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Burzy stredných škôl 

Aj tento rok sme na Burze stredných škôl v Námestove, Trstenej a Dolnom 
Kubíne  pomohli žiakom 9. ročníkov ZŠ a ich rodičom zorientovať sa pri výbere 
vhodnej strednej školy a predstavili sme im všetky študijné odbory našej školy.

Európsky projekt Erasmus – Tvorivé učenie (sa) – cesta k motivácii

V rámci európskeho projektu sa v auguste a septembri 2017 štyri vyučujúce 
anglického jazyka zúčastnili vzdelávania v anglickom jazyku vo Veľkej 

Británii.

Po stopách Harryho Pottera

... sa na dobrodružný výlet do Anglicka 9. septrmbra 2017 vybrali žiaci našej 
školy pod vedením Mgr. Dagmar Hujovej. Navštívili Londýn, Glasgow, 

Edinburgh a filmové Warner Bross štúdiá.

Účelové cvičenia

Vzťah človeka k prírode a spoznávanie krás rodného regiónu si prváci upevnili 
na účelovom cvičení 14. septembra 2017.

Krajské kolo kalokagatie

... pritiahlo zmiešané družstvo našej školy 21. septembra 2017. Spomedzi 10 
družstiev sme získali 6 miesto.

Súťaž v cezpoľnom behu



Po víťazstve v okresnom kole tejto súťaže nám Mário Košút zo IV.A vybojoval 
na krajskom kole v Liptovskom Mikuláši pekné 4. miesto.

Európsky deň jazykov

... sme si tento rok pripomenuli 2. októbra 2017 množstvom zaujímavých 
aktivít – prednáška, vedomostný kvíz a prezentácia národných stánkov vo 

vestibule školy.

Noc výskumníkov - Žilina

.... 11. ročník prestížneho festivalu vedy na Slovensku privítal a zaujal žiakov 
III.E a III.F triedy problematikou robotiky, automatizácie a genetiky.

Opäť v Roháčoch

Vzťah človeka k prírode a spoznávanie krás rodného regiónu si druháci 
upevnili na účelovom cvičení 4. októbra 2017.

Oravský mikrofón

... súťaž mladých moderátorov sa už po 16krát konala MsKS Tvrdošín 12. 
októbra 2017.

Úspešní vo florbale

Aj žiaci našej školy potvrdili, že v súčasnosti sa hrá najlepší florbal na Orave. 
Florbalisti z Nižnej sú na 1. Mieste v najvyššej slovenskej lige a aj naši traja 

žiaci obliekajú ich dres.

Extrapolácie 2017



Výstavu s týmto názvom v rámci odbornej exkurzie navštívila IV.A trieda. 
Cieľom výstavy bolo prezentovať históriu slovenskej výpočtovej techniky, 

predstaviť súčasný stav výskumu, štúdia a produkcie v informatike a IT.

Milión detí sa modlí ruženec

18. októbra 2017 sa k iniciatíve s týmto názvom pripojila i naša škola a tak sa 
spoločnou modlitbou pripojili k snahe o pokoj ľudského srdca a mier vo svojich 

mestách a krajinách.

Biela pastelka

... je celoslovenská dobročinná verejná zbierka na pomoc nevidiacim 
a slabozrakým. Našim dobrovoľníkom sa na tieto účely podarilo vyzbierať 113 

eur.

Výchovný koncert – mediálna výchova

... prostredníctvom piesní a textov hudobnej skupina Free Vox boli žiakom 23. 
októbra 2017 priblížené témy skutočných hodnôt v živote človeka, boja proti 

rasizmu, xenofóbii a neznášanlivosti medzi ľuďmi.

Metodický seminár učiteľov

... pod názvom „To speak, or not to speak“ sa 24. októbra 2017 konal na našej 
škole seminár pre učiteľov anglického jazyka s predstaviteľom vydavateľstva 

Oxford University Press o rozvíjaní komunikačných schopností žiakov.



