
 

 

SOŠ technická Čadca 

 

 

 

 

Číslo 20 

SOŠÁK        

December 2021 

 

 

 

 

 

 

 

ČO ĎALEJ?  viac na S2 

PSYCHOLOGICKÉ OKIENKO viac na S3 

ODBORNÍČEK – VZDELANÍČEK viac na S4  

SPOZNAJ NÁS! viac na  S6 

POČÍTAČE a HRY viac na  S7 

ŠPORT PO NAŠOM  viac na S8   

ZO SVETA FILMOV a SERiÁLOV viac na  S9  

ZAUJÍMAVOSTI O SVETE A ČLOVEKU  viac na S10  

ZATVORENÉ viac na S11  

 

Milí čitatelia, 
 

Zavítal k nám december a s ním ruka v ruke aj posledné vydanie nášho časopisu. 

Po krátkej bilancii konštatujeme opätovnú kombináciu dištančnej  a prezenčnej 

formy vyučovania. Avšak jedným dychom dodávame jej zvládnutie so 

cťou. Odmenou nám budú o pár dní dlhšie vianočné prázdniny.       

Posledný mesiac v roku je neodmysliteľne spojený s jeho najkrajšími 

sviatkami, Vianocami.  Z úprimného srdca vám všetkým v mene celého redakčného 

tímu prajeme:  

„Fujavicu šťastia, víchricu pohody, závej radosti, len malú vločku všedných starostí a hlavne lavínu zdravia 

a lásky..... a šťastný krok do prvých dní roku 2022.“ 

        redakčný tím a náš/váš časopis SOŠÁK 

 

  

SLOGAN čísla je: 

„Teplý úsmev hreje celú 

zimu.“ 

japonské príslovie 
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ČO ĎALEJ? 

Autor: redakčný tím 
 

„Škola v decembri“ 

Veru, ani sme sa nenazdali a na dvere klope koniec kalendárneho roka  a s ním neodmysliteľne späté príjemne strávené 

chvíle v kruhu rodiny. Cesta nebola jednoduchá, predchádzalo tomu nemalé uskromnenie sa.   

„Na základe Vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci č. 275/2021 sa od 02. 12. 2021 do 17. 

12. 2021 (vrátane ) mení prezenčná forma štúdia na dištančnú.“  

Ak ste dobrými pozorovateľmi, určite vám neunikol fakt, že sme  výučbu zvládali na výbornú.  Na rozdiel od minulého roka 

sme na púť dištančného vzdelávania vyrazili až v decembri. Veríme v jeho úspešné zvládnutie.  Nezabúdajme, že znížením 

mobility chránime nielen seba, ale aj sviatky prežité v kruhu rodiny. 

 

„SOS  - dištančné záchranné služby“ 

SOS a prvou pomocou počas dištančného vzdelávania je pre nás náš triedny učiteľ, majster odborného výcviku a IKT 

podpora pán Ľ. Kajánek.  Čo pod tým hľadať? 

V skratke:   

• Ak sa u vás vyskytne problém, ktorý vám bráni zúčastniť sa online vzdelávania alebo ste zabudli 

heslo od EduPage, je potrebné kontaktovať triednu učiteľku či triedneho učiteľa.  

• Dochádzka a vyučovanie sa riadi riadnym rozvrhom.  Vyučovanie prebieha v čase od 7:55 do 

14:10. 

• Hodiny trvajú 45 minút, medzi nimi sú prestávky so stanovenou dĺžkou trvania.  

• Otázky ohľadom neodučených predmetov a suplovaných hodín smerujte na triednych učiteľov.  

V prípade otázok týkajúcich sa praxe, ktorú vykonávate vo firmách prípadne zváračských kurzov, neváhajte kontaktovať 

svojho majstra odborného výcviku. 

V prípade problémov s prihlásením sa na dištančné vzdelávanie Microsoft Teams alebo do emailovej schránky žiaka, 

kontaktujte IKT na:  lubomir.kajanek@sostca.sk. Všetky postupy nájdete aj v septembrovom vydaní  nášho časopisu.  

 

„VLÁDA SCHVÁLILA NOVÉ OPATRENIA -  SOŠ technická“ 

Vláda v súvislosti s pandémiou schválila nové opatrenia, ktoré vošli v režime OP do platnosti od 10. 12. 2021. Od pondelka 
13. 12. 2021 prejdú žiaci druhého stupňa základných škôl a žiaci stredných škôl na dištančné vyučovanie.  

Od 25. 12. 2021 budú môcť v režime OP otvoriť svoje prevádzky hotely a penzióny. Umožnené bude spoločné ubytovanie 
pre členov spoločnej domácnosti, wellness pre ubytovaných, donáška stravy na izbu, ubytovanie len s negatívnym testom 
(PCR, antigénový test, samotest v hoteli). 

 

 

„VIANOČNÉ PRÁZDNINY -  SOŠ technická“ 
 

Venujte zvýšenú pozornosť tomuto oznamu, ktorý vás určite veľmi poteší!!! 

