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A opäť tu máme nový školský 

rok a s ním aj 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 činnostiach a exkurziách, 

ktoré sme zažili tieto prvé dva 

mesiace, ale aj zaujímavé súťaže či 

logické okienko. Vraciame sa aj na 

koniec minulého školského roka 

a venujeme sa júnovým aktivitám, 

ktoré sme zažili a nestihli vám o nich 

napísať.  

Nezabudnite sa zapojiť do 

súťaže (rubrika Logické okienko) 

a vyhrať skvelé vecné ceny.  

Ak by ste mali akékoľvek 

pripomienky, nápady alebo čokoľvek 

iné, neváhajte nás osloviť   

  ... vaša redakcia 
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ÚŽAS – KOŽaZ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRIKA       KOŽAZ 

V mesiaci október sa pre žiakov 

tretích ročníkov uskutočnil Kurz na 

ochranu života a zdravia – KOŽAZ. Jeho 

cieľom je zvýšiť u žiakov telesnú zdatnosť, 

psychickú odolnosť, sebavedomie 

a pripraviť ich na mimoriadne situácie 

v živote. Snahou všetkých pedagógov bolo, 

aby si žiaci odniesli do života čo najviac 

praktických a teoretických vedomostí.  

Prvý deň sme strávili v telocvični, 

kde sa žiaci zdokonalili v zdravotnej 

príprave. Oboznámili sa so základmi prvej 

pomoci, dokonca mali možnosť odskúšať si 

resuscitáciu. Ďalšou zaujímavou časťou 

bola streľba, v rámci ktorej sme sa naučili 

strieľať zo vzduchovky. Strieľalo sa na terč 

v ľahu aj v stoji. Naši telocvikári nás 

potrápili s topografiou, pričom nám ukázali 

ako narábať s buzolou, orientovať sa na 

mape, či určiť svetové strany pomocou 

polohy slnka v čase a priestore. Venovali 

sme sa aj dopravnej výchove, kde sme si 

v krátkosti pripomenuli zásady bezpečného 

správania sa na cestách.  
 

 

Druhý deň nás čakala túra, ktorá 

bola pre všetkých nezabudnuteľná. Vybrali 

sme sa do Kvačianskej doliny. Čakala na 

nás príjemná prechádzka v malebnom, 

horskom prostredí, ktorá sa každému vryla 

do pamäte. Videli sme veľmi pôsobivý 

skalný útvar Jánošíkova hlava, rokliny, a na 

konci malebné Mlyny Oblazy. Naša cesta 

bola o to zaujímavejšia, že nám počasie 

doprialo naozaj veľa slnečných lúčov. 

Počas našej cesty boli žiaci vedení 

k ochrane, úprave, čistote prírodného 

prostredia a k poznávaniu prírodných 

úkazov. 

Tretí – posledný deň sme sa vybrali 

ku našej Oravskej priehrade. Vzali sme si 

so sebou vrecia a náš cieľ bol jasný – 

vyčistiť okolie priehrady od odpadkov 

rôzneho druhu. Nakoniec sme si za odmenu 

v altánku opiekli klobásu, posedeli, a takto 

príjemne zakončili kurz.  
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  Po stopách  
histórie  
Oravy 

 

Štvrtáci sa každoročne vydávajú po stopách histórie Oravy.  Tak tomu bolo aj 28. 

septembra. Navštívili jej dominantu, Oravský hrad, jeden z najnavštevovanejších 

hradov. 

 Oravské hradné bralo, na 

ktorom sa nad hladinou 

rieky Oravy a nad 

obcou Oravský Podzámok 

vypína Oravský hrad, bolo 

oddávna opevneným hradiskom. 

Prvý raz sa hrad v písomných 

zmienkach spomína až v druhej 

polovici 13. storočia.   

Návštevníkom  ponúka 

množstvo zaujímavostí. 

Najvyššia časť hradu je vo 

výške 112 metrov nad hladinou 

rieky Orava.  

Po prekonaní viac ako 

300 schodov sa vám z hradu 

naskytne krásny pohľad na 

okolité kopce. Okrem týchto 

úchvatných výhľadov ponúka  

hrad omnoho viac. Presvedčili 

sa o tom i štvrtáci našej školy. 

