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ČO ĎALEJ?  viac na S2  

ODBORNÍČEK – VZDELANÍČEK viac na S3  

SPOZNAJ TO viac na S5  

POČÍTAČE a HRY viac na S6 

ŠPORT PO NAŠOM viac na S7 

ZO SVETA FILMOV a SERiÁLOV viac na S8  

TOP ZAUJÍMAVOSTI SVETA  viac na S9 

NAŠA TVORBA  viac na S10  

SPÝTAME SA ZA VÁS viac na S11  

ZATVORENÉ viac na S12  

Tento mesiac sa štvrtáci chystali popasovať s prvou časťou  ich záverečnej 

cesty na SOŠ technickej s písomnou formou maturity SJL  a ANJ/NEJ. Osud ich 

má však rád a doprial im viac času na prípravu. 

Počas mesiaca obrátili nejednu stranu v zošite či učebnici       Nie nadarmo sa 

hovorí, že MAREC je mesiacom KNÍH. Avšak okrem stránok plných 

vedomostí z jazykov je príhodný čas z kníh načerpať i relax a zaujímavosti z 

iných oblastí, najmä zo sveta zdravia. 

Aby ste ulahodili duchu zdravia a relaxácia skúste v 

mesiaci zasvätenom knihám siahnuť po tituloch ako   Tréningová biblia pre 

cyklistov, Všetko je dobré,  Dobehni svoj mozog či  Rýchla relaxácia. 

Podobných titulov, ktoré vám poradia ako zlepšiť imunitu, zdravie alebo vás 

naučia vypnúť v uponáhľanom svete je mnoho. 

Skúste si prečítať skutočnú knihu, pri ktorej by ste dokázali zrelaxovať aspoň 

raz do roka, ideálne v MARCI, možno budete prekvapení, čo sa dozviete.  

  

SLOGAN tohto čísla je jasný: 

„Existuje tisíc chorôb, 

 ale len jedno zdravie.“ 
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ČO ĎALEJ? 

Autor: redakčný tím 

 

 

 

 
 

ČO  ĎALEJ – Škola je zatvorená 
 

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. 

Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na 

základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku 

ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného 

hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým 

koronavírusom COVID-19  prerušuje  vyučovanie  na  školách a školských zariadeniach  v  období  od 16. marca 2020 až do 

27. marca 2020. Aktuálne je toto obdobie predĺžené až do odvolania!! 

 

ČO  ĎALEJ – Maturita 
 

 „Písomné maturity" sa v tomto školskom roku 2019/2020 neuskutočnia! 

Interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne  maturity", by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia 

výučby.  

Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020. 

 

Vždy aktuálnu situáciu v oblasti „Maturity“ sledujte na edupage alebo http://www.sostca.sk/ 

 

ČO  ĎALEJ – Som doma 

V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, 

exkurzií, súťaží a predmetových olympiád. Odporúčame žiakom, aby sa zdržiavali v domácom prostredí a dodržiavali 

zvýšené hygienické opatrenia.  

Žiaci sú tiež povinní sledovať správy na školskom EDUPAGE a riešiť úlohy a zadania, 

ktoré im učitelia elektronicky pridelia. 

 

ČO  ĎALEJ – Ochrana 

Najväčšia hrozba nového SARS-CoV-2 spočíva v tom, že sa šíri vzdušnou cestou 

(kvapôčkovou nákazou) a že ho môžu prenášať aj také infikované osoby, ktoré nemajú žiadne 

alebo len veľmi mierne vonkajšie prejavy ochorenia. 

 

Odporúčame používať ochrannú rúšku alebo nejaké prekrytie dýchacích ciest, pri stretnutí s inými občanmi dodržujte 

minimálne 1 - 1,5 metrovú vzdialenosť. 

 

 

 

 

 

 

ČO  ĎALEJ – Môžem robiť to, čo som už dávno odkladal 

Odporúčame toto obdobie využiť na upevnenie vzťahov  vo svojej rodine, na samoštúdium,  konečne sa môžete začítať do 

knihy, ktorú máte možno na polici, alebo niekde v „kúte“... 

Odporúčame v tomto období skladať  básne, písať články na zaujímavé témy, fotografovať / stále beží súťaž -  info na 

stránke školy/, možno kresliť, maľovať.... 
 

 

 

 

ČO  ĎALEJ? 

To je teraz najdôležitejšia otázka alebo skôr úloha. 

Škola je zatvorená a my čelíme hádam najväčšej epidémií  21. storočia. 

http://www.sostca.sk/
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ODBORNÍČEK - VZDELANÍČEK 
 

Autor: Alena 

V predošlých číslach sme sa venovali 

spoločnej téme tepelnej a elektrickej 

energie v podobe „KOGENERÁCIE 

a MIKROKOGENERÁCIE“. 

„Porozmýšľajte, kde všade sa 

môžete ešte stretnúť ruka v ruke 

s tepelnou a elektrickou energiou?“ 

Veru, ak vás napadlo zváranie tak vo 

vás zrejme niečo bude.       

Práve „ZVÁRANIE“ bude hlavnou témou 

nášho/vášho tretieho čísla SOŠÁKA. 

Poďme si spoločne preveriť vaše 

znalosti či neznalosti. 

 

ZVÁRANIE 

Takmer všetko čo denne používame, je zvárané alebo vyrobené zariadením, ktoré bolo zvárané. 

Zváračov nájdeme v každej oblasti - v poľnohospodárstve, stavebníctve, baníctve, potravinárstve, 

papierníctve. Využíva sa aj v opravárenstve a pri naváraní antikoróznych povlakov na výrobky. 

 

Aká je história? 

Za otca tejto technológie zvárania sa považuje Grék Glaukos. 

