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Úvod
redaktormi snažili vytvárať, hľadať a pracovať na čo najlepšom
obsahu. Snažili sme sa časopis
posunúť na vyšší level v oblasti
obsahu, ale aj grafického spracovania. Aby sme tým, ktorí sú
viac než priemer, ponukali čo
najkvalitnejší spracovanie.
Čo viac napísať, ak chceš vedieť: Ako sa dostať na Madagaskar; Kto z našej skoly si zahral
na Majstrovstvách Slovenska,
či ťa zaujímajú Úspechy našich
žiakov
...tak čítaj
Milí čitatelia.
Ahoj, volám sa Andrej a som
novým šéfredaktorom školského časopisu GesTo. Ďakujem
vám, že ste sa rozhodli zakúpiť
si tento tradičný školský časopis
POČKAJ! ČO? NIE! Tento
časopis vôbec nie je tradičný
a obyčajný, ako ste na “školské
časopisy” zvyknutí. Práve držíte
v rukách prvé vydanie ll. ročníka školského časopisu GesTo
(časopis pre tých, ktorí sú viac
než len priemer). Za posledné
týždne sme sa spolu s ostatnými
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Náš tím...
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Žaneta Žuffová
Grafika: Andrej Taraj

Zopdovedná vedúca: Andrea
Kokoruďová

Určite si si všimol, že časopis
je plný cool fotiek, tie máme
Na časopise sa tiež podieľali:
od nášho fotografa. A tým je:
Anton Kuľkovský
Adam Paľo.
Samuel Zemančíl
Ak sa ti jeho fotky páčia, daj
Michaela Ondríková
mu to najavo srdiečkom na instagrame:@letheavenfall.
Si aj ty Fotograf?
Si skúsený fotograf alebo
si práve urobil prvú fotku?
Chceš, aby sa tvoje fotografie
objavili v tomto časopise? Pošli nám svoje foto na e-mail:
casopis.sstv@gmail.com.
A
my tie najlepšie zverejníme
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Zvláštny fantasta
Pre mnohých zvláštny a častokrát nedocenený scénarista,
producent, spisovateľ, no predovšetkým režisér sa po dlhoročnej práci dočkal tej najvyššej
pocty filmového sveta. Snímok
s jeho charakteristýckými fantazijnými črtami Podoba vody
(angl. Shape of Water) zožal v
silnej konkurencii veľký úspech.
Vyhral až v štyroch kategóriach – najlepšiu výpravu, najlepšiu filmovú hudbu, najlepší
film a najlepšiu réžiu. Pôvodom
mexický emigrant, teraz žijúci
v Spojených šťátoch, Guillermo del Toro stojí v tomto filme
takmer za všetkým – napísal
scénar a film zrežíroval dokonca podľa vlastnej predlohy –
poviedky s rovnomenným názvom.
Tentokrát sa pozrieme na jeho
dielo, ktoré sa v zhluku iných
filmových počinov vyníma svojou zvláštnosťou. Guillermovo
dielo bolo vždy pretkané fantastickými rozprávkami a zároveň
hrôzou. Nespojiteľné sa v jeho
rukách premieňa na úctyhodné
dielo. Prepojiť totižto horror a
fantasy rozprávku je totižto náročná úloha. Najikonickejším
symbolom Guillermovych diel
sú monštrá či príšery. V zdanlivo chladných a hrôzostrašných
tvoroch hľadá ľudskosť. A častokrát jeho dielo ukazuje opak
toho, v čo bez rozmýšľania veríme – že ľudskosť patrí ľuďom a
zlo príšerám. Jeho práca popiera
čiernobiely

Guillermo del Toro

pohľad na svet a ukazuje, že
najväčšie monštrá živíme v
sebe my – ľudia. V spojení s
jeho fantáziou a vznešenými
spôsobmi správania postáv
premieňa na pohľad jednoduché príbehy v inšpirujúce
diela.

hokoľvek zo sveta dospelých.
Taktiež stojí za scénarom trilógie Hobit.
Jeho filmy sú v porovnaní s pomerne jednoliatym prúdom
Hollywoodu priam skvostom.
Prebúdzajú v divákovi túžbu
vrátiť sa do čias, kedy fantázia
bola pre nás tým najdôležitejším
zmyslom. Verme, že Guillermov
dôvtip neprestane rásť a budeme
sa môcť pozrieť ešte na mnoho
kvalitných filmov spod jeho rúk.