 
 

RUBRIKA       EXKURZIE 
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RUBRIKA       EXKURZIE 

Sprievodca im priblížil, ako 

prebiehal život na hrade 

v minulosti. Previedol ich hradom 

a ukázal  miestnosť, kde sa 

uzatvárali rôzne dohody. 

Pozornosť pútali spoločenské 

miestnosti zdobené portrétmi 

vlastníkov hradu Thurzovcov, 

spálne šľachty i slúžok, zbrane 

a v neposlednom rade aj hradná 

studňa, ktorej voda, ako sa neskôr 

zistilo, bola kontaminovaná. Ľudia 

žijúci na hrade boli preto istý čas 

nútení piť pivo či víno. Študenti sa 

prešli aj popod tri hradné brány. 

Tie slúžili v minulosti aj ako 

obranný systém. Do niektorých 

častí hradu sa žiaci žiaľ nedostali, 

kvôli rekonštrukcii. 

 
Oravský hrad je miestom, kde sa človek prenesie v čase o niekoľko 

storočí späť. To mu umožní pozastaviť  sa, zamyslieť sa a oddýchnuť 

si. Aj to sú dôvody, prečo sa tu tak radi vraciame a zvyšujeme jeho 

návštevnosť. 

 
Anton Kutlák 
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RUBRIKA       EXKURZIE 

Návšteva Múzea SNP v Banskej Bystrici 

 Dňa 9. októbra 2018 sme spolu so 

žiakmi prvých ročníkov navštívili 

Múzeum SNP v Banskej Bystrici. Vybrali 

sme sa tak po stopách minulosti, ktorá pre 

nás, ale i celý svet znamenala veľké 

zmeny.  

Touto návštevou sme si pripomenuli už 

74. výročie Slovenského národného 

povstania. Naši žiaci boli rozdelení na 2 

skupiny. Lektori múzea nás oboznámili 

s udalosťami, priebehom a výsledkami I. 

a II. svetovej vojny. Hneď v úvode 

prehliadky nám bol premietnutý krátky 

dokument, ktorý opisoval ťažký život 

ľudí počas tohto obdobia. Ústrednou 

témou expozície bol protifašistický odboj 

a udalosti Slovenského národného 

povstania. Mali sme možnosť vidieť 

uniformy vojakov, fotografie, mapy, 

bojovú techniku, propagačné letáky, či 

väzenské oblečenie. 

Odborný výklad sprievodcov 

zaujal žiakov i vyučujúcich, pretože bol 

podaný veľmi vhodnou a zaujímavou 

formou. 

Po skončení prehliadky si žiaci 

pozreli rozsiahly parkovo upravený areál, 

v ktorom je vybudovaný skanzen ťažkej 

bojovej techniky používanej v 

Slovenskom národnom povstaní. Pri 

vstupe do areálu sa nachádza 

najzaujímavejší autentický exponát, 

lietadlo Li 2., z ktorého sme boli všetci 

nadšení.  

V dnešnej dobe akoby sa mladí 

ľudia pomaly dištancovali od histórie. Aj 

vďaka takejto exkurzii sa stretnú 

s konkrétnymi pozostatkami vojny a už to 

pre nich nebude len učebná látka 

z dejepisu, ale niečo skutočné, čo 

ovplyvnilo našu budúcnosť. 
 

 

Vplyv Slovenského národného povstania na povojnový vývoj na Slovensku a potreba 

dokladovať, a predovšetkým zachovať dokumentáciu o aktívnej účasti Slovákov v 

boji proti fašizmu a o utrpení, obetiach a stratách, ktoré spôsobil ľudstvu nacizmus v 

rokoch druhej svetovej vojny, viedli v roku 1955 k vzniku Múzea Slovenského 

národného povstania. 
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Mládež v pohybe – spolu dokážeme viac 

V rámci projektu „Mládež 

v pohybe“ sme sa zamerali na jeden 

veľmi aktuálny problém, a to, že 

súčasná mládež javí o našich 

seniorov umiestnených 

v zariadeniach čoraz menší záujem.  

Spoliehajú sa na to, že je o nich 

dobre postarané, že majú svoje 

rodiny, ktoré sa majú o nich 

zaujímať. Nevnímajú potrebu 

s nimi rozprávať, počúvať ich, 

pretože sa ich to osobne nedotýka. 