− starovek, doba bronzová - Egypťania a ľudia z východného Stredomoria vedeli zvárať železo 

o výroba železných nástrojov kováčskym zváraním 

− r. 1799 - Alessandro Volta - prvý zdroj elektrického prúdu 

− r. 1802 - Vasilij V. Petrov - zvárací elektrický oblúk 

− r. 1881 - Nikolaj N. Bernardos – akumulátor 

▪ Nikolaj G. Slavjanov - dynamo a odtavujúca sa kovová elektróda s tavivom nasypaným na miesto spoja 

− r. 1907 - Oscar Kjellberg - kovová obalená elektróda 

o krátke kovové tyčky namočil do zmesi oxidov a kremičitanov 

o pri horení elektrického oblúka sa uvoľňuje oxid uhličitý, ochranná atmosféra 

• chráni zvar proti pôsobeniu okolitej atmosféry 

− r. 1920 - T. O. Nobel - automatické zváranie 

− r. 1926 - H. M. Hobart a P. K. Devers - taviaca sa elektróda v ochrannej atmosfére inertných plynov hélia a argónu 

 

 

Zváranie je nerozoberateľné spájanie materiálov s využitím tepla, tlaku alebo ich kombináciou. 

• Výhody: tesnosť, trvanlivosť, veľká pevnosť a možnosť automatizácie zvárania. 

• Nevýhody: nerozoberateľnosť, kvalifikovaní pracovníci, vznik vnútorných napätí a deformácií. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

Kováčske zváranie 

Metalotermické zv. koľajnice 
Zváranie pod tavivom 

Zavedenie robotov vo zváraní 

ZVÁRANIE 

TAVNÉ TLAKOVÉ 

S VYUŽITÍM TLAKU A TEPLA S VYUŽITÍM TLAKU  

• lejárske 

• termitom 

• plameňom 

• elektrickým oblúkom 

o zváranie pod tavivom 

o ručné zv. obalenou elektródou 

o zv. v ochrannej atmosfére  

• elektrónovým lúčom  

• laserovým lúčom 

• kováčske  

• termitom  

• elektrické odporové  

• elektrické indukčné 

• difúzie 

• trením 

• ultrazvukové 

• za studena 

• explóziou 
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Progresívne metódy zvárania 

ZVÁRANIE POD VODOU 

• súčasť profesionálneho potápačského povolania, 

• mosty, ropné plošiny, podmorské potrubia, údržba lodí... 

• na otvorenom oceáne, v jazerách, riekach... 

• v potápačských oblekoch s prívodom vzduchu. 

Zvárať možno nielen na suchu... 

 

ZVÁRANIE V OCHRANNÝCH PLYNOCH 
 
MIG 

❖ taviaca sa elektróda, 
❖ inertné plyny - argón, hélium, 
❖ vysokolegované ocele, titán, zliatiny hliníka, medi, cínu. 

 
MAG 

• aktívny plyn - CO2 

• nízkolegované ocele... 
 

WIG/TIG 
o wolfrámová elektróda 
o inertný plyn - argón, hélium 
o vysokolegované ocele, zliatiny N i, Al, Mg, Ti, Zr. 
o jadrová energetika, letectvo... 

 

ZVÁRANIE LÚČOVÝMI TECHNOLÓGIAMI 

➢ úzky zvar, 

➢ vysoká zváracia teplota, 

➢ jadrová energetika, vákuová technika, letectvo, 

➢ žiarupevné, vysokotaviteľné a antikorózne, 
 

 

 

 

 

 

 

Zváranie v SOŠ technickej má veľmi dôležité miesto      . Naši majstri odborného výcviku by vám vedeli rozprávať zážitky z 

našich dávno minulých ale i aktuálnych kurzov zvárania. Naša bezpečnosť počas zvárania je pre nich prvoradá, preto nás na 

odbornom výcviku v našej „Zváračni“ sprevádzajú prísnou rukou a pohotovým okom.  

SOŠ technická ponúka využiť možnosti „ŠKOLY ZVÁRANIA“ nie len našim žiakom ale i širšej verejnosti. 

Ponúkame kurzy zváračov podľa STN 287-1, STN EN ISO 9606 a to: 

➢ *111 - ručné oblúkové zváranie obalenou elektródou, 
➢ *135 - zváranie taviacou sa elektródou v aktívnom plyne, 
➢ *141 - zváranie volfrámovou elektródou v inertnom plyne, 
➢ *311 - zváranie kyslíkovo-acetylénovým plameňom. 

 

Taktiež ponúkame: 

o zaškolenie *D-G2 - zaškolenie na rezanie kyslíkom, 
o preskúšanie zváračov z bezpečnostných ustanovení, 
o vystavenie duplikátov zváracích preukazov.  

 

 

Veríme, že ste sa dozvedeli niečo nové a končiace ročníky si 

preopakovali aj pomocou SOŠÁKA na záverečné a maturitné skúšky 

ZVÁRANIE.       U vás ostatných veríme, že úž teraz rozmýšľate koľko 

zvárači zarábajú. Popravde to aktuálne netušíme ale vieme, že sú 

veľmi potrební.   

A kam sa pozrieme v aprílovom čísle rubriky 

„ODBORNÍČEK – VZDELANÍČEK“ ?  

Nechajte sa prekvapiť. 

Veď nás čaká mesiac „bláznov“, tak pripravíme niečo 

zaujímavé! 

Dar od firmy Schaeffler 



Marec 2020 SOŠÁK       Číslo 3 

 

Strana 5 

 

SPOZNAJ TO 
 

                            Autor: Danka  
 

Vitajte v ďalešom mesiaci nášho spoločného objavovania. Vtomto čísle sa 

pozrieme na zúbok dvom mestským častiam okresného mesta Čadca.                      

Nakukneme čo ukrýva  Milošová a Podzávoz. 
 

