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Milí čitatelia,
Máj je mesiac ako každý iný, akurát je mu priradené spojenie „lásky čas“.
Keď sa človek pozrie okolo seba, všade sú zamilované páriky fotiace sa pod
čerešňou, samé bozky, radosť…
Postavenie mája malo pôvodne symbolický význam
prírodného mýtu boja zimy s jarou, smrti so
životom. Neskôr sa tento význam strácal a ovenčené
stromy (máje) mládenci pred 1. májom stavali pred
tie domy, kde je vydaja súca dievka/ich milenka
alebo pre úrodnosť v strede dediny.
Aktuálne však chceme v mene redakčnej rady časopisu SOŠÁK
pogratulovať našim spolužiakom v končiacich ročníkoch, k úspešnému
zdolaniu všetkých potrebných skúšok počas tejto nepríjemnej situácii okolo vírusu.
Mysleli sme na vás a tak sme vám venovali niekoľko postrehov, ktoré by vám mohli byť
nápomocné v ďalších krokoch života.
Príjemné čítanie praje SOŠÁK
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ČO ĎALEJ?
Autor: redakčný tím

ČO ĎALEJ?
Aktuálne číslo máme pre končiace ročníky.
Máme tu pár slov našej školskej psychologičky.
Informácie ako to aktuálne prebieha v zdravotnej poisťovni, na úrade práce a na našej škole.

ČO ĎALEJ – „Štúdium na strednej škole je za mnou.“
Aké povinnosti na mňa čakajú?
Môžem si po skončení školy urobiť posledné prázdniny?
Môžem alebo musím sa hlásiť na úrad práce?

Zdravotná poisťovňa
Za ukončenie strednej školy sa považuje deň zloženia maturitnej skúšky,
alebo záverečnej skúšky.
Absolventi stredných škôl, ktorí nebudú prijatí na vysokú školu, majú nárok na
"posledné" “prázdniny” - do konca školského roka, t.j. do 31. augusta, najdlhšie
do tohto dňa bude štát platiť za nich poistné na zdravotné poistenie.
Povinnosť oznámiť Zdravotnej poisťovni ukončenie štúdia je do 8 dní od
ukončenia štúdia. Absolvent musí poslať poštou, mailom alebo osobne doklad
o ukončení štúdia.

Po maturite, záverečnej skúške - do práce
✓
Ak sa absolvent SŠ hneď po ukončení strednej školy zamestná, vznik pracovného pomeru oznámi
Zdravotnej poisťovni jeho zamestnávateľ, ktorý za neho platí aj poistné.
✓
Ak po skončení SŠ odíde absolvent pracovať do zahraničia, má povinnosť oznámiť to Zdravotnej
poisťovni do ôsmich dní od vzniku pracovného pomeru v zahraničí.
✓
Ak absolvent SŠ začne po štúdiu podnikať, vznikne mu oznamovacia povinnosť voči Zdravotnej
poisťovni, že sa stal tzv. „samostatne zárobkovo činnou osobou“ (SZČO), a to najneskôr do ôsmich
dní odkedy začne podnikať.
Hľadám si prácu
Ak si hľadáš prácu, priprav si dobre napísaný životopis, v ktorom vyzdvihneš svoje prednosti
ale aj predchádzajúcu prax a skúsenosti, taktiež ochotu pracovať a ďalej sa vzdelávať.
Aj na stránke školy je link - www.poskole.sk na registráciu o zamestnanie.

Nezamestnaný absolvent a úrad práce
Absolventi stredoškolského štúdia nemajú žiadne oznamovacie povinnosti voči Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, t.j. nie
sú povinní hlásiť sa na Úrade práce po maturite ako nezamestnaní. Zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie je
dobrovoľné, nie je to povinnosť.
Ak sa absolvent SŠ k 1. septembru nezamestná, môže si podať na Úrade práce žiadosť o zaradenie do evidencie
uchádzačov o zamestnanie. V tom prípade bude za uchádzača o zamestnanie platiť poistné na zdravotné poistenie štát.
Na podanie žiadosti plynie 7 dňová lehota (od 1.9.). Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznámi zdravotnej poisťovni, že
je absolvent zaevidovaný na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie.

Nezamestnaný
Absolvent SŠ, ktorý si nepodá žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o
zamestnanie v zákonom stanovenej lehote, je považovaný za dobrovoľne
nezamestnanú osobu, z čoho jej vyplýva zákonná povinnosť hradiť si povinné
zdravotné poistenie resp. doplatiť si alikvotnú časť.
Najneskôr do 9. septembra sa musí vo svojej zdravotnej poisťovni prihlásiť ako
samoplatiteľ a za september už má povinnosť sám platiť preddavky na poistné
na zdravotné poistenie.
Minimálny preddavok na poistné na zdravotné poistenie v roku 2020 je pre
samoplatiteľa mesačne 70,91 €.
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Zo strednej školy na vysokú školu
Študenti sú na účely zdravotného poistenia považovaní za tzv. poistencov štátu, poistné na zdravotné
poistenie platí za nich štát. Ak študent po skončení strednej školy bude v tom istom roku pokračovať v
štúdiu na vysokej škole, je poistencom štátu aj v období prázdnin do zápisu na vysokú školu.
Študenti nemajú povinnosť oznamovať svojej Zdravotnej poisťovni vznik alebo zánik štúdia.

Milí žiaci,
Tento rok platí maturita – formalita. Rovnako aj u záverečných skúšok učebných
odborov. Mali ste šťastie, alebo smolu (nech si každý vyberie). Maturitné vysvedčenie a
výučné listy máte v rukách bez skúšania, obleku i stresu. Gratulujem Vám. Teraz je
pred vami nová cesta. Je dôležité nájsť na ňu odvahu a dlho nečakať. Niektorí z Vás si
poslali prihlášky na vysoké školy či nadstavbové štúdium, tým ostatným sa otvára trh s
prácou.
Naberte odvahu a začnite hľadať a pýtať sa na prácu. Na začiatok to nemusí byť vysnívaná práca s veľkým ziskom.
Začnite pomaly a pokorne. Vaše prvé zamestnanie Vám musí priniesť podnety a skúsenosti na získanie pracovných
návykoch a na to, aby ste zistili, čo Vám sedí a čo nie. Pokorne a skromne sa v novej práci priúčajte a pýtajte. Neskôr sa
vám nastavia priority a vízie o vašej budúcej práci. Možno hneď tá prvá bude tá pravá a vyhovujúca, avšak týmto chcem
povedať, aby ste sa nezľakli prvých neúspechov a sklamaní. Je dobré mať na začiatok menšie nároky, a potom
pridávať. Vaša mladosť Vám dáva slobodu si vyberať a kreovať hodnoty. No pozor na to, aby ste si nevyberali veľmi
dlho len tak na gauči pri „telke“. Čím neskoršie začnete fungovať v pracovnej sfére, tým horšie to pôjde. V tejto dobe
máte čas ešte sa doučiť to, v čom máte rezervy.
Odporúčam pracovať na zlepšení fyzickej zdatnosti, ovládanie cudzieho jazyka či mäkkých zručností ako je asertivita či
komunikácia.
Prajem Vám veľa šťastia!