Neuvedomujú si, že niektorí svoje 

rodiny už nemajú a jediný záujem 

o nich prichádza zo strany 

personálu. Aktívna spolupráca 

medzi generáciami je nevyhnutná – 

vypestujú si návyky, ktoré budú 

môcť aplikovať pri svojich 

blízkych.  Možnosť spolupráce so 

seniormi možno navonok pre 

mladých znie namáhavo, ale nie 

nemožno.  

Ľudové melódie, vtipné 

scénky, tvorivé dielne a k tomu 

všetkému aj mladí, nadšení ľudia 

v krojoch. Tak tomu sa hovorí 

dokonalá kombinácia. S takýmto 

programom sme navštívili 

dôchodcov v Zariadení pre seniorov 

v Námestove. Našim cieľom bolo 

spríjemniť im predpoludnie, potešiť 

ich, priviesť na iné myšlienky 

a vyčariť úsmev na ich tvárach.  

 
 

RUBRIKA       PROJEKTY 

Návšteva Zariadenia pre seniorov v 

Námestove 
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RUBRIKA       PROJEKTY 

Zvuk heligónok a saxofónov ich 

natoľko očaril, že sa do spevu zapojil úplne 

každý. Piesne sa striedali s veselými 

scénkami a nakoniec si samotní 

dôchodcovia mohli vyskúšať v rámci 

tvorivých dielní zdobenie medovníkov, 

ktoré môžu potom venovať svojim 

blízkym, alebo osobám, ktorým sa chcú za 

niečo poďakovať. Túto možnosť využili 

a zistili, že to nie je až také ľahké, ako sa 

zdá na prvý pohľad. A preto im s tým 

veľmi radi pomohli naši žiaci.  

Projekt pozostával z niekoľkých fáz, 

v rámci ktorých sme sa navzájom spoznali 

a vďaka spoločnej debate sme sa s nimi  

zoznámili, navzájom sa počúvali 

a prijímali cenné informácie hlavne 

ohľadom folklóru.Folklór je 

nevyčerpateľná studnica, z ktorej sa vždy 

dá čerpať a ktorá je blízka všetkým 

generáciám, predovšetkým na hornej 

Orave. Žiaci zapojení do projektu majú 

k nemu naozaj blízko. 

Pripravené bolo aj občerstvenie 

v podobe koláčov, medovníkov či ovocia, 

a okrem toho dostal každý účastník, 

seniori aj žiaci,  na záver pamiatkový 

predmet. V rámci jednotlivých fáz išlo o 

obojstranné učenie sa, pri ktorom sme sa 

snažili budovať aj vzájomný rešpekt.  
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RUBRIKA       SÚŤAŽE  
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RUBRIKA       SÚŤAŽE  

POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! 
Opäť tu máme súťaž o najlepšiu dochádzku tried! Máte celý polrok na to, aby ste 

zabojovali o super ceny! 
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SÚŤAŽ V STAVBE RODINNÉHO DOMU Z VLNITEJ LEPENKY 

 

Od decembra prebiehala na našej škole ,,Súťaž stavby z vlnitej lepenky“ s témou: 

Rodinný dom. 5. ročník súťaže dopadol na výbornú a vo výsledných modeloch sa odrazila 

šikovnosť, kreativita a odborná znalosť našich žiakov. Na priebeh a realizáciu modelov 

dohliadalo odborné oko koordinátorov jednotlivých skupín.  

Do súťaže sa zapojilo 8 družstiev (1 družstvo – 3 žiaci). Svojej úlohy sa zhostili naozaj 

excelentne a vďaka ich zodpovednému prístupu môžeme teraz obdivovať výsledky ich 

práce.    
 

1. miesto získal model č. 4, 

ktorý zhotovili Matúš Stašák, 

Martin Mokoš 

 

2. miesto získal model č. 1, 

ktorý zhotovili Šimon Topor, 

Peter Vonšák 

 

3. miesto získal model č. 2, 

ktorý zhotovili Daniel Večerek, 

Lukáš Madleňák 

 

Na záver sa 18. 06. 2018 

konalo slávnostné 

vyhodnotenie spojené 

s odovzdávaním cien 

Všetkým žiakom sa chceme poďakovať za účasť a zodpovedný prístup. Už teraz 

sa tešíme na budúci ročník súťaže. 
 

