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Liptovský stavbár 

 

„ Liptovský stavbár" i v školskom roku 

2018 – 2019 Vás bude informovať o živote a akciách na naše škole. 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

                                             redakčná rada 
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Liptovský stavbár 

 

Študentský časopis 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         návrh : Marián Mojš II. B 
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Liptovský stavbár 

1. Slovo Veroniky Callovej
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronika Callová 
šéfredaktorka školského časopisu 

„Liptovský stavbár" 

pri SOŠ stavebnej Liptovský Mikuláš 

 

Milé kamarátky, 

kamaráti spolužiaci. 

        Krásne prázdniny sú za nami, 

kedy sme zabudli na školu, písomky 

a skúšanie pred tabuľou. V pamäti 

nám ostali len spomienky. Teraz opäť 

nastal čas, kedy každý pokračuje 

v ceste, na ktorú sa vydal, keď sa 

rozhodol študovať na našej 

stavebnej škole. Čas oddychu musí 

teraz zameniť za čas každodenných 

povinností, ktoré ho čakajú.   

       Želám vám, aby ste našli tú 

správnu mieru medzi učením a 

odpočinkom, povinnosťami a relaxom. 

Iba tak budete mať radosť sami zo 

seba a z dosiahnutých výsledkov. 

Radosť Vašich blízkych Vám určite 

tiež príde vhod. Učiť sa, vzdelávať 

a nadobúdať nové informácie to je tá 

správna cesta k úspechu mladého  

u človeka. 

Učiť Vás budú výborní profesori, 

ktorí majú úprimnú snahu priblížiť 

Vám nielen nové vedomosti, ale aj Vás 

vypočuť, poradiť či pomôcť. Svojou 

usilovnosťou, slušným správaním, 

ústretovým prístupom k plneniu si 

povinností, tvorivosťou a aktivitou si 

vytvorte zo školy prostredie, kde sa 

budete radi vracať. Kritizovaním 

všetkých a všetkého, záškoláctvom 

a nudou spôsobíte si len znásobenie 

nespokojnosti. 

     Veľmi si však želám, aby ste 

v sebe našli odhodlanie a silu 

pokračovať v štúdiu a dosahovať čo 

najlepšie výsledky. Kamarátkam, 

kamarátom, spolužiakom v končiacom 

ročníku držím palce pred skúškou 

dospelosti, ktorá ich čaká pred 

skúšajúcou komisiou.  

      Veronika Callová 
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Liptovský stavbár 

 

 

2. Vyskúšaj si vedomosti 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

aždému mladému človeku by malo záležať na vzdelaní, 

lebo si rozširuje obzor svojich vedomostí. Nadobudnuté 

vedomosti využije  vo svojom každodennom živote. Vie 

sa ľahšie uplatniť v zamestnaní, ale predovšetkým sa rýchlejšie 

zorientuje v danej situácii.  

                                        redakčná rada 

K 
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Liptovský stavbár 

Logika nie je len 

o myslení, je to 

neprebádaná veda 

a spôsob života zároveň.
 

       Prihováram sa k Vám nie ako pedagóg, ale človek, ktorý svoj život zasvätil 

matematike. Za posledné roky sa ukázalo nielen pár talentov, ale hlavne mládež 

vo veku medzi 10. – 17. rokom, ktorá síce nemá ešte toľko skúseností, ale má 

odvahu pred ostatnými. 

        Budúcnosť ukáže, či toto smerovanie k záujmu o matematiku prinesie svoje 

ovocie a či zaujme hlavne širšiu „hlavolamovú"  obec svojou logikou. Posledné 

výsledky z Majstrovstiev sveta v súťaži napovedajú, že súčasná mládež na to má. 

 
 

 

        

       

      

      

        

 

 

 

Príspevok poskytla : Mgr. A. Zemanová 

  Prvých troch úspešných riešiteľov odmeníme. 

 

 

 

Krížovka z matematiky 

DVOJIČKY 

V obrazci doplňte 

tmavé políčka tak, aby 

vznikli dve tvarom 

i veľkosťou ucelené 

identické plochy (biela 

a čierna). 

 



 

 Strana 9 

 

Liptovský stavbár 

3. Výzva pre študentov 
 

Redakčná rada školského časopisu  

Liptovský stavbár 
pri SOŠ stavebnej v Liptovskom Mikuláši 

v školskom roku 2018 – 19 v časopise zverejní mená  

najvzornejších študentov našej školy v zmysle zákona.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učiť sa oplatí 

Redakčná rada vyhlasuje súťaž 

najvzornejší študent (ka)  

našej školy, v I. polroku školského roka 2018 – 

2019, ktorý (á) dosiahne priemer študijný výsledkov 

1.00 a bude mať čo najmenej vymeškaných hodín.  

Najvzornejšieho študenta redakčná rada zverejní 

v našom časopise. 

      

 

 

 

 

 

 

 

Ø  1.00    
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Výzva pre končiace ročníky  

v školskom roku 2018 - 2019 

 

   
 
                                                       

 

 

Redakčná rada vyhlasuje súťaž  

najlepší študent(ka) a učeň 

   našej školy počas celého štúdia, ktorý(á) dosahoval(a) najlepšie : 

- študijné výsledky,  

- najmenej vymeškaných hodín,  

- reprezentovanie školy na rôznych akciách a súťažiach. 

    Vyhodnotenie súťaže je rozdelené pre študijné odbory 

a pre učebné odbory.      

    Najvzornejší študent(ka) a učeň bude ocenený(á) 

redakčnou radou a uverejnený v našom školskom časopise. 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                        redakčná rada                                              
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Liptovský stavbár 

4. Súťaže
 

 

Zaujímavé súťaže, ktorých sa zúčastnili naši spolužiaci  

v I. štvrťroku školského roka 2018 – 19.
 

 
    

 

 

Zlatí na 

medzinárodnej súťaži 
 

     SOŠ stavebnú z Liptovského 

Mikuláša, ktorú reprezentovali žiaci 

N. Dudáš a M. Husarčík zo IV. B 

triedy triednej profesorky Ing. Z. 

Šišákovej sa v dňoch 18. - 21. 09. 

2018 zúčastnili medzinárodnej 

súťaže murár FOR ART v Prahe. 

Súťaže sa zúčastnili súťažné 

družstvá zo Slovenska, Poľska a 

Česka. 

