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Od vydania posledného čísla 

časopisu prešlo už pár mesiacov, a to je 

dôvod, prečo je druhé číslo 2017/2018 

nabité informáciami, akciami a súťažami.  

Prežili sme hektické obdobie 

Vianoc, prázdnin či polročného uzatvárania 

známok. Ak sa pustíte do čítania 

Strojárnika, dozviete sa viac o tom, ako 

sme prijímali nových prváčikov, ako sa 

nám vydarili akcie okolo Vianoc, naše 

exkurzie, či Technická olympiáda. 

Osobitná rubrika je venovaná súťažiam – 

športové výkony niektorých našich žiakov 

sú naozaj impozantné. Svedčí o tom aj fakt, 

že náš spolužiak, Stanislav Richter, získal 

titul Majstra Slovenska stredných škôl 

v pretláčaní rukou.  

Vytvorili sme aj špeciálnu rubriku – 

Boj proti extrémizmu. V rámci nej vám 

ponúkame informácie z rôznych akcií, 

ktoré sa organizovali na našej škole, 

s cieľom otvorene rozoberať dôležité 

a ťažké témy extrémistických prejavov.  

Tak, hor sa na čítanie! 

   ...vaša redakcia 
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RUBRIKA       SÚŤAŽE  

STRELECKÁ 

MUŠKA 
V utorok, 19. 12. 2017 sa v priestoroch telocvične Strednej odbornej školy technickej 

v Námestove konala "Strelecká muška". Tejto obľúbenej súťaže sa zúčastnili stredné školy, 

ktoré súperili v nasledujúcich kategóriách: chlapci, dievčatá - jednotlivci a družstvá. 

V kategórii dievčat (jednotlivci) sa umiestnila Dudová Alexandra na 3. mieste. V 

kategórii dievčat (družstvá) skončilo na 2. mieste družstvo SOŠt v zložení Karasová Žaneta, 

Dudová Alexandra, Vojtasová Michaela. 

 

V kategórii chlapci  (jednotlivci) 

sa umiestnil na 1. mieste Jurášek 

Michal. V kategórii chlapcov 

(družstvá) skončilo na 1. 

mieste družstvo SOŠt B v zložení 

Jurášek Michal, Jankuliak Peter, 

Večerek Dávid a na 2. mieste 

družstvo SOŠt A v zložení Topor 

Šimon, Djobek Erik, Svetlák Juraj. 

 

Blahoželáme všetkým 

víťazom a 

ostatným prajeme viac 

šťastia a presných zásahov 

na budúci rok. 
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RUBRIKA       SÚŤAŽE  

Majster 
Slovenska 
stredných 

škôl 
v pretláčaní 

rukou 

Aj v tomto roku Slovenská asociácia pretláčania rukou organizovala už tradičnú 

celoslovenskú súťaž  „Silná ruka stredných škôl“. Tento rok šlo už o jej 23. ročník. 

V stredoslovenskom kole, ktoré sa konalo 2. 11. 2017 v Tvrdošíne, sa naši  „siláci“ v silnej 

konkurencii umiestnili vo svojich kategóriách nasledovne: 

 v kategórii do 70 kg si svojimi piatimi víťazstvami vybojoval Stanislav Richter 

vynikajúce 1. miesto a automaticky postúpil do celoslovenského finále;  

 v kategórii do 80 kg bol našim reprezentantom Jozef Ulrich, ktorý sa umiestnil 

v prvej desiatke.  

  
 

Dňa 16. novembra 2017 

sa postupujúci žiaci zúčastnili 

23. ročníka celoslovenského 

stretnutia žiakov v Košiciach. 

  

Stanislav Richter 

dosiahol obrovský úspech, keď 

zvíťazil vo všetkých zápasoch 

a nezaváhal ani vo finále. 

Obsadil I. miesto a získal titul 

Majster Slovenska 

stredných škôl do 18 

rokov v pretláčaní 

rukou. 

 

Hlavným cieľom stretnutia bolo 

zmerať si svoje sily so súpermi 

a prebojovať sa do finále. Žiaci 

mali možnosť preukázať svoju 

silu  a techniku pri pretláčaní 

rukou. 

