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Netradičná hodina dejepisu
9. septembra 2016 našu školu navštívila šermiarsko-divadelná spoločnosť ViaHistorica,
ktorá žiakom ponúkla štylizovanú hodinu dejepisu plnú informácií, šermiarskych súbojov
i humorných divadelných scén . Hlavnou témou boli slovenské dejiny.
Biela pastelka
Žiacka školská rada spolu so žiakmi a učiteľmi podporili 23.septembra 2016 zbierku Biela
pastelka.

Vedecká show
29. septembra 2016 sa žiaci II.A zúčastnili show Michaela Londesborougha, ktorá sa
konala v rámci Týždňa vedy a techniky v priestoroch fakulty prírodných vied univerzity M.
Bela v Banskej Bystrici.

Európsky deň jazykov
... sme si na našej škole pripomenuli 30. septembra 2016. Žiaci pre žiakov pripravili
zaujímavé akcie, súťaže, prezentácie európskych krajín, ochutnávku národných jedál
a nápojov.

Účelové cvičenia
14. a 23. septembra 2016 sa žiaci prvého a druhého ročníka zúčastnili účelového cvičenia.
Dorazili až k Roháčskym plesám a druhá skupina sa prešla Látanou dolinou na sedlo
Zábrať.
Prezentácia Technickej univerzity v Košiciach
4. októbra 2016 sa žiaci 4. ročníka zúčastnili besedy s predstaviteľmi TU v Košiciach,
ktorých sme v minulosti oslovili našim úspechom v medzinárodnej súťaži
ShellEcoMarathon.

William Shakespeare – Príbeh rodiny
Nesmrteľnú tragédiu o hľadaní zmyslu života, o cti a poctivosti v spoločnosti pretvárky,
intríg a falše si pozreli v novom preklade Ľubomíra Feldeka žiaci III.F triedy 28. októbra
2016 v Martinskom komornom divadle.

Cisco Incubator
4. októbra 2016 sa naši žiaci zúčastnili zaujímavej roadshow s množstvom užitočných
informácií do ich „sieťárskeho“ života. Projekt Cisco Incubatorengineer program predstavuje
širokú škálu možností pre ich technický rozvoj v oblasti najnovšej sieťovej techniky.

Národná konferencia mládeže
... sa konala 4. októbra 2016 v Žiline a organizovala ju Rada mládeže Žilinského kraja.
Našu školu reprezentovali Fatima Bahorová, Žaneta Žuﬀová, Marek Bajči, Martin Jaššák
a Filip Kubica. Cieľom konferencie bolo objavovanie nadaní a talentov medzi mladými
ľuďmi a participácia mladých ľudí na súčasnom politickom a kultúrnom dianí.

Burzy povolaní
Aj tento rok sme sa prezentovali na Burzách stredných škôl v Trstenej, Námestove
a Dolnom Kubíne a pomohli tak žiakom 9. ročníkov ZŠ v zodpovednom výbere ich budúcej
strednej školy.

Krajské kolo v cezpoľnom behu
Naši športovci opäť zabodovali, v krajskom kole cezpoľného behu v Liptovskom Mikuláši
naše družstvo v zložení Jakub Hrobár, Mário Košút a Martin Ovšák obsadilo výborné 3.
miesto.

Študentská kvapka krvi
18. októbra 2016 sa uskutočnilo hromadné darovanie krvi žiakov našej školy na HTO
v Trstenej a Dolnom Kubíne. Mnoho žiakov podporilo túto humánnu akciu.

Elosys Trenčín
Po roku sa zas otvorili brány renomovanej medzinárodnej elektrotechnickej výstavy Elosys
Trenčín 2016 aj pre žiakov III.A, III.C a III.E triedy.

Oravský mikrofón
Súťaž mladých moderátorov sa uskutočnila 13.októbra 2016 v MsKS Tvrdošín Medvedzie.
Zo siedmych zástupcov našej školy si najlepšie počínal Marek Ratulovský, 3. miesto.

Elektronické testovanie

... si vyskúšali žiaci vybraných tried, IV.A-anglický jazyk, III.AO-ﬁnančná gramotnosť,
I.D a IV.F z matematiky a II.F z čitateľskej gramotnosti. Získali tak objektívny prehľad
o svojich vedomostiach.

