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Nový školský rok  sme odštartovali úspechomNový školský rok  sme odštartovali úspechomNový školský rok  sme odštartovali úspechomNový školský rok  sme odštartovali úspechom    

V Župnej kalokagatii nie sme žiadni nováčikovia. V súťaži, v ktorej sa spája krása 

športových disciplín – vytrvalostného behu, streľby zo vzduchovky, hodu 

granátom na cieľ,  s teoretickými vedomosťami o topografii, protipožiarnej 

ochrane či poskytovaní prvej pomoci sme ako doma. Dokázali sme to 

vystúpením v krajskom kole v Trenčíne, ktoré sa konalo 13. septembra 2017 

v Lesoparku Brezina.  Naše družstvo  pracovalo pod vedením Mgr. Vladimíra 

Líšku v zložení Lucia Oršulová, Nikola Králiková, Martin Zgančík, Martin Nemček 

a Peter Volkov a zo súťaže si odnieslo zlato.  

Nestratili sme sa ani v celoslovenskom kole, ktoré sa konalo 28.9.2017 v Žiline. 

Toto kolo bolo s medzinárodnou účasťou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Svetový deň srdcaSvetový deň srdcaSvetový deň srdcaSvetový deň srdca    
           Svetová zdravotnícka organizácia WHO vyhlásila 29. september za DEŇ 

SRDCA. Srdcovo-cievne ochorenia patria k najväčším „strašiakom“ súčasnosti, 

pretože každoročne si vyžiadajú 17,5 milióna ľudských životov. Na Slovensku 

patria kardiovaskulárne ochorenia na prvé miesto v úmrtnosti. 

V rámci kampane študenti III.C triedy, odbor výživa a šport, navštívili jednotlivé 

triedy. Informovali žiakov o príčinách vzniku kardiovaskulárnych ochorení 

a najmä o možnostiach prevencie. Ochorenia srdca a ciev zasahujú čoraz 

mladšie vekové skupiny a väčšinou vyplývajú  z nesprávneho životného štýlu. 

Štatistiky potvrdzujú, že prevenciu Slováci dosť výrazne podceňujú. 

Počas Dňa srdca študenti aj učitelia mali možnosť dať si zmerať našim 

dobrovoľníkom krvný tlak a poradiť sa v oblasti zdravého životného štýlu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Družobná návšteva zDružobná návšteva zDružobná návšteva zDružobná návšteva z    Karlových VarovKarlových VarovKarlových VarovKarlových Varov    
             V rámci projektu ERASMUS+ prišli do Novák absolvovať dvojtýždňovú 

odbornú prax naši rovesníci  zo Strednej umelecko – priemyslovej školy 

z Karlových Varov. Pedagogický dozor vykonávala Ing. Hana Zagyi, učiteľka 

chémie. Žiaci pracovali v chemických laboratóriách v a.s. FORTISCHEM Nováky. 

Počas pobytu navštívili  20. októbra 2017 aj našu školu. Oboznámili sa so 

študijnými odbormi, s aktivitami, ktoré realizujeme, prezreli si areál školy, 

priestory, učebne a laboratóriá. Prišli sa pozrieť aj na našu hodinu aplikovanej 

chémie. (2.B) S českými partnermi sme diskutovali a porovnávali odborné 

vzdelávanie v Čechách a na Slovensku. Ak všetko dobre dopadne, tak o rok 

zavítame my do Karlových Varov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Burza stredných škôlBurza stredných škôlBurza stredných škôlBurza stredných škôl    
Že dávame o sebe vedieť, nie je žiadnou novinkou. Rozhodne sme preto 

nemohli chýbať v prievidzskej športovej hale, keď sa konala prehliadka 

stredných škôl. Pod vedením pani profesorky Juditky Antolovej sme 

predstavovali budúcim možným prvákov naše odbory. Určite bolo na čo 

pozerať. Atraktívnym a zaujímavým spôsobom sme všetkých zvedavých 

zasväcovali do tajomstiev našich odborov. V dobrej spoločnosti a ešte lepšej 

nálade sme strávili príjemný deň. 