BLAHOŽELÁME! 
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RUBRIKA       SÚŤAŽE  
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Dňa 30. 11. 2017 sa na Strednej 

odbornej škole technickej v 

Námestove v spolupráci s CVČ pri 

SOŠt uskutočnil 8. ročník okresného 

kola Technickej olympiády. Súťaž 

svojim obsahom motivuje k tvorivej 

činnosti, vzbudzuje a podporuje 

technicky zručných  a nadaných 

žiakov.  
 

Žiaci súťažili v dvoch vekových 

kategóriách: 

 kategória A:  žiaci 8. – 9. ročník 

ZŠ a 3.a 4.ročník osemročných 

gymnázia ako súťaž dvojíc 

(zúčastnilo sa 34 žiakov / 17 

dvojíc); 

 kategória B:  žiaci 5., 6. a 7. 

ročníka ZŠ a 1. a 2. ročníka 

osemročných gymnázií ako 

súťaž jednotlivcov (zúčastnilo 

sa 16 žiakov). 
 

RUBRIKA       SÚŤAŽE  

OKRESNÉ KOLO TECHNICKEJ OLYMPIÁDY 
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RUBRIKA       SÚŤAŽE  

Technická olympiáda mala dve časti: teoretickú a praktickú. Teoretická časť 

prebiehala formou riešenia vedomostných testov. Praktická časť formou praktických 

zadaní. Otázky v písomnom teste a zadania praktickej časti boli veľmi náročné. Body 

dosiahnuté v oboch častiach sa sčítali.  

Teoretická časť prebiehala v odborných učebniach a praktická časť v dielňach 

SOŠt. Pre zúčastnených žiakov a ich sprevádzajúcich učiteľov pripravilo vedenie CVČ 

spoločenskú miestnosť, prehliadku školy a jej areálu. 
 

 

V kategórií  A sa najlepšie umiestnili:   

 Močarnik Viliam a Kulaš Jakub (Trstená) 

 Lavor Dávid a Paľovčík Dávid (Bobrov) 

 Vojtkuliak Maroš a Martvoň Šimon (Novoť) 

       

V kategórii B sa najlepšie umiestnil: 

 Rusnák Richard (Oravská Polhora) 

 Kaprálik Lukáš (Hruštín) 

 Planieta Andrej (Tvrdošín) 

 

VÍŤAZOM BLAHOŽELÁME! 
 

VÍŤAZOM  
BLAHOŽELÁME! 
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RUBRIKA       SÚŤAŽE  

     Milí žiaci, nezabúdajte, že aj v druhom polroku šk.r. 2017/2018 pokračujeme v súťaži s 

názvom O najlepšiu dochádzku tried. Kritéria sa nemenia, no kto pozabudol, môže si ich 

prečítať na webovej stránke školy a plagátoch. A prečo sa oplatí súťažiť? Ako kolektív 

môžete na konci školského roka získať zaujímavé finančné a vecné ceny. A čo na záver? 

No predsa zverejnenie výsledkov za prvý polrok - víťaznou triedou, ktorá si spolu s 

vysvedčením prevzala tortu za najlepšiu dochádzku tried, sa stala I.A.  
 

Vyhodnotenie súťaže: O najlepšiu dochádzku tried 

Vyhodnotenie súťaže: Logické okienko-osemsmerovka 
 

Všetci, ktorí ste si kúpili 

posledné číslo časopisu Strojárnik, ste 

mali možnosť zapojiť sa do súťaže. 

Stačilo, aby ste si našli trochu voľného 

času a vylúštili osemsmerovku, ktorá sa 

nachádzala v rubrike Logické okienko.  

Tí z vás, ktorí tak spravili mali 

možnosť vyhrať vecné ceny. Zo 

všetkých odpovedí, vyžreboval 

predseda Žiackej školskej rady – 

Martin Florek dvoch šťastlivcov: 

1.cena – Milan Plevjak II.B 

2.cena – Adrián Harmata I.G/NŠ 

Ak ste sa zapojili, ale nevyhrali 

nevadí, aj v dnešnom čísle časopisu 

nájdete osemsmerovku. Tak šup šup do 

lúštenia. Výherné, správne vyplnené 

kupóny odovzdajte predsedovi ŽŠR 

alebo Mgr. Júlii Časovej.  Neváhajte, 

možno aj na vás sa nabudúce usmeje 

šťastie.  