Mladí bez nenávisti – kritizuj ale nehejtuj

... neformálne vzdelávanie mládeže s týmto názvom pre žiakov 1.E, 2.A a 2.B 
pripravil dobrovoľník Rady mládeže Žilinského kraja Lukáš Hrošovský. 

Stretnutie bolo zamerané na ochranu ľudskej dôstojnosti a boj proti 
neznášanlivosti.

Silná ruka

... je už 23 rokov názov súťaže o najsilnejšieho stredoškoláka a stredoškoláčku 
v pretláčaní rukou. Súťaž pre stredné Slovensko sa uskutočnila na našej škole 2. 

novembra 2017.

eTestovanie

... v jeho duchu sa niesla jeseň 2017 v spolupráci s NÚCEM. Žiaci si overili 
svoje vedomosti v matematike a v slovenskom jazyku.

Vyhrali, lebo bojovali do poslednej sekundy

... naši žiaci zvíťazili v okresnom kole florbalu, keď sa im v dramatickom  finále 
podarilo zdolať družstvo Gymnázia Trstená.

Internet v kocke

Cieľom grantového programu eŠkoly pre budúcnosť je vytvoriť simulačný 
model internetu pre didaktické účely v snahe viesť žiakov k zodpovednému 

používaniu internetu.

Medzinárodný deň knižníc



... sme si pripomenuli v rámci medzinárodného projektu Najzaujímavejšie 
podujatie školskej knižnice prostredníctvom témy Milan Rastislav Štefánik 

v trojpohľade – historický, vedný, kultúrno-umelecký.

Záložka do knihy spája slovenské školy

V rámci tohto celoslovenského projektu sme opäť vytvárali záložky do kníh. 
Tohtoročná téma záložiek znela – Literárne osobnosti môjho regiónu.

Školský časopis GesTo

V novembri 2017 nás potešilo prvé vydanie školského časopisu v tomto školskom 
roku. Bolo plné zaujímavých rubrík.

Armwrestling – celoslovenské finále

Naše družstvo v Košiciach vybojovalo 2. miesto v kategórii do 65 kg zásluhou 
Andreja Pitáka zo IV.C a 5. miesto v kategórii do 70 kg zásluhou Jána 

Šurinčíka z II.B.

Zenit – Webdeveloper a grafik – školské kolo

... jeho víťazom sa stal Filip Nešťák a Juraj Franek zo IV.F. .Filip  29. 
novembra 2017 zvíťazil aj v krajskom kole tejto súťaže a Juraj bsadil 2. miesto

Zenit v elektrotechnike

Školské kolo prebehlo v októbri a zvíťazil Martin Hampel a Andrej Klocháň zo 
IV.A.

iBobor



16. a 17. novembra 2017 sa naši žiaci zapojili do informatickej súťaže iBobor 
v kategórii Junior i Senior a medzi úspešných riešiteľov sa dostalo 10 z nich.

Projekty na podporu čítania

... na našej škole zahrňujú aktivity – Záložka do knihy, Najzaujímavejšie 
podujatie školskej knižnice – život a dielo M.R. Štefánika a projekt Kniha, 

ktorá zmenila môj život. O získané poznatky a zážitky sme sa cez eTwinning 
podelili s našimi priateľmi z poľskej školy.

Týždeň vedy a techniky

... pre prvákov priniesol prezentáciu prác, programov a zariadení, ktoré budú 
využívať vo vyšších ročníkoch. Cieľom je motivovať aj prvákov k štúdiu 

odborných predmetov už od začiatku štúdia.

Deň otvorených dverí

... sa uskutočnil 9. novembra 2017 a možnosť nahliadnuť za bránu našej školy 
a dozvedieť sa o štúdiu a živote na našej škole viac využilo 140 návštevníkov – 

žiakov 9. ročníkov ZŠ a ich rodičov.