MILOŠOVÁ 

Milošová je časťou mesta Čadca, nachádza sa severozápadne od centra a s 

mestom ju spája autobusová linka číslo 4.  

Na severe susedí s českou obcou Mosty u Jablunkova, na východe so 

Svrčinovcom, na juhovýchode s Podzávozom a na západe s Rakovou. 

 

 

Okrem tajomných gúľ na Kysuciach môžete navštíviť v tejto 

mestskej časti miesta ako: 

➢ Farský kostol Sedembolestnej Panny Márie u Prívary, 

➢ Cyklotrasa Milošová – Šance o trase dlhej 8,5 km, 

➢ Vodná nádrž a rybník Milošová - vodná nádrž bola 

postavená a uvedená do prevádzky v roku 1987 a vznikla za 

účelom chovu rýb pre športové rybárstvo, ochrany pred 

povodňami a rekreácie. 

 

PODZÁVOZ 

Podzávoz, mestská časť Čadce, je akýmsi predmestím pred vstupom do Milošovej. 

Leží v údolí Milošovského potoka, ktorý priteká z Milošovej a na juhovýchodnom 

okraji sa vlieva do Čierňanky. 

 

Pozrime sa čo ukrýva Podzávoz: 

➢ penzión Domes s možnosťou ubytovania, 

➢ zberný dvor – tu môžu občania odovzdať oddelené zložky odpadu za odplatu 

podľa sadzby schválenej vo VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady (0,015 €/kg).  

 

➢ priemyselný park - firmy a predajne z oblasti strojárskeho a 

automobilového priemyslu, aktuálne je tu 5 firiem a ďalšie 

pribúdajú vďaka infraštruktúre dopravy.  

➢ diaľnica D3, na ktorej bude vybudovaný výjazd Podzávoz s 

privádzačom  a estakáda Podzávoz - predpokladaný rok spustenia 

do prevádzky – 2020      . 

 

 

Zaujímavosti obce  -  Tajomné gule na Kysuciach 

 Geológovia nevedia presne vysvetliť, odkiaľ sa tam vzali. Desiatky obrovských pieskovcových kamenných gúľ neznámeho 

pôvodu priamo v stene kameňolomu. Najväčšia guľa mala priemer asi 3 metre a jej hmotnosť bola odhadnutá  na 30 ton. 

Ide o geologickú pamiatku svetového charakteru a 

najväčšie nálezisko v Európe a práve tu v lokalite 

Milošová – Megoňky. 

Samozrejme, že, my ľudia, dokážeme dať zabrať 

i niečomu tak unikátnemu a naša „ľudská stránka“ 

si dokonca po objavení bežne brala domov na 

záhrady ako dekorácie tieto pieskovcové unikáty. 
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POČÍTAČE a HRY
 

ASUS 

Autor: Luky 

Fúha, už sme tu mali kúsok zo súdka procesorov a grafických kariet, a tak som sa rozhodol nakuknúť do suda výrobcov 

počítačových súčiastok. Ako prvá zo známych názvov spoločností, vyplávala spoločnosť ASUS. 

 

„ASUS“ - pomenovanie spoločnosti má mytologické korene, konkrétne za vznikom pomenovania je 

grécky mytologický okrídlený kôň Pegas, tzn. PEGASUS.  

Prvé písmená „PEG“ sa odstránili preto, aby názov začínal na „A“ a bol vysoko v abecede 

vyhľadávania      .  

Pravdou však je, že za voľbou práve tejto okrídlenej mytologickej bytosti je cieľ spoločnosti 

 „s každým novým výrobkom, ktorý vytvorí, mieriť vyššie a vyššie.“ 

Spoločnosť je pôvodom taiwanský výrobca počítačových súčiastok. Bola založená v roku 1989 v 

meste Taipei na Taiwane TH Tungom, Ted Hsuom, Wayne Hsiehom a MT Liaom - všetci boli 

inžiniermi z Aceru.  

Zameriava sa na základné dosky, grafické karty, optické mechaniky, 

PDA, notebooky, servery a sieťové prvky.  

V roku 2007 každý tretí predaný počítač mal základnú dosku od 

Asusu a spoločnosť v roku 2007 dosiahla tržbu 6,9 miliardy USD.  

Kľúčom úspechu spoločnosti ASUS sú inovácie. 

 

 

 

The Last of Us Part II 

Autor: Šimon 

Dátum vydania hry je 29.5.2020. 

 

Ellie a Joel, hlavné postavy hry, sa v druhom diele The Last of Us vydávajú do 

Seattlu. Medzi hlavných nepriateľov bude patriť akýsi kult Seraphitů, ktorí 

prispievajú k tomu, že hra bude klásť väčší dôraz na boj proti ľudským 

nepriateľom. Nepriatelia sa medzi sebou budú dohovárať, rôzne skupiny si budú 

oznamovať informácie o polohe hráča, budú mať svoje vlastné mená, ich 

prehľadávanie bude dôkladnejšie a narozdiel od prvého dielu sa môže pokojne 

stať, že si pre hráčov dôjdu aj do toho najlepšieho úkrytu. Žiadne schovávanie 

pod nákladiaky nikoho nezachráni. 

 

Dostaneme sa i  k prepracovanému systému boja hlavnej postavy, Ellie. 

Devätnásťročná dievčina bude musieť byť veľmi vynaliezavá, aby si mnohokrát 

poradila s fyzicky silnejšími protivníkmi, takže po prvé prichádza rad na 

nenápadné zakrádanie a schovávanie a po druhé na využívanie všetkých 

možných predmetov a špinavých trikov. 

Ellie bude môcť napríklad za behu pochytiť prvý ostrý predmet, ktorý sa jej 

dostane pod ruku a mrštiť ním nič netušiacemu hromotĺkovi po hlave. 