Mgr. Skaličanová

školská psychologička

ČO ĎALEJ – SOŠ technická Čadca
Aktuálne na našej škole prebieha administrácia maturitných i záverečných skúšok, ale i prijímacie konanie na všetky
učebné a študijné odbory. Veríme, že niektorí v očakávaní hypnotizujete telefóny alebo poštové schránky či vás prijali.
Určite sa výsledok čoskoro dozviete. Administrácie táto mimoriadna situácia priniesla „haba dej“, ale už teraz sa tešíme na
nových spolužiakov, možno tam niekde bude aj nová krv do školského časopisu uvidíme.
Čo sa týka uvoľňovacích opatrení, ako iste sledujete od 1. júna 2020 sa otvárajú MŠ a ZŠ
v prvom stupni. Druhý stupeň ZŠ, SŠ a VŠ však nie, naďalej ostávajú v aktuálnom režime
„DIŠTANČNÉHO“ vzdelávania.
My pokračujeme v dištančnom vzdelávaní pomocou Edupage ale i vďaka Office365 aj
pomocou aplikácie Micrososft Teams. Plynulý návod na registračný postup nájdete na
stránke našej školy, prípadne sa obráťte na svojho triedneho učiteľa/učiteľku. Ak máte
otázky ohľadom vrátenia stravného, áno je to možné, obráťte sa opätovne na triednych.
Máme pred sebou posledný mesiac školského roka 2019/2020, tak vydržte a pracujte, aby naše výsledky boli čo najlepšie.
Vždy aktuálnu situáciu v oblasti „vzdelávanie našich žiakov“ sledujte na Edupage alebo http://www.sostca.sk/

ČO ĎALEJ – „užitočné linky“
Než sa s vami rozlúčime milé naše končiace ročníky ponúkame vám pár odkazov k veciam, ktoré by sa vám mohli hodiť.
Ak potrebujete napísať životopis, motivačný list v sk či ang/nej jazyku odporúčame si pozrieť
https://www.profesia.sk/kariera-v-kocke.
Stránky s aktuálnymi ponukami práce, ktoré by vás mohli zaujať:
https://www.istp.sk/volne-pracovne-miesta

https://kariera.zoznam.sk/
https://lugera.jobs/

Celá redakcia časopisu SOŠÁK želá našim starším spolužiakom 4.A, 4.B, 4.C, 3.D a 3.E všetko
dobré v osobnom, pracovnom ale i študijnom živote 😊.
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ODBORNÍČEK - VZDELANÍČEK
„ODBORNÍČEK – VZDELANÍČEK“ sa zameral na
tradíciu a predstaví vám využitie zručností v praxi.

Nazrite do zaujímavých remesiel našich
prarodičov Kysučanov.

01.05. Sviatok práce

10.05. Deň matiek

,,REMESLO MÁ ZLATÉ DNO“
Autor: Alena

V minulosti dôležitý zdroj obživy Kysučanov boli práve remeslá. Dedili sa z pokolenia na pokolenie. Vyrobené predmety boli
určené na domácu spotrebu, neskôr na výmenu a predaj. Kysuckí „páni majstri" sa venovali viacerým zaujímavým remeslám,
pracovali najmä s drevom v rôznych formách. Ba čo viac, častokrát sa remeselná ťažká práca menila i na umenie, najmä ak
išlo o prácu s kovom.
MUŽI V REMESLE
Mnohé remeslá pracovali s drevom a kovom a odlišovali sa len technologickým postupom výroby výrobkov. Vďaka svojej
šikovnosti „páni majstri“ vedeli nielen vyrábať ale aj repasovať.
KOVÁČSTVO
Tvárnenie materiálu ohriateho vo vyhni bola náročná práca. Kováč bol pre dedinu veľmi dôležitým majstrom
svojho remesla. Venoval sa výrobe a oprave poľnohospodárskeho náradia (motyky, pluhy), nástrojov pre
drevorubačov (sekery, reťaze, štipáky), podkúval ťažný dobytok, zhotovoval kovanie vozov, kočov, bričiek
a saní. Ba čo viac vyrábal
kované mreže, okenice,
dvere a aj samotné zbrane.

DROTÁRSTVO
Drotári putovali „svetom“ za prácou a tým si vyslúžilo ich zamestnanie označenie „vandrovné zamestnanie“.
Drotári pracovali často s mäkkým kovom, s plechom a drôtom. Ich hlavnou obživou bola oprava kuchynského
riadu drôtom, ktorý slúžil na spevňovanie hlinených nádob. Každý, kto
chce o najrozšírenejšom remesle vedieť viac, mal by navštíviť Považské
múzeum v Žiline so sídlom v Budatíne.

Koncom roka 2019 sa drotárstvo a jeho tradícia dostali na Zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO,
stalo sa tak siedmym prvkom zápisov Slovenska. Nositeľom slovenskej drotárskej tradície je Juraj Šerík z Čadce jeho
slávnym „majsterštukom“ je 12 kg vážiace Srdce pre Slovensko.
KORYTÁRSTVO
Korytári vyrábajú podlhovasté drevené nádoby - „korytá“, ale i predmety vhodné do domácnosti, ako sú naberačky, lyžice,
varechy či hračky pre zábavu najmenších.

KOŠIKÁRSTVO
Jedno z remesiel na Kysuciach, ktoré i v súčasnosti vyrába úžitkové predmety do domácnosti z prútia. Košikári pomáhajú aj
Veľkonočným tradíciám - splietajú tie najpružnejšie korbáče pre zdravie
svojich polovičiek.
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ŠINDLIARSTVO
Sezónne remeslo, ktoré vyžadovalo precíznosť a rýchlosť. Majster šindliar opravoval strechy, ale sám strúhal šindle na
predaj mladším a statnejším majstrom. Šindle vyrábal špecificky z ihličnatých stromov, najmä jedľa a smrek.

