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Milí čitatelia, 

vitajte v  školskom roku 2021/2022 😊! Jeho začiatok odpálime mega SLOGANOM z našej tabule, 

ktorý napovedá, že sa určite nikto nebude nudiť. Čakajú na vás staré i nové tváre 

pedagógov a majstrov odborného výcviku. Sú plní elánu.  Bezpochyby 

zažijete s nimi na školských akciách veľa zábavy. Na vyučovaní sa vďaka 

nim dozviete zaujímavé informácie. 
Ak si náhodou myslíte, že všetko viete, všade ste boli a všetko ste videli, ste ideálne typy 

na štúdium práve u nás. Spoločnosť vám robíme už tretí rok a stále zisťujeme, že nás okolitý svet dokáže zas a 

znova prekvapiť.  

Teší nás, že vás  i naďalej môžeme sprevádzať zákutiami rôznych rubrík a ukázať vám stredoškoský život z nášho 

uhla pohľadu.  
 

Príjemný štart s vaším/naším prvým SOŠÁKOM v školskom roku  2021/2022! 

  

SLOGAN čísla je: 

„Povedz mi a zabudnem, 

ukáž mi a zapamätám si, 

zapoj ma a porozumiem.” 

čínske príslovie  
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ČO ĎALEJ? 
 

„Čo prinesie september?“ 

Autor: redakčný tím 

 Ocitli sme sa na začiatku nového školského roka 2021/2022 a bez prestávky pokračujeme v boji za obyčajný stereotyp 

školského života spred pandémie. Bohužiaľ, pandemická situácia je aj naďalej nepriaznivá a vplýva na naše životy.  

September na školách znamená pokračovať v nastavených pravidlách, v pravidelnej dezinfekcii, dodržiavaní 

odstupov a nosení rúšok či respirátorov v interiéri školy i na školských akciách. 

Spoločnosť rozdeľujú názory ohľadom prekonania ťažkého obdobia, dôsledkom čoho je chaos pri riešení karantény. 

Rozhodli sme objasniť situáciu pomocou portálu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý ponúka nasledujúci 

obrázok školského semafora. 

 

Okrem dodržiavania opatrení prináša september do našej školy aj aktívne posilnenie telesného ducha žiakov 

prostredníctvom série účelových cvičení sprevádzanými športovými súťažnými aktivitami pod vedením pána učiteľa Mgr. 

Andreja Capeka a triednych pedagógov, ktorí vykonávajú dozor nad triedami. 

Prvákov neminie ani prvé rodičovské združenie. Keďže sme len na začiatku školského roka,  výnimočne sa nemusia obávať 

reakcie a hnevu rodičov. 

 

Čerešničkou na torte  bude organizácia DOD na našej škole. 

 Srdečne pozývame 28. 09. 2021 všetkých ôsmakov a deviatakov ZŠ, 

učiteľov, rodičov i širokú verejnosť v čase od 8:00 do 13:00. 

Čo u nás nájdete? 

 praktické i teoretické učebne pre výuku (špecializované na 

odbory a predmety, ktoré u nás vyučujeme), 

 telocvičňu, posilňovňu, workout ihrisko, ihrisko s umelou 

trávou, 

 jedáleň a bufet, 

 oddychové zóny na sedenie, šach, stolný futbal.  

Naši spolužiaci Vám všeličo zaujímavé o našej škole prezradia😊 
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 „SOŠ technická – oddychový režim“ 

Autor: redakčný tím 

Počas aktuálneho školského roka vás naši pedagógovia a majstri odborného výcviku budú sprevádzať aj mimoškolskými 
aktivitami v  zaujímavých krúžkoch. Z našej ponuky si vyberú nadšenci športu či vzdelávania. K jednotlivým krúžkom sú 

priradení i vedúci krúžku, ktorým je potrebné sa nahlásiť. 

Florbal     Bc. Učník 

Kondičné posilňovanie   Mgr. Mitka 

Praktická angličtina   Mrg. Masariková 

Putovanie nemeckou gramatikou PhDr. Varmusová 

Speak     Ing. Kuffová 

Technici v pohybe   Ing. Pisáriková 

Strelecký     p. Gomola 

 

Pre potešenie duše prinášame oddychový režim = prázdninový harmonogram 😊. 

 

„Pomôcka v EduPage“ 
Autor: redakčný tím 

 

Milí spolužiaci, ponúkame malú pomôcku slúžiacu pre orientáciu v potrebných dokumentoch umiestnených v EduPage na 

vašich kontách. 

 

1.Potvrdenie o návševe školy žiaka študujúceho na SOŠ technickej  

Potvrdenie získate prostredníctvom vášho konta na stránke EduPage.  
Nájdete ho po prihlásení sa do EduPage v ponuke „ŠTART“.  
Následne zvoľte políčko „Dochádzka“.  
Zostáva už len vytlačiť potvrdenie. 
 

