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ZDRAVÍME VŠETKÝCH ČITATEĽOV ŠKOLSKÉHO 

ČASOPISU STROJÁRNIK! 
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UDIALO SA 

 

CVČ 

 

SÚŤAŽE 

 

PROJEKTY 

 

VOĽNÝ ČAS 

 

LOGICKÉ OKIENKO 

 

 

A opäť tu máme nové číslo 

časopisu Strojárnik. Niektorí už 

opustili naše rady, ale nie preto, 

žeby sa im tu nepáčilo, ale preto, 

lebo sa im už skončili ich sladké 

študentské časy. Zato sme ale 

pribrali do našej redakcie novú 

krv, čo nás veľmi teší.  

V tomto čísle nájdete nielen 

informácie o našich činnostiach, 

projektoch a aktivitách, ktoré sme 

zažili tieto prvé dva mesiace, ale aj 

o fungovaní CVČ, krúžkoch či 

zaujímavých súťažiach. Nakoniec 

sme sa postarali aj o váš voľný čas 

a v rámci logického okienka si 

môžete vylúštiť osemsmerovku.     

Ak by ste mali akékoľvek 

pripomienky, kreatívne nápady 

alebo čokoľvek iné, neváhajte nás 

osloviť   

 ... vaša redakcia 
 

ŠÉFREDAKTOR 

Martin Lukáš 

 

REDAKTORI 

A FOTO 

Tobiáš Mikunda 

Lívia Mikosová 

Rebeka Orčová 

Karol Vonšák 

Kristína Rypáková 

Jozef Mikos 
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NAVŽDY SA ZACHOVÁ .... TÁ NAŠA STUŽKOVÁ 

IV.C už mala všetko pripravené, sála vybavená, šaty kúpené ... ale .... nakoniec sa to 

všetko vyvinulo úplne inak. Kvôli pandémii to všetko museli presunúť do triedy. Nevadí, aj 

tak to bola nádherná chvíľa, ktorú si budú pamätať celý život.  

Pán riaditeľ Ing. Jozef Kružel im pripol stužky, symbol nádeje, budúcnosti 

a dospelosti. Zaspomínali si na štyri roky na SOŠt, pripili si nealkoholickým šampanským 

a pohostili sa sladkými koláčmi. Chvíľa naozaj nezabudnuteľná.  

  

 

 

 

 

 

  

RUBRIKA       UDIALO SA 
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Tento školský rok si naši študenti opäť zmerali svoje sily na štvorčekovom papieri. Piškvorky sú 

jednoduché, rýchle, zrozumiteľné a rozvíjajú logické myslenie  tou najmenej bolestivou formou. 

Súťaž „pišQworky“ je výnimočná  svojou hravosťou, za ktorou sa skrýva premyslená stratégia. Je 

skvelá  aj tým, že úzko spája  študentov a naučí ich niečo nové. 

Po urputnom  boji a taktizovaní vzišli z radov zástupcov jednotlivých tried títo najlepší: 

 

1. miesto     Jakub Ožvalda 

2. miesto     Lukáš Lepáček 

3. miesto     Lívia Mikosová 

 

VŠETKÝM ZÚČASTNENÝM ĎAKUJEME ZA AKTÍVNU ÚČASŤ A VÍŤAZOM SRDEČNE 

BLAHOŽELÁME A PRAJEME VEĽA ÚSPECHOV V ĎALŠÍCH SÚBOJOCH. 

  

RUBRIKA       UDIALO SA 
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RUBRIKA       UDIALO SA 

23. 09. 2021 obyčajný školský a 

pracovný deň, a predsa trošku iný. Prečo bol 

iný?  

Našu školu navštívil minister 

školstva SR Branislav Gröhling. Zoznámil 

sa s priestormi teoretického a praktického 

vyučovania, a potom si podiskutoval so 

žiakmi, pedagógmi a s pani kuchárkami. 

Ďakujeme. 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR –  
Mgr. Branislav Gröhling na našej škole 

 

    Stredná odborná škola technická 

organizovala v rámci Erasmusdays  akciu 

a názvom: Darovanie krvi – mobilita tým správnym 

smerom. Nakoľko nám epidemiologická situácia 

nedovolila zorganizovať hromadný odber krvi na 

našej škole, rozhodli sme sa, že my navštívime 

v danom časovom intervale oravské nemocnice 

s cieľom darovania najvzácnejšej tekutiny.  