Prázdninovať začíname tento rok o tri dni skôr       

Riadne si to užite, pretože 10. 01. 2021 nastupujeme na riadne vyučovanie a začíname prvým týždňom 

v rozvrhu hodín. 
 

mailto:lubomir.kajanek@sostca.sk
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PSYCHOLOGICKÉ OKIENKO 

 

Autor: Majka 

 

Čo je úzkosť a ako sa jej zbaviť? 

Úzkosť je nepríjemný pocit, ktorý zažívate, keď si myslíte,  že sa niečo zlé stane, ale neviete čo. Aspoň u mňa.   

Je veľmi zaujímavé, že skoro každý prežívame úzkosť inak      . 

Medzi hlavné znaky úzkosti radíme:  

 nepríjemné chvenie v žalúdku,  

 strach, obavy,  

 neschopnosť zaspať a uvoľniť sa,  

 zhoršenie dýchania a koniec koncov  napätie každého typu.  

Za zváženie stojí aj nedostatok energie, bolesti hlavy, prejedanie sa alebo naopak nechuť jesť. 

 

AKO BOJOVAŤ!!!   Každá rada nad zlato. Za pokus to stojí: 

1. Správne sa stravujte 

Vyvážená strava je silnou zbraňou, ktorou máme možnosť proti úzkosti bojovať. Jedzte veľa čerstvej rastlinnej stravy a 
vyhýbajte sa priemyselne spracovaným potravinám a produktom živočíšneho pôvodu. Konzumujte potraviny s vysokým 
obsahom omega 3 mastných kyselín. Najviac ich obsahuje špenát, losos, avokádo, rôzne druhy strukovín a orechov. Okrem 
potravín, ktoré obsahujú omega 3 mastné kyseliny, je potrebný aj dostatočný prísun vitamínu C. Najvyšší obsah vitamínu C 
má grep a pomaranč, tiež čučoriedky, marhule alebo banán, ktorý navyše obsahuje aj horčík. Tento dôležitý minerál pomáha 
pri znižovaní stresu a nervozity. Obmedzme teraz trošku mekáče a kebaby, cigarety a kolu. Každý deň o malú čiastku. Na 
začiatku sa Vám to bude zdať čudné, ale o pár dní sa Vám telo poďakuje. Znenazdajky budete prekypovať energiou. 

 

2. Cvičte 

Pomáha akýkoľvek šport a tiež prechádzky v prírode. Je dôležité si dopriať každý deň aspoň  30-minútový pohyb. 
Príroda je prirodzeným, najúčinnejším a najintenzívnejším zdrojom energie na svete. Náš telocvikár je Vám tiež dispozícii. 
Požiadajte ho, aby Vám ukázal nejakú zostavu, ktorú môžete cvičiť aj doma. Ja sa venujem cvičeniu denne aspoň 40 minút. 
Ide o ľahké cviky so závažím, ktoré je možné dostať už aj v supermarkete. Vo voľnom čase behám. Priznám sa, ak by som 
tento zvyk nemala už dva roky a „nedonútila“ sa hýbať aspoň štyrikrát do týždňa, verím, že ma úzkosť zdolá.  

 

3. Vytvorte si režim dňa 

V boji proti úzkosti zaberá väčší systém  a poriadok v živote človeka.  Nečinnosť produkuje depresiu a úzkosť!  Riešte 
domáce úlohy, učte sa alebo pomáhajte doma. Nie je to Vaše hobby? Nevadí! Dostaví sa aspoň pocit z dobre vykonanej 
práce. 

 

4. Dodržiavajte pravidelný spánok 

Mnohí ľudia trpiaci úzkosťou majú problémy so spánkom. Stanovte si presný čas, kedy zhasnete svetlá 
a pôjdete spať. Ponocovanie a čakanie na správy od kamošiek nemá význam. V noci prideľujete všetkému 
prehnanú intenzitu. Keď na správy odpíšete až ráno po raňajkách, zistíte, že nie je všetko také dramatické.  

Za skúšku stojí: Najneskôr o 22:00 hod. zaželajte všetkým blízkym kontaktom dobrú noc! Nechoďte spať pohádaní alebo 
v napätí! Ukončte konverzácie a telefonáty s tým, že si napriek zlému dňu prajete dobrú noc a dúfate, že ráno prinesie 
riešenie problémov! 

 

5. Počúvajte hudbu alebo hrajte na hudobné nástroje 

Blahodarné účinky má aj hudba. Nie nadarmo sa hovorí, že hudba lieči. Hudba vyvoláva radosť, motivuje, zbavuje stresu, 
uvoľňuje myseľ a privoláva nové vlny energie. Počúvanie hudby uvoľňuje dopamín, ktorý má zásadný význam pre 
zdravé fungovanie centrálnej nervovej sústavy. Pozitívne vplýva na emócie, pohyb a zvyšovanie motivácie. Je preukázané, 
že hudba má vplyv na srdcový tep, dýchanie a nespavosť.  