TOKÁRSTVO
Tokári pracovali na „točovke“ - otáčacom zariadení, ktoré bolo poháňané nohou. Vyrábali drevené nádoby,
ozdobné tyče, úžitkové predmety, drevené taniere, lyžice, svietniky, vretená, píšťalky, nábytok, vretená,
tkáčske nástroje...

ŽENY V REMESLE
V mesiaci máj si pripomíname Deň matiek, ktoré svoj život vždy venovali najmä starostlivosti o deti a domácnosť. Naše staré
mamy ovládali mnohé remeslá pre výrobu čačiek i úžitok, dedili sa z pokolenia na pokolenie.
PÁRANIE A SPRACOVANIE PERIA
Výroba vankúšov a duchien.
Perie kačacie alebo husacie sa dvakrát po sebe
vypralo vo vode a vysušilo. Po večeroch sa driapalo,
odstraňovala sa stredná „koštrnka“ z pierka.
ŠÚPOLENIE
Remeslo, ktorého výrobky zdobia naše príbytky i dnes - rohože, podložky, košíky,
kazety, tašky, klobúky, bábiky, sandále, postavičky, dokonca sa opletali i fľaše či
džbány na víno. Šúpolenie využíva techniku pletenie kukuričného šúpolia.

VÝŠIVKÁRSTVO
V sychravom počasí si gazdinky krátili čas a zdobili textil a kožu
výšivkou. Na výšivke pracujú dôkladným ukladaním stehov pomocou
ihly, bodca, nožníc a vyšívacieho rámu. V druhej polovici 19. storočia na
Slovensku výšivky dosiahli nový rozmer vyvolaný romantizujúcimi
predstavami o ľudovej výšivke ako prejave duše národa.
TKÁČSTVO
Domáca a remeselná výroba tkanín, najmä plátna
a súkna. Plátno sa vyrábalo z konope alebo z ľanu
a súkno sa vyrábalo z ovčej vlny. Základným
výrobným nástrojom tkáčov boli drevené krosná.
Z plátna sa šili odevy a zhotovovali rôzne pracovné
a úžitkové textílie – plachty, obrusy, vrecia a podobne. Zo súkna sa zhotovovali vrchné odevy.
PALIČKOVANIE
Zaujímavá náročná technika. Pracujem s drevenými
paličkami, na ktorých je navinutá priadza a vznikne nám
nádherná paličková čipka. Na územie dnešného Slovenska
sa remeslo dostalo v 16. a 17. storočí z Nemecka vďaka
baníckej kolonizácia.

Verím, že ste poriadne čítali čo všetko starší ľudia
vedeli, pretože mnohé tieto remeslá dnes už vymierajú.

„ODBORNÍČEK – VZDELANÍČEK“ vám chcel
pripomenúť, že je dôležitá nielen vedomosť ale i zručnosť.

Strana 5

SOŠÁK

Číslo 5

Máj 2020

SPOZNAJ TO
Autor: redakčný tím

Blížia sa letné prázdniny, ktoré budú o niečo iné ako predchádzajúce roky. Obmedzenia COVID-19 sa týkajú
i cestovania, dovolenka pri mori, ktorá bola pre mnohých jasná voľba v tomto roku nemusí byť reálna, a tak sme sa
rozhodli našu rubriku zacieliť na CHKO v našom kraji. Pekné miesta máme i my.

CHKO - Strážovské vrchy
V roku 1989 bola vyhlásená Chránená krajinná oblasť (CHKO) Strážovské vrchy, ktorá sa rozprestiera v západnej časti
stredného Slovenska mimo dosahu štátnych hraníc. Na území CHKO sa nachádzajú dve krajinársky špecifické oblasti a to
severne sa rozprestierajúce Súľovské vrchy a južne sa rozkladajú Strážovské vrchy. Ich dominantami sú bralnaté vrchy
Strážov a Vápeč.

Severne od Súľovskej tiesňavy sa dvíha skalné mesto so Súľovským hradom (660 m n. m.) a s Gotickou bránou, najvyšším
skalným oknom v Súľovských vrchoch s výškou 13 m. V početných skalných stenách, vežiach a baštách rozložených najmä
na strane kotliny, sa nachádzajú ďalšie pozoruhodné prírodné javy, napríklad Obrovská brána a
jaskyňa Šarkania diera. V severnej časti prstenec zlepencových skál pretína Hlbocká dolina s
Hlbockým vodopádom. Najvyšším vrchom Súľovských skál je
kužeľovitý vrch Žibrid (867 m n. m.). Na jeho východnom svahu sa v
lese skrýva bizarný skalný Budzogáň.
Živočíšstvo CHKO Strážovské vrchy sa vyznačuje veľkou diverzitou. Z
väčších cicavcov sa vyskytujú napr. vydra riečna, mačka lesná, rys
ostrovid, vlk dravý a medveď hnedý. Početná je jelenia, srnčia, diviačia
a muflónia zver. Z dravcov sú to sokol sťahovavý, sokol lastovičiar,
sokol myšiar, jastrab krahulec a jastrab lesný.
Čičmany
Turisticky najpríťažlivejšia horská obec v Strážovských
vrchoch. Je vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu,
spravuje ju Považské múzeum. Vidieť môžete dve
drevenice – Radenov dom a Dom č. 42.
V oboch sa nachádzajú expozície sprítomňujúce život
našich predkov, ktorý mal v Čičmanoch svoje
jedinečné špecifiká, neopakovateľné nikde vo svete.