Známe sú hlavne jeho režíserske a scenáristické počiny vo
filmoch Hellboy – príbeh červenej hory svalov z najhlbšieho podsvetia; Faunov labyrint
– rozprávka o detskej fantázii zdroj: wikipedia.org
a odvahe, ktorá je mnohokrát
silnejšia než odvaha ktoré-
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...aj cez veľký

Madagaskar

Dobrodružtvo životom

Už si niekedy zažili ten pocit, kedy vám pri istej myšlienke začalo biť srdce trochu
inak. Trochu rýchlejšie, dobrodružnejšie? Je to niečo ako
volanie či túžba po niečom
viac ako je tvoje pohodlie. Ja
som mala asi 16, keď som nad
vecami začala uvažovať viac,
hlbšie. A to je asi aj čas, odkedy robím, slovami istého kamaráta, “také čudné veci”. Odpovede na moje otázky ako aj
odvahu vykročiť alebo celkový význam som našla vo viere
v Boha. Počkaj! Kým prestaneš
čítať, zahoď predsudky a daj
šancu tej časti príbehu života
dievčaťa, ktorá sa odohráva na
Madagaskare.
Mala som asi 18, keď som
prvýkrát hľadala možnosti
dobrovoľníctva v Afrike. Potrebovala som však veľa času
4 GesTo

na premyslené našetrenie
peňazí. Prečo Madagaskar?
Pretože to bola prvá krajina,
ktorá bola pre mňa naozajstnou výzvou do neznáma.
Kapitolu o tom, ako prebiehala príprava, na aké dôležité
veci som zabudla a ako som
celú cestu takmer zrušila,
môžeme preskočiť a rovno sa
premiestniť na schodisko lietadla, po ktorom som nesmelo
zachádzala. Hoci bol január, a
tohtoročná zima bola niekedy
poriadne krutá, ja som sa nadýchla teplého vlhkého vzduchu. U nich je v zime obdobie
dažďov. Neznamená to však,
že celé dni prší.
Síce ma nasledujúce ráno
zobudili silné lúče slnka a
spev vtákov, ktorý som pred
tým v živote nepočula, no fakt,
že moja batožina ostala na

prestupnom letisku v Paríži a
hmyz, ktorý prenáša všemožné choroby, je všade naokolo, bol dostatočne stresujúci. Vnútrozemie ostrova, ktorý
je takmer desaťkrát väčší ako
Slovensko, sa prírodou úplne líši od okrajových častí, či
menších ostrovov v okolí. No
chudoba je všade rovnaká.
Ulice, dediny neďaleko letiska
tvorili malé murované domčeky s plechovými prístreškami,
pod ktorými predávali ananás,
banány, fazuľu a ryžu.
Neskôr sa ocitám v aute,
väčšej dodávke, ktorá nás spolu s ďalším dobrovoľníkom
viezla do miesta nášho pôsobenia. Šestnásť hodín rýchlej
jazdy autom. Jedna cesta, veľa
kopcov, žiadne stromy. Červená zem, hnedá voda. Domčeky
z blata a slamy. Myslela som,že

tá chudoba na severe oceánom končí. Po vylodení sa z
člnku na malom ostrove som
pochopila, že ani oceán chudobu nezastavil. Avšak ani to
obrovské bohatstvo, radosť a
vľúdnosť, ktorá bola rovnaká
na hlavnom aj na malom ostrove.
Nosy Komba, sopečný ostrov, kde som strávila necelý
mesiac, vyzeral inak. Džungľa
obkolesená plážami a bralami, vsadená severne od tyrkysovomodrého oceánu, severne od Madagaskaru.
Cieľom mojej cesty nebolo
obdivovať tú nádhernú krajinu, ale učiť angličtinu. V programe Teaching sme boli v danom čase dve. Bola to výzva.
Desať dedín, niektoré aj dve,
tri školy s viacerými triedami.
Nemusím byť ani dobrá v matike, aby som pochopila, že to
je moc.
Skĺbili sme triedy, ktoré sa
dali, niektoré, žiaľ zrušili a
učili sme najlepšie, ako sme
vedeli. Okrem prípravy bol
najnámahavejší presun medzi
dedinami. Spomínala som, že
na tomto ostrovíku neboli cesty, auta, premávka? Hej, je to
fasa, až kým nie sú dve hodiny
poobede, slnko nad vašou hlavou, pár kilometrov za vami a
polka cesty pred vami. Predstava čo len kolobežky bola v
tej chvíli sen.
Nuž, ale silu a energiu som
nabrala hneď po príchode do
dediny, kedy decká začali na
mňa volať moje meno a boli
štastné. Smiali sa, keď videli
môjho nakresleného panáčika, na ktorom som sa im snažila vysvetliť, čo je “hand” a čo je

