuţ, stalo sa to celkom náhodou a neplánovane. Vo 

svojom voľnom čase som organizoval rozličné športové a kultúrne podujatia, realizoval som s 

deckami všakovaké akcie a výlety, hľadal cesty, ako decká zaujať netradičnými prejavmi 

počas vyučovania i mimo neho. Všetky tie vyššie spomínané aktivity rozvíjali moje 

komunikačné a prezentačné schopnosti, tieţ ma nútili efektívne pracovať s ľuďmi a 

organizovať ich prácu, aby sme všetko stihli (čo sa nám prirodzene nie vţdy podarilo :), 

oprášil som svoju detskú fantáziu a prezliekol ju do odevu s názvom kreativita, no a napokon 

to hlavné, naučil som sa motivovať seba i druhých, aby sme ako tím, v konečnom dôsledku 

podali nadľudské výkony. A dnes som tým, kým som ;) 

Prečo vám toto všetko rozprávam(píšem)? Lebo práve tie zručnosti, ktoré som ja získal v 

beţnom ţivote, máte vy moţnosť nadobudnúť v rámci národného projektu KomPrax – 

Kompetencie pre prax (www.komprax.sk). Pravdepodobne tajne dúfam, ţe vás môj príbeh 

bude inšpirovať...Drţím vám všetkým palce...  

Autor v minulosti viedol kampaň „Uznanie“ v rámci národného projektu KomPrax – 

kompetencie pre prax, momentálne pracuje na vytvorení siete kvalitnejších stredných škôl.  
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S úsmevom.... trošku zábavy na koniec.. 

SLOVNÍK CUDZÍCH SLOV 

definovať- zbavovať sa Fínov 

dogmatik- pes vycvičený na matematické úlohy 

Snehulienka- lienka zahrabaná v snehu 

vendety- výkrik záhoráckej mamy vyháňajúcej deti na dvor 

virgule- povel pre výrivku v kúpeľoch 

kongeniálny- úţasne nadaný kôň 

drbol- doktor, ktorému odňali titul 

stehno- prosba Angličana, aby ho nezašívali 

                                                                            požiarnik- na ceste do Ţiaru niet ani ţivej duše 

                                                                       ventilačný- vyhnanie hladného z jedálne 

                                                                  obariť- otcov závet dvom nevďačným synom 

                                                           defilé- otázka Záhoráka na zmiznuté filé 

  

 

 

 

 

 

 

Logické hádanky  1. Ţiarovky: 

   Stojíte pri troch vypínačoch. Viete, ţe patria k trom ţiarovkám, ktoré sú v miestnosti, kde 

vedie dlhá  kľukatá chodba- to znamená, ţe zo svojho miesta vôbec nemôţete vidieť, či 

niektorá svieti alebo nie. Všetky tri vypínače sú teraz v polohe OFF. Môţete s nimi 

Oco, vyskúšal som  tvoju novú 

motorku... 

- A čo?  

- Mám ti o tom porozprávať, 

alebo si tom zajtra prečítaš 

v novinách? 

V roku 863 prišli na naše 

územie Cyril a Metod a priniesli 

hlaholiku.  

V roku 2012 k nám prišli Etanol 

a Metanol a priniesli brailovo 

písmo. 

Nájdeš 3 chyby? 

Cigáň jedináčik sa 

osprchoval hneď ako 

prišiel z roboty. 
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manipulovať ak chcete, potom jedenkrát prejsť cez chodbu a pozrieť sa do miestnosti. Tam 

musíte prísť na to, ktorý vypínač je od ktorej zásuvky.  

Ako na to ? 

2. Hrušky: 

V záhrade je niekoľko stromov . Na jednom storme z nich, na hruške, rastú hrušky. Zafúkal 

silnejší vietor  a spôsobil,  ţe na storme uţ nie sú hrušky, a však hrušky nie sú ani pod 

stromom (ani nikde vedľa stromu).  

Viete to vysvetliť? 

 

                                              3. Viete aké má oči ţaba ? 

 

 

 

VTIPY 

1. Príde Jožko zo školy a ukazuje otcovi žiacku knižku. Ten polohlasne číta:  

- Slovenčina 5, počty 5, angličtina 5, prírodopis 5, zemepis 5, spev 1... Preboha! 

Tomu debilovi je ešte aj do spevu!  

 

2. Počujte, žiaci, zajtra očkujeme celú triedu. Dúfam, že budete umytí a budete mať 

čisté najmä ramená...  

Z poslednej ľavice sa ozve hlas:  

- A ktoré rameno, ľavé alebo pravé, prosím? 

 

3. Pani učiteľka sa opýta v triede:  „Keď 5 vtákov sedí na plote a jedného 

zastrelíš koľko ich tam ostane naďalej sedieť?"  

Ferino sa hlási: "Ani jeden, všetci odletia pri výstrele."  

Pani učiteľka prikývne, "Správna odpoveď je 4, ale sa mi páči tvoje rozmýšľanie."  

 

4. Krčmár sa pýta jednej ženy:  „Prečo váš manžel nechodí do krčmy?“  - „Pred týždňom 

zomrel.“ – „No ešte že tak. Ja som si myslel, že sa hnevá.“ 
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Tajnička na záver... 

 

 

THE END  

V Novom roku 2013 Vám prajeme 53 týždňov pohody, 365 dní šťastia,      

 8.760 hodín bez starostí,  

 525.600 minút zdravia a 31.536.000 sekúnd lásky,  

a veľa trpezlivosti  pri polročných skúškach vám praje: 

 

Redakčná Rada.  

 

KUPÓN 

Meno:..................................................... 

Priezvisko:............................................. 

Trieda:...................... 

Tajnička:.....................................................

.................................................................. 
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