CHKO - Kysuce
Kysuckú krajinu od roku 1984 chráni Chránená krajinná oblasť Kysuce. Vďaka tomu, že
susedí s tromi ďalšími veľkoplošnými územiami (CHKO Beskydy v Českej republike,
Žywiecki Park Krajobrazowy v Poľsku a CHKO Horná Orava), je súčasťou jedného z
najrozsiahlejších chránených území v strednej Európe.
Územie patrí do okresu Čadca a okrajovo zasahuje za
hranice kysuckého regiónu. Špecifikom tohto územia je
výskyt sférických pieskovcových kameňov známych ako
„kysucké gule“. Územie sa pýši Veľkým Javorníkom (1071 m
n. m.) a vrcholom Beskyd (900 m n. m.),ktorý leží blízko horského sedla Bumbálka. Kysucké
Beskydy sú najvyšším pohorím Kysúc a kulminujú pohraničným
vrchom Veľká Rača (1 236 m n.m.).
Taktiež sa tu nachádza jedno z najväčších turistických centier
na Slovensku (Oščadnica - Veľká Rača). Vo východnej časti sa
nachádza turisticky atraktívna osada Vychylovka so
skanzenom a s unikátnou lesnou úvraťovou železničkou.
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POČÍTAČE a HRY
Monitor
Autor: Luky

Tých čo zaujíma moja rubrika, sa určite u mňa dočítali ako fungujú rôzne časti či
stolového PC alebo notebooku. Kdeš to ja by som „MAL“
písať čisto o počítači ako
takom rozhodol som sa, že tento mesiac to bude o niečom od čoho nespustíš oči celé
hodiny.
Ak ťa napadol monitor, máš pravdu je to aj v nadpise.
Monitor ako taký je grafický a textový zobrazovač informácii, ktoré sa týkajú najmä
hlásení o stave systému a priebehu jeho činnosti. Poznáme hneď niekoľko typov
monitorov, určite poznáte hlavne:
❖ OBRAZKOVY MONITOR /CRT/ Cathode Ray Tube - v súčasnosti sa tieto monitory
nevyrábajú
❖ DISPLEJ Z TEKUTÝCH KRYŠTÁLOV/ LCD/ Liquid crystal display - vlastne zakrýva
podsvietenú zadnú plochu monitora. Zmenou polarizácie sa bod stáva priehľadným
a je viditeľné svetlo prichádzajúce zo zadného podsvietenia. A to je vlastne dôvodom
prečo sa až doteraz vyrába.
Samozrejme tých typov obrazoviek je kvantum.
Nebudem ich tu písať, pretože pán kolega nižšie by nemal kde písať o Mafii XD.

Mafia trilogy
Autor: Šimon

Mafia 1: Definitive Edition - 28. augusta - 40 eur (CZ dabing):
Od základu prepracovaná Mafia 1, ktorá dostane updatovaný scenár s novými dialógmi,
rozšírenými príbehmi v pozadí a dodatočnými prestrihovanými scénami. Pridané sú moderné
herné prvky, opätovne nahraný bol aj soundtrack a dabing.
Čo sa týka CZ lokalizácie a konkrétne dabingu, zatiaľ nevieme či bude dabing pôvodný, alebo
nový. Znova sa dostanete do príbehu Tommyho Angela, taxikára v 30-tych rokoch v meste
Lost Heaven, ktorý sa nechá vtiahnuť do podsvetia a začne sa jeho cesta organizovaným
zločinom.
Spravená bude na engine z Mafie 3. Ak ju budete vlastniť, odomkne sa vám Tommyho
oblek a taxík do Mafie 2 a Mafie 3.
Mafia 2: Definitive Edition - 19. mája - 30 eur (CZ dabing):
Mafia 2 je mierne remastrovaná verzia pôvodnej hry aj so všetkým doplnkovým obsahom. Dostaneme sa do príbehu v
40-50 rokoch, kedy sa po vojne vraciate ako Vito Scaletta do Empire Bay City a necháte sa vtiahnuť do miestnej mafie.
Zatiaľ čo pôvodná hra mala 8GB, táto má 45GB, ale nerátajte s tým, že to výrazne zbadáte. Niektoré textúry sú lepšie,
ale sú tam aj niektoré zhoršenia (kuknite recenzie).
Ak budete hrať túto hru, dostanete Vitov oblek a jeho auto do Mafie 1 a Mafie 3.

Mafia 3: Definitive edition - 19. mája - 30 eur (CZ
titulky):
Je len nová verzia hry, ale so všetkým doplnkovým
obsahom. Dostaneme sa v nej do 60-tych rokov do New
Bordeaux do postavy Lincolna Claya, ktorý sa vracia
domov z vietnamskej vojny a podobne ako predchádzajúci
hrdinovia sa dostáva do spárov organizovaného zločinu.
Budete tu budovať svoje kriminálne impérium.
Ak budete mať túto hru, do Mafie 1 a 2 dostanete
vojenskú bundu a Lincolnovo auto.
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ŠPORT PO NAŠOM
Autor: Marián

Športový svet pomaly ožíva, otvárajú sa športoviská aj u nás. Vášnivých športovcov mrzí, že vnútorné športoviská sú len pre
športové kluby. Veríme, že počas letných prázdnin sa takmer všetko vráti do normálu a i my budeme môcť navštíviť
v horúčavách plavárne či iné zariadenia s bazénom. Ako sa nám vyjasňuje v športe, tak naberajú na dychu viacerí športovci,
rivalita sa pretláča z pokojného prostredia domácností späť na hracie plochy, veď si prečítajte v našej rubrike.

Jaromír Jágr dobiedzal do Slovákov: Na MS by sme im to natreli
Na zápas plný emócii sa vždy oba národy tešili a nezaobišlo sa to bez niekoľkých „hecujúcich” slov. Podľa pôvodného plánu
by sme sa s Čechmi stretli v sobotu (16. mája o 20:20) a na túto skutočnosť upozornila česká legenda Jaromír Jágr.
„Za normálnych okolností by sme hrali na MS so Slovákmi a určite by sme im to natreli. Ale asi by
to bolo tesné, nemám už 20 rokov.”
„Bohužiaľ, kvôli koronavírusu sa všetko muselo zrušiť, ale zdravie je prednejšie. Škoda pre hráčov,
trénerov aj fanúšikov.”
Majster sveta a olympijský víťaz z Nagana nezabudol upozorniť na charitatívnu akciu, ktorú spoločne pripravili hokejové
zväzy Česka a Slovenska. Cena lístka bude 55 korún českých a pomôžeme tak seniorom, deťom a zdravotným sestričkám.
Prvý reprezentačný duel fanúšikov sa bude snažiť virtuálne vypredať Arénu Guta Staršího, pomenovanú po legendárnej
trénerskej dvojici Karel Gut – Ján Starší a pomôže tak niekoľkým nadáciám. Stále sa ukazuje v spoločných aktivitách, že
sme jednotní a hranice medzi Českom a Slovenskom ostávajú len pomyselné.