     Naši reprezentanti sa nedali 

zahanbiť a v tvrdej medzinárodnej 

konkurencii dokázali, že i naša škola 
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dokáže kvalitne naučiť a pripraviť 

mladého človeka na svoje remeslo. 

V celkovom hodnotení obsadili  

1.  miesto 
za čo im patrí poďakovanie 

a  uznanie. Pod vynikajúce 

umiestnenie sa podpísali i tí, ktorí ich 

na súťaž pripravovali. Uznanie preto 

patrí Ing. Šišákovej, ktorá ich 

pripravovala po teoretickej stránke 

a pánovi majstrovi D. Dobákovi, ktorý 

im vštepoval zručnosť a vzťah k 

profesii. 

        Medzinárodný úspech našich 

žiakov sa hlboko vryje do pamäti 

nielen nás, ale i širokej verejnosti. 

Byť zlatí na medzinárodnej súťaži to 

nebýva často. 

 

redaktorka : Michaela  Kratková 

 

Cezpoľný beh 2018 

25.septembra 2018 sa konali 

Majstrovstvá okresu  

v cezpoľnom behu 
aj za účasti našich žiakov - Michal 

Ďuraj 4.A, Tomáš Bátory 2.B a 

Walter Šinko 1.A. pod vedením Mgr. 

Jána Ďuricu.  

Ako družstvo sme obsadili 6. miesto.  

Najlepšie z našich sa umiestnil 

Walter na 10. mieste, nestratil sa v 

poli bežcov, najmä, keď niektoré 

školy nominovali pravidelne 

trénovaných atlétov.              

  

 

redaktorka : Veronika Callová 
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Župná kalokagatia 2018 

28.septembra 2018 sme sa v Žiline 

zúčastnili súťaže krajského kola 

Župnej kalokagatie 
O pár sekúnd nám uniklo 3. miesto. 

Našu školu reprezentovali: Tomáš  

 Bátory, Martin Šimovček - 2.B 

trieda, Michal Ďuraj, Alexander Paul, 

Richard Strnad - 4.A trieda, pod 

taktovkou Mgr. Jána Ďuricu.  

 

    redaktorka : Michaela  Kratková 

 

MLADÝ stavbár 2018 

     V Dňoch 03.- 04. 10. 2018  sa naši žiaci 

Dávid Karaska a Lukáš Švidroň z II.C zúčastnili 

súťaže „Mladý stavbár 2018"  v Žiline 

v priestoroch praktického vyučovania SOŠ 

stavebnej na Bánovskej ceste. Súťažili 

v učebnom odbore tesár, kde skončili na 5. 

mieste . 

                                                             redaktorka : Michaela  Kratková

 

 

    

  

Remeslo má zlaté dno.  
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Hrám pre radosť 

Školské majstrovstvá žiakov  

stredných škôl v šachu jednotlivcov 2018 

okresu Liptovský Mikuláš 

  25.10.2018 sa uskutočnili Školské 

majstrovstvá okresu Liptovský 

Mikuláš žiakov stredných škôl v 

zrýchlenom šachu. Turnaj sa konal v 

priestoroch Centra voľného času 

v Liptovskom Mikuláši a zúčastnilo sa 

31 študentov a študentiek z piatich 

stredných škôl.   

Našu školu reprezentovali a takto 

obstáli:  

    Sarah Pethövá IV.A         – 1. M. 

Filip Mrva III.A              - 13. m. 

Čanaky Branislav I.A        – 14. m. 

Samuel Klocháň III.B      – 23. m. 

Kristína Kriváňová III.A  – 25. m. 

Ivan Borsík II.A              – 27. m.

      Majsterkou okresu dievčat sa stala naša študentka Sarah Pethövá IV.A 

s možnosťou postupu na krajské kolo do Čadce.  

V celkovom hodnotení škôl sme skončili na druhom mieste, pričom nám chýbal 

jeden bod na prvé miesto.  

                            Všetkým študentom ďakujeme  

         za dôstojnú reprezentáciu školy. 

    

            Príspevok poskytla :Ing. Andrea Stankovianska, pedagogický dozor
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Literárna súťaž 2018 

    Ministerstvo obrany SR vyhlásilo zaujímavú literárnu súťaž 

na tému : Vplyv „osmičiek” vojenských dejín na našu   

                     súčasnosť. 

    I žiaci našej školy sa zaujímajú o dejiny nášho štátu a preto im nie 

je ľahostajný život v súčasnosti. Svoje názory vyjadrili i v slohových 

útvaroch. 

                                           redaktorka : Veronika Callová

Časť práce Patrika Čurillu 

z III. C triedy s názvom : 

„Naša súčasnosť"  

ktorou sa zapojil do súťaže 

09.11. 2018. 

 ...Napriek rozdeleniu spoločného 

štátu v roku 1993 sa 

vzťahy medzi Českou 

a Slovenskou republikou 

ešte viac upevnili, čoho 

dôkazom je spolupráca 

takmer vo všetkých 

odvetviach hospodárstva, 

i keď veľa obyvateľov 

presadzuje samostatnosť 

Slovenskej republiky a jej 

dosiahnuté úspechy v mnohých 

oblastiach.  

         Napriek tomu si myslím, že by 

bolo lepšie, keby sme boli jeden štát. 

Som rád, že som dostal príležitosť 

zamyslieť sa nad problematikou 

vzniku Československa. Možno by 

bolo dobré, ak by sa aj iní ľudia 

zamysleli nad touto problematikou, 

možno by si viac vážili, že sú občanmi 

tohto štátu. 

Patrik Čurilla  

– III. C                                                                                          

SOŠ stavebná, 

Školská 8,                                                                                                      

031 45 Liptovský 

Mikuláš

Študentský časopis 
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5. Akcie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcie, ktorých sme sa 

zúčastnili v I. štvrťroku 

školského roka 2018 - 19.
 

 

 
 

Začiatok nového školského 

roka 2018 – 19. 

„Koniec prázdnin, zvonec volá.” 