Opäť odporúčam:  Pri výbere hudby buďte opatrní. Preferujte niečo dynamické alebo rockové. Smutné 
balady a hiphopové skladby plné hnevu Vám náladu nezlepšia. V mojom mobile by ste zbytočne hľadali  
melancholickú skladbu. AJ keď som smutná, pustím si napr. tanečnú hudbu, aby som „oklamala“ svoje 

neuróny v mozgu.  Musím priznať, pomáha to!       

Vaša školská psychologička Majka 
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ODBORNÍČEK - VZDELANÍČEK 
 

Vianoce alebo vianočné sviatky – ako ich len opísať 

odborne? 
 

Tlmočíme znenie výzvy našich spolužiakov. 

Aby bola výzva zaujímavejšia, rozhodli sme sa hodiť ju na 

redakčný krk našej odbornej pani učiteľke Ing. Pisárikovej. 
 

Poďte si s nami prečítať postoj žiakov školy k výzve. 

 

,, VIANOCE“ 

Autor: Nikola 

Vianoce alebo vianočné sviatky - ako ich len opísať odborne? 

Vianoce / vianočné sviatky sú  veľmi náročnou odbornou témou       Neuveriteľné, ale máme možnosť využitia rôznych 

prameňov: 

 z historického pohľadu (DEJ) môžeme riešiť vznik a vývoj vianočných sviatkov, 

 z jazykového hľadiska (SJL) možno nazrieť do pravidiel pri písaní  vianočného pozdravu, 

 z náboženského pohľadu (NBV) možno rozobrať duchovné prostredie pokoja, 

 z technologického hľadiska (TEC) možno rozobrať techniku balenia darčekov, obaľovania 

rezňov či rýb, prípravu vianočného stromčeka, 

 z  pohľadu BOZP je dôležité prebrať poučenie pre osoby vykonávajúce vianočné 

upratovanie a výzdobu,  

 z teplárenského a energetického pohľadu je dôležité správne využitie energie.  

Úprimne povedané, odborných prameňov existuje oveľa viac. My sa v tomto okamihu, aby sme splnili vašu vianočnú 

výzvu, spoločne pozrieme na zopár z nich. 

 

Vianočná časo-os = historický pohľad 

Prvá historicky doložená oslava Vianoc pochádza približne zo 4. storočia. Naši predkovia najprv oslavovali prírodu a jej 

úkazy, preto v tomto období uznávali zimný slnovrat.  

Hiemálny slnovrat alebo zimný slnovrat nastáva dvakrát ročne, raz na každej pologuli. Nastane, keď ktorýkoľvek z pólov 

Zeme dosiahne maximálny sklon od Slnka. 

Na základe historických záznamov však vieme, že si v minulosti ľudia v decembri pripomínali rôzne božstvá: 

 Nóri oslavovali tzv. Yule,  

 Nemci v tom čase volali na slávu boha Odina,  

 Rimania oslavovali Saturnálie, počas ktorých uctievali boha poľnohospodárstva a počas 25. decembra sa konali 

oslavy na počesť detského boha známeho pod menom Mithra. 
 

V časoch, kedy sa rodilo kresťanstvo, sa narodenie Ježiša Krista neoslavovalo. Hlavným sviatkom bola Veľká Noc, teda jeho 

zmŕtvychvstanie. Zmena prišla s pápežom Júliusom I., ktorý v 4. storočí rozhodol, že Vianoce, teda narodenie Ježiša Krista, 

budeme oslavovať 24. decembra.  Nie každý panovník či politik bol spokojný s oslavou vianočného obdobia. Dokonca boli 

nespokojní do takej miery, že sa snažili vianočné sviatky zrušiť.  

Napríklad anglický štátnik a vodca anglickej revolúcie Oliver Cromwell so svojimi prívržencami puritánmi v 17. storočí 

doslova zrušili Vianoce. Toto obdobie však našťastie trvalo len do príchodu Karol II. na trón, ktorý tento sviatok “obnovil” 

a kresťania sa po približne 15 rokoch mohli opäť z vianočných sviatkov tešiť. 

O zrušení Vianoc by vedeli čo to porozprávať aj v Spojených štátoch, kde istý čas boli v Bostone sviatky dokonca 

zákonom zakázané. Američania v určitom období svojej histórie odmietali prijať čokoľvek britské a Vianoce ignorovali až do 

26. júna 1870, kedy sa stali oficiálnym štátnym sviatkom. 
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Vianočné pozdravy = jazykové hľadisko 

Určite ste presedlali v dnešnej techno-dobe na vianočné SMS či MMS-ky. Vianočná klasika sú však pohľadnice s rôznou 

vianočnou tematikou. Potešia najmä staršie generácie, ktoré nehodujú mobilným telefónom a písané pozdravy pokladajú za 

bližší kontakt s rodinou.  

Ako správne napíšem NOVÝ ROK, VIANOCE a VIANOČNÉ SVIATKY? 

Nový rok s veľkým začiatočným písmenom použijeme vtedy, ak popisujeme názov sviatku a myslíme tým práve konkrétny 

jeden deň – 1. január. 

Prídavné meno nový v spojení napríklad šťastný nový rok sa píše s malým začiatočným písmenom, lebo označuje celý 

nasledujúci rok. 