Tri veľkokluby chystajú Európsky pohár solidarity
Tri duely budú pod názvom "Európsky pohár solidarity" a tisíce zdravotníckych pracovníkov dostanú
vstupenky ako poďakovanie za boj proti pandémii koronavírusu. Presné termíny budú známe, až keď sa skompletizuje
kalendár na rok 2021, a bude isté, že na štadióny sa dostanú aj diváci. Informovala o tom agentúra AP.

MMA: Gaethje vs Ferguson
Autor: Pavol

Tento duel sprevádzalo množstvo nepríjemností okolo prípravy, dokonca sám Gaethej mal pripomienky k dátumu súboja
a nedostatku času. Na pripravenosť mal predsa len 5 týždňov. Geathej sa stal náhradníkom za pôvodného súpera za
nezdolaného Rusa Khabib Nurmagomedov, ktorého vyradila pandémia.
UFC Fight Nights, kde dostávajú priestor aj mladé talenty či menej známi zápasníci
v kombinácii so svetovými hviezdami organizácie, mal 09.05. 2020 na karte hlavný
zápas „Gaethje vs Ferguson“.
Zápas priniesol prekvapenie, keď ho favorizovaný Ferguson vôbec nezvládol a
prakticky od začiatku čelil silnej ofenzíve zo strany svojho protivníka. Kým
Ferguson podal nepresvedčivý výkon, Justin "The Highlight" Gaethje rozdával
rany jedna radosť a napokon sa tešil z triumfu v 5. kole po TKO. Vybojoval si
možnosť vyzvať Khabib Nurmagomedov, no pred týmto zápasom chce Gaethje
plnú 10 týždňovú prípravu.
Novak Djokovič o ukončením kariéry: Ešte mám čo ukázať
Zverenec slovenského trénera Mariána Vajdu je v počte grandslamových titulov na treťom mieste. Počas kariéry získal 17
grandslamových titulov, zarobil desiatky miliónov dolárov a je lídrom rebríčka ATP. Nad ukončením kariéry ani náhodou
neuvažuje.
„Neverím na limity a rozhodne chcem pokračovať ešte dlhú dobu. Možno aj do štyridsiatky.”
„Ešte mám čo v tomto športe ukázať, chcem vyhrať čo najviac grandslamov a rád by som bol
najdlhšie slúžiacou svetovou jednotkou, to sú moje jasné ciele.”
Podľa jeho slov ho ženie túžba prekonávať rekordy. Chcel by pokoriť švajčiarskeho rivala
Rogera Federera, ktorý je na čele historických štatistík v počte vyhratých grandslamov (20) a počte týždňov (310) na čele
svetového renkingu. Kým sa k nemu prebojuje musí ešte pokoriť v počte vyhratých grandslamov španiela Rafaela Nadala
(19) a v počte týždňov na čele svetového renkingu má Djokovič (282) dosiaľ pred sebou ešte Pete Samprasa, ktorý má štyri
týždne k dobru. Čaká ho ešte dosť veľa práce.
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ZO SVETA FILMOV a SERiÁLOV
Autor: Adam, Matej, Tobiáš

Zdravíme, opäť bláznivých maratóncov filmov a seriálov.
Minule sme rozmýšľali, že ak budeme takto pokračovať dákou druhou vlnou COVIDU – 19, tak
čoskoro nebude takmer seriál či film čo sme nevideli. No potom to prišlo. Opýtate sa čo, my
odpovedáme, že no nápad to určite nebol. Prišlo uvoľnenie opatrení aj pre nás ZO SVETA FILMOV
a SERiÁLOV umožnenie návštev kín. Verte bude to ošiaľ čo noviniek bolo odložených ako
BLOODSHOT (Vin Diesel) či Bondovka NIE JE ČAS ZOMRIEŤ (Daniel Craig), kým sa vám podarí
kúpiť lístky prečítajte si našu rubriku a „kuknite“ si niečo dobré.

JASON STATHAM
Miesto narodenia: Shirebrook, Spojené kráľovstvo
Vek: 52
Výška: 178 cm
Znamenie: lev
Povolanie: herec, filmový producent, potápač, majster bojových umení
Je anglický herec a bývalý potápač, známy svojimi úlohami vo filmoch režiséra Guya Ritchieho ako Zbaľ prachy a vypadni!
Statham bol obsadený vo vedľajších úlohách niekoľkých amerických filmov ako Lúpež po taliansky, a takisto v hlavných
úlohách vo filmoch ako Kuriér, Rallye smrti, Zastaneš a neprežiješ a Osamelý zabijak. Vo filmoch zvyčajne predvádza svoje
bojové scény a kaskadérske kúsky úplne sám a je považovaný za posledného akčného hrdinu. Svedčí o tom i jeho
poznávacie znamenie v Hollywoode - ten, ktorý nepotrebuje dabléra! Najnebezpečnejší kúsok, ktorý predviedol úplne sám
bez dabléra, bol okamih, kedy visel z helikoptéry približne 700 metrov nad centrom Los Angeles. Jediná vec, ktorá ho držala
bol opasok a tenký drôt
Patrí k hercom s menšou filmovou základňou, keďže vo filmovom svete dlho neúčinkuje ale už si stihol zahrať s velikánmi
ako sú Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Bruce Willis a Jet Li.
Rýchlo a zbesilo: Hobbs & Shaw
Ruka spravodlivosti Luke Hobbs (Dwayne Johnson) a dezertér britskej tajnej
služby Deckard Shaw (Jason Statham). Rovnaká misia chytiť agenta čo zradil.
Jednoduchá úloha, nevraživá nálada, rodinné vzťahy, akcia a šialený záporák.
Slovami klasika „v skutku zábava“. Filmové besnenie vás prevedie uličkami
Londýna, rádioaktívnym okolím Černobylu až do Polynézie.