03. 09. 2018 sa opäť stretli kamaráti, 

kamarátky, spolužiaci a prišli i nový 

študenti. Štátnou hymnou,  slávnostnými 

príhovormi a rozhlasovou reláciou sa 

začal nový školský rok pre študentov 

našej školy. Prázdniny sa skončili 

a nastal čas plnenia si školských 

povinností. Opäť získavaním nových 

vedomostí si mladý človek rozšíri 

obzor svojich vedomostí. Želáme si, 

nech i tento školský rok je rokom 

úspešnosti nielen mladého človeka, ale 

nás všetkých.  
 

                                           redaktorka : Veronika Callová 

 

 

 

Škola, most v živote mladého človeka. 
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Návšteva vydavateľstva Tatrín 

na námestí Osloboditeľov 

v Liptovskom Mikuláši. 

Návšteva rodného domu 

súrodencov Rázusovcov. 

 

Návšteva skanzenu Pribylina. 

Návšteva Likavského hradu  

pri Ružomberku. 

 Učiť sa nám nechcelo  

      Slniečko klope na okno. Učiť sa nám ešte dáko nechce. Lepšie 

by bolo v prírode, ako sedieť v školskej lavici a pozerať sa z okna 

ako je vonku krásne. V týchto dňoch sa žiaci so svojimi učiteľmi vybrali do 

prírody a spoznávali krásu nášho Liptova, iní zase navštívili známe výrobné 

závody. Zvolili si turisticko-poznávaciu trasu, alebo 

navštívili miesta našich slávnych osobností Liptova. 

Škoda, že takéto aktivity tried trvali len 05 – 07. 09. 

2018. Pobyt na čerstvom vzduchu bol prínosom nielen pre 

naše zdravie, ale priniesol i nové poznatky z miest, ktoré 

žiaci navštívili. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                                                                 redaktorka : Michaela  Kratková
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Výstava v Košiciach 

100.  výročie vzniku Česko – 

Slovenska 

     Pri  príležitosti  100. 

výročia  vzniku  Česko-

Slovenska  navštívili  žiaci 

III. A a III. B triedy  spolu 

s  vyučujúcimi  Mgr. D. Martausovou  

a    Mgr. E. Haluškovou  02. 10. 

2018 Košice. V priestoroch Štátnej 

vedeckej knižnice si pozreli 

zaujímavú výstavu k tomuto výročiu. 

Na pripravených paneloch boli 

dokumenty o vzniku republiky, 

fotografie z prvej svetovej vojny 

a na nich aj spisovatelia J. G. 

Tajovský a J. Jesenský, ktorí boli 

priamymi účastníkmi vojny. Veľká 

pozornosť bola venovaná Milanovi 

Rastislavovi Štefánikovi,  ktorý sa 

výraznou mierou zaslúžil o vznik 

štátu.  Našli sme aj panel, ktorý 

zachytával udalosti 1. mája 

1918, ktoré predznamenali 

politický vývoj po skončení 1. 

svetovej vojny. Z výstavy si 

žiaci odniesli zaujímavé 

poznatky. Škoda len, že  zlé 

počasie neumožnilo aspoň 

krátku prechádzku po Košiciach. Tú 

si doprajeme inokedy. 

   

    

 

 

 

 

 

                

Príspevok poskytla : Mgr. E. Halušková 

Zrnko redakčnej rady : Sme hrdí, že máme takých profesorov, ktorí nám umožnili  

                                       spoznať históriu nášho štátu.

 

Informácie priamo  

od odborníka 

     03. 10. 2018 sa IV. A so svojim 

triednym profesorom Ing. arch. Šufliarským 

vybrali do Ružomberka na prednášky pod 

názvom „STAVBA A REKONŠTRUKCIA", aby získali informácie priamo od 

renomovaných firiem a výrobcov. Celá akcia bola prínosom pre každého študenta 
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pretože získané informácie využije nielen pri maturitnej skúške, ktorá ho čaká, 

ale i vo svojom profesionálnom zamestnaní a v živote.  

                                        redaktorka : Michaela  Kratková 

 

Exkurzia  

na PVE Čierny Váh 

      Dňa 15.10.2018 sa skupina 

študentov z II.C a II.D zúčastnila 

exkurzie na PVE Čierny Váh. 

Sprievodca, zamestnanec elektrárne 

ich previedol objektom. Podrobne 

a pútavo popísal funkciu jednotlivých 

zariadení  s dôrazom na dôležitú 

úlohu tohto typu vodnej elektrárne. 

Aj týmto spôsobom si študenti 

doplnili vedomosti, ktoré získali na 

teoretickom vyučovaní v predmete 

VRE.  Exkurziu zakončili obhliadkou 

hornej nádrže elektrárne, kde sa im 

vďaka peknému počasiu naskytol 

úchvatný pohľad na 

našu krásnu krajinu – 

Liptov. 

               

 

                                                       redaktorka :Verronika Callová 
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Plavecký kurz prvých ročníkov 

         Letné prázdniny sú už dávno za nami, ale kúpanie vo vode 

sme si opäť užívali. V dňoch 08. - 19. 10. 2018 sa na našej 

škole konal "Kurz pohybových aktivít" - plavecký kurz. Kurzu sa 

zúčastnili povinne všetci žiaci prvých ročníkov. Pod vedením 

skúsených lektorov sa mnohí naučili plávať a iní sa v plávaní zdokonalili. Škoda,  

že takýto kurz nie je viackrát.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                             redaktorka : Veronika Callová

 

Rozšírili si obzor svojich 

vedomostí 

     Každá nová informácia 

a poznatok obohatí každého 

človeka. 17. 10. 2018 trieda II. E 

nš. navštívila BRATISLAVU.  

Prezreli si dopravné múzeum,  hrad, 

sochu M. R. Štefánika, a ďalšie 

objekty nášho hlavného mesta. 

V doprovode  triednej profesorky sa 

unavení, ale spokojní vo večerných 

hodinách vrátili domov. Bol to deň 

plný nových zaujímavostí a zážitkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             redaktorka : Veronika Callová 

Všetci boli spokojní, 
 nikto sa neutopil
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Nie je výlet ako výlet 

      Návštevou Technického múzea v Košiciach 

18.10.2018 si žiaci II.A a III.A triedy prezreli stálu 

expozíciu  a vedecko-výskumné centrum. S nadšením si 

zahrali aj interaktívne hry. Pri tejto príležitosti navštívili 

i Východoslovenské múzeum, kde sa nachádza Košický 

zlatý poklad - 2920 zlatých mincí. Pod vedením triednych profesoriek Ing. J. 

