
Olympiáda Žiackych školských rád stredných škôl Žilinského kraja 

2018 

 

      V rámci 3. ročníka Olympiády ŽŠR stredných škôl sa členovia ŽŠR našej školy 

 (Stredná odborná škola strojnícka, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto) zapojili do aktivity 

č.2: ŠÍRIME RADOSŤ – POMÁHAME. 

 

Naša ďalšia charitatívna činnosť prebiehala nasledovne -  vybrali sme si  jeden deň v týždni 

 (po dohode s pani riaditeľkou CSS Kamence) a  v priebehu troch týždňov sme navštívili 

našich seniorov. 

Venovali sme sa duchu aj telu 😊. 

9.11. 2018 sme sa najskôr spoločne pomodlili o 15.00h sv. Ruženec, potom sme diskutovali 

o živote a tradíciách, ktoré sa dodržiavali v minulosti, porozprávali sme sa, ako trávime voľný 

čas my a ako starkí. Na záver sme si v doprovode gitary zaspievali niekoľko ľudových piesní, 

čo naplnilo srdcia starkých radosťou. Bolo milé, keď sa na záver pýtali, že kedy opäť prídeme.  

19.11. 2018 sme boli na „Debatnom krúžku“ o 15h. Nosnou témou boli zážitky seniorov 

z vojny. Sú to veľmi zaujímavé životné príbehy a skúsenosti, ktoré nám mladým ľuďom už 

často nič nehovoria a ani sa nemáme s kým o tom porozprávať. A naopak, seniori boli šťastní, 

že sa môžu podeliť o veci prežité v minulosti. 

27.11. 2018 sme si od 15h do 16.40h spravili „Herný utorok“. Niektorí seniori radi hrajú 

spoločenské hry a často nemajú s kým. Hral sa Šach, Dáma, Človeče nehnevaj sa a kartové 

hry. Užili sme si veľa zábavy a zároveň sme zistili, že sa máme čo učiť. Najmä v Šachu 

a v Dáme. Seniori vyhrali čo sa dalo. Bolo  veľmi príjemné, vidieť ich, ako sa radujú a smejú. 

Najväčšou odmenou bola ich radosť, vďačnosť a otázka - „Kedy opäť prídete?“. 

V závere musíme skonštatovať, že aj vďaka tejto Olympiáde ŽŠR (do ktorej sme išli váhavo) 

sme si uvedomili, že vždy sme pre niekoho potrební a vždy je komu robiť radosť. Treba si len 

viac všímať svet okolo seba a urobiť veci, ktoré sme možno doposiaľ nerobili. Chce to len 

vystúpiť zo svojho pohodlia. 

Určite nás to naštartovalo k tomu, že charitatívnu činnosť budeme robiť aj naďalej. 

Ďakujeme. 😊 

 



Prikladáme fotografie z jednotlivých aktivít. 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


