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December, január, február, ... zima. 

Viete čo je na nej najkrajšie? Sánky, 

prechádzky zasneženou prírodou a 

malé vločky padajúce na nás. Každý z 

nás dobre pozná ten pocit praskajúceho 

snehu pod nohami. Začína mrznúť, 

celý svet sa mení na veľkú snehovú 

guľu. Kamkoľvek sa pozrieme, vidíme 

domy a cesty zasypané snehovou 

prikrývkou. Na okná dedo Mráz jemne 

píše odkazy a jeho tvorivosť nemá 

hraníc.  

Aj my sme opäť tvorili 

Strojárnik, v ktorom sa dozviete, ako 

to vyzeralo u nás na Mikuláša, počas 

Vianoc, ako dopadli naše exkurzie do 

Martina, Zakopaného či Krakova. 

Pozrieme sa, kto bol ocenený 

v rôznych súťažiach – bolo ich naozaj 

dosť! Máme za sebou stužkové, 

lyžiarsky výcvik, olympiádu žiackych 

školských rád, či vyhodnotenie 

dochádzky. Toto všetko a omnoho viac 

nájdete vo vnútri.  

Vonku je ideálna kulisa pre 

romantickú prechádzku, lyžovanie 

a kopec voľnočasových aktivít na 

snehu. Inšpirujte sa tvorivosťou zimy, 

selfujte sa s ňou a vašimi kamarátmi, 

a podeľte sa o svoje šťastné alebo 

vtipné zimné zážitky v budúcom čísle 

časopisu Strojárnik.  

                     

        .... vaša redakcia 
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Už teraz sa tešíme na budúci ročník projektu na 

podporu čítania a na novú, určite zaujímavú, 

tému. 

 

 

7. ročník tohto celoslovenského 

projektu niesol svoju tému – 

Milan Rastislav Štefánik alebo iné 

osobnosti, ktoré spájajú Slovákov 

a Čechov. Takmer 100 žiakov 

z vybraných tried venovalo svoj 

čas a úsilie na výrobu záložiek, 

z ktorých bolo naozaj veľmi ťažké 

vybrať tie najlepšie. Zamerali sme 

sa na kreativitu, náročnosť a 

rôznorodosť použitých techník 

výroby. Zapojení žiaci vytvorili 

záložky rozmanitých tvarov, 

rôznych veľkostí. 

Po vyhodnotení projektu sme 

všetky záložky aj s propagačným 

materiálom našej školy odoslali 

partnerskej škole SOŠ –Moldava 

nad Bodvou. Veríme, že sa naše 

záložky stanú ich pomôckou 

v knihách ich žiakov. 

Záložka do knihy 

spája slovenské 

školy 

 

RUBRIKA       UDIALO SA 
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Už po druhýkrát do našej školy 

zavítal doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD.- 

pedagóg a súčasný slovenský spisovateľ. 

Tentoraz svojimi poznatkami o literatúre, 

histórii a „kultúre“ slovenských médií, či 

„kvalite“ potravín dovezených na 

Slovensko, obohatil našich tretiakov a 

štvrtákov. Úsmevné príhody, ktoré dúfam 

našich žiakov nepovzbudia k ich 

vyskúšaniu, vyčarili úsmev na všetkých 

tvárach. Veď koho by nezaujímalo, ako sa 

dá piť so slnkom, čo všetko sa môže 

prihodiť biskupovi na potulkách svetom, 

alebo ako sa dá vystrašiť učiteľov atrapou 

bomby? No nebolo len veselo. Zamysleli 

sme sa, a zároveň sa dozvedeli, že naozaj 

inteligentným človekom je iba človek 

sčítaný. Pevne verím, že si naši žiaci zobrali 

tieto slová k srdcu a siahnu po kvalitnej 

literatúre, ktorej je našťastie ešte dosť. 

Potrebné sú len chuť a čas. Kto chce, 

nájde oboje. 