Vianoce sa píšu s veľkým V. Ide o vlastné podstatné meno. 

Prídavné  meno vianočný sa píše s malým začiatočným písmenom v, lebo nejde o vlastné meno. 

"Príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa šťastia, zdravia a úspechov v novom roku!" 

 

Technológia vianočných sviatkov = sekcia darčeky 

Technológia vianočných sviatkov je vysoko rozsiahly súbor odborných možností. Svoju pozornosť 

sústredíme  na oblasť balenia vianočných darčekov. 

V prípade, že potrebujete zabaliť darčeky, máme dva typy baličov: vianoční fanatici a vianoční 

praktici. Ich baliace metódy sú výrazne odlišné. Posúďte!  

Vianoční praktici – základom ich baličskej metódy je šetrenie času a psychická pohoda. Sústreďujú sa na dva najšetrnejšie 

postupy balenie: 

1. „balenie v predajni“ = požiadate príslušnú obsluhu o zabalenie nákupu, 

2. „balenie vianočné taštičky/tašky“ = podľa veľkosti a množstva darčekov nakúpite vianočné či darčekové tašky 

a darčeky do nich len vložíte. 
 

Vianoční fanatici - základom ich baličskej metódy je množstvo baliaceho papiera, lepiacej pásky, motúzikov a ten 

modernejší typ používa i zošívačku. Počas ich baliacej metódy nehľadajte úsporu času, ale premyslené technologické 

postupy balenia.       Najnáročnejším technologickým postupom je balenie tzv. mäkkých darčekov a darčekov v tvare 

fliaš.  

Za mäkký darček považujeme v skratke všetko to, čo nedrží tvar a ohýba sa. Neboli by sme technikmi, keby sme nevedeli 

zabaliť sveter alebo telové mlieko. 

Postup č. 1 mäkký darček: 

1. Mäkký darček zložte a stočte do zvitku, aby vytvoril valček.  

2. Baliaci papier odstrihnite o pár centimetrov väčší, než je obvod darčeka – na každej strane musíte mať 

dosť vôle. 

3. Darček položte doprostred papiera a zabaľte po obvode tak, ako keď vám mama chystá desiatu.  

4. Spojené strany uprostred prilepte izolepou k sebe, nech držia pokope.  

5. Opatrne chyťte oba konce prebytočného papiera, jemne ich stočte a zviažte stužkou.  

6. Ak je to potrebné, rovnomerne ich roztiahnite tak, aby vám vznikol krásny tvar bonbónu/cukríčku. 

 

Postup č. 2 fľašu vína/oleja/kozmetických vôni: 

1. Odmerajte fľašu na výšku a odstrihnite baliaci papier do tvaru štvorca tak, aby jeho uhlopriečka bola 2 × dlhšia 

než nameraná výška fľaše. 

2. Pozdĺž uhlopriečky papier preložte na polovicu, vznikne trojuholník, okraje zlepte lepidlom alebo obojstrannou 

lepiacou páskou. 

3. Položte si trojuholník pred seba špičkou nahor, z jednej bočnej strany kúsok odstrihnite a postupne odstrižok 

rozširujte, aby bol trojuholník z jednej strany viac skosený. 

4. Odstrihnutú stranu priložte rohom k fľaši – zarovnajte okraj papiera s dnom a prilepte. 

5. Fľašu omotajte, ale iba do polovice! Z druhej strany začnite skladať vejárik, rovnakým spôsobom si skladáte 

harmoniku. 

6. Naskladaný vejár roztiahnite a prilepte páskou zo strany vína a na záver previažte stužkou alebo doplňte mašľou. 

 

Všímajte si odbornú alchýmiu použitých geometrických, matematických a technických pojmov, ktoré musí 

správny fanatik - vianočný balič - poznať. Rovnako náročne môžeme odborne nazrieť aj na vianočné pečenie, 

zdobenie či výber správnej koledy alebo stromčeka.  
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SPOZNAJ NÁS 
 

Autor: redakčný tím 
 

Vitajte pri decembrovom čítaní upravenej rubriky, ktorá vám ukazuje našu školu z rôznych uhlov pohľadu.   

December je  vianočným , silvestrovským  a pozíciou v kalendári posledným mesiacom v roku.  Prihliadnuc na 

uvedené skutočnosti sme si  povedali, že vám predstavíme niečo „extra“, niečo, čo sa vymyká z rámcov bežného štúdia. 

 

 

 

 

 

Dovoľte nám predstaviť NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM NA SOŠ TECHNICKEJ V ČADCI. 

Stredná odborná škola technická v Čadci ponúka absolventom trojročných odborov, ale i žiakom či pracujúcim, ktorí majú 

záujem získať maturitné vysvedčenie a nové možnosti na pracovnom trhu „Nadstavbové štúdium“ v dennej forme. Pracujúci 

majú  možnosť absolvovať dennú formu štúdia formou individuálneho plánu. 