PEAKY BLINDERS
Peaky Blinders je britský televízny seriál, ktorého námet napísal Steven Knight, ktorý sa k myšlienke vytvoriť seriál o dostal
cez minulosť svojich rodičov. Otec mu rozprával historky z čias, keď bol ešte malým chlapcom a ako pozoroval svojho strýka,
ktorý bol členom gangu Peaky Blinders. Seriál produkovala Caryn Mandabach a hlavnú úlohu hrá Cillian Murphy. Herci sa
dokonca museli nielen vcítiť do postáv nebezpečného gangu, ale taktiež mali za úlohu osvojiť si birminghamský dialekt.
Úspešná gangsterská sága vás prenesie do
Birminghamu 20. rokov minulého storočia.
Rozvetvená rodina Shelbyových založí obávaný
gang nazývaný Peaky Blinders.
Ich meno odkazuje na zvyk nosiť žiletky na svojich
baretkách, čo mnohým napovedá s kým sa zhovárajú.
Seriál vám predstaví krutú, krvavú, ale bezpochyby
pôsobivú kapitolu moderných britských dejín.
Mladý muž v tvídovom obleku s baretkou na hlave pomaly cvála na koni po špinavej ulici v Birminghame. Miestni obyvatelia
sa pred ním skrývajú, zatiaľ čo mu ázijské dievčatko predpovedá budúcnosť v dostihových stávkach. Prichádza do domu k
svojej rodine, obávanej bande zločincov a spolu so svojimi bratmi sa púšťa do rozbehnutých kšeftov.
Je ti táto scéna povedomá?
Nie?!
Tak klikaj a pozeraj 😊

Strana 9

Číslo 5

SOŠÁK

Máj 2020

TOP ZAUJÍMAVOSTI SVETA
„TOP ZAUJÍMAVOSTI SVETA“ sa v našom májovom šate bude venovať 10 zaujímavým faktom, ktoré
ste možno netušili o našich južných susedoch v Maďarsku. A keď, že je mesiac máj – mesiac lásky,
pripravili sme si pre vás top 10 jedál svetovej kuchyne! Ak toto zjete, tak svoju polovičku naozaj milujete.
Vážne však pochybujeme, že láska ide cez žalúdok. Hahaha.

10 TOP ZAUJÍMAVÝCH FAKTOV O MAĎARSKU
Autor: Lukáš

Pre toto číslo som si vybral našich južných susedov a verím, že vás tak motivujem k letnej dovolenke čo
najbližšie našim hraniciam. Mohli by sme pre tentokrát zamerať na ochranu zdravia, veď sa pozrite čo môžete
navštíviť.
Fakt č. 1 Balaton je najväčším jazerom v strednej Európe. A vďaka svojej veľkosti ho prezývajú ako
Maďarské more.
Fakt č. 2 Vďaka množstvu prírodných teplých prameňov sa Maďarsko môže pochváliť asi 450
verejnými kúpeľmi. Táto “kultúra kúpania” tam existovala už od rímskych čias.
Fakt č. 3 Medzi významné vynálezy patrí Rubikova kocka, ktorú vynašiel sochár a profesor Erno Rubik
v roku 1974.
Fakt č. 4 Maďari doteraz získali 13 Nobelových cien, čo je viac ako napr. občania Fínska, Španielska, Kanady a Austrálii.
Fakt č. 5 Vodné pólo je v tejto krajine národný šport.
Fakt č. 6 Korunovanie kniežaťa Arpáda ako prvého maďarského kráľa znamenalo začiatok maďarského štátu, a to v roku
896. Metro v Budapešti bolo postavené v roku 1896. Podľa zákona budovy v Budapešti nesmú mať viac ako 96 metrov.
A takisto maďarská národná hymna by sa mala spievať 96 sekúnd.
Fakt č. 7 Budapešť má druhú najväčšiu synagógu na svete. Toto sakrálne sídlo je najväčšie v Európe a je súčasťou
svetového dedičstva UNESCO.
Fakt č. 8 Elvis Presley bol čestným občanom Budapešti. Čestné občianstvo
mu bolo udelené v roku 2011.
Fakt č. 9 Maďarské mená sú upravené zákonom. Tamojšie mená totiž
musia pochádzať z vopred schváleného zoznamu – akékoľvek odchýlky od
nich musia byť schválené tak, že žiadatelia podajú žiadosť do
Výskumného ústavu lingvistiky Maďarskej akadémie vied.
Fakt č. 10 Maďarský jazyk je veľmi zložitý. Na učenie je jedným z najťažších
jazykov na svete.

10 TOP NAJODPOTNEJŠÍCH JEDÁL SVETOVEJ KUCHYNE
Autor: redakčný tím

Bacha len pre silné žalúdky a pre tie naše sme nie vždy ochotní ukázať obrázok.
1. Haggis - národné škótske jedlo pozostávajúce z ovčích sŕdc, pečení a pľúc. To všetko dokopy uvarené v ovčom žalúdku.
2. Grilované morské prasa - obľúbená delikatesa národov Južnej Ameriky.
3. Sandwich z vyprážaných mozgov - pôvodne pokrm pochádzajúci zo St. Louis v Missouri, pripravoval z hovädzích
mozočkov. Nebezpečenstvo choroby šialených kráv.
4. Balut - hovoríme o najbizarnejšie filipínskom jedle, ide tu o uvarené, nevyliahnuté, vyvinuté embryo sliepky alebo kačky.
Stretnúť sa s ním môžete aj v Laose, Vietname či Kambodži.
5. Surströmming - fermentované slede v konzerve sú švédskou špecialitou, ktorú je kvôli
extrémnemu zápachu zakázané prepravovať v lietadle, radí sa dokonca k tým najodpornejším na
svete.
6. Akutaq - viete, čo robiť so snehom v zime pred domom? Rozhodne pravú
aljašskú zmrzlinu, tá sa neskladá zo smotany a tvarohu, ale zo sobieho či
tulenieho tuku, ktorý sa vyšľahá na tú správnu konzistenciu a už sa len pridajú
lesné plody a sneh.
7. Blodplättar - pokrm pôvodom zo Škandinávie, ktorý sa pripravuje rovnako ako klasické palacinky,
akurát miesto vody použijete krv.
8. Casu Marzu - tradičný sardínsky syr vyrábaný z ovčieho mlieka, jeho zvláštnosť je zámerná infikovanosť larvami.
Podáva sa vo vysokom štádiu rozkladu aj s chrobáčikmi.
9. Escamol - ide o názov mexického jedla pozostávajúceho z lariev mravcov.
10. Khash - jedlo kaukazských a balkánskych štátov, ako sú napríklad Arménsko, Gruzínsko či Bulharsko, doslova kričí
„viac hláv, viac rozumu“. Pripravuje sa z ovčích alebo hovädzích hláv a kopýt varených na spôsob polievky.
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Aktuálne máme mesiac máj venovaný popravde všeličomu, má obrovskú rozmanitosť dátumov. Keďže sme sa dozvedeli, že
21.05. bol Svetový deň kultúrnej rozmanitosti pre dialóg a rozvoj, venujeme rubriku ukážkam tvorby nášho spolužiaka z
končiaceho ročníka. Myslíme si, že má v sebe niečo výnimočné, prečítajte si jeho tvorbu, už sme niečo od neho publikovali
v apríli. Vybrali sme si autora ig: @prekliaty_basnik.