Imatrikulície
III.F pripravila pre prvákov imatrikulácie a veľa nezabudnuteľných zážitkov s nimi
spojených.
Zenit 2016
20. a 21. októbra 2016 prebehlo školské kolo súťaže ZENIT v kategóriách elektrotechnika,
Webdesign a programovanie . Víťazom držíme palce vo vyšších kolách súťaže.
Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice
V rámci 12. ročníka tohto celoslovenského projektu využili vyučujúce slovenského jazyka
vzájomné učenie sa žiakov vo dvojiciach alebo v malých skupinách v priestoroch
informačného centra školy a ako námet vybrali Cyrilo-metodskú tradíciu ako dedičstvo
našich otcov. Netradičné vyučovanie žiakov oslovilo a hodnotili ho veľmi pozitívne.

Výtvarná súťaž Červené stužky
Kreatívni a výtvarne zdatní žiaci stvárnili problematiku červenej stužky – medzinárodného
symbolu solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS. So svojim výtvarným stvárnením
zvíťazil Matej Juríček, II.F.

Literárna exkurzia Martin
... poskytla 3. a 4. novembra 2016 žiakom druhého ročníka množstvo literárnych
zaujímavostí – navštívili rodný dom Martina Kukučína v Jasenovej a Slovenskú národnú
knižnicu v Martine.

Odborná exkurzia
Jednou z akcií, ktoré sa uskutočnili v rámci Týždňa vedy a techniky bola exkurzia na Stálej
výstave dejín výpočtovej techniky na Slovensku v Ústave technickej kybernetiky SAV.

Ekotopﬁlm
Celosvetový festival ekologických ﬁlmov s vyše 40 ročnou tradíciou opäť po roku neminul
naše mesto a 8. novembra 2016 v kine Javor mali naši prváci možnosť zhliadnuť to
najlepšie z ﬁlmov s enviromentálnou problematikou.

Víťazstvo v okresnom kole – ﬂorbal

... sa nám zaslúžene podarilo získať 4. novembra 2016

i BOBOR
Každoročne sa zapájame do celoslovenskej informatickej súťaže iBOBOR. V kategórii Junior
najlepšie umiestnenie spomedzi žiakov prvého ročníka získal Peter Tomčík z I.C – 70,76
boda.

Stretnutie s divadlom
... absolvovali žiaci II.AO a IV.F triedy v Mestskom divadle v Žiline. Zhliadli fascinujúcu
adaptáciu jeho výnimočného románu Zločin a trest.

Hodina deťom
Naši žiaci a učitelia radi pomáhajú. 11. novembra 2016 sme sa zapojili do verejnej zbierky
Hodina deťom a sumou 82,12 eura sme podporili tých, ktorí to najviac potrebujú.

Týždeň vedy a techniky
... je na našej škole výnimočný a v rámci neho sa pripravujú rôzne zaujímavé akcie,16.
novembra 2016 nás navštívili hostia z partnerskej ﬁrmy Marpex z Novej Dubnice. Ďalšou
vydarenou akciou bola prednáška s Ing. Meravým – súdnym znalcom v odbore
elektrotechnika.

Deň otvorených dverí
10. novembra 2016 sa opäť otvorili brány našej školy pre všetkých, ktorí chceli spoznať našu
školu, veríme, že sme pomohli mnohým žiakom deviatych ročníkov ZŠ zorientovať sa v oblasti
výberu strednej školy.

Návšteva na Technuckej Univerzite v Košiciach
... sa uskutočnila na pozvanie prodekana Strojníckej fakulty v rámci spolupráce
s univerzitou. Naši mechatronici spoznali možnosti štúdia v metropole východu.

Silná ruka
Súťažiaci Žilinského a Banskobystrického kraja si zmerali sily v súťaži Silná ruka, ktorá sa
uskutočnila na našej škole. Naši štyria žiaci to dotiahli až na stupne víťazov: Janka Žuﬀová,
Pavol Jaššo, Andrej Piták.