Kubančokovej a Ing. A. Stankovianskej tak získali nové informácie, ktoré ich 

obohatili o nové vedomosti. Bol to príjemne 

strávený deň, na ktorý budeme dlho 

spomínať. 

 

     

 

 

 

 

 

       redaktorka : Alexandra Žiaranová

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              návrh : M. Mojš II. B

 

Brigáda 

       TRIEDA 1. A sa rozhodla, že bude robiť poriadky. Zobrali 

lopaty, metly a 06. 11. 2018 sa pustili do veľkého upratovania 

areálu školy. Záslužná práca. Budeme im držať palce nech im 

taký optimizmus vydrží čo najdlhšie. 
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                                          redaktorka : Alexandra Žiaranová 

 

Ministerstvo školstva SR  

ocenilo nášho študenta  
Dvojnásobný úspech, úspech pre študenta,  

i pre školu, ktorý zažil 14. 11. 2018 

    Zo stránky Ministerstva školstva SR  - ocenenie žiakov a študentov sme sa 

dozvedeli, že náš žiak a spolužiak bol ocenený ako jeden z 30-tich, ktorých 

ocenilo Ministerstvo školstva. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

pozvalo Norberta DUDÁŠA, žiaka odboru OSV zo IV. B triedy k prevzatiu 

Pamätného listu sv. Gorazda - najvyššie rezortné ocenenie pre žiakov a študentov 

SR do Bratislavy. V doprovode riaditeľa školy pána Ing. P. Šišáka a triednej 

profesorky Ing. Zuzany Šišákovej sa 14. 11. 2018 zúčastnil slávnostného 

odovzdávania. 

      Slávnostné podujatie sa konalo 

pri príležitosti Medzinárodného dňa 

študentstva v Aule Ekonomickej 

univerzity v Bratislave.  

Norbert DUDÁŠ, OSV zo IV. B 

triedy, z rúk štátneho tajomníka 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a výskumu SR pána Petra Krajňáka si 

prevzal najvyššie štátne ocenenie za 

dosiahnuté výsledky. Veľká radosť 

nielen pre študenta, ale i pre školu.  

Nie každá škola má to šťastie, 

že úspechy študentov ocení 

i Ministerstvo SR. 
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V príhovore slávnostného podujatia, 

štátny tajomník Peter Krajňák 

uviedol, citujeme :  

„Vďaka svojmu nadaniu, vedomostiam 

a schopnostiam ste sa dokázali 

presadiť nielen v konkurencii 

rovesníkov tu na Slovensku, ale mnohí 

z Vás aj v medzinárodnom meradle. 

Nepodarilo by sa Vám to však 

bez  úsilia a námahy, ktoré takisto 

treba vyzdvihnúť, keďže zďaleka nie 

sú samozrejmé. Prajem Vám, milí 

žiaci, aby ste si túto cieľavedomosť 

udržali nielen v ďalšom štúdium, ale 

i po celý život,“   

                        Koniec citátu 

                                                    
 

  

          Sme hrdí, že práve študent našej školy získal takéto 

vysoké štátne ocenenie. Veríme, že Norbert DUDÁŠ, 

študent odboru OSV zo IV. B triedy, nie je posledným 

študentom našej školy, ktorého ocenenie potešilo 

všetkých, ale prvým príkladným vzorom pre ostatných 

študentov. 

      redakčná rada                                         

 

 

Cech mazákov 

16. 11. 208 deň študentstva 

IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV  

Ako každý rok, aj tentokrát pri 

príležitosti Dňa študentstva sme my, 

14. 11. 2018  Prevzatie 

Pamätného listu sv. Gorazda, 

Bratislava 

Pamätný list sv. Gorazda  
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tretiaci mali usporiadať imatrikuláciu pre prvákov, ktorí si museli zaslúžiť svoje 

prijatie do našej školy. Všetci vieme, že nie je ľahké nájsť spôsoby, ako všetkým 

vyjsť v ústrety a ako pripraviť akciu, ktorá bude zaujímavá, prijateľná a vhodná.

   

 

 

 

 

 

 

 

     

                    
 
 
 
 
 
 
 
 

          redaktorka : Alexandra Žiaranová  

hygiena misí byť 

... 

škoda,  

že nie som prvák 



 

 

 Strana 25 

 

Liptovský stavbár 

Projektová činnosť školy v roku 2018

Aj v tomto školskom roku škola pokračuje v úspešných 

zrealizovaných projektoch 

ktorých autorka je Ing. Z. Šišáková. 

         Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu SR každoročne 

vypisuje výzvy na podávanie žiadostí 

o financovanie rozvojových 

projektov. Školy, ak sú aktívne, si tak 

môžu finančne prilepšiť. V roku 2018 

sme vypracovali a podali štyri 

žiadosti o financovanie rozvojových 

projektov. Úspešné boli dve z nich: 

v rámci výzvy Vzdelávanie 

pedagogických zamestnancov v

 oblasti finančnej gramotnosti a 

výchovy k podnikaniu na rok 2018 bol 

úspešný náš projekt FINANCIE 

OKOLO NÁS – UČÍME SA ĎALEJ  

a v rámci výzvy Zdravie na tanieri na 

rok 2018 bol úspešný náš projekt AJ 

MY CHCEME ZDRAVO ŽIŤ!  

Škola takto získala finančné 

prostriedky vo výške 6332 € 

s finančnou spoluúčasťou Žilinského 

samosprávneho kraja a zrealizovala 

viaceré aktivity.  

 

Konkrétne výstupy sme zaznamenali 

v nasledujúcej fotodokumentácii: 

FINANCIE OKOLO NÁS – UČÍME SA ĎALEJ 

 

Spracovaná problematika finančnej gramotnosti 
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Nová školiaca miestnosť Školenie pedagógov 
 

AJ MY CHCEME ZDRAVO ŽIŤ! 

  

Besedy o zdravom životnom štýle 

          Za realizáciu projektov ďakujeme p. riaditeľovi školy Ing. Šišákovi, 

autorke projektov Ing. Šišákovej,  koordinátorkám projektov Ing. Multáňovej 

a Ing. Vančovej a externým spolupracovníkom spoločnosti Partners Group 

Liptovský Mikuláš, Petrovi Sabakovi a Dominike Multáňovej. 

Veríme, že výstupy z projektov si nájdu svoje miesto v každodennom živote školy. 