Svieca
Svietnik postarší na stolíku ledva stojí,
zo strany na stranu kýve sa ako kyvadlové hodiny
a tie tikajú zatiaľ čo svietnik kýve sa ako kvet potichu a pomaly
vedľa stolíku parapet a pred ním vložený v šedivom múre oblok,
na ktorom už nejedné kvapky dažďa tancovali valčík.
Zatiaľ čo po parapete stekal a padal k zemi rozliaty božkov, vraj na mŕtvych a nie na škodu.
Tak uveril som naivne a pripil si na tie tisíce špinavých bozkov.
Za obzorom na horizonte padá k zemi aj samotné slnko
vychádza mesiac a je spln, zase budem túlať sa s pani s kosou, má čierny habit,
milujem túlať sa s ňou tajomnou nocou, ulicami a podchodmi.
Tagovať na rohoch svoje pseudomeno alebo podpis okoloidúceho
návštevná kniha či poškodzovanie majetku, otázok mám stále pri mnoho.
Na prériách večerná rosa padla, zas budem mať v topánkach mokro
ale stále lepšie ako keď sme sa topili.
Ako koráb potopeny vlastnou kotvou, pripíjam na nás, na to čo bolo.
Pripíjam na všetko a na to, že skončilo to.
Predsa len sme sa trápili a bolo toho primnoho, odpúšťam ti,
no nezabudnem na to do smrti, nedokážem vydržať sám so sebou tak snáď vydržia druhý
s tebou.
Idem s kapucňou na hlave temným opadaným lesom, vonku zase prší
a ako náš vzťah bez kapucne, číro nevydrží.
Je to len otázka času kedy príde búrka a ono padne, zbohom.

Čierna
Sivé domy a pri nich čierne autá,
Tmavé nebo, smútok vôkol, iné nič žiadna melanchólia,
Snímok reality je len katarzia, pole mŕtve bez života, hory bez stromov
A telo bez človeka, duša na prach a zo srdca obitá sklal,
Padlé ramená a slzy v očiach, tam kde city začínajú, básne končia.
Tam kde vyrasti chlap, raz príde smola.
Tam kde vyrastie slaboch, raz príde šťastie a pokora.
Raz ráno, no nie dnes a určite nie znova.
Čo zaseješ aj vezmeš, no nezabúdaj, že prekliatá je úroda.
Cítim teplo, no len vnútir seba, pomaly prúdi mi krv zo srdca do tela.
Povolili švy a dážď spustil sa z neba, v kúte sám plačem, žial mi dušu zviera.
Blahobyt a bieda, anjel s démonom tancuje valčík od rána do večera.
Svojou bez prítomnosťou okúsil som tvrdý chleba,
v tom povolili mi zuby a ja prebudil som sa zo sna do ľadového nočného šera.
Ak zmizla nádej tak vraj pomôže viera.
Ja zatočil som bubienkom a namieril pištoľ na seba,
kde raz vytratil sa smiech, tam ešte stále v kúte smútok spieva.
Tam kde svet ako sneh pokryla tma, tak ako v noci matka dieťa,
Tam sa ešte stále kúsok svetla skrýva, no len v jednej jedinej zástrčke.
Neveríš?! Usmej sa, vyletí iskra.

☺⃰֎֍֎⃰☻
Zvyšok nesmierne emočnej básne si pozrite ig:

@prekliaty_basnik

Ak vo vás príspevky rozpútali zaujímavé reakcie, ktoré by ste chceli snami prediskutovať sme vám k dispozícii na emailovej
adrese noviny.sost@sostca.sk.
Budeme sa snažiť odpovedať na vaše dotazy, prípadne sa opýtame samotného autora alebo našej školskej psychologičky,
ktorá nám aj v predchádzajúcich číslach pomáhala s rozborom diel našich spolužiakov.
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SPÝTAME SA ZA VÁS
Autor: redaknčný tím

Tento krát sme urobili zaujímavý ťah spýtali sme sa, vami využívanej prevratnej technológie internetu, konkrétne
INTERNETOVÉHO portálu brightside.me, čo by mohlo našich spolužiakov prekvapiť na pracovnom pohovore.
Odpoveď na túto zákernú otázku môžete sledovať v rýchlom zostrihu nižšie.

Zostrih moderných trikov pracovných pohovorov
1.
Medzi zamestnávateľmi získava popularitu test „šálka kávy“, na začiatku
šéf ponúkne potenciálnemu zamestnancovi kávu a sleduje, čo kandidát so
šálkou urobí. Túto metódu vyvinul vedúci spoločnosti „Xero Austrália“, táto
metóda vraj veľa prezradí o osobnosti človeka a jeho správaní.
2.
Situácia môže byt omnoho ťažšia, ak je pohovor naplánovaný na určitú
hodinu a zamestnávateľ vás necháva čakať 10 minút, potom znova 10 minút
a ešte 15 minút. Nie je to vtip je to test emocionálnej stability kandidáta
v stresovej situácie. Ak ste predtým boli pripravený na konfrontáciu s otázkami
pri odkladaní čakaním môžete začať pochybovať o správnosti výberu vašej
práce. Ba čo viac slabšie povahy sa môžu na päte otočiť a odísť.
3. Počas pohovoru môžete postrehnúť, že ten kto pohovor vedie na vás postupne zvyšuje hlas. Je to preto, že človek,
ktorý na vás kričí či namodeluje situáciu s urážlivými slovami sa snaží nastaviť stresovú situáciu a očakáva vašu
reakciu. V prípade pracovnej pozície, kde máte viesť ľudí k činnosti vaša reakcia prejaví schopnosť ovládania sa
a rozhodne o vašej prednosti voči zvyšným kandidátom.