“head”. Čistá radosť a úprimnosť. Nebola to rutina, pretože
každý deň bol veľmi jedinečný
so situáciami, ktoré hovorili
hlboko, do môjho vnútra. Najmä ľudskosť a starostlivosť
o druhých vo mne rezonovali
najviac. Raz sme pri presune
(na inom ostrove) nasadli do
taxíka. Naštartoval, skapalo to, situácia sa zopakovala
niekoľkokrát a zrazu sa začali k nemu zbiehať iní taxikári.
Čakala som, že nás budú pozývať do ich aút, však turisti
sú peniaze. Avšak ich skutky
zbúrali moju obrovskú stenu predsudkov. Jeden otvoril
kapotu, druhý priniesol olej,
ďalší ho roztlačili a kým som
sa stihla spamätať, už sme
si to fičali medzi dierami na
cestách.
Podobných situácii bolo viac.
A dalo by sa o tom napísať aj
kniha.
Celá tá skúsenosť a pobyt ďaleko od toho, na čo som bola
zvyknutá, opäť pozmenila môj
pohľad. Po návrate som bola
znovu o niečo inšia. Ja to vo-

lám “viac sebou”- pretože si
myslím, že aj tie skúsenosti
nás robia tak jedinečnými. Síce
som mala niekoľko pieh naviac a slnko mi tiež zosvetlilo
vlasy, ale najviac sa mi zmenil
pohľad. Materiálnu chudobu
som si až tak neuvedomovala,
keď som s nimi žila, pretože
ľudia boli radostní.A teraz?
Možem byť vďačnejšia za to
čo mám. Viem že materiál je
len prostriedok. To hlavné sa
nedá chytiť.
Niekedy to vôbec nemusia
byť hranice štátov, ktoré ťa tak
obohatia. Predsudky či pasivita, pohodlie a nezáujem. To sú
veci, ktoré bránia človeku rásť
( a mnoho ďalších). A ja osobne som začala rásť dávno pred
tým, ako som prvykrát odišla
na dlhšie zo Slovenska. U nás,
na Orave. Preto ak si tak ešte
neurobil, daj si šancu aj ty.
Michaela Ondríková
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Najväčším bohatstvom človeka sú ľudské vzťahy
(Úvaha)

Nezablúdiš, ak máš v srdci pevný bod
(Úvaha)

Už od narodenia si každý z
nás buduje nejaký vzťah. Od
malého bábätka spíname nežné rúčky k našim rodičom, v
škôlke si hľadáme prvých kamarátov a vzniknú prvé detské lásky. Od počiatku sme
vedení k tomu, aby sme boli
skutočne milovaní.
Mnohí ľudia si svoj život zakladajú na tom, aby mali
skvelé zamestnanie, vystavený veľký dom a až o pár rokov
neskôr si založia rodinu. No
recept na život je úplne iný. Je
založený na tom, aby sme ho
prežili v láske a s pocitom, že
sa máme o koho oprieť. Najlepším príkladom je rodina.
Rodina je miestom, kde sa
smieš vrátiť aj po tom, keď
ťa zradí najlepší priateľ. Je to
miesto, kde sa na teba nik nepozrie so zdvihnutým obočím.
Majú ťa radi, aj keď padneš na
dno. Rodičia, s ktorými máš
vzťah už od mala, ťa príjmu s
otvorenou náručou tak, ako
otec prijal márnotratného
syna. Aj keď časom dospejeme a založíme si vlastné rodiny, domov je miestom úprimných a nekonečných vzťahov.
Ako hovorí jedno príslovie:
„Matky držia ruku svojich detí
len chvíľku, no ich srdce navždy.“ Keď nám v živote nič
nevychádza a nemáme chuť
pokračovať ďalej po cestičke
života, musíme si uvedomiť,
že sa nesmieme vzdať. Sú tu
ľudia, pre ktorých sa oplatí žiť.
Láska k blížnym je to najväčšie bohatstvo, ktoré máme.
6 GesTo

Človek, ľudská bytosť skúšaná životom. Blúdi v bludisku
svojho života. Ale prečo je to
tak? Prečo, každý z nás dokáže v živote zablúdiť?
My ľudia sme uponáhľaní
ani nie tak dobou ako sebou.
Všetci chceme niečo v živote
dosiahnuť. Mať peniaze, kariéru, rodinu. Niečo, čo nás
urobí šťastnejšími a naplní
energiou. Ale nie každému sa
to však podarí. Nie každý vystúpi na svoj vrch slávy. Nie je
hrdý na seba, že niečo dokázal.
Základom každého úspechu je
mať pevný bod v srdci. Človek
hľadá veľa dôvodov, ako byť
šťastný až sa nakoniec zamotá do malej pavučiny života,
z ktorej nedokáže nájsť cestu
von. Je to ako blúdiť v bludisku. Hľadáme cestu k cieľu, ale
pritom cieľom sme len my.