                                               redakčná rada
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Výstava maliarky 

     16.11.2018 o 10.00 hod. sa pri príležitosti „Dňa 

študentstva" uskutočnila výstava našej študentky zo I V. A  

Pavlíny Valentovej. 

Svojimi dielami prekvapila nielen svojich 

spolužiakov, ale i ostatných, ktorí sa výstavy 

zúčastnili. Výstavu pod názvom „SVET 

V OBLAKOCH” slávnostne otvorila Ing. Katarína 

Včelová, zástupkyňa riaditeľa školy. 

 
 
 

 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                                        redaktorka : Veronika Callová  

Ing. Katarína VČELOVÁ 

zástupkyňa riaditeľa školy 
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Nepísaná tradícia 

    November, pečatenie triednej knihy, 

ako nepísané pravidlo a signál pre 

študentov, že sa blíži záver štúdia -  

výstraha pre každého maturanta, blíži sa 

čas kompletizovať svoje vedomosti pred 

maturitnou skúškou, skúškou dospelosti 

mladého človeka. 

      

        Pečatenie triednej knihy je i čas prípravy na stužkovú slávnosť. Takéto 

pocity prežívali študenti z tried IV.A, IV.B a II. E nš. 

                                                       redaktorka : Michaela  Kratková

 

Ako sa kradne triedna kniha na LIPTOVE  

    Originálnou formou sa rozhodli 

prezentovať študenti štvrtého  ročníka 

k blížiacemu sa záveru svojho štúdia.  

     Práve preto, IV. A sa rozhodla, že  

spoja folklór so svojim štúdiom a natočili 

video pod názvom : „Ako sa kradne 

triedna kniha na Liptove". 

                                                          Autorkou projektu je Veronika Callová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      redaktorka : Veronika Callová 
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Stužková IV.A, IV.B, II.E nš 

    23, 24.11.2018 pre mnohých obyčajný deň. Nie 

pre IV. A, IV. B., II. E nš preto, že pre nich je dňom 

výnimočným. Do pamätí sa zapíše ako jeden z 

najvýznamnejších a najdôležitejších udalostí v ich 

živote.
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Stužková IV. B 

  V piatok 23. 

11. 2018 sme 

mali veľký deň. 

Pre mnohých to 

môže vyzerať 

ako bežný deň, 

no pre nás IV.B 

to bolo niečo 

iné. Tento deň 

bol pre nás výnimočný.  

Ako sa spieva v piesni: 

„Navždy sa zachová 

v pamäti stužková”, tak 

to bolo aj v tento deň 

pre nás. Všetci si chcú 

tento deň zachovať v 

pamäti ako 

nezabudnuteľný deň vo 

svojom živote. Počas 

príhovorov nám vypadli i slzy z očí, 

pretože sme si uvedomovali, že sa 

končí jedna etapa v našom živote 

a začína druhá. V pamäti sa nám 

vynárali spomienky na časy, keď sme 

po prvý raz prišli do tejto 

školy.. Prvé dojmy z nových 

spolužiakov a učiteľov, ktoré sa 

zachovajú navždy. A teraz sme už na 

stužkovej. Večer ďalej pokračoval 

scénkami a programom, ktorý sme 

pripravili. Večer bol plný tanca, spevu 

a hudby. Veď stužková je len raz v 

živote mladého človeka. Stužková 

vytvorila pre nás okamih a zážitok, na 

ktorý budeme spomínať po celý náš 

život.  

Zelená stužka v nás 

prebúdza nádej, ale 

i povinnosť, že to 

musíme dotiahnuť až 

pred maturitnú komisiu. 

Martin Búďan IV. B 
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Šťastný okamih  
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              Veroniky  Callovej 

 

 Alexandry  Žiaranovej 

 

 

 

      N. DUDÁŠ a M. HUSARČÍK sú 

zo IV. B triedy študijného odboru 

OSV,  ktorým triednou profesorkou je 

Ing, Z. Šišáková a majster odborného 

výcviku D. Dobák. Obaja študenti 

patria k opore triedy nielen 

v študijných výsledkoch ale 

i v dosahovaní praktických zručností. 

Dôkazom je i séria súťaží, ktorých sa 

zúčastňovali a obsadzovali priečky 

najvyššie. Najväčší úspech dosiahli na  

medzinárodnej súťaži remesiel FORT 

ART v PRAHE 18. - 21. 09. 2018, kde 

súťažili v odbore murár. V celkovom 

hodnotení družstiev sa umiestnili na 1. 

mieste. V 8 disciplínach, z ktorých súťaž 

pozostávala, vždy bodovali na 

popredných miestach. 
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Ako ste sa pripravovali na túto súťaž? 

Naše prípravy boli na všetky súťaže minimálne. Trvali 4-5 dní. Zlepšovali sme sa 

od jednej súťaži k druhej a veci sme sa učili vlastne hlavne na nich. 

Nemali ste trému na súťaži, veď ste reprezentovali našu školu? 

Zo začiatku tam tréma určite bola. Pri súťažení to boli skôr stres a nervy kvôli 

času. 

Nadviazali ste i nejaké nové kontakty a známosti? 

Áno. Mali sme dvoch kamarátov a Maťko si našiel aj chvíľkovú lásku. 

Mali ste i voľný čas a ako ste ho trávili? 

Voľný čas sme mali prvý deň a trávili sme ho v najväčšom nákupnom centre 

v Prahe. Ostatné dni skôr len prechádzkou na pivo alebo kofolu. 

Aký dojem zanechala vo vás súťaž? 

Dozvedeli sme sa, naučili niečo nové, získali sme nové skúsenosti. Dojem bol 

vynikajúci, ale boli tam aj nedostatky hlavne čo sa týka jedla.. 

Zúčastnili by ste sa ešte takejto súťaže? 

To s istotou nevieme povedať, bolo to dosť náročné a namáhavé.  

Aký pocit ste mali, keď vás vyhlásili za víťazov? 

Neverili sme tomu, boli sme prekvapení, šťastní, a kolená sa nám triasli od 

radosti.   

Ako ste oslávili takéto víťazstvo? 

Ako prvé sme volali rodičom, frajerkám, majstrovi, triednej a riaditeľovi. Večer 

sme oslavovali na hoteli so zástupcom. Keď sme prišli na prax oslávili sme to aj 

s našimi spolužiakmi. Oslavovalo sa aj cestou domov a v Hrboltovej. 