 

Stealth prvky majú byť podľa dostupných informácií veľmi rozmanité a zábavné. Budeme sa môcť plaziť vysokou trávou, ale 

pri tom bude potrebné dbať na výšku a hustotu porastu. Nepriateľom, respektíve ich ranám, budeme môcť počas súboja 

šikovne uhýbať, avšak ak niekoho obzvlášť naštveme, môže nás jednoducho zobrať a hodiť nami o zem.  

 

Skrátka súboje budú veľmi realistické a nečaká nás žiadne " ľahnite si sem - výborne, používate stealth, teraz môžete tych 

hrdlorezov bezpečne odpraviť a ostatní vás nechajú", ale zároveň sa netreba obávať prehnanej obtiažnosti, možností, ako si 

poradiť, bude dosť, vrátane rozšíreného craftovacíieho systému. 

 

HRA BUDE DOSTUPNÁ NA PLATFORMÁCH PlayStation 4. 
 
  

 „ Vedeli ste, že počitač, ktorý bol v rakete Apollo 11, ktorá pristála na mesiaci, mal iba 5 Mb RAM pamäte.“ 
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ŠPORT PO NAŠOM 
 

Autor: Marián a Pavol 

 

Vítame vás v rubrike o športe, ktorá tak povediac prežíva náročnejšie obdobie. Ak sledujete situáciu zo sveta športu aj 

športovci si cenia viac zdravie ako športové podujatia. Tento mesiac vám prinášame niekoľko správ, ktoré aktuálne riešia 

športové komunity u nás, ale i v zahraničí. 

 

Banskobystrický rekordný štvrtý titul v rade 

Banskobystrický rekordný štvrtý titul v rade vyvolal búrlivú diskusiu v hokejovom hnutí i 

medzi fanúšikmi. Každému je jasné, že na zásah vyššej moci, akým je pandémia 

koronavírusu, sa nedá vopred pripraviť. Po koronavíruse predčasne ukončený ročník sa 

nedohral.  

                                     Banská Bystrica je majster, štvrtý raz v rade.  Ako prvý klub na Slovensku v histórii. 

Jej triumf však nie je úspechom, ktorý jej všetci doprajú alebo závidia.  Funkcionári klubov, ale aj bývalí tréneri či hráči sú 

poväčšine sklamaní a rozčarovaní z toho, ako sa slovenský hokej pred svetom ukázal nie v pozitívnom svetle a začal 

rozdávať v nedokončenej súťaži top trojky ocenenia. 

 

Mimoriadna situácia/ Spolužiaci športovci 

Milý žiaci, určite mnohí z vás radi športujú, no kvôli aktuálnemu vírusu sú zrušené športové 

podujatia a nemôžeme športovať v skupinách, no počas karantény môžete sledovať športové 

stretnutia v TV.  No ak by ani to niekomu nestačilo, môžete ísť na prechádzku do prírody alebo na 

bicykel alebo môžete cvičiť doma, no ak sa rozhodnete ísť mimo záhrady, tak s rúškom alebo 

šatkou, alebo šálom, dbajte na svoje zdravie a na zdravie svojich blízkych. 

 

Športový svet sa zastavil, ale v Jekaterinburgu sa šachových veľmajstri nevzdali 

Zatiaľ čo kolotoč športových podujatí sa pre pandémiu koronavírusu zastavil prakticky všade 

vo svete, existuje jedna výnimka, ktorá pokračovala v programe. V Jekaterinburgu sa v utorok 

17.03. 2020 popoludní začal prestížny turnaj šachových veľmajstrov.  

Merajú si tu sily členovia elitnej svetovej osmičky s výnimkou úradujúceho majstra sveta. 

Turnaj pod hlavičkou Medzinárodnej šachovej federácie (FIDE) v hoteli Hyatt Regency potrvá 

do 4. apríla za prítomnosti obmedzeného počtu divákov. Víťaz získa právo v závere tohto 

roka vyzvať v súboji o titul úradujúceho majstra sveta Nóra Magnusa Carlsena. 

 

UFC: "Prekliaty" zápas medzi Khabibom Nurmagomedovom s Tonym Furgusonom 

Opatrenia zavedené viacerými vládami v Európe či zámorí samozrejme majú dopad aj na športové dianie v MMA. UFC sa 

však odmieta zastaviť a naďalej snaží urobiť všetko pre to, aby mohla pokračovať v organizovaní svojich podujatí, a to za 

každú cenu. Napríklad takzvaný "Prekliaty" zápas medzi Khabibom Nurmagomedovom (28-0) a Tonym Fergusonom (25-3) 

sa počas uplynulých rokov zrušil hneď štyrikrát!  

 

Naposledy pre naozaj bizarný dôvod, keď sa Ferguson len pár dní pred 

duelom potkol o kábel v televíznom štúdiu. White nemieni dovoliť, aby 

zápas tentoraz zrušil koronavírus. A jeden z aktérov je presvedčený o 

tom, že zápas bude môcť 18.04 2020 prebehnúť. Už onedlho sa vraj 

dozvieme dejisko zápasu o titul ľahkej váhy. 

Aj zápasníci tvrdia „dajte nám priestor pre 100 ľudí, viac na 

zorganizovanie podujatia netreba." 

Uvidíme, ako to dopadne! 
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ZO SVETA FILMOV a SERiÁLOV
 

Autor: Adam, Matej, Tobiáš 

Tak je to tu ďalšie číslo našej rubriky pre všetkých filmových a seriálových nadšencov. Mali sme 

tu jarné prázdniny, takže vieme s určitosťou povedať, že ste si minimálne jeden film či dáku 

menšiu sériu dobrého seriálu mrkli. S určitosťou si to dovolíme tvrdiť, pretože nepoznáme 

filmového a seriálového nadšenca, ktorý by premárnil celý týždeň nepozeraním. Ale i tak vám 

dodáme ďalšie odporúčanie pozerania, pretože nás čakajú aj veľkonočné prázdniny a dlhé 

víkendy a vďaka COVID-19 aj týždne. 