4. S čím odborníci absolútne nesúhlasia je nepríjemné prekvapenie ak vás
zamestnávateľ počas pohovoru požiada o vyskočenie z okna. Nie, nie je
to vtip ide o pozorovanie schopnosti uchádzača použiť myslenie „out of
the box“. V takomto prípade sa odporúča reakcia uchádzača: „Aký
prospech bude mať spoločnosť z môjho skoku?“. My za nás v redakcii
odporúčame zaskočiť toho kto to vymyslel odpoveďou: „Prepáčte ale mali
by sme dohodnúť podmienky môjho dopadu.“

5. Takmer každá situácia vás chce vyprovokovať k prekvapujúcej reakcii.
Napríklad počas pohovoru si vás zamestnávateľ nebude všímať,
sústredí sa viac na svoj počítač či mobil, dokonca môže uprostred pohovoru odbehnúť z miestnosti. Snaží sa v
skutočnosti zistiť či ste schopný zamerať svoju pozornosť na potrebné veci počas pohovoru. Ideálne by bolo požiadať
o presun termínu na iný dátum.
6. Predstavenie celému tímu. Toto nie je zdvorilé gesto je to spôsob odsledovať si názor svojich zamestnancov na ich
nového potenciálneho kolegu. Táto ponuka spoznávania by mala byť akousi odmenou po vykonanom pohovore,
v skutočnosti je to len ďalší z pomyselných trikov ako vybrať toho správneho zamestnanca.

7.
Test „hod perom“ je prefíkaný ťah, kedy šéf hodí svoje pero nechtiac na zem
a sleduje reakciu uchádzača. Využíva sa najmä na pozíciách, kde potrebujeme
dobrosrdečného, vychovaného a vnímavého zamestnanca.
Ak pero inštinktívne zdvihnete je veľká pravdepodobnosť, že ste prijatý.
Ak naopak prejavíte neochotnosť a vedúci pohovoru pero zdvihne sám váš pohovor je
v 90% percentách neúspešných.
Zvyšných 10% je úspech ak sa na pozíciu nenahlásili potrebne vzdelaný a zručný
zamestnanec a vy ste jediná možnosť.

Moderné pohovory sa stávajú čím ďalej tým bizardnejšími, vraj pre stresujúcu a uponáhľanú dobu.
Veríme, že ak by ste sa niekedy s niečím takým to stretli spomeniete si na náš redakčný tím a usmejete sa.
Ponúkli sme vám niečo na odľahčenie pohovorov čo vás čakajú, avšak dúfame, že na Slovensku platí staré dobré
ukáž čo vieš a nie, či vieš ako by sa to malo robiť.
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ZATVORENÉ
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Máme tu máj - lásky čas, ktorí naši tvorcovia využili na prikrášlenie i v rubrike Zatvorené sa zasmejte a precvičte sa snami.

MURPHYho zákon

PRECVIČ SA

„ZÁKON akcie a reakcie“

Každý deň, v každom smere, sa veci stávajú
lepšími a lepšími. V noci, zasa horšími a horšími.

Pripravili sme si pre vás mini kvíz na precvičenie
studne vedomostí a pamäťových šuplíkov zo
základov geografie.

Spoznáš hlavné mestá sveta?

DáTuMy

1. AKO SA VOLÁ HLAVNÉ MESTO SPOJENÝCH
ARABSKÝCH EMIRÁTOV?

01.05. - Sviatok práce
04.05. - Medzinárodný deň hasičov,

2. AKO SA VOLÁ HLAVNÉ MESTO, KTORÉ SA AŽ DO
MINULÉHO ROKA VOLALO ASTANA = "HLAVNÉ MESTO"?

- Výročie úmrtia M. R. Štefánika

08.05. - Deň víťazstva nad fašizmom
09.05. - Deň Európy
10.05. - Deň matiek
15.05. - Svetový deň rodiny
18.05. - Medzinárodný deň múzeí
23.05. - Svetový deň korytnačiek
25.05. - Deň Afriky
29.05. - Medzinárodný deň mierových misií OSN
31.05. - Svetový deň bez tabaku (WHO)

3. AKO SA VOLÁ HLAVNÉ MESTO AUSTRÁLIE - JE
NAJVÄČŠIE VNÚTROZEMSKÉ MESTO?

4. AKO SA VOLÁ HLAVNÉ MESTO VENEZUELY?
5. AKO SA VOLÁ HLAVNÉ MESTO SENEGALU?
6. AKO SA VOLÁ HLAVNÉ A SÚČASTNE NAJDÔLEŽITEJŠIE
PRÍSTAVNÉ MESTO V TANZÁNII?
7. AKÉ HLAVNE MESTO ROVNOMENNÉHO ŠTÁTU SA
NACHÁDZA VÝCHODNE OD ÚSTIA PANAMSKÉHO
PRIEPLAVU DO TICHÉHO OCEÁNU?
8. AKO SA VOLÁ JEDNO Z NAJZELENŠÍCH HLAVNÝCH
MIEST EURÓPY?

VEDELI STE, ŽE .......
03.05. Deň Slnka - vyhlásila OSN v
rámci programu pre životné
prostredie UNEP. Slnko je naša
najbližšia hviezda a zároveň
najjasnejšia hviezda na oblohe.

9. AKO SA VOLÁ HLAVNÉ MESTO NEPÁLU?
10. AKÉ JE HLAVNÉ MESTO SLOVENSKA?

04.05. Výročie úmrtia M. R.
Štefánika
V nedeľu 4. mája 1919 z
talianskeho Galarate vypravil
letecky na návrat do vlasti.
Svoj oslobodený národ i rodnú
zem už neobjal živý.
Hlavné mestá

08.05. Svetový deň Červeného kríža
je oslavou úlohy zamestnancov a
dobrovoľníkov svetovej organizácie.
Dátum vybrali na počesť švajčiarskeho humanistu
a filantropa J. H. Dunanta.

Maďarsko
Veľká Británie
Čína.

„V MÁJI SI PREČÍTATE“
ČO ĎALEJ?
ODBORNÍČEK - VZDELANÍČEK
SPÝTAME SA ZA VÁS
SPOZNAJ TO
V rubrike položíme jednu otázku za vás nášmu pánovi RIADITEĽOVI a našej
PSYCHOLOGIČKE. Pridáme rozhovor so žiakom, učiteľom, majstrom i ďalšími
POČÍTAČE a HRY
zamestnancami školy, ba dokonca sa môžete tešiť i na rozhovory s firmami.
ŠPORT PO NAŠOM
ZO SVETA FILMOV a SERiÁLOV
NAŠA TVORBA
TOP ZAUJÍMAVOSTI SVETA
Táto rubrika čaká na vašu. Vy píšete, fotíte, kreslíte a my ukážeme, čo viete.
ZATVORENÉ
KONIEC
Nezabudnite!!! Vaše práce a príspevky do ďalšieho čísla časopisu SOŠÁK posielajte na adresu: noviny.sost@sostca.sk
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