Víťazom BLAHOŽELÁME  
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Ani sme nevedeli, 

koľko talentu sa skrýva 

v našich štvrtákoch. 

Predviedli sa ako praví 

gentlemani, organizátori 

a zabávači.  

Pobavili nás najmä 

svojimi veľmi precízne 

pripravenými programami.  

Sami prezradili, že to bola 

tá najťažšia časť celého 

večera, ktorú ale, podľa 

nás, zvládli na jednotku! 

 
 

RUBRIKA       UDIALO SA 

Navždy sa zachová, 

tá naša stužková... 
Celý november a začiatok decembra sa niesol v zelených farbách. Naši maturanti sa 

pripravovali na svoje stužkové slávnosti. Všetko plánovali a pripravovali 

k dokonalosti. 

Po dlhom čase sa stalo, že všetky maturitné triedy si zorganizovali stužkovú slávnosť. 

Odštartovala to IV.C (10. 11. 2017), pokračovala IV.A (24.11.2017) a ukončila to IV.B 

(01.12.2017). 

 Všetky stužkové sa uskutočnili v Modrom salóne na Slanickej osade. 
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Vianočná akadémia  
Vianoce – sviatky pokoja a pohody. Všetci sa už tešili nielen na najkrajšie 

sviatky v roku, ale aj na prázdniny s nimi spojené. Aj tento rok 

vyvrcholila predvianočná atmosféra v našej škole podujatím pod názvom 

Vianočná akadémia. 

CVČ v spolupráci s talentovanými žiakmi pripravili dňa 14.12.2017 hudobno-

tanečný program. Vystúpenia žiakov zaujali svojou tvorivosťou a nápaditosťou.  

Vianočný program je v našom CVČ už tradíciou, ktorá bola aj tento rok plná tanca, 

spevu, hudby, vtipných scénok a blížiacich sa Vianoc.  

Žiaci, ktorí účinkovali v programe si dali obrovskú námahu, aby vytvorili niečo 

originálne. Krásne tanečné číslo, veľkolepý spev, hra na heligónkach a saxofónoch, 

divadielka a ešte omnoho viac.  

Toto spoločné stretnutie sa nieslo v neopakovateľnej atmosfére a pohode pri vianočnom 

stromčeku. 

RUBRIKA       UDIALO SA 
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Predvianočná 

atmosféra pri 

senioroch 

Aj v tomto roku sme chceli aspoň troška spríjemniť 

predvianočnú atmosféru našim seniorom v Centre 

sociálnych služieb v Námestove. Naši žiaci sa predstavili 

svojimi zábavnými scénkami, živou ľudovou hudbou 

a pečením oblátok.  

Našim zámerom bolo potešiť seniorov, aby sa na 

Vianoce necítili osamelo a ukázať žiakom, že je lepšie 

darovať, ako dostávať dary, že pozornosť je niekedy 

vzácnejšia ako drahé darčekové predmety. 

CENTRUM 

SENIOROV 

V NÁMESTOVE 

RUBRIKA       UDIALO SA 
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Aj tento rok sme si na začiatku decembra pripomenuli 

sviatok sv. Mikuláša, ktorý, ako už je zvykom, odmeňuje 

všetky deti. Neobišiel ani nás. A preto sa streda, 06. 12. 

2017 niesla v znamení rozdávania darčekov a príjemnej 

predvianočnej atmosféry. 

Ako prvé navštívil Mikuláš 

naše dielne a potom zavítal 

do školy. Vošiel do každej 

triedy a každému nadelil, čo 

si zaslúžil. Rozdával 

sladkosti, lízanky a iné 

dobroty. Mal so sebou aj 

svojich verných pomocníkov 

anjelov a čertov. Čertíci si 

vzali „na mušku“ tých 

neposlušnejších a poriadne 

ich zamazali uhlím. Mikuláš 

neobišiel ani našich učiteľov, 

ktorých odmenil.  

RUBRIKA       UDIALO SA 
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16.11.2017 sa na 

našej škole uskutočnila 

imatrikulácia prváčikov. 

Prijímali sme ich do cechu 

stavbárskeho a strojárskeho.     