Odborná porota pridelila body v jednotlivých kategóriách a určila nasledovné 

poradie: 
 

RUBRIKA       SÚŤAŽE 
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RUBRIKA       SÚŤAŽE 

„Môj originálny 
citatelský 
denník“ 

 Všetci žiaci našej školy mali možnosť zapojiť sa do literárnej súťaže: „Môj 

originálny čitateľský denník.“ Ich úlohou bolo do 18.05.2018 odovzdať originálne 

spracovaný denník, ktorý bude obsahovať minimálne 5 rozborov literárnych diel, ilustrácie 

a zaujímavý obal. Pri hodnotení prideľovala komisia body za literárny rozbor diel, 

gramatiku, formu denníkov a kreativitu.  

Po sčítaní bodov sa rozhodlo, že do krajského vyhodnotenia súťaže postúpili: 

 

Denník 1 vytvorený tímom v zložení: Bianka Ondrigová, Eva Slovíková, Matej Miček  

Denník 2 vytvorený tímom v zložení: Adam Zavoďančík, Ľubomír Judiak, Andrej Jakubjak  

   

V školskom kole boli denníky, ktoré sa umiestnili na prvých dvoch miestach odmenené 

vecnými cenami a ostatným účastníkom sa ušla sladká odmena. 

 

Začiatkom júna sa konalo krajské kolo v Žiline. Odborná komisia posúdila denníky, 

ktoré vyhrali v školských kolách. V silnej konkurencii sa našim naozaj darilo. Denník 2, 

vytvorený žiakmi II.A zaujal vo všetkých kategóriách a získal 1. miesto.  

 

Gratulujeme! 
  
 

 ˇ  ˇ 
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Súťaž: Rodinný dom 

VELUX – Bratislava 

 

Počas horúceho dňa, 19. júna 2018, 

sa odborníci z praxe, architekti 

a zástupcovia spoločnosti  Velux a ŠIOV 

stretli so študentami v Bratislave, aby 

slávnostne vyhlásili výsledky 10. ročníka 

súťaže Rodinný dom VELUX. 

    Žiakom našej školy: Erikovi 

Djobekovi, Blažejovi Luscoňovi a Dávidovi 

Gurkovi sa v ťažkej konkurencii síce 

nepodarilo získať popredné ocenenia, no aj 

napriek tomu využili rady a odbornú kritiku 

poroty. Okrem toho získal každý 

zúčastnený nové skúsenosti do praxe, 

spoznal nových ľudí a zažil neopakovateľný 

zážitok.   

 

My sa už teraz nevieme 

dočkať 11. ročníka súťaže. A 

dúfame, že takisto aj Vy! 
 

RUBRIKA       SÚŤAŽE 
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RUBRIKA       UDIALO SA 

ŠTUDENTSKÁ  

KRVI 
KVAPKA  

Podľa čoho spoznáte dobrého 

žiaka? Podľa dobrých známok? Ľudí, 

ktorí potrebujú krv, vaše známky vôbec 

netrápia. Ich zdravie, či život závisí od 

vašej ochoty darovať krv. Pre nich je 

hrdinom žiak každej krvnej skupiny. 

Žiaci zo Strednej odbornej školy 

technickej v Námestove prijali výzvu 

a prekonali svoje obavy.  Zdolali svoj 

strach z ihiel a množstva odobratej krvi 

a 16. 10. 2018 ochotne prišli, aby 

pomohli tým, ktorí to naozaj potrebujú.  

Rozhodnutie darovať krv má 

veľmi veľký význam, pretože môžete 

zachrániť niekomu život, a preto sme 

veľmi hrdí na našich žiakov aj kolegov, 

že sa aktívne a opakovanie zapájajú do 

Študentskej kvapky krvi. K tomuto 

rozhodnutiu sa odhodlalo 63 ľudí, a tak 

pomohli doplniť životodarnú tekutinu 

Transfúznej stanici z Martina.  
 

VŠETKÝM DARCOM 

ĎAKUJEME! – Tým, že 

ste darovali krv, ste 

darovali život. 
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RUBRIKA       UDIALO SA 

Všetci obdivujeme hrdinov, túžime sa ocitnúť na ich mieste, žiť ich životy a vo 

všetkom napodobňovať ich veľké činy. Najmä dospievajúca mládež cíti potrebu 

identifikovať sa s niekým lepším, výnimočným, no častokrát zabúdame na to, že skutoční 

hrdinovia nie sú tí z televíznych obrazoviek, ale nenápadne žijú medzi nami. 