2.Tlačivá k bezpríznakovosti 

K tlačivám sa dostanete z vášho konta na stránke EduPage.  
Nájdete ich po prihlásení sa do EduPage v ponuke „ÚVOD“.  
Následne zvolíte políčko „Žiadosti/Vyhlásenia“ (ikona s pečiatkou).  
Po zakliknutí sa vám zobrazí priestor, kde následne stlačíte červené tlačidlo 
plus v pravom dolnom rohu. 
Zobrazí sa ponuka žiadostí, v ktorej si vyberiete potrebný dokument a podľa 
pokynov následne odošlete triednemu učiteľovi. 
Triedny učiteľ obdrží váš dokument a po akceptovaní sa vám  tento 
dokument zapíše medzi odoslané žiadosti. 
 

Tlačivo o bezpríznakovosti/dezinfekčnosti je potrebné priniesť, ak ste 
chýbali v škole viac ako dva dni!!!! 

 

3.Potvrdzovanie dokumentov 

Pre potvrdzovanie dokumentov, preberanie štipendia či informovanie sa na 
možnosti štipendií  je stanovený čas počas veľkej prestávky od 11:15 do 

11:45, nie počas vyučovania 😊   
 

Vždy aktuálnu situáciu v oblasti „Vzdelávanie našich žiakov“ 

sledujte na Edupage alebo http://www.sostca.sk/ 
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ODBORNÍČEK - VZDELANÍČEK 
 

Nový školský rok by sme radi z dôvodu rozšírenia 

obzorov privítali množstvom nových poznatkov 

z odbornej oblasti. Na začiatok roka vám opätovne 

sprístupníme na zopakovanie prácu s „MT“ 

V októbrovom čísle ODBORNÍČEK – VZDELANÍČEK 

zmapujeme energetickú využiteľnosť prúdenia.  

 

,, MT – Microsoft Teams vzdelávanie“ 

Autor: Nikola 

Dištančné vzdelávania nám otvorilo mnoho možností ako vzdelávať pomocou online prostredia. Aktuálne sme s ním 

dlhšie nepracovali a nie zbytočne sa  hovorí „OPAKOVANIE je MATKOU MÚDROSTI“ 😊. Pre starších žiakov zopakujeme 

čo robiť, ak ste zabudli prihlasovacie údaje a pre našich nových žiakov, ktorí mohli využívať i iné online vzdelávacie 

prostredie ukážeme, ako sa registrovať. 

Pozorne sledujte obrázky a čítajte s porozumením jednotlivé úkony. V závere článku nájdete užitočné kontakty. 

MICROSOF TEAMS je online platforma, ktorá umožňuje textovú komunikáciu, videohovory, dátové úložisko na ukladanie 

súborov (na týchto súboroch je tiež možné spolupracovať) a integráciu ďalších aplikácií do tohto prostredia. Vďaka 

využívaniu služby Office 365 pre vzdelávacie účely využíva naša škola Microsoft Teams pre realizáciu dištančného 

vzdelávania v náročných pandemických podmienkach.  

,, Prvotná registrácia žiakov prvých ročníkov“ 

Po spustení nasledujúceho odkazu pristúpite k registrácii konta - https://www.microsoft.com/en-us/education/products/office. 

Podľa priložených obrázkov postupujte pri prvotnej registrácii (navigácia študentov k inštalácii).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Starší žiaci SOŠ technickej -  Zabudli ste svoje heslo?!“ 

V prípade, že je potrebné aktualizovať prihlásenie alebo ste svoje heslo zabudli, je potrebné vykonať jednotlivé kroky. 

Aplikácia má zaregistrovaný váš školský e-mail, takže vám po odpísaní kódu z obrázka prepošle overovací kód pre vaše 

konto na váš školský e-mail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Následne kód skopírujete do príslušnej 

kolónky a aplikácia vás pustí k zadaniu nového hesla a spustí aplikáciu s novým prihlásením MTs. POZOR!!! V prípade, že 

využívate nainštalovanú aj webovú aplikáciu, je potrebné aktualizované heslo prihlásiť v oboch  prípadoch!!!        
 

V prípade, že pre používanie Microsoft Teams máte k dispozícii viaceré zariadenia, vždy sa po skončení vyučovania 

odhláste a nanovo prihláste. V prípade, že tak nevykonáte, môže dochádzať k nekompletnému prenosu dát alebo 

poruche pripojenia. 

„Prihláste sa do prostredia Microsoft Teams (aplikácia / prehliadač)“ 

3. 

2. 

https://www.microsoft.com/en-us/education/products/office
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Po úspešnom zaregistrovaní alebo aktualizácii hesla pristúpime k spusteniu samotného online prostredia Microsoft 

Team. Po zakliknutí následného odkazu sa dostanete do ponuky stiahnuť aplikáciu alebo použiť prihlásenie pomocou 

webu - https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-teams/log-in. 

 
Pre prihlásenie do MTs môžete použiť dve možnosti a to aplikáciu, ktorú je potrebné nainštalovať presne podľa pokynov 

inštalácie alebo priamo internetový prehliadač. 