Peňaženka sa stratí, banka
skrachuje a dom vyhorí. Ale
vzťah k tomu druhému prežije každú záplavu, hurikán
a zemetrasenie. Nech sa nachádzame aj na druhom konci
zemegule, vzdialenosť je taká
malá, ak niekto pre nás znamená tak veľa.
Chcela by som povzbudiť každého jedného človeka,

aby svoj život nebalil do bankoviek, ale aby staval svoje
vzťahy na pevnom základe. Na
skale, ktorú nikdy nič nezničí.
Veď sám Boh položil za nás
svoj život kvôli láske k nám,
nie kvôli výhre, bohatstvu alebo sláve. Buďme bohatí láskou
a rozdávajme ju ďalej.
JD

Keď nájdeme samého seba,
nájdeme všetko. Silu, odhodlanie a vieru kráčať životom
ďalej. Nájdeme bod, z ktorého
sa odrážame na ceste životom.
Nedovolíme, aby sme padli na
dno. Pretože sme našli samého seba. Cestu v bludisku sme
pokorili a vystúpili sme na
vrch, ako bytosť ospevovaná
svojou mysľou. Lebo sme našli zmysel života. Našli sme
seba. Veľa ľudí ma niečo, čo
ich drží pri živote. Ale akonáhle to stratia, nevedia čo ďalej.
Strácajú čas, ktorý majú. Hľadajú niečo, čo ich vráti späť do
života. Zablúdili. Zabudli, že
to niečo sú len oni sami. Cesta, ktorá ich skúša, sa ukončí v tom momente, ako nájdu
pevný bod vo svojom srdci. Vo
svojom odraze zrkadla uvidia
človeka ochotného bojovať.

Človeka ochotného bojovať.
Bude na seba hrdý. Prestane
sa báť a až vtedy ho obklopí
energia kráčať ďalej životom.
Objavovať, skúmať. Žiadne poleno pod nohami ho nezloží,
pretože viera v samého seba
je silnejšia než čokoľvek iné.
Niekto nedokáže vidieť v zrkadle osobu, akú by chcel.
Je to len skormútené, životom zničené ľudské telo. Bez
úsmevu, bez života. Časom ale
nájde to svetlo energie v ňom.
Zapáli knôtik a rozžiari sa ako
svieca na oltári. Plný niečoho
nepoznaného. Je len sám sebou. Našiel cestu k sebe. Našiel ten bod v srdci, ktorý mu
nedovolí zablúdiť. Ja viem,
že nie je ľahké nájsť samého
seba. Ale to je podstata šťastia.
ZJ
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Rozhovor z učitelom

Najväčším bohatstvom človeka sú ľudské vzťahy
(Úvaha)
Rodina. Najvzácnejší dar. Častokrát si ani neuvedomujem,
čo pre mňa rodina znamená.
Oporu či pomoc v ťažkých
chvíľach. Dala mi už veľa. Skúseností, životné lekcie, ale i
plno lásky a najkrajšie spomienky či zážitky.
Najradšej spomínam na minuloročné leto. Teplý slnečný
deň ako vystrihnutý z obrázkovej knižky. S mojou rodinou
sme sa vybrali na pár dní do
mestečka Krakow. Ani neviem
opísať ten pocit, tie zázračné
chvíle, ktoré som v ten moment prežívala. Bol to jeden z
tých dokonalých dní, kedy sa
vám zdá, že táto chvíľa bude
trvať večne.

Bol to ten zlom. Zlom, kedy si
uvedomíte, že vzácnejšie sú vám

chvíle s rodinou strávené v
slnečných uličkách židovskej
štvrte, ako všetky peniaze či
poklady sveta. Dostala som
svoj poklad, v podobe najdokonalejšieho vzťahu s mojou
rodinou. Vzťah úprimný, založený na čistej pravde.
Sestrička. Jeden z najvzácnejších drahokamov sveta.
Ona bola tou, ktorá mi otvorila
oči. Ukázala, že sa už nebudeme dennodenne zobúdzať pri
sebe v jednej izbe, nebudeme
sa spolu hlasno smiať. Prišiel
ten deň, kedy i ona odišla a
ja už rozumiem, že tieto chvíle spokojnosti a radosti z prí-

tomnosti blízkych si musíme
vážiť. Chvíle s rodinou, s ľuďmi, ktorých milujeme, ale i
chvíle, ktoré občas nie sú najideálnejšie.
Viem, že aj môj deň odchodu
od rodiny sa blíži. Chcem im
poďakovať a oplatiť všetku tú
lásku, čo mi dali a budem sa o
to snažiť do konca svojho života.
Ž.Ž