 

 

 

2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 

Študijný odbor je určený pre chlapcov a dievčatá. Je ukončený riadnou maturitnou skúškou, ktorej absolvent získava 

maturitné vysvedčenie.  

Odbor pripravuje absolventov pre montáž, opravu prístrojov, strojov a zariadení vrátane moderných CNC strojov. Absolvent 

vie obsluhovať meracie zariadenia, ovláda postupy pre zostavenie kompletnej výrobnej dokumentácie. Počas štúdia získa 

zručnosti v oblasti CAD programov. Odbornú prax absolvuje vo svojom študijnom odbore vo firmách. 

2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia 

Študijný odbor je určený pre chlapcov a dievčatá. Je ukončený riadnou maturitnou skúškou, ktorej absolvent získava 

maturitné vysvedčenie a tiež osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika. 

Absolvent vie obsluhovať rôzne elektronické zariadenia súvisiace so zabezpečovacou a výpočtovou technikou. Odbor 

pripravuje absolventov pre opravu, údržbu zabezpečovacej a výpočtovej techniky. Počas štúdia získa zručnosti v oblasti 

CAD programov. Pozná štruktúru, vie konfigurovať a diagnostikovať zostavu PC. 

 

 

Po ukončení štúdia v odboroch 2414 L 01  a 2675 L 03 môže absolvent pokračovať v štúdiu na ľubovoľnej vysokej škole. 

Typ od našej pani psychologičky.  

Ak chcete vedieť, na aký typ práce či zameranie vysokej školy sa hodíte, vyskúšajte: https://www.emiero.sk/test/60/ . 

 

„ Idete puknúť od zvedavosti? Hádate? “ 
Je to nejaké dielo našich žiakov? Alebo žeby nové relaxačné alebo počítačové vybavenie? 

      Veru nie!  Nič  z toho!        

Je to niečo oveľa špeciálnejšie. 

„ Študovať môžete v dvoch špecializáciách:  v odboroch 2414 L 01 a 2675 L 03.“ 

https://www.emiero.sk/test/60/
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POČÍTAČE a HRY
 

MOBILY- značky 
Autor: Milan 

 

Aj keď rubrika uzrela svetlo sveta len pred nedávnom, naskytla sa nám možnosť „čo-to“ sa o mobiloch, signáloch 

a o mobilnej sieti dozvedieť.  Momentálne ma múza nápadov  nie a nie kopnúť, tak som sa rozhodol aspoň vám 

sprístupniť informácie o konkrétnych značkách mobilov.  
 

Čo si dáme na začiatok?  

Bolo by hriechom obísť  starú dobrú známu, časom aj najpreferovanejšiu 

značku.  Predsa našu dámu  NOKIU. 

 

Viete, odkiaľ značka NOKIA pochádza?  

Ak si myslíte, že z Česka alebo dokonca Slovenska, tak vás nepoteším. 😊 

Jej korene siahajú do ďalekého Fínska. Najväčšiu slávu zažila v 90.rokoch minulého storočia. Málokto však tuší a vie, že 

Nokia bola pôvodne spoločnosťou zaoberajúcou sa  hlavne výrobou dreva a papiera.  

Na základe dohody medzi Fínskom a Ruskom sa spoločnosť dostala na sovietsky trh.  Jej pôsobenie na trhu s robotikou 

malo otvorenú cestu.  Predávala všetko od mobilnej technológie až po robotiku. Neskôr sa Rusko stalo hlavným trhom 

spoločnsoti. Chrakterizovali ho predovšetkým vysoké zisky.  

Za spomenutie ešte stojí zopár zaujímavostí. Pomenovanie značky NOKIA je odvodené od blízkeho 

mesta a od názvu  rieky, ktorá v blízkosti spoločnosti tečie. Ako to už býva, šťastné chvíle vystriedali 

smutné a v roku 1910 hrozil spoločnosti reálny bankrot.  Určitý čas vyrábala  galoše a gumenú 

obuv. Prišiel rok 1960 a s ním aj lepšie chvíle, kde záujem o výrobu elektronických zariadení rastie.  

 

Na budúce sa zatúlame do veľmi známej firmy, ktorá  zastáva v súčasnosti prvé miesto v predaji mobilov 

a elektroniky. Viac neprezradíme.  Kto si počká, ten sa dočká!  

Čítaj ďalšie číslo 2022 😊! 

 

ELEX II  
Autor: Šimon 

 

Dátum vydania titulu: 1. marca 2022 😊 

Odhadovaná cena titulu: 60 € 

ELEX II je pokračovanie hry ELEX - hry na hrdinov v otvorenom svete od Piranha Bytes – 

hry  ovenčenej cenami od tvorcov sérií Gothic a Risen. 

Hra Elex II sa vracia do postapokalyptického sci-fi sveta Magalan.  

Do obrovského prostredia, ktoré môžete preskúmať vďaka bezkonkurenčnej slobode 

pomocou jetpacku.  V rámci epického príbehu budete môcť cestovať podľa svojich túžob a 

snov. 