Pre oba prípady platí, že pre prihlásenie použijete svoju školskú e-mailovú adresu a heslo, ktoré ste si vytvorili pri 

počiatočnej registrácii. 

Prihlásenie do stiahnutej aplikácie: 

 Windows kliknite na položky Štart > Microsoft Teams.  

 Mac prejdite do priečinka Aplikácie a kliknite na položku Microsoft Teams. 

 mobil ťuknite na ikonu Teams.  

Pozor:  MTs má „mimoriadnu schopnosť“. Pri prihlásení vášho konta z nových zariadení alebo po aktualizácii systému či 

prehliadača môže vyžadovať aktualizáciu vášho hesla.  

Ak máte vytvorené konto na MTs, nezáleží na tom, z akého zariadenia sa prihlásite (PC, tablet, mobilný telefón). Vždy je 

vo vašom konte uchované všetko, čo si vytvoríte. Nemusíte sa obávať, žeby sa vám akékoľvek poznámky či skupiny 

stratili!!! 

 

ORIENTÁCIA V APLIKÁCII:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pod číslom jeden objavíme „Spravovanie nastavení profilu“- môžete spravovať svoje konto, odhlásiť sa z aplikácie, 

zmeniť obrázok profilu.  

Pod číslom dva sa ukrýva ikona „Tímy“ – zobrazia sa vám  jednotlivé vyučovacie tímy = vyučovacie predmety, do 

ktorých vás vyučujúci priradili. Každý tím je označený menom a priezviskom vyučujúceho, triedou a vyučovacím 

predmetom. 

Pod číslom tri objavíme „Dostupné aplikácie a prepojenie na 365“ - môžete vidieť aplikácie Office 365 a OneDrive, 

ktoré je možné využívať pri tvorbe materiálov na vyučovanie (referáty, prezentáciu, tabuľky). 

V prípade akýchkoľvek otázok pre registráciu a prácu v Microsoft Teamse je potrebné obrátiť sa na vyučujúcich 

informatiky a triednych učiteľov, ktorí vás v ďalších postupoch usmernia. Všetci vyučujúci majú pracovnú e-mailovú 

adresu, cez ktorú ich môžete kontaktovať. Zverejnené sú na webovej stránke školy www.sostca.sk.  Pre komunikáciu 

možno využiť aj portál EduPage. 

2. 

3. 

https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-teams/log-in
http://www.sostca.sk/
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SPOZNAJ NÁS 
 

Autor: redakčný tím 
 

Vitajte v nenápadnej obmene rubriky „ SPOZNAJ TO“. Dospeli sme k záveru, že by bolo vhodné lepšie spoznať našu školu, 

naše odbory a naše zázemie. Prečo?! Spoznáte  úspechy žiakov v rôznych súťažiach, ich vzdelávacie výsledky a uplatnenie 

na pracovnom trhu!  
 

SOŠ technická Čadca 

Skadiaľ sme sa vzali?! Prišli sme v päťdesiatych rokoch 20. storočia ruka v ruke s rozvojom strojárstva. Na trhu vzniko v 

meste Čadca a jeho okolí dopyt po kvalifikovanej pracovnej sile. V tomto období v Čadci pôsobila malá fabrika,ktorá vyrábala 

ručné a strojné pumpy. Firma zmenila vlastníka a stala sa súčasťou národného podniku Tatra Kopřivnice, ktorý bol výrobcom 

nákladných automobilov. Nárast produkcie si vyžadoval kvalitnú pracovnú silu. V roku 1962 začal teda podnik v priestoroch 

závodu Tatra Čadca vyučovať vlastných žiakov. Postupným vývojom spomínaného vzdelávacieho strediska sa položili 

základy vzniku Stredného odborného učilišťa strojárskeho v Čadci, ktoré pripravovalo odborníkov v strojárskych odboroch 

nielen pre závod Tatra Čadca, ale aj pre potreby okolitých podnikov s nasledovnou štruktúrou odborov: 

Obrábač kovov = 3-ročný odbor, Strojný mechanik = 3-ročný odbor, Strojárska výroba = 2-ročný odbor, 

Elektrotechnická výroba = 1-ročný odbor, Strojárstvo = 2-ročné nadstavbové štúdium popri zamestnaní.  

Štruktúra odborov sa aj v deväťdesiatych rokoch 20. storočia menila podľa potrieb trhu práce. Vďaka flexibilným 

zmenám odborov pre pracovný trh sú naši absolventi v rýchlom hľadáčiku zamestnávateľov. 😊 

Aktuálne sa SOŠ technická zameriava na vzdelávanie žiakov v učebných a študijných odboroch pre strojársky, 

elektrotechnický a automobilový priemysel. Ponúkame i možnosť duálneho vzdelávania. Škola sa od 24.11. 2011 stala 

Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a ostatnú kovospracúvaciu výrobu. „Centrum“ poskytuje v 

rámci rekvalifikácií a zvyšovania vzdelávania svoje služby vlastným žiakom, zamestnancom a verejnosti. 