Spomienka na Deň študentstva

... sa stala sa každoročnou tradíciou. Študenti stredných škôl z Tvrdošína sa 17. novembra
2016 opäť stretli pri Troch zhasnutých zápalkách. Nechýbali medzi nimi ani zástupcovia
našej Žiackej školskej rady.

Návšteva zo Žiliny
22. novembra 2016 nám pracovníci Technickej univerzity zo Žiliny - katedry technickej
kybernetiky predstavili možnosti štúdia v študijnom programe počítačové inžinierstvo.

Celoslovenské ﬁnále súťaže Silná ruka
... sa konalo v Banskej Bystrici a Janka Žuﬀová z III.C pre nás vybojovala úspešné 3.
miesto.

Významné ocenenie pre Martinu Pitákovú
Okresný úrad Žilina, odbor školstva ocenil Martinu Pitákovú zo IV.F za mnohonásobnú
úspešnú reprezentáciu školy v oblasti predmetových súťaží a olympiád.

Beseda o ľudských právach
... priblížila žiakom túto dôležitú tému a žiakov zaujala natoľko, že sa zmenila na
spontánnu diskusiu s Mgr. PaedDr. Renátou Ocilkovou.

Religiozita mládeže
... bola témou dotazníka, ktorý pripravil Doc. Ondrej Štefaňák, prodekan Katolíckej
univerzity v Ružomberku pre žiakov maturitného ročníka.

Olympiády v cudzích jazykoch
Spolu 16 žiakov zabojovalo v školskom kole Olympiády v anglickom jazyku. Naši žiaci sa
v jazykových kompetenciách neustále zlepšujú, takže výsledky boli veľmi tesné. Na prvých
miestach sa umiestnili Kristína Kurjaková, IV. AO a Dávid Matúška, IV.A.

Krok za krokom k spoznávaniu EÚ
Na konferencii s uvedeným názvom nás v Žiline reprezentovali PaedDr. Andrea
Kokoruďová – koordinátorka ŽŠR a Ján Stas, III.F – predseda ŽŠR. Cieľom stretnutia bolo
motivovať mladých ľudí využívať eurofondy v rámci projektovej činnosti škôl a priblížiť
problematiku Predsedníctva SR v Rade EÚ.

Víťazi krajského kola
Víťazstvo v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní WEB a postup do celoštátneho kola
si zabezpečili Martina Pitáková a Dávid Duda zo IV.F, keď 30. novembra 2016

v priestoroch Spojenej školy Kysucké Nové Mesto dokázali obsadiť vynikajúce 1. miesto
s počtom bodov 728.

Zenit v elektronike
Krajské kolo súťaže Zenit v elektrotechnike sa konalo 1. decembra 2016 na pôde SOŠ
elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku. V silnej konkurencii obsadil Dávid Matúška, IV.A
3. miesto a Andrej Klocháň, III.A skončil na 2. mieste.

Keď mladí ľudia ľuďmi sú ...
Do projektu s uvedeným názvom, ktorý organizovala Rada mládeže Žilinského kraja sa
zapojila naša ŽŠR. Po predložení a schválení projektu získali naši žiaci ﬁnancie na
uskutočnenie akcie, ktorou dokázali, že im záleží na druhých. 6. decembra 2016
zorganizovali návštevu mentálne a telesne postihnutých klientov Centra sociálnych služieb
v Tvrdošíne. Takto sa im podarilo v predvianočnom období rozosiať lásku a dobro medzi
tých, ktorí to najviac potrebujú. Návšteva bola spojená s kultúrnym programom, tvorivými
dielňami a výzdobou vianočného stromčeka. Šťastie sa ukrýva v tých najmenších daroch.

Súťaž v odpise textu na PC
...sa konala na škole 8. decembra 2016 a zúčastnili sa jej víťazi triednych kôl. Víťazom sa
stal Aleš Laššák z II.AO s počtom úderov 304,0 ČÚ/min.

Významný úspech našej Obchodnej akadémie
Celoslovenská súťaž odborných vedomostí a praktických zručností sa konala v dňoch 6. až 7.
decembra 2016 v priestoroch Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne. Naše žiačky Nikola
Jendrušáková a Klaudia Antalcová zo IV.AO súťažili v nasledovných oblastiach: praktické
účtovanie, e-learningový test z ekonomiky, práva, občianskej náuky, geograﬁe
a predsedníctva SR v Rade EÚ a napokon predviedli prezentáciu vlastnej školy
v PowerPoint-e v anglickom jazyku. Naše dievčatá v silnej konkurencii obchodných
akadémií z celého Slovenska obsadili pekné 3. miesto.