Anketa Detský čin roka už dve desaťročia predstavuje príbehy malých hrdinov, 

ktorí svojím konaním pozitívne ovplyvňujú svet okolo nás. Niektorí zachránili ľudský 

život, iní sa príkladne starajú o mladších súrodencov, chorých príbuzných. Práve na tomto 

skutočnom hrdinstve je založený scenár divadelného predstavenia v anglicko-slovenskom 

jazyku pod názvom The Heroes (Hrdinovia). Žiaci mali možnosť zoznámiť sa s postavami 

hrdinov, ktorí dokážu svojím príbehom diváka osloviť, a zároveň si obohatiť anglickú 

slovnú zásobu a frázy z reálneho života. 

 

aNgLiCKé diVaDLo 
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Vždy, keď si kúpite náš 

časopis Strojárnik a vyriešite 

tajničku, ktorá sa nachádza na 

zadných stránkach, v rubrike 

Logické okienko, máte možnosť 

zabojovať o skvelé ceny.  

Z množstva správnych 

odpovedí, ktoré ste odovzdali, sme 

vyžrebovali Petru Lachovú 

a Adama Štefanigu. Výhercom 

blahoželáme a vám ostatným 

prajeme viac šťastia nabudúce.  

IMPULZY – Námestovské autorské čítania 
Dom kultúry v Námestove 

organizoval dňa 08. októbra 2018 už VII. 

ročník „Námestovských autorských 

čítaní“, čím nadviazal na úspešné 

predchádzajúce ročníky, na ktorých 

spisovatelia propagovali slovenskú 

literatúru medzi stredoškolskými 

študentami. V priestoroch mestskej 

knižnice čítali zo svojej tvorby Miloš 

Janoušek a Jaroslav Klus. Celé podujatie 

moderoval Peter Zemaník.  

Žiaci III.C, ktorí sa podujatia 

zúčastnili, si vypočuli krátke ukážky 

a dozvedeli sa niečo zo života súčasných 

spisovateľov. Cieľom autorského čítania 

bolo popularizovať čítanie súčasnej 

slovenskej poézie a prózy a inšpirovať  

k písaniu vlastnej tvorby.  

 

 

Nezabudnite 

vylúštiť krížovku 

a kupón 

odovzdať Mgr. 

Júlii Časovej  

 

RUBRIKA       UDIALO SA 
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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. 

Cesta bola dlhá, ale naši žiaci si ju spríjemnili hudbou 

a spevom. 

 

RUBRIKA       UDIALO SA 

WIELICZKA 

Myslíte, že na konci 

školského roka sa toho už veľa 

nedeje? Opak je pravdou. CVČ pri 

SOŠt v Námestove zorganizoval 27. 

06. 2018 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.  
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Sem, sem všetci volejbaloví 

nadšenci! 

Ak máš rád šport, 

a predovšetkým volejbal, tak 

neváhaj! Vytvor aj so svojimi 

spolužiakmi tím (minimálne 6 osôb) 

a zapoj sa do volejbalového turnaja, 

ktorý plánujeme. Okrem toho, že sa 

skvelo zabavíš, spoznáš nových ľudí 

a urobíš aj niečo pre seba a svoju 

kondíciu.  

Jednotlivé zápasy budú 

prebiehať v poobedných hodinách 

(po vyučovaní) – postupovať sa 

bude podľa rozpisu. Ale o tom – 

potom. Najskôr sa prihlás. A urob 

tak čo najskôr u Mgr. Časovej. 

Volejbalový  

turnaj 

RUBRIKA       ŠPORT 

ÚČELOVÉ  

 
CVIČENIA 

Žiaci  SOŠ  technickej  sa  každoročne 

počas ÚC a KOŽaZ  zúčastňujú viacerých  

turistických  aktivít. 

I. ročník  pravidelne  navštevuje 

Juráňovu  dolinu   v Oraviciach ,  kde  okrem  

krás  prírody  získavajú aj  teoretické  

vedomosti  z viacerých  oblastí. 

II. ročník  sa  zúčastňuje  v oblasti  

Malej  Fatry turistickej  akcie  v Jánošíkových  

dierach,  kde sa taktiež  popri  turistike 

zameriava na  environmentálnu, zdravotnú, 

požiarnu, dopravnú výchovu  a topografiu. 

III. ročník v rámci  ÚC spoznáva  krásy  

Šútovských   vodopádov. 