 

„Škola, ktorá chce byť úspešná, musí spolupracovať nielen v rámci regiónov SR, ale aj v rámci 

medzinárodnej spolupráce.“ 

Tým sa riadime i my, čoho dôkazom je, že naša škola sa zapája do projektovej činnosti v rámci regiónov SR, ktorej hlavným 

cieľom je nadviazanie ďalšej spolupráce, zlepšenie svojho vybavenia, zavádzanie nových metód do výučby, dosiahnutie 

ďalších akreditácií pre výučbu, vytváranie nových učebníc a pod. Samozrejme bokom nestojíme ani v medzinárodnej 

spolupráci, ktorá prebieha na základe rámcovej zmluvy medzi školami v Poľskej i v Českej republike. 

Spolupráca škôl je v oblasti športu, súťaží zručnosti, vedomostných súťaží, prehliadok, výmeny pedagogických 

zamestnancov aj odborných konzultácií. Ročne sa uskutoční približne desať akcií, do ktorých sa škola zapája. Hlavnými 

účastníkmi sú  žiaci a ich pedagogickí vedúci.  

V aktuálnom čísle sme vám ukázali len malý zlomok z našej kuchyne, z toho, odkiaľ sme a čo prinášame. Voľnočasová 

aktivita v  časopise SOŠÁK nám umožní predstaviť odborné profesie, ktoré v SOŠ technickej na vás čakajú. Veríme, že vás 

zaujme nie len vybavenie a pedagógovia, ale aj ich  uplatnenie na trhu práce. 

Ak chcete vidieť viac, prebehnite sa virtuálne po škole alebo si vypočujte 

video a našich žiakov na www.sostca.sk . 

NAŠE PRIESTORY 

Legenda hovorí, že priestory, v ktorých sa škola nachádza, boli vybudované v roku 1982.  

Škola však vôbec nezaspala dobu a jej priestory sú neustále obnovované a dopĺňané o aktuálnu pracovnú techniku. Areál 

školy tvorí budova teoretického vyučovania, budova odborného výcviku, technické zázemie, telocvična a športoviská.  

 

MINULOSŤ                                                                                   SÚČASNOSŤ 

http://www.sostca.sk/
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POČÍTAČE a HRY

 

HERNÉ KONZOLY 
Autor: redakčný tím 

 

Keďže sa v rubrike venujeme voľnému času a užitočným „infoškám“ zo sveta hier a počítačov, povedali sme si, že by bolo 

fajn len tak očkom kuknúť do herného priemyslu, na začiatku ktorého boli herné konzoly.😊 

 

Herná konzola = Video herná konzola je špecializované elektronické zariadenie 

vyvinuté a vytvorené pre videohry. Najčastejšie používaným výstupným 

zariadením je TV alebo menej často počítačový monitor - preto sa takéto 

zariadenia nazývajú konzoly, pretože sú pripojené k nezávislému zobrazovaciemu 

zariadeniu.  

Samozrejme, dnešný svet minimalizuje a tak máme i prenosné (vrecko) 

herné systémy, ktoré majú svoje vlastné vstavané zobrazovacie 

zariadenie. 

 

Spomenuté úžasné zariadenia si vývojovo už svoje prežili a skrášľujú nám herný trh už vyše 50 rokov. 

Vývojovo skočili zo systému Magnavox Odyssey v 1973, ktorý dokázal zobraziť tri monochromatické kocky na 

obrazovke až po dnešnú vývojovú 9. generáciu s najmodernejšou grafikou, ktorej predstaviteľom je PS5 či Xbox serie X. 
 

1. generácia Magnavox Odyssey v 1973 - zaviedla cartridge a dokonca aj light gun. 

2. generácia ATARI 2600 v 1976 -  programovateľný ROM cartridgami a prvá konzola s mikroprocesorom. 

3. generácia NINTENDO ENTERTAINMENT SYSTEM v 1983 – dominuje 8-bitovým systémom 

4. generácia 
SUPER NINTENDO ENTERTAINMENT SYSTEM a SEGA MEGA DRIVE  v 1989 –16-bitové 

systémy. Najznámejšia prenosná konzola NINTENDO GAME BOY na Slovenskom trhu v 1990. 

5. generácia 
SONY odštartovala bezchybnú cestu k titulu najlepšej konzoly 1993 - vznikol prvý 

PLAYSTATION a na trhu sú 32-bitové / 64-bitové systémy. 

6. generácia SONY vs MICROSOFT 1998/2006 – na trh prišla nová konzola Xbox 

7. generácia aktuálne využívané konzoly od 2005 po súčasnosť - NINTENDO SWITCH konzola, ktorá 

ponúka 3 spôsoby hrania: na TV, handheld a vysunutie obrazovky a hru na tzv. JOYCONOCH. 8. generácia 

 

 

Grand Theft Auto: Remastered TRILOGY  
Autor: Šimon 

 

Dátum vydania: rok 2022 október / november 😊 

Spoločnosť Rockstar Games pracuje na remastrovaných verziách svojich 

troch klasík z obdobia PlayStation 2 – Grand Theft Auto 3, GTA: Vice City a 

GTA: San Andreas.  