Od 1. septembra na našej škole rozšíril rady pedagógov
učiteľ Mgr. Anton Kulkovský.
Vyučuje elektrotechniku, elektroenergetiku, elektroniku a
elektrotechnické merania. Pre
nás je pán učiteľ veľmi zaujímavou osobnosťou, a preto
sme sa rozhodli priblížiť vám
ho pomocou tohto rozhovoru.

takým dobrým odborníkom a
učiteľom ako moji kolegovia,
ktorí boli kedysi moji učitelia
:)
5. Máte nejaký vtipný zážitok zo školských lavíc?
Nemám, ja som bral školu
vážne :) Ale ak niečo budete chcieť vedieť, tak potom
osobne porozprávam…to by
musel mať tento časopis oso1. Na akej škole ste študova- bitnú prílohu :)
li a prečo ste sa rozhodli pre
vyučovanie na našej škole?
6. Pamätáte sa na svoj
Študoval som na Pedagogickej bažantský večierok? Prosífakulte Univerzity Konštantí- me si nejakú spomienku.
na Filozofa v Nitre. A na našej Pamätám si, že tam bolo
škole som sa rozhodol vyučo- dievča z Obchodnej akadémie,
vať preto, lebo je najlepšia na ktoré sa mi páčilo a s ktorou
Orave :)
som aj potom tancoval.

8. Ako trávite voľný čas?
Máte nejaké obľúbené voľnočasové aktivity?
Venujem sa mládeži, kamerujem, tancujem, čítam knihy,
pozerám filmy, cestujem, behám po horách, plávam, bicyklujem…
9. Plánujete ostať učiteľom
alebo chcete časom robiť aj
niečo iné?
Uvidíme, čo prinesie čas…
Austrália ma láka…

Ďakujeme vám za úprimnosť a otvorenosť! Sme radi,
že sme vás prostredníctvom
tohto rozhovoru mohli trošku spoznať aj z inej stránky
ako len z hanblivého pohľadu
2. Ste tu zatiaľ necelý rok, 7. Aké hodnoty v živote pre- žiaka na učiteľa.
čo hodnotíte na našej škole ferujete?
kladne a čo záporne?
Vieru, nádej a lásku - ale ako
Kladne hodnotím bufet (mô- povedal sv. Pavol naj je láska :)
žem si tam cez voľné hodiny
zájsť na kávu) a záporne...Hm,
je vôbec niečo…? :)
3. Vieme o vás, že ste pracovali v Bratislave, prečo ste
sa rozhodli odísť?
Lebo na Orave dobre, na Orave zdravo a švárnych chlapov
málo, tak som sa vrátil domov.

8 GesTo

4. Aké metódy vyučovania
preferujete ako učiteľ, a aké
ste mali alebo nemali rád
ako študent?
Keďže učím prvý rok, tak si
na teoretické predmety doma
pripravujem
prezentácie,
ktoré ešte nemajú takú super
úroveň, ako by som chcel, ale
na poznámky pre žiakov to hádam stačí… No a ešte musím
na sebe zamakať, aby som bol
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Dianie na našej škole
Vianočná akamia
5. 1. 2018

aplikácia Cash-Trade, s ktorou
Strojárska olympiáda
sa do súťaže zapojila Žaneta
15. 2. 2018
SEN O VIANOCIACH - tak sa Žuffová. Blahoželáme.
Dňa 15. 02. 2018 sa konal už
volalo predstavenie, ktoré si
11. ročník strojárskej olympipripravili žiaci pod vedením
ády na STU v Bratislave. Žiaci
Biblická
olympiáda
Mgr. Valekovej a Ing. Hanuľánašej školy už po siedmykrát
5.
2.
2018
ka. Dramatizované starodávne
vyhrali na tejto súťaži. V tomto
Dňa
5.
februára
2018
sa
na
nazvyky popretkávané ľudovými
roku zvíťazili títo žiaci:
piesňami a koledami boli urči- šej škole konalo školské kolo Kategória: Robotika a moderte vhodným navodením atmo- XVII. ročníka Biblickej olym- né technológie v strojárstve
sféry prichádzajúcich vianoč- piády, ktorého sa zúčastnilo 1. miesto – Dominik Mikulaj a
20 žiakov z 1., 2. a 3. ročníka. Peter Holubčík IV. E trieda
ných prázdnin.
Témou tohto ročníka boli kni- 3. miesto – Juraj Kekelák IV. E
hy Genezis (12 – 50) a Evan- trieda
jelium podľa Marka. Víťazom Kategória: Dizajn a Envirosa stal Samuel Duda z III. E. mentálne technológie
Na druhom mieste skončil 1. miesto – Erik Durčák IV. F
Andrej Taraj z I. B a tretia bola trieda
Anna Loneková z II. AO

Ekonomická olympiáda
18. 1. 2018

Vo štvrtok 18. januára 2018
sa na našej škole uskutočnilo školské kolo ekonomickej
olympiády. Zúčastnilo sa ho
takmer 7O žiakov z obchodZločin a trest
nýcg akadémii a odboru TIS.
Úspešnosť viacerých bola až
11. 2. 2018
75%.
Študenti 1. B a 3. A triedy zúčastnili divadelného predstavenia v Mestskom divadle v
Žiline. Fascinujúca adaptácia
výnimočného Dostojevského
románu o prekročení hraníc.
Sám Dostojevskij ho označil
ako „psychologický záznam o
jednom zločine.”