Niekoľko rokov po tom, čo Jax porazil Hybrid, sa z nebies znáša nová hrozba, ktorá 

rozpútava nebezpečnú silu temného Elexu a ohrozuje 

všetok život na planéte. Aby Jax ubránil mier na Magalane 

a bezpečnosť svojej vlastnej rodiny, musí sa vydať na špeciálnu misiu.  

Počas nej bude musieť presvedčiť frakcie, aby sa spojili proti votrelcom. 

Ponorte sa do obrovského, ručne vyrobeného, úplne jedinečného sveta s viacerými 

frakciami a rozmanitým prostredím, zasadeného do postapokalyptického sci-fi sveta. 

 

Hra bude dostupná na platformách:  

 PlayStation 4, PlayStation 5,  

 Xbox Series X a Series S, Xbox One, 

 Microsoft Windows. 
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ŠPORT PO NAŠOM
 

Autor: Marián 

Zdravím vianočný športovci. Vitajte v zimnom režime máme pred sebou zaujímavé zápasy na ľade i na svahu. Dúfajme, že 

našim športovcom prinesie zimná sezóna ovocie úspechu. Nežn skočíme do športu, nezabudnite si dávať i vy pozor na 

svahu, aby sme sa po prázdninovom režime všetci pekne v škole stretli. 

 

„CHABÁ OFENZÍVA?“ 

Ešteže nás čaká skok do nového roka. Hádam sa polepšíme v NHL. 

Chabú ofenzívnu bilanciu slovenského hokeja v tejto sezóne NHL trochu vylepšil Adam Ružička. Dvadsaťdvaročný 

útočník Calgary Flames sa dočkal prvého gólu v druhom stretnutí sezóny a piateho v kariére. 

Ružička na sklonku minulého ročníka v NHL debutoval, keď v troch zápasoch raz asistoval. 

Gólovú premiéru absolvoval v utorkovom súboji na ľade San Jose, keď v 25. minúte dorazil do 

bránky strelu Chrisa Taneva. Zvýšil vedenie svojho tímu na 3:1. Domáci zabojovali a otočili na 

konečných 5:3. V tomto zápase svietila hviezda aj českému útočníkovi Tomášovi Hertlovi dostal 

sa k svojmu štvrtému hetriku v kariére. 

"Je to skvelý pocit pre mňa aj moju rodinu, ktorá sledovala zápas doma na Slovensku od štvrtej rána. Dostal 

som od rodiny a priateľov správy, že sa pozerajú. Na druhej strane som naštvaný, že sme zápas prehrali,"  

uviedol Adam Ružička vo videu na klubovom webe Calgary Flames. 

 

Ružička sa v tejto sezóne uviedol desiatimi gólmi v nižšej zámorskej súťaži AHL, kde patrí medzi sedem najlepších 

strelcov. Vyslal tak jasný signál pre vedenie Calgary, aby si mladého Slováka stiahli zo Stocktonu. Spočiatku s kanadským 

tímom iba trénoval, ale už sa dočkal aj dvoch zápasov. 

Adam Ružička, ktorého v tíme Calgary draftovali v roku 2017 zo 109. miesta v utorok nastúpil vo štvrtom 

útoku "plameňov". Počas deviatich minút zápasu na ľade okrem gólu, trikrát vystrelil na bránku, vyhral 

tri zo siedmich vhadzovaní a pridal aj bodyček a plusový bod na konci.  

"Bol som v správny čas na správnom mieste, získal som puk a potom to už bolo jednoduché. Mrzí ma však, 

že sme nedokázali využiť šance, lebo počas celého zápasu sme boli lepší," uviedol mladý útočník Ružička. 

 

„Najväčšie trapasy zimného športového sveta!“ 

V roku 2014 v úvode otváracieho ceremoniálu Zimných olympijských hier v Soči sa po technickej chybe jedna z vločiek 

nezmenila na olympijský kruh. Nad hlavami ľudí sa tak zjavili iba štyri kruhy, chýbal posledný z nich symbolizujúci americký 

kontinent. 

K viacerým technickým číselným nedokonalostiam došlo aj počas otvorenia Zimných 

olympijských hier vo Vancouvri v roku 2010. Diváci si mohli všimnúť nedokonalosť, ktorá 

sprevádzala zapálenie olympijského ohňa. Podľa plánu sa mali štyri obrovské ľadové stĺpy 

vztýčiť a spoločne zapáliť pochodeň. Jeden z nich ale čelil technickým problémom a oheň 

nakoniec zapaľovali len tri z nich. 

Ako sa stať slávnou za dvadsať sekúnd – „top trapas“ v hlavnom vysielaní v roku 2012 😊. Mladá rakúska lyžiarka 

Christina Agerová (16) by mohla na podobnú tému napísať príručku.  Sama by však na svoj trapas určite najradšej zabudla. 

Pri oficiálnom otvorení prvých Zimných olympijských hier mládeže v Innsbrucku totiž celkom nezvládla predniesť 

slávnostný sľub za športovcov...  

Keď si uvedomila čo predviedla, neostávalo jej nič iné, než 

sa rozosmiať. 