      Akcia bola určená nielen pre žiakov 

a zamestnancov školy, ale aj pre všetkých ľudí 

v meste, ktorí chcú spolu s nami pomôcť 

zachraňovať životy, a tým osláviť 

a podporiť Erasmusdays 2021. Tento rok sme 

obohatili Erasmusdays aj o prezentácie účastníkov 

stáže, ktorí sa akurát vrátili z dvojtýždňového 

pobytu v ČR. Svoje skúsenosti s projektom 

Erasmus+ posunuli mladším žiakom našej školy, 

ktorí sa možno zapoja do projektu nabudúce.  
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RUBRIKA       ŽŠR 

Žiacka školská rada pracuje v priebehu šk. 

roka 2021/2022 pod vedením Mgr. Júlie Časovej. 

Svoju činnosť začala na konci septembra voľbami 

predsedu a členov. Za predsedu si žiaci zvolili 

Martina Lukáša z IV.C, za podpredsedu Karola 

Vonšáka z IV.C a následne aj desať členov ŽŠR. 

Najviac hlasov spomedzi všetkých kandidátov získali 

títo žiaci: Samuel Vonšák, II.B, Jozef Mikos, II.C, 

Kristína Rypáková, II.C, Dominika Sučáková, III.C, 

Matúš Kocúr, III.A, Lívia Mikosová, IV.C, Rebeka 

Orčová, IV.C, Tobiáš Mikunda, II.B, Sandra 

Grobarčíková, I.C, Matúš Šimurda, I.C 

Krátko po voľbách, v závere mesiaca 

september, konalo prvé zasadnutie ŽŠR, kde si 

členovia dohodli plán aktivít na celý školský rok 

2021/2022.  
 

ŽŠR 

Žiacka školská rada je samosprávna skupina žiakov, ktorí ako zástupcovia svojich 

spolužiakov vyjadrujú ich názory a záujmy na pôde rady, predkladajú návrhy na nové 

aktivity v škole a hľadajú riešenia aktuálnych problémov.  

Prácou Žiackej školskej rady chceme na škole docieliť spoluprácu pedagógov a 

žiakov pri utváraní i realizácii plánov spoločnej činnosti, nahradiť pasívnu účasť žiakov na 

spoločenských podujatiach ich priamou aktivitou na výbere, príprave, realizácii i 

hodnotení, naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory 

rovesníkov z tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň 

podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov a 

zážitkovou formou si vyskúšať v malom školu demokracie a života. 
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RUBRIKA       PROJEKTY 

 Projekt ERASMUS + „CNC technológie 
v Európe – cesta k úspechu“ 

 Realizácia projektu Erasmus+ 

prepája a otvára našu školu 

európskemu vzdelaniu, rozširuje 

pracovné skúsenosti a znalosti našich 

žiakov. Hlavnou aktivitou projektu 

„CNC technológie v Európe – cesta k 

úspechu“ bolo uskutočnenie 

dvojtýždňovej odbornej praxe pre 20 

žiakov (v dvoch turnusoch), ktorej 

cieľom bolo podporiť ďalšiu odbornú 

prípravu žiakov a získanie nových 

vedomostí a zručností, na získanie 

skúseností s prácou v zmenených 

podmienkach.  

V októbri vycestovali žiaci 

SOŠt do Nového Jičína. Tu sídli VOP 

CZ, naša partnerská organizácia, ktorá 

ich počas dvoch týždňov začlenila do 

svojho „pracovného nasadenia“. Mali 

možnosť zvýšiť svoje vedomosti a 

zručnosti v novom zmenenom 

prostredí.  

Dvojtýždňový pobyt bol bohatý 

na pracovnú aj mimopracovnú činnosť. 

Žiaci nadväzovali priateľské vzťahy, 

vymieňali si odborné skúsenosti, 

konfrontovali a získavali množstvo 

nezabudnuteľných zážitkov. Netreba 

tiež samozrejme zabúdať na 

spoločenský rozmer a využitie 

voľného času účastníkov, ktorí 

navštívili významné kultúrne pamiatky 

a oddychové miesta. 

Všetci zúčastnení hodnotili 

priebeh a výsledky stáže veľmi 

pozitívne. Boli splnené všetky ciele 

dané v projekte a bol naplnený 

pracovný plán. Takisto sa upevnili sa 

aj vzájomné partnerské vzťahy medzi 

oboma partnerskými organizáciami, 

ktoré sa budú rozvíjať ďalšími 

spoločnými akciami.  
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RUBRIKA       PROJEKTY 

Celý projekt pozostával z niekoľkých fáz, 

ktoré mali byť uskutočnené v mesiaci máj. Priebeh 

realizácie projektu však ovplyvnila zlá 

epidemiologická situácia, a preto sme boli nútení 

presunúť dve fázy na september v šk. roku 

2021/2022. 