Ako reagovali vaši známi, keď ste im oznámili, že máte zlato? 

Boli prekvapení a nemali slov. 

Kto sa najviac podpísal pod vaše umiestnenie? 

Tak samozrejme Norbert Dudáš, Ing. Zuzana Šišáková, Dušan Dobák a Matej 

Husarčík. 

Čo povedala vaša triedna a pán majster na vaše umiestnenie? 

Podala ruku, Maťovi dala pusu a mala slzy v očiach. 
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                            redaktorka : Veronika Callová,  

                                       Alexandra Žiaranová

 

Kto sú naši prváci? 

Zaujímalo nás, prečo si tohtoroční prváci vybrali práve našu 

školu. S mikrofónom sme sa ich na to išli opýtať. Tu sú ich 

odpovede. 

 

Agrokomplex NITRA 
26. – 27. 04. 2018 

- celoslovenská súťaž dvojčlenných družstiev 

MLADÝ TVORCA 2018 v profesii murár 

  Ideme ich prekvapiť 

Študentský časopis 
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 Rád rysujem a kreslím, chcel by som byť architektom alebo dizajnérom 

stavieb. Zaujímam sa o infraštruktúru stavieb, ich dizajn a plány. Škola je 

blízko môjho bydliska. 

 Zvažoval som medzi stavebnou školou v Liptovskom Mikuláši a stavebnou 

školou v Žiline. Vybral som si Mikuláš, pretože tu mám rodinu, priateľov, 

Liptov je nádherný, je to dovolenková destinácia aj pre cudzincov, a ja 

mám dobrú možnosť športovať. 

 Prišiel som na túto školu, lebo  ma baví rysovať budovy a technické veci. 

Je to najlepšia škola, z ktorých som si mal možnosť vybrať, všetci 

v mojom okolí túto školu chválili.   

 Na túto školu som šla preto, lebo má budúcnosť. O škole som sa dozvedela 

od rodinnej známej, ktorá na nej ešte študuje.     

 Chcem byť architektom. Nič iné ma nebaví.  

 Zo škôl, na ktoré som mal možnosť ísť, táto bola najlepšia. Rád rysujem 

a myslím si, že sa ako stavbár uplatním, pretože sa čoraz viac stavia. 

 Školu som si vybral preto, že mám už skúsenosti so stavbou. Pôvodne som 

chcel ísť do Žiliny na stavebnú, ale pre nedostatok miesta ma neprijali. Aj 

keď by som radšej študoval v Žiline, musím povedať, že dobre je aj tu, 

máme dobrý kolektív, dúfam, že to dotiahnem až do konca a budem môcť 

ísť na vysokú školu. 

                      redaktorka : Veronika Callová, 

                                       Alexandra Žiaranová

 

 Študentský  časopis 
 

 

 

 

                             návrh : Marian Mojš II. B 
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6. Prázdniny ktoré som prežil 
     

Postrehy a príbehy našich žiakov 

z prázdnin ktoré prežili.

Prežité prázdniny plné spomienok  

a nových známostí sa skončili. 

Nastal čas školských povinností.
 

 

 

Šťastné prázdniny so smutným koncom.  

         Od Vianoc som každý deň rátal dni, kedy nastane 

ten vytúžený čas - čas prázdnin. Prázdnin som sa dočkal, 

no počas nich sa udialo množstvo vecí, ktoré som 

neočakával.  

          Hneď od začiatku prázdnin som nastúpil na brigádu 

do Vodárenskej spoločnosť v Ružomberku. V tejto firme 

pracuje aj môj otec, ktorý mi túto brigádu zariadil. 

Domov som chodil unavený a tešil som sa na druhý mesiac 

prázdnin, kedy som si chcel užívať voľno. Chcel som ísť stanovať, plávať a každý 

večer s partiou behať a užívať si teplé letné večery. V pláne som mal samé žúry, 

tancovanie, zábavy a život plný zážitkov . Musím si položiť otázku: „Splnili sa mi 

tieto sny?“  Vôbec nie. Všetko sa udialo ináč. Ešte bolo pár dní od začiatku 

augusta, vonku horúčava a spara, a ja som bol na bratrancovej svadbe. Myslíte si, 

že mi bolo dobre? Bolo výborne. Bavil som sa zo svojou družičkou, užíval som si 

zábavu. Ale ako blesk z jasného neba prišla správa, že môj bratranec leží na ,, 

áre,, Pýtal som sa prečo je tam, čo sa stalo? Dostal som odpoveď od mojej mamy, 
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že bratranec sa utopil. Zrazu, ako som to počul som si kládol otázku prečo on? 

Prečo sa to stalo? V srdci som cítil ukrutnú bolesť a smútok v duši. Nedokázal 

som ani rozmýšľať. Nasadol som so súrodencami do auta a hneď sme išli za ním. 

V nemocnici ma lekár nechcel pustiť za ním a povedal, že iba najbližšia rodina 

môže. Boli sme tam s jeho súrodencami a všetci sme veľmi plakali. Už sme chceli 

odísť z nemocnice domov, no vtedy nás zastavila sestrička, že môžeme všetci 

vojsť. Pri vstupe na izbu do ktorej som vošiel, ma oblial studený pot, no nevyzeral 

vôbec ako mŕtvy, vyzeral, ako keby len spal. Zdalo sa mi, že je to len nepodarený 

žart. Veľmi rýchlo som pochopil, že to nie je žart, ale krutá realita. Muselo sa 

toto nešťastie stať? Nedalo sa tomu zabrániť, alebo predísť? Nevyhasol 

zbytočne jeden ľudský život? Na túto otázku už mi asi nikto nedá odpoveď. 

Oči zahalené  slzami a srdce plné smútku som nemal 

len ja, ale všetci, ktorí sa prišli s Frederikom 

rozlúčiť. Bol veľmi obľúbený, o čom svedčí aj to, že 

prišli aj kamaráti zo strednej školy. Prišiel aj pán 

riaditeľ, zástupca, triedna a spolužiaci. Slová, ktoré 

boli vyslovené pri rozlúčke, sa určite hlboko vryjú 

do pamäti každému, kto tam bol. 