Povery o remasteroch spomínaných hier sa internetom šíria už pár 

mesiacov, no oficiálne ich potvrdili spoločnosti Kotaku a materské Take-

Two. Jednoznačne pôjde o príjemné čakanie na novinku GTA VI, ktorá je 

stále vo vývoji, poprípade na next-gen verziu GTA V.  

Spomínaná trilógia definovala žáner RPG a verím, že každý si ju vo 

svojom detstve zahral.  

Podľa dostupných zdrojov pobežia hry v Unreal Engine. 

Vydanie GTA Trilogy Remastered sa očakáva už na prelome októbra a 

novembra. Čaká nás  koniec roka v znamení Rockstar Games. Má to však 

jeden háčik! Je možné, že bude trilógia odložená.  

V podcaste Gold Gold útočník Tom Henderson uviedol, že „počul úplne inak“ 

a že počul, že dátum vydania GTA Remastered Trilogy je v roku 2022. 

Henderson nevysvetľuje, kto sú jeho zdroje alebo či sú autoritatívne, ale zdá 

sa, že to naznačuje, že sa k tejto téme vyjadrili viacerí ľudia.              

Môžeme dúfať, že sa odloženia nedočkáme. 

Trilógia sa dostane na PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC, Stadiu aj na mobilné zariadenia. Mobilné verzie 

budú pre Android a iOS si však budú musieť počkať.  
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ŠPORT PO NAŠOM  

Autor: Marián  
 

Ahojte, všetci športoví nadšenci, opäť sa stretávame pri športe) Verím, že ste si počas príjemných letných dní našli čas i na 

šport - turistiku, plávanie, cyklistiku či beh 😊. Pre nás je šport relaxom, pre iných prácou. Poďme sa pozrieť na športovcov- 

profíkov.  

 

„Bayern Mníchov“ 

Profesionálni futbalisti z klubu Bayern Mníchov natiahli sériu bez prehry na ihriskách súperov v 

Lige majstrov už na 19 zápasov. To  je už niečo!  Nešetrili ani len Kataláncov a pridali im na konto 

ďalšiu trojgólovú prehru na domácej pôde. Po dominantnom výkone triumfoval Bayern aj na pôde 

FC Barcelona 3:0. 

 

„Slovenský pohár – hokejoví profíci - septembrové výjazdy“ 

Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili v zápase Slovenského pohára na ľade Spišskej Novej Vsi 5:0.  

Z víťazstva sa tešili aj Košičania, ktorí triumfovali v Martine 8:2. 

Hokejisti HK Poprad zvíťazili v prípravnom zápase na ľade HC 05 Banská Bystrica 4:1. 

Dukla Trenčín zdolala Vlkov Žilina 5:2. 

HC Mikron Nové Zámky podľahol Fehérváru 2:4. 

 

„OKtaGOn“ 

Každý má na neho vyhranený názor. Patrí k bojovníkom s najväčšou základňou fanúšikov aj kritikov. Áno, hovoríme 

o Gáborovi Borárosovi. Bulvárne články aj video výzvy a fotosnímky poukazujú na to, že sa viac venuje malichernostiam 

než MMA kariére.   

„PODĽA TRÉNERA SA NEVENUJE MMA DOSTATOČNE“   

G. Boráros podľa vlastných slov sľuboval pred sobotnňajším Oktagonom 27 svojim fanúšikom i kritikom prvýkrát 

MMA bojovníka. Popisoval svoju prípravu v znamení zmeny. Začal uberať zo silovo-kondičného zaťaženia 

a venoval sa viac aspektom boja. Tréner Iija Škondrič sa vyjadril, že absolvoval menej mesiacov intenzívneho 

tréningu. 

Už dávno sme sa v Oktagone presvedčili, že SVALY NEZNAMENAJÚ NIČ!!! 

Prvá Oktagón Výzva sa niesla práve v tomto duchu. Slováka školil Francúz. Nástup víťaza prvej 

Oktagon Výzvy patril k najhlučnejším momentom, keďže v úvode zápasu sa ozývalo hromové „Zuť, 

zuť, zuť...” Intenzita skandovania upadala s tým, ako francúzsky veterán UFC či M-1 Mickael Lebout 

získaval od štvrtej minúty 1. kola prevahu. Priamymi zásahmi cez otvorenú obranu postupne 

spracúval Borárosa a jasne ho vybodoval. 

Po poslednej siréne Lebout symbolicky ukazoval na tukové vankúšiky na bruchu na znak toho, že vypracovaná 

postava, na ktorej si zakladá Boráros, neznamená vo svete bojových športov nič. A niečo podobné si myslel aj 

tréner Škondrič, ktorý vyzýval svojho zverenca Borárosa ku kombináciám. Bohužiaľ, Slovák nedokázal naviazať 

viac úderov po sebe a „jednotky” Lebout skúsene kontroloval. 