Stredoškolský podnikateľský zámer 6. 2. 2018

Do 8. ročníka Stredoškolského
podnikateľského zámeru sa
zapojilo 5 žiačok s inovatívnymi podnikateľskými nápadmi,
ako napríklad: Mobilná
10 GesTo

Trenčianske robotické
dni 16.2.2018

Trenčiansky robotický deň
je medzinárodná súťažná
prehliadka robotov (robotická súťaž), ktorú organizuje
Stredná odborná škola. Našu
školu reprezentovali žiaci:
Anton Janík 3.E a Jakub Kuhajda 3.F
Kategória Follower Easy
1. miesto Anton Janík 3. E a 3.
miesto Jakub Kuhajda 3. F.

Deň otvorených dverí
1.3.2018

Vo štvrtok 1. marca sme dvere našej školy otvorili širokej
verejnosti a hlavne záujemcom o štúdium technických
aj ekonomických smerov . Počas celého dňa mali možnosť
prezrieť si priestory školy a
jednotlivých odborných učební, ako aj náplne niektorých
predmetov.

Regionálne kolo v basketbale 2. 3. 2018

V piatok 2. marca sa v športovej hale v Dolnom Kubíne
uskutočnilo regionálne kolo v
basketbale. Družstvo chlapcov
v zložení: Marek Buška, Adam
Bystričan, Anton Bystričan,
Marek Judjak, Filip Kanderka Benjamín Mikolajčík, Matej Sekeráš, Michal Smarkoň
a Michal Smarkoň a Stanislav
Stopiak sa po dvoch dramatických zápasoch stalo víťazom a
postúpilo do krajského kola.

Hviezdoslavov Kubín
28. 2. 2018
Dňa 28. februára 2018 sa v

priestoroch Informačného
centra Spojenej školy uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov
Kubín. Odborná porota vybrala nasledovných víťazov.

Krajské kolo v basketbale
9. 3. 2018

V Žiline 09.03.2018 sa basketbalové družstvo chlapcov zúčastnilo krajského kola v basketbale. Turnaja sa zúčastnili
piati víťazi regionálnych kôl.
Naše družstvo si vybojovalo
Kategória próza:
3. miesto za SS Žilina a G Mar1. miesto Turčáková, Z. 2. AO
2. miesto Dopaterová, M. 3. AO tin. Najlepším strelcom nášho
družstva bol Stanislav Stopiak
a Loneková, A. 2. AO
3. miesto Bizoň, K. 2. B, Šiky- z 1. C zo 16 bodmi.
Gratulujeme!
ňová, S. 2. AO
Kategória poézia:
1. miesto Ratulovský, M. 3. E
2. miesto Barboráková, K. 4.
AO, Revajová, N. 3. AO
3. miesto Taraj, A. 1. B

Lyžiarsky výcvik
12. 3. 2018

Denný jarný tábor „IoT a
robotika“ 5. 3. - 9. 3. 2017

Organizovala ho Katedra technickej kybernetiky, Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská
univerzita v Žiline a aj šiesti
žiaci našej školy sa tohto jarného tábora zúčastnili, a tak
reprezentovali našu školu.
Naši žiaci boli nadšení z tohto
tábora. A odporúčajú ho.

Týždeň pred a týždeň po jarných prázdninách patril lyžiarskemu výcviku študentov
prvého ročníka. Počasie nám
prialo, a tak sme mohli absolvovať výcvik na lyžiach aj
snowboardoch. Lyžiari zdokonaľovali lyžiarsku techniku,
objasnili si pravidlá pohybu a
správania na svahu a prešli
aj nácvikom carvingového lyžovania. Prváci boli z výcviku
sídce premrznutí, ale podla
ich slov vieme, že sa im páčilo
a nemenili by.
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HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
16. 3. 2018

Žiaci Z. Turčákov(2. AO), M.
Dopaterová (3. AO), K. Barboráková(4. AO) a M. Ratulovský
(3. E) reprezentovali 16. marca 2018 našu školu na regionálnej súťaži v umeleckom
prednese IV. a V. kategórie a
divadiel poézie a detských
recitačných kolektívov v Dolnom Kubíne. V silnej konkurencii sa nestratili a Marek
Ratulovský získal 3. miesto v
interpretácii poézie. Blahoželáme!