 

    

    

    

    

    

    

    

Stredoškolák Stredoškolák Stredoškolák Stredoškolák ––––    hrdina remeslahrdina remeslahrdina remeslahrdina remesla    
A opäť akcia, na ktorej sme rozhodne nemohli chýbať. V dňoch 26. – 27. 

októbra sa pod záštitou Trenčianskeho samosprávneho kraja a Krajského centra 

voľného času konal 19. ročník výstavy stredných škôl. Výstava bola zameraná 

na prezentáciu stredných škôl v rôznych oblastiach – strojárstvo, chémia, 

stavebníctvo, elektrotechnika a mnohých iných.  Cieľom bolo vytvoriť vhodnú 

príležitosť na propagáciu školy. Myslím, že sme túto príležitosť využili 

dostatočne. Súčasne s výstavou prebiehal veľtrh pracovných príležitostí. Tu si 

študenti mohli otestovať svoje vedomosti a zručnosti. Účasťou na výstave sme 

opäť raz dali o sebe vedieť. Oba dni boli pre nás, ktorí sme dostali možnosť tam 

byť, veľmi podnetné a príjemné. 



Burza vysokých škôlBurza vysokých škôlBurza vysokých škôlBurza vysokých škôl 
Pre niektorých z nás je tento školský rok posledným, ktorý strávime 

v stredoškolských laviciach. Musíme sa rozhodnúť, kam sa vo svojom živote 

posunieme. V tomto rozhodovaní nám mnohým pomohla Burza vysokých škôl. 

Je to akcia, ktorá sa každoročne koná v našom hlavnom meste.  Preto sme sa aj 

my, študenti IV. B, nasmerovali naše kroky do Bratislavy. Nie všetci však 

chceme pokračovať v štúdiu na vysokých školách, kroky niektorých smerujú do 

zamestnania. Ani práce chtivý študenti neprišli skrátka. Na výstave totiž okrem 

vysokých škôl ponúkali svoje možnosti mnohí zamestnávatelia nielen zo 

Slovenska, ale aj spoza hraníc. Skrátka každý si prišiel na svoje. Zodpovedne 

môžeme povedať, že deň strávený v metropole Slovenska sme využili naplno. 

Okrem užitočných informácií z burzy sme sa „poprechádzali“ slnkom zaliatou 

Bratislavou. Naplnení mnohými dojmami sme sa zdravo unavení vrátili domov.  

    

Autosalón NitraAutosalón NitraAutosalón NitraAutosalón Nitra    
Je už tradíciou, že každoročne na jeseň vyrážame do Nitry. Naše kroky vedú do 

nitrianskeho Agrokomplexu, kde si popasieme oči na krásnych autách. Ani 24. 

ročník sme si nemohli nechať ujsť. Škoda, že sme tam boli naposledy ako 

študenti. Hoci bol pre nás tento autosalón trochu nostalgický, bol super. Videli 

sme 26 automobilových značiek, ktoré predstavili 33 noviniek. Výstava mala 

bohatý sprievodný program, v ktorom si každý mohol nájsť, čo chcel.  Prežili 

sme príjemný deň, za ktorý ďakujeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enviroprojekt „VEnviroprojekt „VEnviroprojekt „VEnviroprojekt „VIEME, KDE IEME, KDE IEME, KDE IEME, KDE ŽIJEME ?“ŽIJEME ?“ŽIJEME ?“ŽIJEME ?“    
Naša škola sa zapojila do Výzvy MŠVVaŠ SR na podávanie žiadostí 

o financovanie rozvojových projektov environmentálnej výchovy a vzdelávania. 