Beseda s Antonom Laučekom 

 

Pod vedením pani učiteliek slovenského jazyka a literatúry sa dňa 22.11.2018 žiaci II.A, 

II.B, II.C a III.A triedy zúčastnili literárno-vednej exkurzie v Martine. Centrom našej 

pozornosti sa stalo Literárne múzeum, v ktorom na nás čakala „cesta literárnymi 

a historickými dejinami“. Výklad sprievodkyne začal vo veľkej miestnosti – dvorane, kde 

sme sa spoločne odfotili, a následne  sme sa presúvali po celom múzeu počúvajúc pútavé 

informácie o významných  spisovateľoch. 

Celá exkurzia sa žiakom veľmi páčila, pretože si utvrdili svoje poznatky z hodín SJL, 

a zároveň získali mnoho nových informácií o našej národnej histórii. 

 

Literárno-vedná exkurzia Martin 

 

RUBRIKA       UDIALO SA 
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RUBRIKA       UDIALO SA 

V dňoch 04. – 22. 2. 2019 sa uskutočnil pre 

žiakov 1. ročníka SOŠt Námestovo lyžiarsky 

výcvik v lyžiarskom stredisku Sihelné. Po 

príchode boli žiaci rozdelení do niekoľkých 

družstiev, v rámci ktorých sa sústredili na 

zdokonalenie lyžiarskych a snowboardových 

zručností. Lyžiarsky výcvik vyvrcholil 

záverečnou súťažou v slalome. Súťažili sme 

v niekoľkých kategóriách a to: 1. slalom na 

lyžiach –  chlapci; 2. slalom na lyžiach – 

dievčatá; 3. slalom na snowboarde – chlapci; 4. 

slalom na snowboarde – dievčatá. Tí 

najrýchlejší sa symbolicky postavili na 

stupienky víťazov a boli odmenení diplomom 

a sladkou odmenou. Počas celého týždňa nám 

počasie doprialo aj snehu aj slnka. Priamo 

uprostred strediska v nádhernom oravskom 

prostredí bol výhľad z vrcholu neuveriteľne 

krásny. Všade plno snehu – po dlhom čase 

poriadna zima. A svah? Úžasný a veľmi dobre 

upravený.  

 

LYZIARSKY  
VÝCVIK 
ˇ 

Olympiáda Žiackych školských rád 
Na pôde Úradu Žilinského 

samosprávneho kraja 

(ŽSK) bola 19. 12. 2018 

bola vyhodnotená 

olympiáda žiackych 

školských rád stredných 

škôl Žilinského kraja.  

Cieľom bolo zviditeľniť 

aktivity školských rád 

nielen v škole, ale i v 

meste. Mali sme možnosť 

o niečo viac preukázať 

svoje schopnosti a 

dokázať, že ste skutočnými 

zástupcami a lídrami 

svojich spolužiakov. 

Dokázali sme motivovať a 

zapáliť ľudí pre dobrú vec.  

Svojimi aktivitami sme 

potvrdili to, že v škole sa 

dá nielen učiť a získavať 

vedomosti, ale aj spraviť 

niečo pre svoje okolie.  

Do olympiády sa zapojilo 23 škôl a aktivity, ktoré boli 

jej súčasťou zvládlo 20 z nich. Medzi nimi aj MY!!! 

Žiacke školské rady boli za aktívnu činnosť ocenené. 

Okrem iného budú môcť dvaja členovia žiackej školskej 

rady stráviť jeden deň v slovenskom parlamente a v 

Národnej banke Slovenska. 
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Spoznávanie slovenských dejín 

a pestovanie hrdosti na našu starobylú 

písomnú kultúru je veľmi dôležité, 

a preto sa radi a pravidelne 

zúčastňujeme odborného workshopu 

Staroslovenská škola hlaholiky. 

Každoročne ho organizuje Odbor 

školstva a športu Žilinského 

samosprávneho kraja. V stredu 28. 11. 

2018 sme preto spolu so žiakmi 

zamierili do Žiliny, kde sa konal už jeho 

tretí ročník. Záštitu nad akciou mal 

riaditeľ Úradu Žilinského 

samosprávneho kraja Ing. Ladislav 

Gabčo, CSc., ktorý privítal všetkých 

účastníkov.   