Čo poviete na herca menom Chris Hemsworth a seriál Stranger Things. 
 

CHRIS HEMSWORTH 

 Chris,  narodený 11. august 1983, je austrálsky herec. So svojou rodinou často cestoval naprieč celou 

Austráliou, vďaka tomu sa dostal na rôzne miesta a pomaly sa blížil k svojmu snu stať sa hercom. Keď 

sa presťahovali na Phillip Island, trávil väčšinu času so svojimi bratmi Liamom a Lukom (stali sa tiež 

hercami).  

V tej dobe sa Chris venoval športu, a to hlavne surfingu, vodnému pólu, futbalu a behu cez prekážky. 

Vyštudoval Heathmont Secondary College v Melbourne. 

Preslávil sa ako Kim Hyde v austrálskom seriáli Home and Away  a Thor vo filmoch od Marvel Cinematic 

Universe. Hemsworth je ženatý so španielskou herečkou menom Elsa Pataky (rýchlo a zbesilo 5). Spolu majú tri deti, 

najstaršia dcérka sa volá India Rose a mladšie dvojičky sú Tristan a Sasha. 

Filmy, ktoré by ste si mali určite pozrieť:  

➢ Thor, 

➢ Avengers, 

➢ Bad Times at the El Royale, 

➢ Rush, 

➢ The Cabin in the Woods, 

➢ A Perfect Getaway, 

➢ 12 Strong.  

 

 

 

STRANGER THINGS  

Prvá epizóda: 15. júla 2016 

Dĺžka časti: 42–77 minút 

Počet častí: 25 (zoznam častí) 

Počet sezón: 3 

Počet epizód: 25 

 

Americký sci-fi seriál na Netflixe Stranger Things obsahuje veľa odkazov na populárnu 

kultúru 80. rokov 20. storočia. Seriál je taktiež inšpirovaný filmami Stevena Spielberga, 

Johna Carpentera, Stephena Kinga či Georga Lucasa.  

Je odporúčaný pre divákov od 16 rokov. 

Seriál sa odohráva vo fiktívnom vidieckom meste Hawkins v Indiane začiatkom 80. rokov 

20. storočia. V neďalekej inštitúcii Hawkins National Laboratory sa zdanlivo zaoberajú 

vedeckým výskumom pre Ministerstvo energetiky Spojených štátov amerických, no v 

skutočnosti robia tajné paranormálne až nadprirodzené experimenty na ľuďoch.  

Z nedbalosti sa im podarilo vytvoriť portál do alternatívnej dimenzie zvanej "Upside Down". 

Táto dimenzia však začne vplývať na nič netušiacich obyvateľov Hawkinsu katastrofálnym 

spôsobom. 

„Vedeli ste, že tento herec bol predurčený stať sa THOROM. Narodil sa vo štvrtok, čo je v angličtine Thursday.  

Slovo pochádza zo staroanglického Thuresday, čo v preklade znamená Thorov deň.“ 

KIM HYDE 

THOR 

„Vedeli ste, že predtým, ako seriál vyšiel na Netflixe, tvorcovia obišli až 15 televíznych staníc, 
ktoré ich odmietli. Dôvodom bol dopyt po čisto detskom seriály. 
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TOP ZAUJÍMAVOSTI SVETA 

 
                                                                                                 Autor: Milan a Lukáš 

Vítam vás v rubrike, kde sa pozrieme na zúbok TOP 10 zaujímavostí, čo ste možno nevedeli, ale 

i zaujímavostiam zo sveta dátumov a chorôb. Odporúčame pozorne čítať. 

 

10 ZVLÁŠTNYCH FAKTOV O ČÍNE, O KTORÝCH SI PRAVDEPODOBNE NEVEDEL  

Autor: Lukáš 

Čína je naozaj fascinujúca krajina. 

Niektoré veci či zvyky sú v Číne naozaj veľmi zaujímavé a veci, ktoré sa v tejto krajine považujú za 

normálne, sú pre nás naozaj dosť netradičné. Prečítaj si niečo o tom, určite ťa to prekvapí. 

 

1. PODIVNÉ STOLOVANIE - Mľaskanie, zívanie, pľuvanie je pre tento národ úplne normálne.  
2. NAMIESTO PLIENOK NOHAVICE S DIEROU - Deti v Číne neobľubujú plienky, je to síce   

ekologické, no nerád by som to videl.  
3. ČÍNA MÁ NAJVIAC OBYVATEĽOV NA SVETE - Jej počet obyvateľov je 4x väčší ako počet 

obyvateľov Ameriky. 
4. ČÍNA JE JEDNA Z NAJVÄČŠÍCH KRAJÍN SVETE - Ak si si myslel, že Čína je najväčšou krajinou na svete, mýlil si 

sa. Je až na štvrtom mieste. Prvá najväčšia krajina je Rusko, nasleduje Kanada a Spojené štáty. 

5. S NAJVÄČŠOU ARMÁDOU NA SVETE - Má najväčší počet vojakov na celej zemi, až okolo 2 miliónov aktívnych 

vojakov. 

6. VŠETKY PANDY POCHÁDZAJÚ Z ČÍNY - Ak uvidíš nejakú pandu v inej krajine, z Číny je iba vypožičaná. 

7. OBNOVENIE PANENSTVA - Hymenoplastika – takto presne znie 

odborný názov pre takúto plastickú operáciu, neuveriteľné množstvo žien je 

ochotných zaplatiť veľké peniaze, aby sa ich nastávajúci nedozvedel pravdu. 