 

 

„Zima info – športovci SR!“ 

Naša najvýkonejšia slovenská lyžiarka si dala na tri týždne pauzu od pretekania vo Svetovom pohári. 

Petra Vlhová sa nepredstaví v rýchlostných disciplínach a na svahu ju, tak uvidíme až 21. decembra 
vo francúzskom Courchevel, kde je na programe obrovský slalom.  

Do konca sezóny odjazdí vyše 40 pretekov.  

 

Miesto sľubu znelo klasické nemecké: Scheisse!!!  

Pre tých, ktorí by snáď nerozumeli: Ho*no alebo do r*ti!  
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ZO SVETA FILMOV a SERiÁLOV

 
Autor: Adam, Matej, Tobiáš 

Vitajte vo vianočnom ošiali našej rubriky, keďže sme tu z dôvodu spoločnej vášne k filmom a seriálom.  

Pre aktuálne vianočné prázdninové šialenstvo plné rozprávok sme pre vás pripravili poriadnu dávku 

akcie a šialenosti. TOM CRUISE známy akčný herec a seriál z ďalekého východu SQUID GAME. 

Príjemný vianočný, šialený divácky zážitok! 

 
 

TOM CRUISE 

Najväčší hitmaker v Hollywoode - pozícia, v ktorej sa už roky nachádza herecká hviezda Tom Cruise. Ako 

väčšina hercov aj on začínal v divadle a v menších úlohách v divácky celkom úspešných filmoch 

ENDLESS LOVE  alebo OUTSIDERI v réžii FF Coppoly. Výraznejšie na seba upozornil v roku 1983 rolou v 

mládežníckej skoro komédii RISKANTNÝ PODNIK. 

 A potom prišiel čas najväčšieho „kasového trháku“ akčný film TOP GUN v roku 1986 odštartoval Tomovi 

púť hitmaker v Hollywoode. V roku 1996 sa objavil v akčnom filme MISSION: IMPOSSIBLE, kde stvárnil 

agenta Ethana Hunta. CRUISE je typ herca, ktorý nemá problém pôsobiť v rôznych žánrových polohách. 

Objavil sa napríklad v romantickej komédii Camerona Crowea JERRY MAGUIRE, za ktorú bol druhýkrát 

nominovaný na Oscara. 

 

Získané OCENENIA: 

✓ 1990 získal Zlatý glóbus za najlepší mužský herecký výkon 

v dramatickom filme Narodený 4. júla; 1997 za úlohu v 

komédii/muzikáli Jerry Maguire;  

✓ 2000 za najlepší mužský herecký vo vedľajšej úlohe vo filme Magnólia,  

✓ 2002 získal Saturn Award za najlepšieho herca vo filme Vanilkové nebo, 

✓ 2003 získal AFI Movie of the Year Award za film Posledný samuraj a cenu Empire za film Minority Report. 

 

SQUID GAME 

Seriál je nabitý akciou a napätím. 

Stovky hráčov na mizine prijmú zvláštnu pozvánku na „detskú hru“. Vnútri na nich čaká lákavá cena, ale môže ich to stáť 

život. Opísať bližší dej nemá zmysel a pozrieť sa môžete. 

 

Názov seriálu čerpá z podobne pomenovanej kórejskej detskej hry. 

Hoci bolo dielo pôvodne napísal v roku 2009, nedokázalo nájsť 

produkčnú spoločnosť, ktorá by  nápad financovala.  

Stalo sa tak, keď okolo roku 2019 ukázal Netflix snahu rozšíriť 

svoju ponuku zahraničných programov. Všetkých deväť epizód 

napísal a režíroval Hwang. Od novembra 2021 patrí k 

najsledovanejším sériám Netflixu.  

Stal sa najsledovanejším seriálom v 94 krajinách a prilákala k 

obrazovkám viac ako 142 miliónov členov domácností. Počas 

prvých štyroch týždňov od spustenia nazbierala 1,65 miliardy 

hodín sledovania. 

 

 

Filmy - odporúčame: 

 JACK REACHER: NEVRACAJ SA,  

 VALKÝRA, 

 VOJNA SVETOU, 

 MISSION IMPOSSIBLE - Ghost Protocol,  

 TROPICKÁ BÚRKA, 

 MINORITY REPORT, 

 INTERVIEW S UPÍROM. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3%BD_gl%C3%B3bus
https://sk.wikipedia.org/wiki/Naroden%C3%BD_4._j%C3%BAla
https://sk.wikipedia.org/wiki/Posledn%C3%BD_samuraj


Číslo 20 SOŠÁK       December  2021 

 

Strana 10 

 

ZAUJÍMAVOSTI O SVETE A ČLOVEKU 

 

Dočkali ste sa! Vianočné číslo je tu a sním sú na svete i ďalšie zaujímavosti, ktoré čakajú len na vás.  

Každý si z pomyselného koláča „interesov“ môže utrhnúť kúsok pre seba. 