Workshop pozostával z dvoch 

častí. Odbornú časť viedla Mgr. Elena 

Šubjaková z Domu Matice slovenskej 

v Bratislave. V rámci svojej prednášky 

hovorila o činnosti Cyrila a Metoda na 

území Veľkej Moravy v 9. storočí a o 

počiatkoch našej národnej vzdelanosti a 

kultúry. Oboznámila prítomných s prvou 

básnickou skladbou Slovákov v jazyku 

našich predkov – Proglasom. Potom si 

prítomní vypočuli jeho recitáciu v 

originálnom staroslovienskom znení 

a vzápätí aj v súčasnom spisovnom 

slovenskom jazyku v podaní p. Jozefa 

Šimonoviča, bývalého podpredsedu 

Matice slovenskej.  

Druhou časťou programu boli 

tvorivé dielne spojené so súťažami pre 

žiakov zúčastnených stredných škôl 

z celého Žilinského kraja. Naši žiaci – 

Martin Lukáš, Bianka Ondrigová a Eva 

Slovíková sa zapojili do výtvarnej 

súťaže, v ktorej sa hodnotili kresby 

a maľby s motívom veľkomoravskej 

misie a hlaholiky. Ďalšia súťaž spočívala 

v recitácii časti básne Proglas.  

Aj keď sme nevyhrali, odniesli 

sme si odtiaľ veľa cenných informácií, 

skúseností a zážitkov, ktoré v budúcnosti 

isto zužitkujeme. Už teraz sa tešíme na 

ďalší ročník.  
 

 

staroslovenská škola hlaholiky 
RUBRIKA       UDIALO SA 
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Ani sme nevedeli, koľko 

talentu sa skrýva v našich 

žiakoch. Predviedli sa 

ako praví gentlemani, 

organizátori a zabávači.  

Všetkých hostí pobavili 

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 

Október a november sa na našej škole 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. A (19. 10. 2018), pokračovala IV.B (26.10.2018) a ukončila to IV.C 

(10.11.2018).  

 

... navždy sa zachová, 

 
tá naša stužková ... 
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imatrikulácia 

S cieľom 
urobiť si 

dobré meno! 

Tak a je to tu. Imatrikulácia. 15. 11. 

2018 nás oficiálne „pasovali“ za 

žiakov SOŠ technickej v Námestove. 

S malými obavami a s otázkou, čo nás 

to tam čaká, sme sa pustili do 

programu, ktorý  sa od všetkých 

prváckych tried očakával. Nápadov 

bolo veľa. Každá trieda  sa predsa 

chcela čo najlepšie prezentovať pred 

staršími ročníkmi a urobiť si dobré 

meno. V hre bolo ešte jedno eso. 

Výherca mal nárok na bezplatný výlet. 

Preto sme povolili uzdu fantázii a na 

túto udalosť  sa poctivo pripravovali. 
Čím viac sa však táto udalosť blížila, 

tým v nás stále viac a viac narastala 

nervozita a obavy z toho, aby sme 

svoje vystúpenie odprezentovali čo 

najlepšie. 

Prišiel deň D. Deň, kedy sme mali 

ukázať, čo vieme, aká sme partia, tím, 

čo  sme si nacvičili. Na javisko sme 

vyšli s jediným cieľom. Zaujať a 

vyhrať. Aj keď sme boli  nervózni, 

vedeli sme jedno: Dáme do toho 

všetko. Spoliehame na seba, 

spoliehame  na tých, čo sú na javisku s 

nami. A podarilo sa. Vyhrali sme. 1.C  

a 1.A to dotiahla na víťazov. Tešíme 

sa na spoločný výlet. 

                                                                                         

Anton Kutlák, 1.C 

 
  Chceli by sme popriať naším učiteľom 

pevné nervy na našich drobčekov – 

prváčikov. 

A naším prvákom trpezlivosť s našimi 

učiteľmi, 

Aby sa vám na našej škole páčilo, aby ste 

sa naučili čo najviac informácii 

(podstatné aj nepodstatné), ktoré sa vám 

v živote zídu a aby ste mali na čo 

spomínať . 