Exkurzia vo firme MIBA
Sinter Slovakia s.r.o.
20. - 21. 3. 2018

Žiaci II. B a II. C sa oboznámili
s výrobou a povrchovou úpravou reťazových ozubených
kolies, výrobou trecích krúžkov, spekaných filtrov a iných
súčiastok vyrábaných práškovou metalurgiou. Vo výrobnom procese mali možnosť
vidieť prvky automatizácie s
využívaním práce robotov.

Strojár inovátor
21. 3. 2018

Projekt Finančná sloboda
15. -16. 3. 2018

Cieľom projektu je implementovať do škôl najmodernejšie
spôsoby výučby finančnej gramotnosti, vo vyučovaní použiť
spoločenskú hru, a tým zmeniť myslenie, postoje a správanie študentov k osobným
financiám. Projekt očami maturantov: „Ekonomiká hra nás
naučila, ako sa máme správať
v živote, ako narábať s peniazmi a mnoho iného“.

Žiaci Peter Holubčík – IV. E a
Erik Durčák – IV. F sa zúčastnili tejto prestížnej súťaže so
svojimi prácami. Vo veľkej
konkurencii sa Erik Durčák
so svojou prácou, CNC Kombi,
umiestnil na peknom 2. mieste. Okrem finančnej odmeny si
odniesol aj ďalšiu skúsenosť,
ako sa presadiť vo svete CNC
obrábacích strojov. Je to pre
našu školu obrovská radosť,
že mame tykýchto študentov.

Informatická súťaž
21. – 22. 3. 2018
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Rozhovor so žiakom
V Dolnom Kubíne konalo celoštátne kolo súťaže žiakov
stredných škôl v spracovaní
informácií na počítači. Mala v
ňom svoje zastúpenie aj naša
Obchodná akadémia v podobe
študenta III.AO Aleša Laššáka.

Samuel Zemančík

Uspešný reprezentant Slovenska na majstrovstvách sveta vo Švédsku chodí na našu školu.
1. Odkedy hrávaš florbal?
Florbal som začal hrať už pomerne dosť skoro, bolo to v prvom ročníku základnej školy.

2.
Aký je tvoj najväčší úspech? Úspechov bolo
viac, ako desať najväčších
považovaných
za
účasť
na
majstrovstvách
sveta vo Švédsku v máji 2017.

Celoštátna súťaž – Vitajte
v našom regióne
22.3. 2018

Študentský tím III.AO v zložení J. Dedinská, M. Maslaňák, Z.
Jakubiaková, S. Gnidiaková a
N. Revajová sa zúčastnil súťažného veľtrhu Vitajte v našom
regióne. Súťaž každoročne
organizuje nezisková organizácia JA Slovensko. Najskôr
sa niekoľko mesiacov pripravovali doma a v škole, potom
2 hodiny budovali veľtržný
stánok, následne 9 hodín prezentovali. V konkurencii 37
súťažných tímov obsadili naši
žiaci v kategórii Najlepší prezentačný tím vynikajúce 3.
miesto.

3. Čo robíš vo voľnom čase?
Vo svojom voľnom čase sa
hlavne snažím oddychovať
a relaxovať, pretože tréningy mi dávajú zabrať. Rád si
pozriem nejaký film, seriál alebo sa len rozvalím na
gauč a pozriem si telku. Každý štvrtok chodím trénovať
deti na základnú školu, ktorú
som navštevoval, a snažím
sa im predať svoje skúse-

nosti a niečo ich naučiť. Ve- 5. Venuješ sa aj iným šporčer idem rád s kamarátmi von tom? Ako som už spomenul v 4.
sa odreagovať a hrať poker. otázke, venujem sa aj futbalu,
ale iba keď mám čas. V lete cho4. Prečo si nešiel na športo- díme hrať tenis, ktorý je dobvú školu? Mal som možnosť rým spôsobom na relaxáciu.
ísť na športovú školu. Váhal
som, radil sa s rodičmi. Hrá- 6. Darí sa ti v škole? V škole
val som futbal. Približne v tom sa mi darí úplne super, zatiaľ
čase mi prišla pozvánka na re- som prešiel každý ročník beu
prezentačný zraz vo florbale a problémov, ale musím prirozhodla. Radšej som si vybral znať, že moc sa do učenia neflorbal. S odstupom času som hrniem. Niekedy som sa snažil
zistil, že som urobil dobre a dobre odpisovať od mojich
nebanujem. Na futbal som ale spolužiakov. Inak si myslím, že
nezanevrel a hrám aj dnes. som taký priemerný študent.
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Kam cez voľný čas?