8. OBCHOD S DOPRAVNÝMI ZÁPCHAMI - V Číne existuje určitá 

služba. Ak si ju zavoláš, prídu dvaja chlapi na motorke, jeden si sadne do 

tvojho auta a trpezlivo si to celé odsedí a druhý ťa zoberie kam potrebujete. 

9. ŽIJÚ V JASKYNIACH – Pre finančnú situáciu približne 35 miliónov 

čínskych obyvateľov žije v jaskyniach. 

10. BEZ ČASOVÉHO POSUNU - nie je žiadny časový posun už od roku 

1949, preto na niektorých miestach vychádza slnko až o 10:00 hodine 

doobeda. V minulosti mala však Čína až 5 rôznych časových pásiem. 

 

ROKY „VIROV“, KTORÉ NÁS MOHLI VYMAZAŤ 

Autor: Milan 

2001 – Anthrax nás všetkých zabije. 

2002 – Západonílsky vírus nás všetkých zabije. 

2003 – SARS nás všetkých zabije. 

2004 – Choroba šialených kráv nás všetkých zabije. 

2005 – Vtáčia chrípka nás všetkých zabije. 

2006 – E.coli nás všetkých zabije. 

2009 - Prasacia chrípka nás všetkých zabije. 

2012 – Maysky klalendár skončil a nás všetkých zabije. 

2014 – Ebola nás všetkých zabije. 

2016 – Vírus ZIKA nás všetkých zabije. 

       2019 – Priniesol vírus CORONA aj ten nás všetkých zabije .....?   

 

Školský rok 2019/2020 je náročným rokom, ale tak ako svetová populácia zvládla roky minulé, zvládne i tie budúce. 

Každý z nás k tomu môže prispieť dodržiavaním pokynov odborníkov z medicíny a virológie. 

Tak nebuď IDIOT. 

Buď I.D.I.O.T = Izolovaný. Disciplinnovaný. Informovaný. Organizovaný. Trpezlivý. 
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Ďakujem za skvelú tvorbu z radov našich spolužiakov, veľmi nás teší, že môžeme zverejniť tvorivosť skrytú v našich radoch.  

Aj počas tejto nečakanej situácie vyzývame všetkých čitateľov, aby nám poslali svoje príspevky, ktoré radi uverejníme.  

A teraz si prečítajte pár riadkov a hľadajte za nimi aj kúsok seba a svojich problémov. 

 

Žalospev 

Je ráno a za oknom padá sneh, mrzne mi na balkóne a mení sa v žalospev. 

Ja pijem pivo a mením sa tiež. 

Život je vtipný, keď ti vrazí do tela jed. 

Fajčím asi milióntu z cigariet a dym sa prilepil na okná, cez ktoré ťažko pozorujem svet. 

City zvädli ako kvet a láska odišla tak, ako odišiel zo sveta smiech. 

Snáď nám na to všetko pomôže lieh, nevedno, je to trasa na dlhý beh. 

 

 

 

Dlho som nenapísal nič antické 

Dlho som nenapísal nič antické, 
a tak teraz prúdia do mysle slová zo srdca, ktoré sú tragické. 
Bola si krásna ako Aténa a v sexe si bola ako Artémis. 
Kto by bol tušil, že namiesto teba mi tu ostanú Atény. 
 

Cítim sa ako DVB-s prijímač bez antény ako kávovar 
bez kávy ako pôda bez vlahy. 
Helios sa vytratil, mal som správne obavy.  
Nike som nevidel tak, ako nedovidím kvôli Zeusovi do 
diaľky, trafil bleskom do trávy,  
odvtedy mraky nebo, ako zem krvou zaliali. 
Lial som rum do poliek tak ako do kávy. 
 
Kým hviezdy zatiaľ tíško za mojím chrbtom padali, teraz padám ja, no oni sa odtiaľ vytratili. 
Bola si pre mňa viac ako Afroditou a ja miloval som ťa ako Neo Trinity. 
Teraz idem v kuse ako Dionýzos a sem - tam čarujem ako Hekate a ako ona striedam tie 
križovatky na svojej ceste jednu po druhej, no nechodím cez skratky. 
 
Hádes by ti sám povedal, že je ten život síce prisladký, no zase je prikrátky,  
takže je to oxymoron a je na tebe, čo zvolíš si. 

Bavil som sa s Hermesom, odovzdal mi po Zeusovi posolstvo a vytiahol krátke štartky, 
sadli sme za stôl a reč hodili, on povedal, že nie som vinný za svoje činy, že mám byť bez výčitiek a bez hanby. 
 
Štrk na teniskách vraj dokazuje, aké som si prešiel chodníky, a tak sme flašu dopili,  
kapúrková do tretej nohy, ja to mám pár metrov, on to má na kiláky. 
A ja vyjadroval som tú lásku ako od Erosa, tak ako Apolón textami a básňami 
nevedel som, že padnem u Afrodity do podrazu z nevery. 
 
 
 

Píšem kusom pastelu 

Píšem kusom pastelu na stenu básne ako besný,  

v roztrhanom oblečení s chybami či bez chýb 

kreslím na rozbité plátno čiernu machuľu a hviezdy. 

Tak trochu tvorím si vo svojom prázdnom srdci ten nádherný vesmír,  

kde neexistujú zlé sny, v ktorých po tme bežím a hľadám svet, 

 ktorý nie je čierny, ale svetlý. 

Prestávam dýchať a padám k zemi,  

pomaly utápam sa v pomyselnej krvi a nado mnou len vidieť oblaky, 

kde kedysi harfy zneli, svet je asi fakt čiernobiely ako stará tabuľa od kriedy. 
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SPÝTAME SA ZA VÁS 

Autor: redakčný tím 

Marcové číslo našej VIP rubriky sme venovali otázke na našu školskú psychologičku, a požiadali sme ju o vyjadrenie 

k dielam a myšlienkam našich žiakov z rubriky „NAŠA TVORBA“.   