Celá imatrikulácia sa 

niesla v duchu televíznych 

novín TV TECHNIK 

s Pušklicou Zlatárovou 

a Števom Švajdom. Ďalej 

sme mohli ako moderátorov 

vidieť známe osobnosti: 

Elišku Predprečovú, Ľubicu 

Oravovovú a Diaľnicu 

Polajnenú. Moderátori sa 

pýtali zástupcov všetkých 

prváckych tried, aby pár 

vetami opísali ich triedu. 

 
Každá trieda si pripravila krátku scénku, ktorú potom predviedla pred celou 

školou, a tá ich ohodnotila potleskom. Prváci sa mali možnosť  predviesť a ukázať, čo je 

v nich. Triedy, ktoré si nedali na vystúpení moc záležať, dostali ešte možnosť tancovať na 

pesničku, ktorú im pridelili, a tak v niektorých vypukla tanečná horúčka.   

 Okrem našich bažantov sme pribrali dve krásne posily 

do pedagogického zboru: Mgr. Martinu Kotuľovú a Mgr. 

Máriu Bielakovú - učiteľky slovenského a anglického jazyka. 

 

Prajeme veľa  šťastia! 

 

Chceli by sme popriať našim  učiteľom  poriadnu dávku  nervov  na 

našich prváčikov. A našim prváčikom  veľa šťastia a úspešné  štúdium 

na našej škole . 

 

Dúfame že sa na našej  škole Čo najviac naučíte a po ukončení štúdia 

budete na našu školu spomínať v dobrom. 

 

RUBRIKA       UDIALO SA 
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Divadlo proti extrémizmu 

– Natálka 
 Dňa 10.10.2017 sa na 

našej škole uskutočnilo divadlo 

Natálka.  Divadlo trvalo 45min. 

a po divadle sa uskutočnila 

diskusia, kde naši žiaci vyjadrili 

svoj názor na divadlo 

a extrémizmus. Divadelného 

predstavenia sa zúčastnili len 

vybraný žiaci našej školy ktorým 

sa divadlo veľmi páčilo.  

 

O čom je divadlo 

Natálka? 
 

Natálka bola živé a 

temperamentné dvojročné 

dievčatko. Až do momentu, keď 

sa štyria mladíci rozhodli, že do 

domu, v ktorom býva rómska 

rodina, hodia zápalnú fľašu. 

Následky ničivého požiaru 

poznačili celú rodinu. Nielen 

fyzicky, ale najmä psychicky. 

Proces sa stal skúškou súdnej 

moci, ale aj humanity a ľudskosti. 

Príbeh o Natálke je 

dokumentárnym divadlom, v 

ktorom je mapovaná kauza zo 

susednej Českej republiky z roku 

2009.  
 

RUBRIKA       BOJ PROTI EXTRÉMIZMU 
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Svet médií a strachu 

dokáže z obetí spraviť 

vinníkov a z vinníkov obete. 

Aká môže byť spomienka 

matky, ktorá na ten osudný 

večer už nikdy nezabudne?  

Ako prebiehal súdny 

proces? Akú váhu majú 

správne použité slová? Kde 

sú korene myslenia 

extrémistov… a aké sú 

liečebné účinky rodinnej 

súdržnosti. Aj o tom je 

Natálka.  

Inscenácia o Natálke 

je živým svedectvom nielen 

ľudskej zloby, ale aj lásky a 

občianskej angažovanosti a 

podpory. 

 

 
 

Hra Natálka vznikla 

v rámci projektu Divadlo proti 

extrémizmu Majrozum je 

projektom OZ Kult.1629, pod 

ktorým združenie organizuje 

podujatia zamerané na osvetu 

a šírenie myšlienky tolerancie. 

Nulová tolerancia 

extrémizmu. 
 

Naši žiaci vyjadrili svoj 

názor na extrémizmus 

v ankete TV Oravia 

RUBRIKA       BOJ PROTI EXTRÉMIZMU 
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Boj proti 

EXTRÉMIZUMU 
 

Zamerali sme sa na 

problematiku rastúceho 

extrémizmu v spoločnosti. 

Ak chceme odstrániť 

extrémizmus, musíme 

najskôr odstrániť jeho 

príčinu. Niektoré prejavy 

extrémizmu spoločnosť 

toleruje ako bežnú súčasť 

života. Vyskytujú sa často 

nenápadne, v podobe 

nosenia tričiek s rôznymi 

symbolmi, rôzne prejavy 

intolerancie, negatívne 

vyjadrenia smerujúce k istej 

rase alebo národu, nosenie 

zbraní ako nožíky, paralyzér 

či slzný plyn, taktiež sa 

prejavujú rôzne druhy 

zastrašovania. 