 

RUBRIKA       CVČ 
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Technická olympiáda 
Okresného kola Technickej 

olympiády sa uskutočnilo 29. 11. 2018  na 

Strednej odbornej škole technickej v 

Námestove v spolupráci s CVČ pri SOŠt. 

Súťaž otvoril a všetkých účastníkov 

privítal pán riaditeľ SOŠt Ing. Jozef 

Kružel. Vo svojom príhovore pripomenul 

aj to, že 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 36 žiakov/18 dvojíc) 

 - kategória B:  žiaci 5., 6. a 7. ročníka ZŠ 

a 1.a 2. ročníka osemročných gymnázií ako 

súťaž jednotlivcov (zúčastnilo sa 16 

žiakov). 

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, občerstvenie, prehliadku školy 

a jej areálu. 
 

V kategórií  A sa najlepšie umiestnili: 

 Kulaš Jakub a Stas Adam (ZŠ P.O.Hviezdoslava, 

Trstená) 

 Martvoň Šimon a Vojtkuliak Maroš  (ZŠ Novoť) 

 Stas Marián a Stas Samuel (ZŠ Liesek) 

 

V kategórii B sa najlepšie umiestnili: 

 Mikula Adam (ZŠ J. Matušku, Dolný Kubín) 

 Rusnák Ján (ZŠ Oravská Polhora) 

 Tomáň Mário (ZŠ Hruštín) 

 

RUBRIKA       CVČ 
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Červené stužky sú symbolom 1. decembra –  

Svetového dňa boja proti AIDS. 

Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS 

 

              A Aktuálny problém?  

               I Individuálny problém? 

              D Dlhodobý problém? 

              S Spoločenský problém? 

 

AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z 

nás. Dvanásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, prebieha od 1. 

septembra 2018 a vyvrcholí 1. decembra 2018. 

 

Červené stužky a ich posolstvo sme si pripomenuli 3. 12. 2018 prostredníctvom 

prednášok, ktorých sa zúčastnili žiaci vyšších ročníkov. 

RUBRIKA       CVČ 
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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. 2018, 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, kuchárky či pána riaditeľa, 

ktorých odmenil sladkosťami.  
 

RUBRIKA       CVČ 
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V rýchlom behu dní 

uponáhľaného školského roka 

nás vyrušil čas Vianoc. Bol to 

čas sviatočný, čas výnimočný, 

až priam zázračný. Toto čaro 

sme si mohli vychutnať na 

Vianočnej akadémii dňa 11. 

12. 2018, v priestoroch Domu 

kultúry v Námestove. 

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, hra na heligónkach, 

gitarách a saxofóne, 

divadielka a ešte omnoho 

viac. Toto spoločné stretnutie 

sa nieslo v neopakovateľnej 

atmosfére a pohode pri 

vianočnom stromčeku.  

 
 

Vianočná 

 

akadémia 

akadémia 

RUBRIKA       CVČ 
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  Vôňa čerstvo upečených oblátok, 

vianočné melódie, vtipné scénky 

a k tomu všetkému aj mladí, nadšení 

ľudia v krojoch. Tak tomu sa hovorí 

dokonalá kombinácia. 

S takýmto programom sme 

navštívili dôchodcov v Domove 

sociálnych služieb v Námestove. Našim 

cieľom bolo spríjemniť im predvianočné 

popoludnie. Potešiť ich, priviesť na iné 

myšlienky a vyčariť úsmev na ich 

tvárach.  

Okrem samotného pečenia 

oblátok sa priestormi šírili vianočné 

melódie našich hudobníkov. 

Zvuk heligoniek, gitary 

a saxofónu ich natoľko očaril, že sa do 

spevu zapojil úplne každý.  

Koledy sa striedali s veselými 

scénkami a nakoniec si pečenie 

vianočných oblátok mohli vyskúšať aj 

samotní dôchodcovia. Túto možnosť 

využili a zistili, že to nie je až také ľahké, 

ako sa zdá na prvý pohľad.  

Pripravené bolo aj občerstvenie 

v podobe oblátok, medovníkov a iného 

sladkého vianočného pečiva.  
 