V rámci prvého májového týždňa sme 

uskutočnili prvé fázy projektu – Osvetu pomoci 

a prednášku. Členovia ŽŠR vytvorili plagátik 

o možnostiach pomoci a rozdali ho žiakom celej 

školy. Následne sme si vypočuli prednášku 

zdravotnej sestry, ktorá dennodenne prichádza do 

styku s ľuďmi, ktorí potrebujú pomoc. Žiaci si sami 

mohli vyskúšať podať prvú pomoc, poskytnúť 

umelé dýchanie, obviazať ranu, či dať postihnutého 

do stabilizovanej polohy.  

Fázu – Staň sa hrdinom – zameranú na 

darovaniu krvi sme kvôli epidemiologickým 

opatreniam museli presunúť na september, 

s nádejou, že sa situácia zlepší. Nakoľko ani 

v septembri NTS nemohla urobiť hromadný odber 

krvi na našej škole, rozhodli sme sa, že my 

navštívime ich. Vybraní žiaci našej školy navštívili 

odberové miesto v DK a darovali najvzácnejšiu 

tekutinu priamo tam.  

Koncom mája sme sa zamerali na pomoc 

životnému prostrediu – teoreticky aj prakticky. 

Najskôr sme v triedach viedli motivačné rozhovory 

na tému separovania a ochrany životného 

prostredia.  V rámci praktických aktivít sem 

vyčistili okolie našej školy, rozdali sme 

dobrovoľníkom vrecia a tí sa vybrali na svoje 

obľúbené miesta, aby ich vyčistili. Nakoniec sme 

do všetkých tried a na chodby umiestili koše na 

separovanie odpadu, ktoré na našej škole doteraz 

chýbali.  

Súťaž o najkrajšiu fotografiu zachytávajúcu 

pomoc sme nevyhlásili, nakoľko poskytnuté 

finančné prostriedky na realizáciu projektu boli 

oproti plánovanému rozpočtu značne nižšie.  

Najaktívnejších žiakov sme však v rámci ukončenia 

projektu odmenili symbolickými vecnými cenami.  

Fotky z realizovania jednotlivých fáz projektu sme 

postupne zverejňovali na našej webovej stránke a aj 

na facebookovom profile. 

PODAJ MI RUKU – 

MESIAC AKTÍVNEJ POMOCI NA ŠKOLE 
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RUBRIKA       CVČ - SIGNÁL 

V prípade akýchkoľvek nápadov, 

ktoré by žiaci chceli realizovať, sa môžu 

obrátiť na vedúcich CVČ, Mgr. Dušana 

Baľáka alebo Mrg. Danielu Plavákovú. 

Klubovňa je pre všetkých otvorená 

počas vyučovania, cez prestávky a po 

vyučovaní až do 16:30 hod.  

K dispozícii je tu 12 počítačov, 

televízia, DVD, v oddychovo-relaxačnej 

miestnosti nájdete stolný futbal, 

vzdušný hokej alebo PlayStation. 
 

                      

... sa zaoberá prácou s mladými ľuďmi. V priebehu celého školského 

roka organizuje rôzne súťaže, akcie, výlety či exkurzie. Pomocou 

záujmových krúžkov rozvíja a utvára podmienky na zdokonaľovanie a 

rozvíjanie praktických zručností a formuje návyky užitočného 

využívania voľného času. 

 

... je súčasťou SOŠ technickej v Námestove a pozostáva z 

prednáškovej miestnosti, oddychovo-relaxačnej miestnosti, knižnice, 

krúžkových miestností. Všetkým žiakom umožňuje počas voľného 

času využívať priestory, v ktorých môžu spoznať veľa nových ľudí – 

Nájdete ich na druhom poschodí v našej škole  

 

 

 

CVČ 

CVČ 

Tohtoroční  PRVÁCI ! Zoznámte sa s Centrom voľného času  Všetky potrebné 

informácie, ktoré sa týkajú fungovania CVČ nájdete na tejto strane 
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RUBRIKA       CVČ - SIGNÁL 

Stará múdrosť hovorí: „Keď si v živote zasadil čo len jeden strom, nežil si nadarmo.“     

 
CVČ pri SOŠt začína s novou tradíciou - každá prvácka trieda zasadí v areáli svoj 

stromček, o ktorý sa bude starať a on bude rásť spolu s nimi. 

CVČ „odštartovalo“ novú tradíciu 
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OSEMSMEROVKA 

RUBRIKA       VOĽNÝ ČAS 

Tajničku tvorí 49 

nevyškrtaných písmen 
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