Čo už, stalo sa. Chce to viac trénovať. Ja by som tiež rýchlo skončil 😊 

 

„COVID automat Čadca“ 

Ak vás zaujíma pohľad na šport počas tretej pandemickej vlny v jednotlivých 

regiónoch, navštívte  https://automat.gov.sk/cadca .  

Dbajte na to, aby ste boli vždy v obraze a športovali pravidelne. Pravidelné 

športovanie napomáha ochrane našej imunity a zbavuje nás stresu.  

Proti nielen covid pandémii, ale proti akejkoľvek chorobe môžem bojovať svojou 

životosprávou, kondíciou, pitným režimom a posilňovaním!!!!  

 

https://automat.gov.sk/cadca
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ZO SVETA FILMOV a SERiÁLOV

 
Autor: Adam, Matej, Tobiáš 

Neviem ako vám, ale nám sa prázdniny zdali prikrátke. Nestihli sme pozrieť všetky časti  obľúbených 

seriálov a už nám školský rok 2021/2022 začal výukovú sezónu. 

Veríme, že sa vám podarilo navštíviť cez prázdniny kino či divadlo a vychutnať si uvoľnenú atmosféru.  

Snáď nám to vydrží čo najdlhšie, lebo vychutnať si napríklad SHANG-CHI: LEGENDA O DESIATICH 

PRSTEŇOCH či THE SUICIDE SQUAD: SAMOVRAŽEDNÁ MISIA s dobrou partiou v kine sa oplatí. 

Štartovnú ponuku v novom školskom roku zo sveta FILMOV a SERiÁLOV začíname hercom, ktorý si 

získal nie jednu fanúšičku. Reč je o  M.B Jordenovi. Seriálový svet odštartuje nesmrteľný Pokémon. 

Príjemný divácky zážitok! 
 

 MICHAEL B. JORDAN 

Michael B. Jordan nie je, ako by ste čakali, basketbalista! 😊 Síce sa na strednej škole 

basketbalu venoval, nakoniec sa prepracoval od športu k modelingu a vo veku  12 rokov sa 

priplietol k herectvu a to v seriálovej hitovke COSBY SHOW (1984). Jeho prostredné meno je  

BAKARI, ktoré vo svahilštine znamená ušľachtilý sľub. Nečudo, že sa spomínaný mladík 

prebojoval na stránky People a Variety a vyslúžil si označenie „herec, ktorého je nutné vidieť“!  

Medzi pracovnými príležitosťami nikdy nepreberal. Bral ich ako prácu: jednu za druhou 

a niekedy i dve naraz. Určite sa mu to vyplatilo, keďže ho hollywoodský kritik a reportér Todd 

McCarthy dokonce prirovnal k mladému Denzelovi Washingtonovi.  Vďaka filmovej snímke FRUTIVALE z roku 2013 sa mu 

otvorili široké brány filmového priemyslu a režisér Ryan Coogler dal Michaelovi príležitosť zahrať si po boku Sylvestra 

Stalloneho vo filmovom snímku z boxerského prostredia CREED (2015), kde si zahral syna boxera Apolla Creeda.  

Talentovaný športovec telom i dušou sa angažuje taktiež na pracovnom poli dabingu animovaných filmov, videoklipov a 

videohier. Obdivuje herečku Meryl Streepovú a herce Bena Afflecka. Medzi jeho skvelých priateľov patria i jeho hereckí 

kolegovia Zac Efron a Miles Teller. 

 

Zaujímavé je, že Michael 

B. Jordan je druhý herec, 

ktorý si zahral postavu 

Human Torche vo filme 

Fantastická štvorka (2015) 

a následne ho obsadili 

do Marvel vesmíru. 

Prvý bol Chris Evans - 

Kapitán Amerika, ktorý si  postavu zahral vo filme Fantastická štvorka (2005). 

 

POKÉMON 

Pozor! Kultovka animovaného sveta pretavená na filmové i herné plátna z dielne fantasy. 

V roku 1995 autor Satoshi Tajiri priniesol ukázať do spoločnosti Nintendo svoj námet o Pokémonoch a rozpútal tak 

celosvetový ošiaľ počítačovej hry, na základe ktorej vznikol v roku 1998 japonský animovaný seriál s vyše dvesto 

epizódami.  

Príbeh je nečakane jednoduchý 😊 

Desaťročný chlapec Ash má jeden obrovský sen. Chce sa stať 

pánom virtuálnych postavičiek. Či sa mu to podarí a či ich dokáže 

skrotiť, nie je všetkým jasné ani v roku 2021, pretože diel za 

dielom pribúda nečakane. 