 

ODPOVEĎ ŠKOLSKEJ PSYCHOLOGIČKY 

Veľmi sa teším, že spolutvorcovia  školského časopisu ma oslovili s možnosťou prihovárať sa žiakom, učiteľom, majstrom 

a fanúšikom SOŠÁKU. Pre lepšiu zrozumiteľnosť sa budem vyjadrovať menej odborne a viac laický. Pracujem tu už druhý 

školský rok a od začiatku sa riadim heslom, že táto škola je plná výnimočných ľudí.  

Ani na minútu sa nedokážem stotožniť s názorom, ktorý je produktom neprajného konkurenčného diskurzu, že naša 

škola je poslednou voľbou deviataka, ktorý nevie, čo chce, resp. nič nevie. Vyhraňujem sa voči podobným názorom a apelujem 

z tejto pozície aj na všetkých čitateľov mojich riadkov, aby si uvedomili akú silu majú slová, ktorými charakterizujeme túto školu 

hoci i v neformálnej konverzácií. Považovala som za nutnosť začať touto informáciou, pretože analýza básni (psychológom, 

umelcom alebo hocikým iným) jednoznačne potvrdzuje, že autori básni sú výnimočné, zdravé osobnosti s bohatým vnútorným 

prežívaním.  Žiaci, autori básni, sa nachádzajú v dôležitej životnej fáze, v ktorej sa formujú hodnoty, názory a počiatky životnej 

filozofie. Zastaralo sa tomu hovorí puberta a zastaralo si niektorí myslia, že by mala odznieť v osemnástke. 

Pravdou je, že ide o obdobie vynárajúcej sa dospelosti, ktoré zväčša trvá do 25 roku života. 

Pod vplyvom dnešnej doby sa obdobie, kedy mladý muž či žena je ešte trochu dieťa a trochu 

i dospelák, natiahlo. Preto nie je možné od súčasného stredoškoláka požadovať činy, ktorých bol schopný 

jeho otec alebo starý otec v tom istom veku.   

Priority ako mať jednu prácu na celý život, rýchlo si založiť rodinu a postaviť dom sa pomaly vytrácajú 

a striedajú ich iné. Mladého človeka charakterizuje túžba po slobode, výbere a zodpovednosti za svoje 

omyly a voľby. Mladí ľudia sa neboja využívať svoj potenciál a vybrať sa riskantnou cestou za svojim snom. Hoci momentálne 

nejakú vonkajšiu prekážku mladý muž/žena na ceste za svojim prianím nemá akési vnútorné prekážky, vo forme neistoty, 

straty bezpečia, pocitu strachu a osamelosti. Je potrebné sa opýtať, či je matka taká, aká by mala matka byť a či sa otec 

správa, ako by sa otec mal správať a či sa následne vytvára vhodné prostredie na výchovu dieťaťa a formuje sa rodina. Všetky 

tieto moderné okolnosti života vedú k tomu, čo mladý muž, žena dnes cítia. 

Pár žiakov nám dovolili nazrieť do ich duší a prečítať si interpretácie ich svetov. Jeden z hlavných motívov básni je 

láska. Prvé lásky a prvé vzťahy sú zväčša prvé bolesti a straty. Povedať mladému človeku, že každý si tým prešiel a zas 

príde iná, nie je správne riešenie (odkaz pre starších). Prvé lásky ako aj sklamania prežívame najintenzívnejšie a priebeh je 

veľmi dynamický. Je dôležité si v mladom veku uvedomiť, že cítiť lásku, túžbu, sklamanie či smútok je prirodzené.  Je 

normálne, že keď si šťastný, tak sa smeješ a naopak, keď ťa niekto sklame je normálne, že nemáš chuť rozprávať sa a ísť 

von. Je normálne plakať, je normálne cítiť sa unavený  a je normálne opatrovať si svoje zlomené srdce a veriť ľudom o niečo 

menej. Avšak láska a vzťahy v každom veku nie sú samostatnou entitou života. Nedá sa len riešiť lásku a prestať sa venovať 

škole, záľubám. Šťastne či nešťastne zamilovaný neprestávaš byť žiakom, synom, kamarátom a človekom, čo chce byť 

zdravý a úspešný. V mladom veku je dôležité si nastaviť hranice, ktoré dáme iným ľudom do rúk. V žiadnom prípade nie je 

dobré, aby nás prítomnosť alebo neprítomnosť  iného človeka nútila ubližovať si. Bolesť zo straty (rozchod, smrť, choroba) 

má určité fázy: popieranie, hnev, vyjednávanie, smútok a zmierenie. V mladom veku je ťažké zorientovať sa v emóciách , 

často mladý človek prichádza k záverom, že svet je zlý a plný utrpenia na základe jednej alebo pár skúseností. Je potrebné 

uvedomiť si, že svet je farebný a každá zlá situácia má svoj protipól. S týmto náhľadom môže byť často pomocný starší 

kamarát, brat, rodič, učiteľ či majster. Preto ako dospelí ľudia, čo pracujú s mládežou by sme nemali zabudnúť na túto 

stránku nášho zamestnania. Byť pre mladých príkladom ako sa popasovať so životnými výzvami a bolesťami.   

V neposlednom rade sa musím vyjadriť k spôsobu riešenia problémov, ktorý je načrtnutý v dielach.  Neexistuje žiaden 

výskum, ktorý by potvrdil zdravý účinok alkoholu a drog na (psychické) zdravie. Je možné polemizovať o účinkoch červeného 

vína na srdcovo-cievny systém a pocitu uvoľnenia po cigarete, ale riešenie problémov alkoholom bolo a vždy bude len 

vytváranie nových problémov. V každom veku je siahnutie po droge a poháriku len maskovaním a neprijatím problémov a 

prejavom nestálej osobnosti človeka. Rovnako je alkohol nevhodný ako nástroj radosti či oslavy. Alkohol je v našej kultúre 

tvrdo zakorenený a berie sa ako samozrejmosť, avšak to neznamená, že je to v poriadku.  