Vianočná návšteva 

dôchodcov 

RUBRIKA       CVČ 
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Dňa 13.12.2018 sme navštívili druhé najväčšie mesto Poľska – Krakov. 

Pozreli sme si kráľovský hrad Wawel, historické centrum - námestie „Rynek 

Glówny“ - jedno z najväčších európskych stredovekých štvorcov o rozmeroch 

200x200 metrov, a keďže je čas vianočný – navštívili sme „Vianočné trhy“. 

Námestie zdobil vianočný stromček venovaný obyvateľom mesta pri príležitosti 

slovenského predsedníctva vo vyšehradskej skupine. Najkrajší symbol Vianoc – 

voňajúci a večne zelený stromček – vystupuje v Krakove po prvýkrát aj ako 

symbol priateľstva a pripomína aj priateľské a živé vzťahy, ktoré spájajú Krakov 

so Slovenskom. 
 

RUBRIKA       CVČ 
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CVČ pri SOŠt v Námestove zorganizovalo 23. 01. 2019 netradičnú exkurziu  k našim 

susedom do Poľska. Konkrétne do Zakopaného, kde sme upriamili pozornosť na 

netradičnú atrakciu. Neďaleko, len pár kilometrov od našich hraníc sa nachádza najväčší 

ľadový labyrint na celom svete. Rozprestiera sa v areáli Zimowego Parku Rozrywki na 

viac ako 2500 m2. Museli sme využiť svoj orientačný zmysel, aby sme našli východ. 

Steny labyrintu majú totiž viac než dva metre a bludisko sa môže pochváliť snehovými 

tunelmi, múrmi či chodbami, ktoré sú dlhé viac než jeden kilometer. 

Hneď potom, ako sme všetci úspešne našli východ z bludiska, navštívili sme krásne 

historické námestie Zakopaného, kde sme mohli obdivovať jeho tradičnú 

a neopakovateľnú architektúru. Najrušnejšia ulica v Zakopanom bola plná ľudí, atrakcií 

a dobrého jedla. 

 

NETRADIČNÁ EXKURZIA DO ZAKOPANÉHO 

LADOVÝ LABYRINT 
 

 ˇ 

RUBRIKA       CVČ 
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RUBRIKA       SÚŤAŽE 

Olympiáda v anglickom jazyku 

 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR každoročne vyhlasuje Olympiádu 

v anglickom jazyku. V predposledný novembrový týždeň si na našej škole tí najlepší 

z najlepších zmerali sily v školskom kole Olympiády v anglickom jazyku. Svoje vedomosti 

si otestovali v písomnej a ústnej časti, v ktorých zároveň preukázali aj svoj záujem a chuť 

o štúdium anglického jazyka. Na základe výsledkov boli určené prvé tri miesta: 

  

1. miesto: Adam Štefaniga 

2. miesto:Viliam Močárnik 

3. miesto:Benjamín Veselovský 
  

Víťaz školského kola Adam Štefaniga sa v okresnom kole umiestnil na vynikajúcom 2. 

mieste. 

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a prajeme veľa úspechov pri zdolávaní 

nástrah  a objavovaní krás anglického jazyka, aby ho v budúcnosti čo najlepšie dokázali 

využiť vo svojom osobnom a pracovnom živote. 

 

V dňoch 13. 11. 2018 a 15. 11. 2018 sa 

zapojilo 88 naších žiakov do celoslovenskej 

informatickej súťaže iBobor. Najlepšími 

riešiteľmi boli Lukáš Madleňák, Daniel 

Večerek, Patrik Masničák, Lukáš Stas, Jakub 

Holubjak, Dávid Gurka, Maroš 

Holubčík, ktorí boli odmenení diplomami a 

vecnými cenami. 
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RUBRIKA       SÚŤAŽE 

Strelecká muška 

 
V stredu, 12. 12. 2018 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 dievčať (jednotlivci) sa 

umiestnila Lívia Mikosová na peknom 2. 

mieste. V kategórii 

dievčat (družstvá) skončilo na 1. 

mieste družstvo SOŠt v zložení Lívia 

Mikosová, Dudová Alexandra, Monika 

Klinovská. 