Generácia Euro
Prvým kolom súťaže – online kvízom, úspešne prešli žiačky našej obchodnej akadémie. Kvíz
obsahoval 3 úrovne a dievčatá zvládli všetky na 100%. Zo 129 slovenských tímov bolo do 2.
kola pozvaných 42 tímov s najlepším skóre. Prajeme úspech v 2. kole súťaže – vypracovanie
odbornej eseje.

Vianočné trhy
22. decembra 2016 bol dňom výnimočným, plným žičlivej predvianočnej atmosféry. Žiaci sa
rozhodli nezabudnúť na tých, ktorí našu pomoc najviac potrebujú. Zbierkou, ktorá vznikla
z predaja drobných vlastnoručne vyrobených darčekov a koláčov sa rozhodli podporiť
Lukáška – chlapca, ktorého životný príbeh nás oslovil. Jeho kritický zdravotný stav si
vyžaduje celodennú starostlivosť jeho najbližších. Dúfame, že náš skromný ﬁnančný
príspevok pomohol skrášliť Vianoce pre Lukáša a jeho rodinu.

Slávnostná akadémia k 55. Výročiu založenia školy
V tento významný decembrový deň rezonovali dve témy - 55. výročie vzniku Spojenej školy
Tvrdošín a vianočné sviatky. Práve týmto dvom významným udalostiam bola venovaná
slávnostná akadémia, korú pripravili žiaci našej školy pod vedením Mgr. Valekovej a Ing.
Hanuľáka. Vydarená akcia bola dokonalou bodkou na záver kalendárneho roka 2016.

Divadelné predstavenie
Bláznivá komédia s názvom Totálny nezmysel v podaní Divadla Actores Rožňava pobavila
našich žiakov v kine Javor 17. januára 2017

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku
19. januára 2017 vyhral Ján Vojtek zo IV.E 1. miesto v okresnom kole olympiády
v nemeckom jazyku.

Stredoškolský podnikateľský zámer
Do súťaže organizovanej ŽSK sa zapojili 4žiaci – Juraj Kekelák , III.E /Jednoduchý
univerzálny tester závesnej techniky/, Daniela Krnáčová , III.AO /Aplikácia MY HAIR/
a Kristína Barboráková, IV.AO /Aplikácia cestovného ruchu/.

Biblická olympiáda
13 žiakov sa 2. februára 2017 zúčastnilo školského kola Biblickej olympiády. Zvíťazila
Simona Kuráňová z II.AO. Spolu s Luciou Miklušákovou, III.AO a Annou Lonekovou
z I.AO nás reprezentovali i na dekanátnom kole, kde obsadili 3. miesto.

Finančná olympiáda

Až 5 571 stredoškolákov sa zúčastnilo 25. januára 2017 prvého kola ﬁnančnej olympiády
a preverili tak svoje vedomosti zo sveta ﬁnancií. Medzi 500 najúspešnejších riešiteľov, ktorí
postupujú do druhého kola sa zaradilo aj 23 žiakov našej školy.

Podnikanie v poľnohospodárstve
Na zaujímavom workshope s farmármi z praxe sa stretli žiaci III.AO 1. februára 2017.
Farmári prezentovali svoje podnikateľské zručnosti v oblasti ekofariem a spolu so žiakmi
riešili prípadové štúdie.

Beseda na tému extrémizmus
2. februára sa triedy I.A, II.E, II.F, II.AO a III.F zúčastnili besedy s Mgr. Petrom
Pollákom, PhD. – poslancom Národnej rady SR a vysokoškolským pedagógom.