Básne našich žiakov každého čitateľa Sošáku prinútili zamyslieť sa nad sebou. Autorom ďakujem a odkazujem im, 

aby sa nebáli kráčať po ceste života a úsmevom a kolegom ponúkam otázku, či sa cítia byť správnym vzorom pre 

našich mladých a výnimočných žiakov? 

   Mgr. Mária Skaličanová 
                  školský psychológ 

Ďakujem za vyjadrenie a postoj k dielam našich spolužiakov. 

Nabudúce sa môžete tešiť na ďalšiu časť z našich 

rozhovorov. Kedy však bude nabudúce, počas aktuálnej 

situácie nevieme, ale budeme sa snažiť, aby každé 

číslo na konci mesiaca uzrelo svetlo školského sveta.  

Vaše námety na rozhovori nie len školských 

pracovníkov, ale i externých firiem ná pretlmočte cez 

žiacku radu či redakčný tím.  

Máte na niekoho otázku, sem s ňou.  
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„V APRÍLI SI PREČÍTATE“ 
ČO ĎALEJ? 

ODBORNÍČEK - VZDELANÍČEK 

SPOZNAJ TO 

POČÍTAČE a HRY 

ŠPORT PO NAŠOM 

ZO SVETA FILMOV a SERiÁLOV 

TOP ZAUJÍMAVOSTI SVETA 

ZATVORENÉ 

KONIEC 

 

SPÝTAME SA ZA VÁS 

V rubrike položíme jednu otázku za vás nášmu pánovi RIADITEĽOVI a našej 

PSYCHOLOGIČKE. Pridáme rozhovor so žiakom, učiteľom, majstrom i ďalšími 

zamestnancami školy, ba dokonca sa môžete tešiť i na rozhovory s firmami. 

 

NAŠA TVORBA 

Táto rubrika čaká na vašu. Vy píšete, fotíte, kreslíte a  my ukážeme, čo viete.  

Jazykovým poradcom nášho školského časopisu je p. Mgr. Emília Drastichová. 

Nezabudnite!!!  Vaše  práce  a  príspevky do ďalšieho čísla časopisu SOŠÁK posielajte na adresu: Noviny.sost@sostca.sk/ 

ZATVORENÉ 
Autor: redakčný tím 

 

Zatvorené naša posledná časť nášho/vášho SOŠÁKA je plná humoru, dátumov, cvičení a typov čo ďalej s vašim časom.  
Pripomenieme vám SÚŤAŽNÉ zadania a sú pripravené odmeny pre náročných, takže smelo do práce.  

Zasmej sa 
 

Čo by si robil, keby tvoju ženu napadol medveď? 

Nestaral by som sa. Sám ju napadol, sám nech sa 

bráni.       

Skupinka profesorov je pozvaná na let lietadlom.  

Potom ako sa usadili bolo im povedané, že lietadlo je 

skonštruované ich študentmi. 

Všetci až na jedného vstali a v panike vystúpili. 

Profesora, ktorý ostal sa spýtali: "Prečo ste ostali 

sedieť?" 

"Verím svojim študentom. Keďže ich poznám, môžem 

vás uistiť, že tento šrot ani nenaštartuje." 

Takže pre zavreté krčmičky trávim už tretí večer doma 

a rozprávam sa s manželkou. Celkom fajn baba to je 

so zaujímavými názormi. 

       DáTuMy 

MAREC  a história marcových dní       

01.03. 1562 = viac než 1000 hugenotov zmasakrovali 
vo Wassy, začali  sa náboženské vojny vo Francúzsku.  

05.03. 1946 = Churchill použil prvýkrát verejne frázu 
„železná opona“. 

10.03. 1905 = vznik anglického futbalového klubu 
Chelsea FC. 

15.03. 1939 =  Nacistické Nemecko obsadilo Česko a 
vyhlásilo na jeho území Protektorát Čechy a Morava. 

20.03. 1393 = opustil nás Ján Nepomucký, český kňaz 
a svätec  

25.03. 2000 = začala vysielať TV Global (vznikla z nej 

TV JOJ) dnes       

26.03. 2020 = PURPLE DAY (deň epilepsie) 

27.03. 2020 = FILMOVÉ PREDSTAVENIE 

28.03. 2020 = DEŇ UČITEĽOV 

 

PRECVIČ SA 
 

V roku 2020 sa MATURANTOM pošťastilo získať viacej času na 
maturity, takže si smelo precvičujte doma pri počítači, na mobilnom 

telefóne alebo hurá pozrite si dobrý film po nemecky i anglicky.  
 

https://www.matura.sk/maturita 

https://www.englishguide.sk/category/testyakvizy/ 

https://freedu.sk/online-test-nj 

https://www.venturesbooks.sk/materialy-ke-stazeni/niekolko-tipov-k-priprave-

na-maturitu

 

 

SÚŤAŽ  
1. Jeden zo základných druhov technických kovových materiálov  
2. Ďalší zo základných druhov technických nekovových materiálov  
3. Základná surovina na výrobu plastov  
4. Vyťažená prírodná látka na výrobu technických materiálov  
5. Základná surovina na získanie dreva  
6. Oddelenie kovovej zložky z rúd  
7. Tretí druh základných nekovových technických materiálov  
8. Aby sme získali technický materiál, suroviny musíme najskôr  
9. Drevo, kovy a plasty sú základné ... materiály.  
10. Materiál je surovina spracovaná do technicky ... stavu. 
 

 
 

Správne odpoveďe posielajte na náš e-mail. 
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