Náš projekt „Vieme, kde žijeme ?“patril medzi 31 vybraných projektov z celého 

Slovenska.Projekt vychádzal z hlavného cieľa – vzdelávať a vychovávať žiakov 

k ochrane a tvorbe životného prostredia. O tom, že problémy životného 

prostredia patria k tým najaktuálnejším v našej spoločnosti sa presviedčame na 

každom kroku. Našou prioritou bolo zapojiť 

čo najviac žiakov do šírenia osvety v oblasti 

environmentálnej výchovy, do spolupráce 

sme preto prizvali aj žiakov zo základných 

škôl.Študenti 2. a 3. ročníka našej školy 

a žiaci 9. ročníka zo základných škôl  

v Novákoch a v Lehote pod Vtáčnikom  boli 

súčasťou pracovného tímu. Monitorovali  

a analyzovali súčasnú situáciu okolia školy 

v 3 oblastiach – voda, ovzdušie a pôda, 

odpady. Diskutovali a navrhovali riešenia na 

zlepšenie danej situácie. Pracovné skupiny 

odoberali v teréne vzorky vody, pôdy, drevín, rastlín, lišajníkov a kríkov. Potom 

pracovali v laboratóriách, kde hodnotili základné ukazovatele kvality. Jednotlivé 

lokality porovnávali.  

Do projektu sa zapojila aj naša partnerská 

škola z Karlových Varov. V rámci programu 

ERASMUS+ v odbornom vzdelávaní a príprave 

nás navštívila Ing. Kateřina Tintěrová zo 

Strednej umelecko – priemyselnej školy  

Karlove Vary.   

Záverečné vyhodnotenie aktivít z projektu 

bude realizované formou hodnotiaceho 

seminára, ktorý sa uskutoční v novembri 2017 

pri príležitosti Dňa študentstva. Súčasťou 

seminára bude slávnostné odovzdávanie 

certifikátov o absolvovaní projektu. 



Úspech  vÚspech  vÚspech  vÚspech  v    stolnom tenisestolnom tenisestolnom tenisestolnom tenise    

Športové súťaže nám proste idú. Rozmýšľam, či je to šikovnými žiakmi alebo 

ešte šikovnejšími pedagógmi. Asi to bude jedno s druhým. Tentokrát sme to 

dokázali krásnym druhým miestom na Majstrovstvách tenisu v stolnom tenise. 

Družstvo dievčat našej školy v zložení D. Mikulová, K. Greschnerová, A. 

Mádelová a D. Bohušová pod vedením Mgr. Pavla Oršulu ukázalo, že to okolo 

pingpongového stola naozaj vie. Blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov.  

 

Letná škola chémie na hornej NitreLetná škola chémie na hornej NitreLetná škola chémie na hornej NitreLetná škola chémie na hornej Nitre 
Keď si väčšina z nás užívala letné prázdniny, naša spolužiačka Nika Králiková si 

užívala letnú školu chemikov. Je to pravidelná akcia, na ktorej sa zúčastňujú 

študenti, úspešní riešitelia CHO.  Tento rok sa konal jubilejný 40. ročník a pod 

palcom ho mala aj naša škola, ktorá pripravila praktickú časť sústredenia. Ale 

nemyslite si, že celé to je len o chémii. Všetci mali čas aj na stretávanie, 

nadväzovanie nových priateľstiev. Určite na to využili návštevu Bojníc, či „retro“ 

výlet vláčikom na Rematu.  Je to čas, o ktorom si mladí ľudia povedia, že spojili 

príjemné s užitočným. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exkurzia v pivovare HurbanovoExkurzia v pivovare HurbanovoExkurzia v pivovare HurbanovoExkurzia v pivovare Hurbanovo    
V piatok trinásteho nás pani profesorky Čerňanská a Ludvigová vzali na 

exkurziu do pivovaru. Navštívili sme druhý najväčší pivovar na Slovensku, 

pivovar Hurbanovo. Pivovar bol založený v roku 1964 a ako prvý pivovar vo 

východnej Európe začal s výrobou  plechovkového  balenia piva. V roku 1995 

vstúpil do pivovaru zahraničný investor zvučného mena – Heinken. 