 

Veríme,  že  krásy  týchto  oblastí  zanechajú  v žiakoch pozitívny   vzťah 

k prírode  a k životu. 

 

 turnaj 
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Po  dlhej  dobe  nás  na  OK 

v cezpoľnom  behu reprezentovali  

nielen  chlapci, ale  aj  dievčatá. 

Chlapci :  Vonšák  Peter 

   Tomaštík  Andrej 

                 Kysel Ján 

Chlapci  po  peknom  výkone  získali  I. 

miesto a postúpili  na  KK do  

Liptovského  Mikuláša,  kde  v tvrdej  

konkurencii získali  6. miesto 

 

Dievčatá :  Janka  Kavoňová 

    Michaela Vojtasova 

    Monika  Klinovská  

Dievčenské  družstvo  obsadilo  pekné  

III. miesto. Žiačka Janka Kavoňová  

v jednotlivkyniach získala  I. miesto  

a postúpila na  KK do  L. Mikuláša, kde 

napokon  obsadila  v tvrdej  konkurencii 

12 miesto. 

 

Našu školu reprezentovali:  

 

Florek Martin 

Dominik MIchlík 

Andrej  Tomaštík 

Peter Vonšák 

Ján Kysel 

 

Po  víťazstve  na  okresnom  kole nás 

nesklamali  ani  na  krajskom  kole 

a obsadili  pekné  II. miesto. 

 

 

OKRESNÉ KOLO 

V CEZPOĽNOM BEHU 

KRAJSKÉ  KOLO  ŽUPNÁ 

KALOKAGATIA 

 

RUBRIKA       ŠPORT 
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RUBRIKA       ŠPORT 

Športový 
deň 

 

Koncom júna sme 

v spolupráci s CVČ 

zorganizovali deň, plný zábavy, 

športu, hier a súťaženia. 

Pozostával z množstva aktivít, 

ktoré by sme mohli rozdeliť do 

dvoch kategórií, a to pohybové 

a oddychové.  

V pohybových 

aktivitách  sa žiaci snažili trafiť 

šípky do terča, navigovať 

spolužiaka cez prekážkovú 

dráhu, zvládnuť hru Twister, či 

dostať čo najviac osôb do 

vymedzeného priestoru. 

K oddychovým 

aktivitám sme zaradili fúkanie 

balónov na čas, hru Aktivity, 

súťaž s autíčkami na ovládanie 

a streľbu zo vzduchovky 
 

Žiaci vytvorili družstvá, v ktorých potom súťažili. Rôzne typy aktivít mali 

podporiť súťaživosť, spoluprácu v skupine a vzájomnú dôveru.  

Na záver bolo vyhlásené poradie jednotlivých družstiev. Víťazi boli odmenení 

sladkými odmenami.  
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Dňa 27. 6. 2018 sa na 

našej škole 

uskutočnila športová 

akcia -olympijský deň. 

„Olympijský deň“ je 

príležitosť na to, aby 

motivoval všetkých 

ľudí k tomu, že budú 

vykonávať čo i len tie 

najjednoduchšie 

aktivity, aby boli viac 

fyzicky aktívni. 

Z aktuálnych možností 

realizácie populárnych 

športov našej školy, 

o ktorých je záujem 

medzi našimi žiakmi, 

sme vybrali plážový 

volejbal.  

Napriek tomu, že počasie nebolo ideálne sa akcia nadmieru 

vydarila a s chuťou sme si zacvičili pod vlajkou piatich 

kruhov. 

 

RUBRIKA       ŠPORT 
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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. Žrebovanie sa uskutočni v januári (na konci 1. polroka).  

RUBRIKA       LOGICKÉ OKIENKO 
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RUBRIKA       LOGICKÉ OKIENKO 

Vyplňte svoj voľný čas ! 

....napr. aj tým, že skúsite 

vyriešiť nasledujúce úlohy 

 

SUSEDIA – úloha pre náročných 

 

Túto logickú hádanku údajne vymyslel Albert Einstein a 

údajne ho 98% ľudí vôbec nevyrieši. 

Je rada piatich domov, pričom každý má inú farbu. V 

týchto domoch žije päť ľudí rôznych národností. Každý z 

nich chová iné zviera, rád pije iný nápoj a fajčí iné 

cigarety.  

1.Brit býva v červenom dome.  