          Z tejto tragédie ktorá sa mi stala, som si 

uvedomil, že ľudský život je veľmi krehký, 

zraniteľný a tak krátky. (Veľmi mi chýbaš, posielam Ti pozdrav do neba).   

                                       Tobiáš Likavčan  II..B

 

 

    „ Študentský časopis" 

Vás i v 1. čísle školského roka 

2018-2019 informuje o živote 

a akciách na našej škole.  
                                    

                                    redakčná rada  
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7. Napísali nám
 

Boli sme v Prahe  

             Sme dvaja fešáci zo IV.B, Matej  Husarčík a Norbert Dudáš.  

             Začiatkom tohto školského roka 2018-19 sme sa vybrali do Prahy, no nie 

na výlet, ale na murársku súťaž. Bolo to medzinárodné finále do ktorého sme sa 

prebojovali cez dve kolá. V prvom kole sme 

skončili na treťom mieste a v ďalšom kole ešte 

lepšom - na mieste druhom. Nemali sme žiadne 

očakávania, pretože takto ďaleko sa nám ešte 

nikdy nepodarilo postúpiť.  Na medzinárodnej 

súťaži v Prahe sa v prvý súťažný deň robili 

omietky Cemix.  Nám sa darilo veľmi dobre aj 

napriek tomu, že väčšinu veci sme robili 

prvýkrát, ale popasovali sme sa s tým statočne 

a v tejto disciplíne sme skončili na druhom 

mieste, len o jeden bod menej ako mali prví.  Po 

tejto disciplíne nasledoval ešte test. 

Pozostával zo 40 otázok. Až na konci sme sa 

dozvedeli, že sme mali 31 bodov, čo bolo 

najviac zo všetkých. Druhý súťažný deň sa 

staval fragment s materiálu Ytong. Nás 

preveril okenný otvor, šikminy a pravé uhly. 

Bolo to veľmi náročné na čas, ale nakoniec sme 

to stihli. V tejto disciplíne sme skončili znova 

na druhom mieste a znova len o bodík za 

víťazom. Tretí súťažný deň sa staval 

fragment, ale tentokrát z  Porothermu. 

S týmto materiálom sme si moc neverili. No opak bol pravdou a po dvoch dňoch sa 

nám podarilo túto disciplínu vyhrať s náskokom dvoch bodíkov.  Moc sme však 

neoslavovali, keďže posledný deň na nás čakal komín Schiedel. Na to sme sa 

najviac tešili a verili sme si, no dopadlo to najhoršie. Malou nepozornosťou sme 
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spravili veľkú chybu, ktorá sa už nedala napraviť. Táto disciplína sa nám vôbec 

nevydarila a na prvé tri miesta sme stratili dosť bodov. Boli sme veľmi smutní, 

veď kto by nebol, keď dovtedy sa to pre nás vyvíjalo tak sľubne.  Prišlo 

vyhodnotenie.  Zlá predtucha, že sme to pokazili, sa však nenaplnila, a my ako   

družstvo sme napokon skončili na prvom mieste hlavne vďaka testu. Naše pocity 

sa ani nedajú opísať. Srdce nám išlo vyskočiť z hrude, čo nám tak bilo a celí sme 

sa triasli. Počas tohto krásneho týždňa sme mali aj pekne nové zážitky. Našli sme 

si veľa nových kamarátov a trošku sme spoznali i Prahu. Sme radi, že nám škola 

umožnila takúto súťaž.  

          Ďakujeme nielen triednej, ale i nášmu majstrovi. Takáto súťaž je isto 

posledná v našom živote a preto budeme na ňu dlho spomínať. 

                                             Matej Husarčík a Norbert Dudáš IV.B.

 

Môj deň na praxi 

             Dňa 16.10. 2018 nám v rámci 

praxe pán majster Dobák, urobil 

menší výlet na pavilón „B", kde sme si 

mohli overiť naše schopnosti a 

zručnosti. To znamená, že náš deň 

bol plný rôznych druhov činností. 

Hneď, ako sme sa o tomto dozvedeli, 

sme sa všetci rýchlo obliekli do 

našich pracovných úborov a plní 

energie sme sa vybrali na miesto, kde 

nás už čakalo kopec práce. Po 

príchode na pavilón „B" sme sa 

zameriavali hlavne na 

to, aby sme pochopili 

technologický postup 

toho čo ideme robiť. 

Ako prvé sme brúsili 

starý náter steny, aby 

na ňom lepšie držala 

budúca farba. Musím povedať, že 

sme sa pri tom celkom unavili, no po 

dlhšej prestávke sme sa pustili opäť 

do práce, a pomaly sme dokončili túto 

úlohu. Opravili sme starú omietku 

tmelením dier a prasklín. 

Pracovné náradie, ktoré sme používali 

pri práci museli sme dať do poriadku. 

Túto činnosť si vzali na starosť 

hlavne chlapci a išlo im to skvele. Aby 

som nezabudla, náš pán majster nám 

so všetkým pomáhal a ukazoval, ako 
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máme pracovať, aby to vyzeralo čo 

najlepšie. Nakoniec sme všetko 

upratali a tešili sa ako si ideme 

oddýchnuť. Okrem toho že sme sa 

dosť dozvedeli a naučili, sme sa aj 

veľa nasmiali a v príjemnej 

atmosfére užívali tento deň.  

       Nech každý deň praxe je taký, 

aký bol v tento deň.    

                Radka Sipková II. A

 

 

  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

I po rokoch si majú čo 

povedať 

     Roky plynú ako voda v rieke. Len 

spomienky na štúdium zostávajú 

v pamäti. Dňa 19. 10. 2018 si naši 

absolventi zo školského roka 1972- 

1973 pripomenuli študentské chvíle, 

keď maturovali pred 45. rokmi na 

našej škole. V tom čase sa škola 

volala SPŠ STAVEBNÁ. V triede bolo 

29 študentov a triedny 

profesor bol Ing. Ján 

Milon. Stretnutiu sa 

zúčastnili 16 absolventi. 

Nezabudli i na tých, ktorí 

už nie sú medzi nimi. 

Minútou ticha im vzdali úctu, no v ich 

srdciach sú stále medzi nimi. 

Nezabudli ani na vyučujúcich, 

pretože pozvanie prijala pani 

profesorka Mgr. M. Mesárošová 

Spomienky na roky  
             strávené na stavebnej. 
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ktorá  ich učila. Pri fotografiách 

spomínali na roky svojej mladosti 

strávené na škole. 