V kategórii chlapci (jednotlivci) sa 

umiestnil na 3. mieste Večerek Dávid. V 

kategórii chlapcov (družstvá) skončilo na 2. 

mieste družstvo SOŠt A v zložení Jurášek 

Michal, Somsedík Marek, Večerek Dávid. 

Blahoželáme všetkým víťazom a 

ostatným prajeme viac šťastia a presných 

zásahov na budúci rok. 
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Krajské kolo vo futsale, Martin 

08. 11. 2018 

 

Po víťazstve v okresnom kole 

(Námestovo) a víťazstvo nad 

Dolným Kubínom a Nižnou 

v regionálnom kole si naše 

družstvo počínalo úspešne aj 

v rámci krajského kola, kde 

obsadilo z piatich družstiev pekné 

tretie miesto 

Okresné kolo v stolnom tenise a Zober 

raketu nie drogy. 

 

To  sú  akcie,  kde  si  naše  družstvo 

zabojovalo  vo  finále. 

V Nižnej  obsadilo  v tvrdej  konkurencii 

pekné  II.  miesto  a v rámci  okresu  nemali 

premožiteľov, získali  I.  miesto a postup  na   

krajské  kolo. 

 

  

Veľká bojovnosť našich žiakov 

Dňa 9.11.2018 sme sa 

zúčastnili okresnej súťaže vo 

florbale. Náš tím zabojoval a 

obsadil pekné druhé miesto pred 

gymnáziom. Gymnázium malo vo 

svojej zostave až deviatich 

ligistov, a preto bolo jasným 

favoritom. Napriek tomu sme ho 

riadne potrápili. Našim chlapcom 

ďakujeme za predvedenú hru 

a bojovnosť. 

 

RUBRIKA       SÚŤAŽE 
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Okresné kolo v bedmintone 

 

Našu  školu v tomto športe   

reprezentovali tradične dve  

družstvá. Chlapci si  po  súboji    

vybojovali I. miesto  a postup  na  

krajské  kolo  a dievčatá  obsadili  

po  peknom  výkone II. miesto.  

Chlapci  na  krajskom  kole  

obsadili V. miesto v skupine. 

 

  

  

 

 

         Veľký futbal 
V tomto  školskom  roku   nám naše predsavzatia 

väčšinou  vychádzajú,  dokazujú  to  výsledky  vo  

všetkých  športoch. 

Aj  vo  veľkom  futbale  sme  obsadili   bronzovú  

medailovú priečku. 

Hoci  možno  sme  mierili  trochu  vyššie, 

možno  nabudúce to  vyjde.   

SILNÁ RUKA S ÚSPECHOM 
 

Dňa 8.11.2018 sa konalo v Tvrdošíne 

stredoslovenské kolo súťaže Silná ruka 

stredoškolákov- armwrestling. Našu 

školu reprezentovali  štyria žiaci, ešte len 

prváci, a napriek tomu sme mali 

dve  umiestnenia v prvej desiatke.  

Matúš Hanuliak sa  umiestnil na 

piatom mieste. Chlapci riadne zabojovali 

a milo prekvapili. 

RUBRIKA       SÚŤAŽE 
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RUBRIKA       SÚŤAŽE 

POLROČNÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ  
Všetci žiaci našej školy mali 

možnosť prihlásiť sa do 1. ročníka 

polročného volejbalového turnaja, 

ktorý zorganizovala SOŠt 

v spolupráci s CVČ. Tí, ktorí tak 

urobili, zostavili svoje tímy 

a v stredu 30. 01. 2019 si 

navzájom zmerali svoje sily. Bolo 

sa veru na čo pozerať. Každý 

chcel byť víťazom, a tak sa úplne 

prejavila súťaživosť našich 

žiakov. Motiváciou neboli len 

vecné ceny, ale aj fakt, že 

absolútny víťaz si zahral s tímom, 

ktorý vytvorili učitelia. Víťazom 

sa napokon (aj po neskutočne 

napínavom súboji proti IV.C) stal 

tím z III.C, ktorým sa podarilo 

zdolať aj učiteľov, aj keď zápas 

bol veľmi vy rovnaný - 25:23.  