 

 

 

 

Filmové a seriálové šialenstvo:  

 (Ne)zadaní Fruitvale Liga spravodlivých: Záchrana sveta, 

 Fantastická štvorka (2013), 

 City of Sin (2015), 

 Rocky: Nová výzva (2016), 

 Black Panther Kin: Smrtiaca zbraň, 

 451 stupňov Fahrenheita (TV film), 

 Obhájca nevinných (2018), 

 Tom Clancy: Bez výčitiek (2019), 

 Wrong Answer (2021), 

 Creed III (2022),   
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ZAUJÍMAVOSTI O SVETE A ČLOVEKU 

 

Sme tu opäť s novým školským rokom 2021/2022 a  plným zaujímavostí. Poďte sa pozrieť, čo som si pre vás zo sveta 

zaujímavostí nachystal. Sprostredkujem vám  tiež pár faktov  o Rusku, ktoré zosumarizoval môj kolega Lukáš. Och, takmer 

som zabudol. Želám vám úspešný školský rok 2021/2022. 😊 

 

Zaujímavosti o svete a človeku 

Autor: Milan 

1. ZAUJÍMAVOSŤ – možno trochu morbídne, ale pre morálku boja účinné. Vikingskí kováči miešali kosti mŕtvych 

predkov s kovmi, aby posilnili svoje meče. Mysleli si totiž, že duch zosnulého bude prenesený do ich zbraní a zvýšia 

tak svoju silu a presnosť. 

 

2. ZAUJÍMAVOSŤ – leto je krásne ročné obdobie, však? Škoda, že trvá len 3 mesiace. Pre 

zaujímavosť: leto na planéte Neptún trvá až 40 rokov. Keby sme tam žili, nemuseli by sme na Vianoce 

cestovať do teplých krajín.  

 

3. ZAUJÍMAVOSŤ – O Spojených štátoch amerických  sme  počuli a  čítali  veľa. Niektoré informácie sa nám  zdajú 

prehnané, priam až nereálne. Počasie nik neovplyvní. Výnimkou nie je typické TORNÁDO. Verte, či nie, až 75% 

všetkých tornád na svete pôsobí práve v USA. 

 

4. ZAUJÍMAVOSŤ – mnohí z nás už vek 18 rokov  dosiahli. Dosiahol ho aj náš mozog? Ten je u 18-ročných ľudí asi 

len v polovici procesu dozrievania. Samozrejme, vždy sa nájde niekto, kto sa  normálu vymyká 

a nám sa naskytne príležitosť stretnúť nového génia. 

 

5. ZAUJÍMAVOSŤ -  káva = nápoj, bez ktorého si veľa z nás nedokáže svoj deň predstaviť. 

Omamná kofeínová vôňa, ktorá má v sebe silu naštartovať ráno či pomôcť prebdenú noc štúdiom 

na vysokej škole. Viete si predstaviť, žeby ste ju nepili? Káva sa pôvodne nepila, žuvala sa ako 

žuvačka! 

 

TOP FAKTY o RUSKU 

Autor: Lukáš 

 Rekordéri v konzumácii alkoholu, to ťa zrejme neprekvapí. Vedel si však, koľko litrov 

čistého alkoholu pripadá na jednu osobu? Ide až o 15,1 litrov čistého alkoholu 

ročne na jednu osobu, pričom sa počíta s vekom 15 a viac. Za všetkým však stojí pivo, ktoré do 

roku 2013 nebolo považované za alkoholický nápoj.   

 Rozloha Ruska je väčšia ako má Pluto. Plocha, ktorú zaberá Rusko, činí 17,1 miliónov km2, zatiaľ čo v 

prípade Pluta ide o 16,6 km2. Až 70% plochy Ruska pritom tvorí Sibír. 

 Ruský národ vymiera. Populácia Ruska od roku 1993 klesla a do roku 2050 klesne populácia o ďalších viac ako 

10%. Možno za tým stojí nižší počet mužov, keďže žien je v Rusku až o 10 miliónov viac. Ak máš problém nájsť si tú 

pravú, v ruských končinách sa takýchto problémov rozhodne nemusíš obávať. 

 Zneužívanie moci je bežnou rutinou. Čo sa týka korupcie, odhaduje sa, že až 50% 

policajtov berie úplatky. Milionári vo väčších mestách riešia mizernú dopravu a zápchy 

falošnými sanitkami. 

 V Rusku sa nachádza rádioaktívne jazero. Pokiaľ by si sa rozhodol zájsť k jazeru 
Karachay v Rusku, nešlo by o dobrý nápad. Obyčajné státie pri brehu ťa dokáže “obohatiť” o 
600 roentgenových jednotiek za hodinu, čo je dosť na to, aby si sa nedožil nasledujúceho 
rána. Do roku 1990 na celom svete pojem ekológia a ochrana pred radiáciou asi neexistoval. 

 Rusi pijú oveľa viac čaju ako Angličania. Tuhá zima sa nerieši iba tvrdým alkoholom, ale aj poriadne horúcim 
čajom. Rusi ročne spotrebujú o 4,34 kilogramu čaju na osobu viac než Angličania. 

 Aljašku Spojeným štátom doslova darovali. Rusi predali Aljašku za úplne smiešnu sumu 7,2 milióna dolárov. 

Prečo? Pretože za 4047m2 si naúčtovali 2 centy. 