Deň boja za slobodu a demokraciu

... sme si s ďalšími žiakmi škôl z Tvrdošína, ich riaditeľmi a primátorom mesta 
Tvrdošín pripomenuli pietnou spomienkou 17. novembra 2017 pri  pamätníku 
Mareka Frauwirtha. Akcia pokračovala diskusiou na tému Kultúrne dedičstvo 

v ART Galérii Schürger s pánom Hieronymom Balkom.



Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

... sa konalo 10. novembra 2017 a zúčastnilo sa ho 20 žiakov, zvíťazila Natália 
Sirotová, IV.AO a Matúč Svetlák, II.D

Živá knižnica

... akcia zameraná na kariérové poradenstvo sa uskutočnila v Dome kultúry 
v Trstenej 23. novembra 2017. Úspešní ľudia vyrozprávali žiakom príbehy 

o svojej kariére, úspechoch i omyloch, pádoch aj uznaní.

Divadelné predstavenie

Za kultúrou do Žiliny sa vybrali žiaci II.B a III.E triedy. Videli fascinujúcu 
adaptáciu Dostojevského románu Zločin a trest.

Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

... zažili žiaci v kine Javor. Okrem odpovede na filozofickú otázku „Kto je 
v dnešnom svete skutočným hrdinom?“  riešili aj posluch s porozumením, 

pretože predstavenie bolo v anglickom jazyku.

Školské kolo v odpise textu na PC

Šikovnosť a rýchlosť prstov v strojopise si zmerali 8. decembra 2017 žiaci 
v školskom kole súťaže  v odpise textu na PC. Víťazom sa stal Aleš Jaššák.

Celoslovenská súťaž obchodných akadémií

12. decembra 2017 sa začal 4. ročník Celoslovenskej súťaže obchodných 
akadémií, ktorého sa zúčastnilo 9 tímov z celého Slovenska. Pre našu školu to 

bola veľká pocta a výzva zároveň. Tejto úlohy sme sa zhostili veľmi úspešne už 
po druhýkrát.



Zenit –  webdeveloper s grafik, opäť úspech v krajskom kole

Filip Nešťák   29. novembra 2017 zvíťazil  v krajskom kole tejto súťaže Zenit 
Webdeveloper a grafik a Juraj Franek obsadil 2. miesto . Súťaž sa konala 

v Kysuckom Novom Meste.

Zenit –  v elektrotechnike

Krajské kolo tejto súťaže sa konalo 30. novembra 2017 v Liptovskom Hrádku. 
Andrej Klocháň, IV.A obsadil 6. miesto a Jozef Rusnák, IV.A 11. miesto.

Opäť v divadle

Mestské divadlo v Žiline 13. decembra 2017 opäť privítalo žiakov I.E a III.AO 
triedy, tentokrát s divadelným predstavením Anna Franková.

Víťazmi okresného kola v basketbale

... sme sa stali 6. decembra 2017 keď naše družstvo zvíťazilo v okresnom kole 
basketbalu nad súťažným tímom Gymnázia Trstená a postúpilo do 
regionálneho kola.

English week



Od 18. do 21. decembra 2017 prebehol na škole English week vedený 
americkým lektorom Rayom Sikorskim. Žiaci sa zdokonalili v komunikácii 

v anglickom jazyku.

Poznávacia exkurzia Viedeň

Očarila žiakov a učiteľov školy 14. decembra 2017 nádherou európskeho 
veľkomesta a magickou atmosférou vianočných trhov.

Od emócií k poznaniu

Naša škola sa zapojila do akreditovaného vzdelávania Cez storytelling 
k inklúzii, ktoré realizovala spoločnosť Eduma v spolupráci s OZVIAC. Po 
úspešnom absolvovaní vzdelávania 14. decembra 2018 naši učitelia získali pre 

našu školu značku Člen vnímavej komunity.