Sme radi, že máme na našej škole toľko žiakov inklinujúcich k športu, a to nás ženie 

vpred pri organizovaní podobných športových popoludní. Už teraz sa tešíme na 

ďalší ročník. 

 

 



Strojárnik    2018/2019 

 

20 
 

  

RUBRIKA       SÚŤAŽE 

Stavebný maratón 
Centrum voľného času pri SOŠt v 

spolupráci s SOŠt zorganizovalo prvý 

ročník stavebnej súťaže sMARATÓN. 

Poslanie súťaže je podporiť tvorivosť 

mladých ľudí formou nadobudnutia 

zručností v stavebných softvéroch a ich 

využívaním pri riešení problémov v 

stavebnej projekcii a architektonickom 

navrhovaní. 

Do súťaže sa mohli zapojiť žiaci I. až IV. 

ročníka SOŠt vyplnením prihlášky do 

21.01.2019.  

Súťažné práce posúdila odborná porota, 

ktorú vymenujú vyhlasovatelia súťaže. 

Hodnotilo sa splnenie úloh, grafická časť 

a čas prevedenia úloh. Udelené budú tri 

ceny v každej kategórii a cena za 

celkové umiestnenie v rámci súťaže 

sMARATÓNu. Vyhlásenie výsledkov sa 

uskutočnilo vo februári 2019. Súťažiaci 

boli odmenení zaujímavými cenami.  

Stavebný maratón kategória AutoCAD 

2D 

Do prvej kategórie súťaže sMARATÓN sa 

prihlásilo 23 žiakov. Žiaci si porovnali 

zručnosť v programe AutoCAD 2D, kde 

mali nastaviť štýly kótovania, textu, 

hladiny, tabuľky, či zhotoviť bloky, či 

zakresliť pôdorys RD s časovým 

obmedzením. Všetkým sa darilo výborne a 

pri hodnotení zadaní boli rozdiely 

minimálne. Na prvom mieste sa umiestnil 

žiak II. ročníka Dávid Gurka, na druhom 

mieste sa umiestnili Jakub Holubjak a 

Lukáš Stas, na treťom mieste sa umiestnil 

Dávid Brišák. Všetkým súťažiacim 

ďakujeme za účasť a v ďalších kategóriách 

súťaže prajeme málo stresu, rozvahu v 

uvažovaní a rýchle „klikanie“. 
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RUBRIKA       SÚŤAŽE 

Stavebný maratón kategória REVIT 
 Dňa 29.01.2019 sa konala kategória Revit 

súťaže sMARATÓN. Žiaci mali na základe 

podkladov zhotoviť 3d dom, nadefinovať 

podlahy, stropy, steny, strechy, okná, či 

urobiť render. Na prvom mieste sa 

umiestnil Dávid Brišák, na druhom mieste 

sa umiestnili Blažej Luscoň a na treťom 

mieste sa umiestnil Patrik Hucík. Všetkým 

zúčastneným ďakujeme za účasť a tešíme sa 

na ďalších výhercov. 

 

Sladká odmena 
Tradične po piatich 

mesiacoch získavania vedomosti 

a zručnosti nastalo 31. januára 

zhodnotenie práce a snahy. 

Sladkú odmenu a príspevok na 

exkurziu, výlet získala trieda 

III.C, ktorá vyhrala súťaž 

,,Najlepšia dochádzka“.  

Naopak najhoršiu 

dochádzku mala trieda I.H.  

Najlepší prospech mala trieda 

I.C, najhorší III.B. Najlepší 

priemer z odborného výcviku 

mala trieda III.A, najhorší trieda 

I.F.  Najlepším blahoželáme a 

všetkým prajeme, aby druhý 

polrok bol úspešnejší. 
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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 krížovku v rubrike Logické okienko, riešenie, 

meno a priezvisko, triedu, napíš sem: 

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

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

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

Kupón odovzdaj p. uč. Mgr. J. Časovej a zapoj sa do súťaže o skvelé 

ceny.  

RUBRIKA       LOGICKÉ OKIENKO 

OSEMSMEROVKA 
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