7. Ake sú tvoje plány do
budúcna? Do budúcna chcem
hlavne úspešne zmaturovať,
a potom možno íst na vysokú
školu. Ale hlavne som sa chcel
venovať florbalu a ak by sa
podarilo, chcem skúsiť zahrať si florbal aj v zahrani.
Samuel, prejeme ti veľa štasia do budúcna. Sme hrdí, že
aj na našej škole máme mnohé talenty, ktoré nás preslávia aj v zahaničí. Dakujeme.

Technika dneška
Žijeme v období veľkej inovácie techniky. Každý deň nás trh
obklopí novinkami,
o ktorých sa nám ani
nesnívalo. Mnohokrát ani neregistrujeme všetky novinky.
V posledných týždňoch bol predstavený nový Samsung S9,
ktorý nekompromisne opäť prebil trh
smartfónov. Za zmienku stojí aj v septembri predstavený
Iphone X. Parametrami rozhodne nezaostáva za novinkou
od Samsungu. Počuli
ste už o televýzore, ktorý úplne splynie s vaším štýlom
obrazovky? S touto novou
technológiou QLED príde už
tento rok značka Samsung.
V minulom mesiaci bol tak14 GesTo

tiež predstavený nový obranný štít pre policajtov. Pýši sa
novým názvom Origami. Oproti predchádzajúcim obranným
štítom je až o 80% ľahší. V Nemecku začne fungovať služba.

Každý robot bude schopný odviezť 5 krabíc pizze. Myslím, že v roku
2018 sa máme na čo tešiť.

V.I.A.C

Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže.
Sme mladá, mimovládna organizácia, ktorá pôsobí v severnej časti Slovenska (Oravský
kraj). Naším hlavným cieľom
je vytvárať podmienky, ktoré
mladým ľuďom umožňujú
samostatný rozvoj, sebarealizáciu a naplnenie svojich
potrieb stať sa osobnosťami
zodpovednými za ich život a
osobnosti, ktoré sa zaujímajú
o aktívnu účasť na živote, ale
aj zahraničnej komunity.
Podporujeme mladých ľudí,
aby si vybudovali vlastnú
budúcnosť na štyroch základných pilieroch:
V - Vero = true - prináša slobodu
I - Inšpirácia = ispiratione dáva slobodu Ducha
A - adrenalín = adrenalín zvyšuje pohodlie
C - Spoločenstvo = komunita overí pravosť slobody aktivity
Najprv zabezpečujeme nízkoprahový klub Cool Club v Trstenej, ktorý ponúka možnosti:

využitie voľného času ako alternatívy k putovaniu po uliciach alebo návšteve miestnych
krčiem a barov, klubový bar
(neformálny priestor), kde
mladí ľudia môžu slobodne
sedieť a vzájomné vzťahy budované voľným rozprávaním
s nealkoholickými nápojmi,
kávou alebo čajom. Organizujeme rôzne aktivity, ktoré sú
v blízkosti záujmov a potrieb
mladých ľudí: Projekčný film
so zaujímavými, inšpirujúcimi
a hodnotnými nápadmi, Hra na
hry, Diskusné večery na rôzne
témy so zaujímavými hosťami, Interiérové a outdoorové
dobrodružné programy pre
osobný rozvoj, Adrenalínové
športy (posilňovanie, airsoft,
slackline ...), fitness, podujatia
(mestské hry, rôz-ne koncerty,
život v Betleheme ...), mládežnícka ubytovňa (v Ustie nad
Priehradou, kde sú rôzne tábory, duchovné záľuby, workshopy a prednášky držané.

A

Vo všeobecnosti poskytujeme
prostredníctvom našich aktivít priestor pre neformálne
stretnutia, tábor, školenia ...,
vytvárať príležitosti na zapojenie sa do dobrovoľníctva a
aktívneho občianstva (možnosti dobrovoľníctva v rámci organizácie), podporovať
aktivity na uľahčenie prístupu mladých ľudí na trh práce
(workshopy, prednášky, veľtrhy pracovných príležitostí ...)
a vonkajšie aktivity (turistika,
geocaching, rafting ...) Zahraničné mobility (výmeny, EVS)
sú nevyhnutnou súčasťou našej činnosti.Organizácia VIAC
bola už viac krát na nesej škole. Tým jej pomohla zvýšiť jej
úroveň znova o čosi viac. A naposledy nás navštívila z projektom :

Jeden človek – veľa rôznych pohľadov

Jeden človek – veľa rôznych
pohľadov. Aký je ten náš pohľad? Čím je ovplyvnený? Ako
vnímame ľudí, ktorých stretávame? Aj na tieto témy sme
dnes diskutovali so študentmi
na SPŠ v Tvrdošíne. Ktorým sa
aktivity podľa ich slov páčili.
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