 

Zaujímavosti o svete a človeku 

Autor: Milan 

1. ZAUJÍMAVOSŤ – 2. svetová vojna. Na dejepise sme sa o nej napočúvali už dosť. A predsa 

nás môže niečo zaskočiť. Niečo, o čom sme ani len nechýrovali. Vedeli ste, že  Američania 

sa pokúšali vycvičiť netopiere na zhadzovanie bômb? 

 

2. ZAUJÍMAVOSŤ – Eiffelova veža. Videli ste ju naživo?  Vedzte, že je najnavštevovanejšou platenou pamiatkou 

na svete. 
 

3. ZAUJÍMAVOSŤ – Monako. Rozlohou veľmi malá krajina, navyše bez vlastnej armády. Kto ho 

chráni v prípade potreby? Povinnosť prináleží Francúzsku. 
 

4. ZAUJÍMAVOSŤ – Dym, drevo, cigarety. Dym z dreva je približne 30-krát viac 

karcinogénny ako hociktorý iný. Aký je? No predsa rakovinotvorný.  
 

5. ZAUJÍMAVOSŤ -  Aká je vzdialenosť medzi Zemou a Mesiacom? Nuž taká, aby sa do 

tejto medzery vtesnali všetky planéty slnečnej sústavy. 

 
 

To najlepšie z metropoly Litvy: TOP 10 pamiatok vo Vilniuse 

Autor: Lukáš 

Hlavné mesto Litvy založili v 14. storočí na mieste, ktoré sa vtedajšiemu veľkokniežaťu Gediminasovi prisnilo vo 

vešteckom sne. V súčasnosti spája šarm európskych metropol s typickou litovskou charizmou. Kedysi bol centrom 

záujmu Poliakov, Bielorusov i Rusov, ale nakoniec sa podarilo navrátiť ho späť do krajiny, s ktorou je od počiatku najviac 

spätý.  

Ak sa ocitnete vo Vilniuse určite sa zastavte právé tu: 

1. Múzeum okupácie a boja za slobodu 

2. Užupis 

3. Traku Voke 

4. Katedrála svätého Stanislava 

5. Katedrálové námestie 

6. Ulica Pilies 

7. Veľkovojvodský palác 

8. Cintorín Rasos 

9. Kostol svätej Anny 

10. Gediminasova veža 
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„V Januári 2022 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 

 

December a koniec roka 2021 nám klope na dvere. Tešíme sa čo všetko vám prinesieme v novom roku 2022.  
 

DáTuMy 
01.12. -   Svetový deň boja proti AIDS (WHO) 

04.12.  -   Sviatok sv. Barbory, patrónky baníkov a 

delostrelcov       

06.12. -   Sviatok sv. Mikuláša, patróna detí 

11.12. -   Medzinárodný deň hôr  

18.12. -  Medzinárodný deň poštovej známky a filatelie  

24.12. -   Štedrý deň 

25.12. -   Prvý sviatok vianočný 

26.12. -   Druhý sviatok vianočný 

30.12. -    Deň vyhlásenia Slovenska za samostatnú cirkevnú 

provinciu 

31.12. -  SILVESTER – prelom roka 

 

 

SLOVENSKÉ vianočné  tradície  
 

Na Slovensku ch máme niekoľko vianočných tradícii, aj keď 

sa pomaly z domácností vytrácajú.  

Ktoré dodržiavate vy? 

 

1. Šupina z kapra - vkladá sa pod obrus počas štedrej 

večere, má zabezpečiť peniaze v rodine na budúci rok a 

aby ich ešte viac pribudlo.  

2. Cesnak na stole - nemôže chýbať nikomu na 

stole, má zabezpečiť rodine pevné zdravie počas 

celého nasledujúceho roka. 

3. Tanier navyše - jeden tanier sa predstieral pre náhodného 

hosťa, symbol spolupatričnosti a milosrdenstva. 

4. Modlitba - nie len kresťania ale všetci sa aspoň raz do 

roka pomodlili pred štedrou večerou a poďakovali tak za 

bohatý stôl. 

5. Zákaz odbiehania - počas štedrej večere sa nesmelo 

odchádzať od stola a dokonca aj gazdiná to mala 

zakázané. Pokiaľ by sa tak stalo, človek, ktorý sa postavil 

by do roka zomrel. Všetko jedlo preto muselo byť veľmi 

blízko. 

6. Ostrý prípitok - skôr ako sa začali jesť oblátky s medom a 

cesnakom, hlava rodiny priniesla prípitok so silným 

alkoholom. 

7. Orech v rohu - orechy, ktoré sa hádzali 

do kútov v byte alebo v dome. Zabezpečiť mali 

rovnakú hojnosť po celý rok ako na Vianoce. 
 

CHVÍĽA na zamysLEnie 
 

„#Nikdy viac nezobrať naraz 

preháňadlo s liekom na spanie – Fire 

Lake DJ“ 

 

„#Novoročné predsavzatie mojej 

mačky je, že bude naďalej pozerať 

do blba – Ryan Doon“ 

 

„#Jesť viac slaniny a vypiť viac whiskey – Angela 

Belcamino“ 

 

Vtip zo života 

 

 
 
 

 

mailto:SOŠÁK@sostca.sk