 Nepriatelia Ruska by sa mali mať na pozore. Rusko vlastní viac ako 7000 jadrových hlavíc. Snáď netreba 

pripomínať, že pokiaľ by naozaj k nukleárnej vojne došlo, skončil by celý svet. 

 Najväčšia prevádzka McDonald’s je paradoxne v Rusku. 

 Byť žurnalistom v Rusku nie je práve výhra. Od roku 1992 bolo v Rusku zabitých až 56 novinárov, z toho 64 % bolo 

zavraždených. To činí z Ruska 5. najnebezpečnejšie miesto na svete, teda pokiaľ si novinárom. 
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„V Septembri 2021 SI PREČÍTATE“ 

Rubriky pre vás nerušíme, len ich obohacujeme a dotvárame. 

ČO ĎALEJ?, ODBORNÍČEK – VZDELANÍČEK, SPOZNAJ TO/NÁS!, POČÍTAČE a HRY, ŠPORT PO NAŠOM, ZO 

SVETA FILMOV a SERiÁLOV, TOP ZAUJÍMAVOSTI  O SVETE A ČLOVEK, ZATVORENÉ,  SPÝTAME SA ZA VÁS, 

NÁSTENKA TVORIVOSTI, KONIEC........  

Nezabudnite!!!  Vaše  práce, fotografie a  príspevky do časopisu SOŠÁK posielajte na adresu: noviny.sost@sostca.sk 
 

V  školskom diele, časopise SOŠÁK, naši žiaci v spolupráci so zamestnancami školy prezentujú edukačný rozvoj školy. Dielo 
prezentujú za motivačným účelom na verejnej stránke našej školy. Môžete tu nájsť spracované články v rôznych rubrikách 

doplnené o obrázkové prílohy i textové informácie o službách či produktoch tretích osôb.  

 

Tieto informácie slúžia na nekomerčné účely ako prezentácia vzdelávacieho postupu vo vzťahu vzdelanie – žiak - pedagóg – 
vzdelávacia inštitúcia = škola. 

      ZATVORENÉ 

Autor: redakčný tím 

 

Rubrika, ktorá je na konci nášho/vášho čísla časopisu je plná zaujímavostí, vtipností ale i vedomostných kvízov.  

DáTuMy 
01.09. - Deň Ústavy Slovenskej republiky 
08.09.  - Medzinárodný deň gramotnosti (UNESCO) 😊 

10.09. -  Svetový deň prevencie samovrážd 

14.09. -  Dni európskeho kultúrneho dedičstva 

15.09. - Sedembolestná Panna Mária 

16.09. -  Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy 

19.09. -  Deň vzniku Slovenskej národnej rady 

21.09. -  Svetový deň vďačnosti 

22.09. -   Európsky / svetový deň bez áut 

26.09. -  Európsky deň jazykov 

28.09. -  Svetový deň za právo vedieť 

30.09. -  Medzinárodný deň prekladateľov 

 

 

Otázka PREČO JAZYKY – odpoveď: 
Európsky deň jazykov (26.09.) vyhlásený v roku 2001, 

organizovaný Radou Európy a Európskou komisiou je oslavou 

jazykovej rôznorodosti členských krajín. Jazyk je súčasťou 

bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií.  

Cieľom tohto dňa je povzbudiť k učeniu nových jazykov, vďaka 

ktorým si zvyšujeme svoje šance na štúdium a prácu. 

 

Medzinárodný deň prekladateľov (30.09.) je  pod záštitou 

Medzinárodnej federácie prekladateľov oslavovaný od roku 

1991 (FIT). Je venovaný prekladateľom a zdôrazňuje význam 

tejto profesie v procese globalizácie.  

 

Bez vedomosti jazyka ani na krok v dnešnom svete. 

 

SKÚSTE ZISTIŤ, O AKÝ JAZYK IDE!? 

Imóto ga imasu. 

           He wants you to return.  

                 Zpočátku byla hlavním úkolem výsadba révy. 

Ni máng ma? 

     Jeho dom je veľký a prázdny. 

               Ich entschuldige mich. 

 

Čo myslíš? Uživil by si sa ako prekladateľ alebo by si bol rád, že 

si sa vôbec vedel pozdraviť? 😊 

  

MURPHYho zákon 
 

„Dôveruj každému človeku, ale pritom každý balík 

kariet vždy prelož.“ 

Príklad:  

Skupinka profesorov je pozvaná na let lietadlom.  

Potom ako sa usadili, im bolo povedané, že lietadlo je 

skonštruované ich študentmi. Všetci vstali a v panike 

vystúpili. Len jeden zostal sedieť. 

Profesora, ktorý ostal, sa spýtali: 

"Prečo ste ostali sedieť?" 

"Verím svojim študentom. Keďže ich poznám, 

môžem vás uistiť, že tento šrot ani nenaštartuje." 

 

Vtip zo života 

V momente, keď učiteľ opustí triedu 😊 

 
 

 

 

 
 

 

 

Funny.sk 

rehot.sk 
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