Pivovar produkuje značky, ktoré sú známe aj za hranicami nášho malého 

Slovenska. Medzi tie najznámejšie patria Zlatý bažant, Kelt, Corgoň, Krušovice, 

ale aj alko nápoje Strongbow a Lišiak zo sadu. 

Počas exkurzie sme spojili príjemné s užitočným. Dozvedeli sme sa 

o nových biotechnologických procesoch výroby piva, zhliadli sme krátke 

zábavné videá o postupoch varenia piva a, samozrejme, sme tento zlatý mok 

mohli ochutnať.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grand Prix chimiqueGrand Prix chimiqueGrand Prix chimiqueGrand Prix chimique    
 

V minulých číslach sme už písali o medzinárodnej súťaži Grand Prix 

chimique. Tento rok 9. – 14. 10. sa  konal už trinásty ročník. Dejiskom súťaže 

bolo srbské centrum  Petnice Science. Len tak pre zaujímavosť účastníci boli 

z Česka, Rakúska, Chorvátska, Maďarska, Talianska, Nemecka, z domáceho 

Srbsaka a, samozrejme, zo Slovenska. Slovenskí účastníci boli dvaja a jedným 

z nich bola Monika Špaková, žiačka 4. B. Monika sa pripravovala pod odborným 

vedením pani profesorky Elenky Kulichovej. Súťažné úlohy boli namáhavé 

a časovo náročné. Veď stráviť v labáku 8 hodín, nie je maličkosť. Úlohy sa týkali 

organickej chémie, anorganickej chémie a rôznych analytických metód ako 

napríklad manganometrické stanovenie vápnika, spektometrické stanovenie pH 

neznámej vzorky, príprava p-nitroacetanilidu a vanillyl alkoholu. Po náročných 

prácach v špičkových laboratóriách boli pre študentov prichystané meetingy, 

exkurzie a prehliadky v okolí mesta Petnice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    



Študentská modlitbaŠtudentská modlitbaŠtudentská modlitbaŠtudentská modlitba    

Otče náš, ktorý si  za katedrou,Otče náš, ktorý si  za katedrou,Otče náš, ktorý si  za katedrou,Otče náš, ktorý si  za katedrou,    

posväť sa meno tvoje , nevyvolaj meno moje.posväť sa meno tvoje , nevyvolaj meno moje.posväť sa meno tvoje , nevyvolaj meno moje.posväť sa meno tvoje , nevyvolaj meno moje.    

Buď vôľa tvoja, ale len keď viem,Buď vôľa tvoja, ale len keď viem,Buď vôľa tvoja, ale len keď viem,Buď vôľa tvoja, ale len keď viem,    

lebo keď neviem, nič ti nepoviem.lebo keď neviem, nič ti nepoviem.lebo keď neviem, nič ti nepoviem.lebo keď neviem, nič ti nepoviem.    

Jednotky daj nám každodenneJednotky daj nám každodenneJednotky daj nám každodenneJednotky daj nám každodenne    

a odpúšťaj nám naše viny,a odpúšťaj nám naše viny,a odpúšťaj nám naše viny,a odpúšťaj nám naše viny,    

ako nám odpúšťajú rodičia aako nám odpúšťajú rodičia aako nám odpúšťajú rodičia aako nám odpúšťajú rodičia a    iní.iní.iní.iní.    

Neuveď nás do pokušenia,Neuveď nás do pokušenia,Neuveď nás do pokušenia,Neuveď nás do pokušenia,    

to bude základ nášho štvorročného študijného to bude základ nášho štvorročného študijného to bude základ nášho štvorročného študijného to bude základ nášho štvorročného študijného 
zakončenia.zakončenia.zakončenia.zakončenia.    
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