 

      Sme hrdí, že absolventi i po rokoch spomínajú na školu, v ktorej študovali 

a pri vzájomných stretnutiach si majú čo povedať.  

Prajeme všetkým našim absolventom, ktorí študovali  v rokoch 1969 - 1973  

veľa zdravia a osobných úspechov.  

Nech i naďalej spomínajú na roky svojej mladosti  

a radujú sa z každej chvíľky svojho života.
 

 

    
 

                                                           redakčná rada

 

Boli sme v Košiciach

       Dňa 18.10.2018 sme sa my žiaci 

II.A spolu so žiakmi III.A vybrali na 

výlet do Technického 

múzea v Košiciach. Už v 

skorých ranných hodinách 

sme všetci netrpezlivo 

vyčkávali na vlak, z 

ktorého nám už mávali 

niektorí naši spolužiaci. 

Keď sme sa už konečne 

všetci usadili, naša cesta 

plná hlasného smiechu, 

klebiet a vtipov mohla začať. Keďže 

cesta netrvala krátko, tešili sme sa 

na príchod do múzea o to 

viac. Keď sme konečne 

dorazili s dobrou náladou, 

ktorú sme nabrali vo vlaku 

mohli sme sa vybrať 

ulicami Košíc do múzea. Už 

cestou sme mohli vidieť 

mnohé pamiatky ako 

napríklad Dóm sv. Alžbety. 

Od stanice sme to nemali 

Stretnutie po 45. rokoch 
19. 10. 2018 
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ďaleko a tak sme prišli do múzea za 

pár minút. Tu nás už čakal pán 

sprievodca, ktorý mal pre nás 

prichystané mnohé otázky a 

informácie o vývoji vedy a techniky 

na území Slovenska. Mnoho sme sa 

toho dozvedeli hlavne v oblasti 

baníctva, hutníctva, strojárstva, 

astronómie, ale aj vývoja geodetickej 

techniky a kartografie. Čo sa týkalo 

geodézie, naši starší kamaráti z 

tretieho ročníka toho vedeli viac. 

Mnohých nás hlavne zaujali predmety 

a veci vyrobené z kovov. Taktiež bolo 

veľmi zaujímavé energetické 

oddelenie Aurela Stodolu o ktorom 

sme všetci vedeli, že je rodákom z 

Liptovského Mikuláša. Dozvedeli sme 

sa o ňom však mnoho vecí a to 

napríklad, že bol konštruktérom 

tepelného čerpadla. Na jeho počesť 

je po ňom pomenovaná planéta 3981 

Stodola. No zapamätali sme si aj 

niečo o vývoji písacích strojov, alebo 

o reprodukcii zvuku. Na záver sme si 

všetci vyskúšali naše zmyslové vnemy 

a to na 120 interaktívnych 

exponátoch. V tejto časti sme sa 

toho dozvedeli veľa aj sami o sebe, 

čo bola miestami celkom veľká 

zábava. Presvedčili sme sa hlavne 

o tom, že múzeá nie sú vôbec také 

nudné ako sme si mysleli. Po odchode 

z múzea sme mali ešte kopec času a 

tak sme si všetci išli oddýchnuť do 

blízkych kaviarní alebo reštaurácií. 

Všetok čas sme sa snažili využiť 

hlavne na to, aby sme si videli krásu 

mesta Košice. Na záver nášho výletu 

sme sa ešte rozhodli pre návštevu 

Východoslovenského múzea. Na 

tomto mieste nás hlavne zaujal 

podzemný trezor, v ktorom je 

uložený jedinečný nález zlata. Celkom 

2920 mincí, z 15. - 17. storočia, 

renesančná reťaz a 3 medaily. Táto 

návšteva múzea trvala krátko a tak 

sme sa rozlúčili s týmto mestom 

bohatým na mnoho kultúrnych 

pamiatok, a vybrali sme sa domov. Na 

stanici nás už čakal vlak, v ktorom 

sme si po tomto dni trocha oddýchli, 

a potom sme sa už tešili domov. 

        Radka Sipková II. A 

 

Pripomenuli sme si nášho 

rodáka 

Trieda I. A sa 17. októbra 2018 spolu 

s pani profesorkou Mgr. D. Martausovou  

zúčastnila počas vyučovania prehliadky 
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expozície v rodnom dome Martina Rázusa pri príležitosti 130. výročia jeho 

narodenia. Dozvedeli sme sa o tomto rodákovi z Liptovského 

Mikuláša a zároveň významnom básnikovi, prozaikovi, kňazovi 

a politikovi množstvo informácií. Súčasťou expozície boli 

všetky diela z jeho tvorby. Medzi tých, ktorí pripravili túto 

expozíciu, patrili aj zakladajúci členovia Rázusovie klubu, 

ktorým ďakujeme za pozvanie. 

               Laura Samolejová 1. A                                             

             

 

Finančná GRAMOTNOSŤ

Neočakávaná súťaž v triede II. C

         Naša triedna Ing. N. Multáňová nás 

prekvapila zaujímavou súťažou.. Na triednickej 

hodine 28. 11. 2018 nám rozdala papiere na ktorých 

bolo 5 otázok na tému :  

„ČO BY SI SPRAVIL S PENIAZMI". 

Každý mal iné otázky. Našou úlohou bolo 

v stanovenom čase odpovedať na otázky 

FINANČNEJ GRAMOTNOSTI. Mohli sme 

používať mobil, internet, paneli na chodbách 

alebo poradiť sa so spolužiakom. Najrýchlejších 

a so správnymi odpoveďami odmenila. Všetci 

sme sa snažili, lebo každý chcel byť prvý. 

     Súťaž sa nám veľmi páčila, lebo to bolo niečo 

iné, ale pre nás aj poučné. Tešíme sa, že 

podobnú súťaž triedna vymyslí i v budúcnosti.            

                             Ján Čatloch  II. C     

                   
    SOŠ stavebná, Liptovský Mikuláš  
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8. Pripravované akcie

 

 

 

 

V školskom roku 2018 – 2019  

Vás budeme informovať o rôznych podujatiach a akciách 

na našej škole, pripravíme i zaujímavé rozhovory. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                redakčná rada 
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