2.Švéd chová psa.  

3.Dán pije čaj.  

4.Zelený dom stojí hneď vľavo od bieleho.  

5.Majiteľ zeleného domu pije kávu.  

6.Ten, kto fajčí Pall Mall, chová vtáka.  

7.Majiteľ žltého domu fajčí Dunhill.  

8.Človek z prostredného domu pije mlieko.  

9.Nór býva v prvom dome.  

10.Ten, kto fajčí Blend, býva vedľa toho, kto chová 

mačku.  

11.Ten, kto chová kone, býva vedľa toho, kto fajčí 

Dunhill.  

12.Ten, kto fajčí Blue Master, pije pivo.  

13.Nemec fajčí Prince.  

14.Nór býva vedľa modrého domu.  

15.Ten, kto fajčí Blend, má suseda, ktorý pije vodu. 

 

Kto chová rybičky? 

DEŇ 

"Ak deň po zajtrajšku je 

včerajšok, potom 'dnes' bude 

tak vzdialený od nedele ako 

deň, ktorý bol 'dnes', keď 

deň pred včerajškom bolo 

zajtra!" 

Ktorý deň v týždni je tento 

výrok pravdivý? 

 

ŠOFÉROVANIE 

Jedno dievča, ktoré sa učilo 

šoférovať, išlo v 

jednosmernej ulici opačným 

smerom, ale neporušilo 

žiaden právny predpis.  

Prečo? 

 

MEDVEĎ 

Stretol sa raz človek s medveďom. Okolo bola pustatina, 

nablízku nebol iný človek ani iný medveď. Obaja sa 

poriadne zľakli a začali utekať. Človek utekal smerom k 

severu, medveď smerom k západu. Človek sa zastavil, 

zamieril presne smerom na juh a medveďa zastrelil. Akej 

farby bol medveď? 

Ak to neviete, pomôžem vám: keby medveď bežal 3,14-

krát rýchlejšie než človek (stále na západ), mohol tento 

človek vystreliť priamo pred seba, ale pre korisť by musel 

ísť na juh. 

KOZA, VLK A KAPUSTA 

Roľník sa vracia z trhu, kde kúpil kozu, mladého vlka a 

kapustu. Na ceste domov sa musí preplaviť cez rieku. 

Jeho loďka je malá, a preto môže na ňu so sebou vziať iba 

jednu z troch vecí. Na brehu nemôžu zostať koza a 

kapusta (pretože by ju koza zjedla), ani koza s vlkom 

(pretože by ho koza pokúsala.) 

Ako dostane všetko na druhý breh (bez ujmy)? 

VÝŤAH 
Jeden muž žije na desiatom 

poschodí a každý deň zíde do 

práce výťahom. Ale keď sa 

večer vracia, ide na siedme 

poschodie výťahom a potom 

peši po schodoch na desiate 

poschodie. Priamo na desiate 

poschodie ide výťahom iba ak 

je ešte niekto vo výťahu alebo 

ak v ten deň pršalo. 

  

Prečo? 

Správne odpovede 

a riešenie sudoku nájdeš 

v budúcom čísle časopisu 

Strojárnik  



Strojárnik    2018/2019 

 

23 
 

 

 

 
 

 

 

 

Ď 

A K 

U

 
 

Ď 

STROJÁRNIK   
časopis Strednej odbornej školy technickej 

 

ADRESA:   Komenského 496/37, 029 01 Námestovo 

ŠÉFREDAKTOR:  Martin Florek 

REDAKTORI, PRISPIEVATELIA GRAFICKÁ ÚPRAVA: 

Bianka Ondrigová; Eva Slovíková, Matej Miček, Matúš Pojezdala, Lukáš Lepáček, 

Anton Kutlák, Adrián Harmata 

 

ŠKOLSKÝ ROK  2018/2019 

ROČNÍK  VIII 

ČÍSLO   1 

Počet strán   24 

Počet výtlačkov  100 

Zodpovedná za tlač  Mgr. Júlia Časová 

Nabudúce nájdete v časopise STROJÁRNIK aj tieto zaujímavosti: 

 

 Vyhodnotenie projektu – Záložka do knihy spája slovenské školy 

 Informácie o priebehu projektov 

 Imatrikulácia 

 Mikuláš na škole 

 Vianočná akadémia 

 Lyžiarsky výcvik 

 

J 
E 

M E 
! 