Strojárska olympiáda
9. februára 2017sa konal už 10. ročník celoslovenskej súťaže Strojárska olympiáda. Do
súťaže sme sa zapojili už po šiestykrát a naši žiaci opäť nesklamali. Ivan Garabáš, IV.E
získal 1. miesto s prácou CNC frézka, Marcel Kavalier, IV.E 3. miesto s prácou CNC
gravírka a Juraj Kekelák, III.E 1. miesto s prácou Jednoduchý univerzálny tester.
Lyžiarsky výcvik
Od 9. februára 2017 sa žiaci prvého ročníka zdokonalili v lyžiarskych zručnostiach
v Roháčoch.

Valentínska kvapka krvi
Naša Žiacka školská rada opäť pripravila hromadnú akciu na podporu tejto ušľachtilej
udalosti.

Zas najúspešnejší v celoštátnom kole
Martina Pitáková a Dávid Duda, IV.F, zo študijného odboru technické lýceum sa stali
víťazmi celoštátneho kola Zenit v programovaní, ktoré sa uskutočnilo 7. až 9. februára 2017
v Novom Meste nad Váhom. Ich 1. miesto je pre našu školu významným ocenením.

Krajská súťaž SIP
51. ročníka krajskej súťaže v spracovaní informácií na počítači v Dolnom Kubíne sa
zúčastnil Aleš Laššák,II.AO, 8. miesto a Natália Sirotová, III.AO, 12. miesto.

Trenčiansky robotický deň

Na medzinárodnej súťažnej prehliadke robotov v Trenčíne nás 15. februára 2017
reprezentoval Anton Janík, II.E a Jakub Kuhajda, II.F. V kategórii stredné školy sa
umiestnili na prvom a druhom mieste.

Víťaz krajského kola
Po víťazstve v okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku obsadil 16. februára 2017 Ján
Vojtek, IV.E opäť 1. miesto a postúpil tak do celoštátneho kola.
Nemčina – úspech v celoštátnom kole
Vynikajúce 6. miesto nám z celoštátneho kola Olympiády v nemeckom jazyku priniesol Ján
Vojtek, IV.E. V kategórii 2D úspešne reprezentoval nielen našu školu, ale aj celý Žilinský
kraj.

Angličtina – úspech v krajskom kole
Dávid Matúška obsadil na krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku v Čadci
vynikajúce 4. miesto.

Deň otvorených dverí
... sa po druhýkrát v tomto školskom roku uskutočnil 22. februára 2017.

Hviezdoslavov Kubín
... poézia a próza školského kola Hviezdoslavovho Kubína znela školou 24. februára 2017.

QUO VADIS výchovné poradenstvo
Nezvyčajné stretnutie výchovných poradcov z celého okresu so zástupcami kariérneho
poradenstva.

Školské kolo SOČ
8. marca 2017 prebehlo školské kolo 39. ročníka SOČ, prehliadky sa zúčastnilo 8 žiakov.

Strojár inovátor
... je názov súťaže technických talentov na Technickej univerzite v Košiciach, na ktorej pre
nás 22. marca 2017 získal za svoj vlastný Juraj Kekelák z III. E 1. miesto a Marcel
Kavalier zo IV.E Cenu verejnosti.

Veľkonočná kvapka krvi
... opäť zarezonovala a 22 žiakov školy podporilo túto humánnu akciu.

Mladý mechatronik

... je názov celoštátnej súťaže, kde nás 31. marca 2017 vzorne reprezentovali naši
mechatronici Lukáš Sotoňák a Miroslav Sivčák zo IV.E triedy.

Deň počatého dieťaťa
24. marca 2017 sme ďakovali za dar života a šírili úctu ku každému človeku, aj
k nenarodenému dieťaťu.

Mladý Slovák
... je vedomostná súťaž, ktorej školské kolo sa konalo 20. apríla 2017, zvíťazil Milan Mudroň
z II.A.

Vitajte v našom regióne
... je celoslovenská súťaž pre študentov, ktorí prezentujú svoj región prostredníctvom
vlastných produktov. Dievčatá z Obchodnej akadémie 26. apríla 2017 v Žiline na veľtrhu
prezentovali Oravu.

Mladý tvorca
... je súťaž, ktorá je súčasťou Nitrianskeho Agrokomplexu a opäť sme dosiahli veľký úspech –
Juraj Kekelák z III.E s vlastným projektom Jednoduchý univerzálny tester získal Cenu
ministerstva hospodárstva SR a zároveň sme vyhrali aj Cenu predsedu Žilinského
samosprávneho kraja.