 

Sústredili sme  sa hlavne na 

žiakov z tried prvých, 

druhých a tretích ročníkov. U 

niektorých sme postrehli 

aspoň jeden z vyššie 

spomenutých prejavov. Na 

našej škole sme zachytili 

hlavne zvýšené množstvo 

slovných narážok a roztržiek. 

 

Človek 

v ohrození 

RUBRIKA       BOJ PROTI EXTRÉMIZMU 
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Využili sme viacero aktivít. Aktivita s bodkami na čele – Bez druhých to nejde. Poukázali 

sme na sociálne vylúčenie a odmietnutie. Hra sa žiakom páčila asi najviac. Následne sme 

si rozobrali jej podstatu, ako sa cítili, keď našli svoju skupinu, aký je to pocit nepatriť 

nikam.  

 

Pokračovali sme  

problematikou extrémizmu. 

Žiaci mali sami povedať, či sa 

už stretli s nejakými 

extrémistickými prejavmi. 

Jedna trieda, nebola vybraná 

náhodne – v novembri sme tam 

riešili problém – slovné 

urážanie sa a následný atak na 

spolužiaka – v tomto prípade 

sme rozoberali konkrétnu 

situáciu a predovšetkým 

správanie sa ostatných 

spolužiakov, ktorí nezakročili.  

 

Po debate nasledoval 

film – Zoči-voči strachu. Po 

ňom krátky rozbor a diskusia 

na tému extrémizmu s hostkou 

Mgr. Danielou Plavákovou, 

ktorá vedie stretnutia mladých 

ľudí diskutujúcich na témy 

venujúce sa problémom v 

spoločnosti. 

 

RUBRIKA       BOJ PROTI EXTRÉMIZMU 
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RUBRIKA       EXKURZIE 

Krakow 2017 

 

18. decembra 2017 sa 

45 žiakov našej školy 

zúčastnilo celodennej 

exkurzie v druhom 

najväčšom poľskom meste – 

Krakove.  

„Výprava“ sa 

zamerala hlavne na špecifiká 

poľskej architektúry, ktorú 

následne porovnávala s tou 

našou. Toto staré mesto je 

charakteristické 

predovšetkým početnými 

historickými stavebnými 

skvostami, ktoré mohli žiaci 

obdivovať na vlastné oči. 

Najviac však u nich 

„zabodovala“ gotická 

katedrála na Wawelu.  

Skúmanie typických 

znakov poľského staviteľstva 

bolo spojené 

s neopakovateľnou 

atmosférou Vianoc. Krakov 

je považovaný za jedno 

z najkrajších miest Poľska 

nielen v adventnom období. 

Naši žiaci využili možnosť 

vychutnať si do svetiel 

zaodeté centrum mesta, 

bohatý kultúrny program 

a stovky stánkov 

s vianočným tovarom.  

 

Na vianočnú náladu 

sme sa naladili 

exkurziou do 

historického mesta 

Krakow. 
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RUBRIKA       LOGICKÉ OKIENKO 

Ak sa ti podarí vylúštiť 

túto krížovku – tak 

neváhaj a zapoj sa do 

súťaže. 

AKO? 

Jednotlivé, vylúštené 

časti krížovky vpíš do 

kupónu, ktorý sa 

nachádza na tejto strane 

časopisu a odovzdaj ho! 

Možno sa šťastie usmeje 

aj na teba! 

 

KUPÓN 

Vyrieš osemsmerovku v rubrike Logické okienko, 

riešenie, meno a priezvisko, triedu, napíš sem: 

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

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

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

Kupón odovzdaj p. uč. Mgr. J. Časovej alebo  Mgr. M. Kotúľovej 

a zapoj sa do súťaže o skvelé ceny. Žrebovanie sa uskutočni v júni.  

Osemsmerovka 
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Nabudúce nájdete v časopise STROJÁRNIK aj tieto zaujímavosti: 

 

 Vyhodnotenie súťaží  

 Informácie o priebehu projektov 

 Veľká Noc na našej škole 

 Stavanie májky 

 Lúčenie sa s maturantami  
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