Exkurzia vo ﬁrme Microsoft
... bola 28. mája 2017 nezabudnuteľným zážitkom pre žiakov II.A a III.F triedy.

Divadelné predstavenie
Denník Anny Frankovej v podaní Mestského divadla v Žiline zapôsobil na žiakov III.AO,
III.E, II.A a II.E triedy 3. mája 2017.

Rozlúčka maturantov
... pripadla na 12. mája 2017, nech sa im darí na maturitných skúškach i v živote!

Súťaž v technickom kreslení
Mala svoj úspešný premiérový 1. ročník 16. mája 2017 pre žiakov 2. a 3. ročníka a podporili
ju ﬁrmy Kajo Metal a Miba Sinter Slovakia z Dolného Kubína. Zvíťazil Jakub Rončák
z II.F triedy.

Úspech v súťaži Stredoškolský podnikateľský zámer

... nám opäť 16. mája 2017 zabezpečil Juraj Kekelák z III.E, študijného odboru
mechatronika s vlastným projektom Jednoduchý univerzálny tester, kde získal výborné 3.
miesto.

Tatranskí rytieri
... je enviromentálny projekt pre žiakov základných a stredných škôl, do ktorého sa zapojila
aj naša II.A trieda. Okrem propagačného videa ich EKO hliadka vyčistila pravý breh
vyrovnávacej nádrže od obce Štefanov až po múr vyrovnávacej nádrže Tvrdošín.

Dilongova Trstená
... sa konala po 26-krát a v umeleckom prednese poézie nás reprezentoval Marek Ratulovský
z II.E.

Odborná exkurzia v závode KIA
... opať 12. júna 2017zaujala žiakov, tentokrát II.A a II.E triedy.

Keď športujem, nedrogujem
... bola akcia v rámci projektu ŽSK „Škola bez tabaku, drog a alkoholu“, v rámci ktorej žiaci
7. júna 2017vymenili lavice za športoviská – hrali futbal a kolky.

Olympijský deň
... sa konal 14. júna 2017 v športovom areáli školy a v duchu hesla „Nie je dôležité vyhrať,
ale zúčastniť sa“ sa ho naozaj zúčastnili všetci žiaci.

Slovenská liga
reprezentačná organizácia amerických Slovákov si pripomenula už 110 výročie založenia.
Jedným z jej zakladateľov bol aj patrón našej školy Ignác Gessay. Za našu školu sa
spomienkovej akcie v Bratislave zúčastnil Ing. Karol Hanuľák.

Čítam, čítaš, čítame
V rámci roka čitateľskej gramotnosti prebehla na škole súťaž, ktorá preverila čitateľské
zručnosti žiakov z dvoch prečítaných diel povinnej literatúry.

Cesta za poznaním
je názov projektu, ktorý sa uskutočnil v rámci grantového programu Odboru školstva
a športu ŽSK „Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie“. Žiaci pripravili
interaktívnu prezentáciu o oravských rodákoch v zasadačke školy.

Výchovný koncert

27. júna 2016 sa na výchovnom koncerte s problematikou kyberšikany v kine Javor
dozvedeli žiaci mnoho informácií o nebezpečenstve zneužívania sociálnych sietí
a kyberšikany.

Čitateľská gramotnosť
Každoročne vyučujúce slovenského jazyka preverujú úroveň čitateľskej gramotnosti žiakov.
Pripravené ukážky si vyžadujú veľkú sústredenosť a vnímavosť.

Exkurzia Osvienčim
Jednodňová exkurzia III.E a II.AO triedy, ktorá opäť pripomenula hrôzy vojny sa konala
27. júna 2017.

Výstup na Babiu horu
bol druhou úlohou projektu, ktorý sa uskutočnil v rámci grantového programu Odboru
školstva a športu ŽSK „Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie“. 28. júna 2017
tridsať žiakov našej školy pod vedením Mgr. Kataríny Valekovej zdolali tento slovenskopoľský kopec a pripomenuli si všetkých významných oravských rodákov, s ktorých životmi je
Babia hora úzko spätá.

