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Milí čitatelia, 

Január – nevieme, či si vôbec uvedomujeme, že je tu. Priniesol nové pravidlá pandémie, naštartoval 

opäť krúžky na našej škole. Najmä však priniesol polročné vysvedčenia.    

Fúha!!! 

Veľmi veľa faktov za relatívne krátky čas. Čo už, prvý mesiac v novom kalendárnom 

roku jednoducho rýchlo odstráni, čo zavadzia a naštartuje príležitosti k dosiahnutiu 

lepších výsledkov.  

Dúfajme, že aj počasie bude k nám zhovievavé.  Snáď umožní tohtoročným prvákom 

okúsiť úskalia a potešenia lyžiarskeho svahu.       

Dúfame, že vás rovnako potešia aj nové zaujímavé informácie v našom/vašom 

časopise SOŠÁK. 
 

redakčný tím a náš/váš časopis SOŠÁK 

  

SLOGAN čísla je: 

„Keď január vodu pustí,  

v ľad ju zas marec zhustí.“ 

 slovenská pranostika 
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ČO ĎALEJ? 

Autor: redakčný tím 

 

„Škola v januári“ 

Veru, ani sme sa nenazdali a je koniec predĺžených prázdnin. Na naše dvere odvážne klope koniec prvého polroka  a s ním 

sa končiacim ročníkom priblížili záverečné a maturitné skúšky.  

Veru, 26. 01. 2022 sa konala klasifikačná porada za prvý polrok, na ktorej si učitelia a majstri odborného výcviku „pokecali“ o 

našej úspešnosti.       Veríme, že ste so svojimi výsledkami spokojní. Pamätajte, vždy je čo zlepšiť.  

Vysvedčenia síce dostaneme 31. 01. 2022, ale prázdniny si užijeme až v piatok 04. 02. 2022.  Hurá, čaká nás predĺžený 

víkend!        

Január priniesol taktiež novinku pre lepšiu orientáciu v priestoroch našej školy. Keď sa 

posnažíte pohybovať sa v priestoroch školy vzpriamene, vášmu zraku neujdú nové 

orientačné nápisy a tabule, ktoré majú našim rodičom, mladším žiakom či budúcim 

prvákom pomôcť dostať sa do správnej budovy, do správnej miestnosti či k správnej 

osobe, ktorú potrebujete pre vybavenie vašej požiadavky či nápadu. Rozhodne sme to 

uvítali aj z dôvodu oživenia priestorov.  

 

 

„Opatrenia – SOŠ technická“ 

Venujte zvýšenú pozornosť tomuto oznamu! 

Do priestorov školy majú osoby mimo zamestnancov a žiakov vstup umožnení len vtedy, ak sú Očkovaní (9 mesiacov od 

poslednej dávky) alebo Prekonaní (za posledných  180 dní)!!! 

Žiaci chýbajúci v piatok alebo viac ako dva po sebe nasledujúce dni sú bez výnimky povinní 

odovzdať online alebo v tlačenej forme potvrdenie o bezinfekčnosti. Tlačivo nájdete vo svojom 

EduPage alebo požiadajte triedneho učiteľa/triednu učiteľku. 

Všetci žiaci (bez výnimky)  oznámia triednemu učiteľovi možný kontakt s pozitívnou blízkou osobou 

a následne sa riadia pokynmi triedneho učiteľa/triednej učiteľky. 

Ak sa nachádzate v 5-dňovej karanténe, ste neprekonaní a neočkovaní, do školy nastupujete len 

po konzultácii so svojím lekárom (nie z vlastného rozhodnutia). 

 

 

„Novinky SOŠ technická – dochádzka čip sem/ čip tam“ 
 

Spomenutou dochádzkou čip sem/ čip tam sme opäť krôčik bližšie k príprave na našu budúcnosť.  

Stretneme sa s ňou tak na vysokej škole, ako aj v zamestnaní. Ako iste viete, mnohé školy v okolí fungujú na elektronickej 

kontrole dochádzky. Jedná sa o prehľadnejší systém.  

 

Hlavne, je to určité opatrenie, ako efektívne predchádzať záškoláctvu. 

Súčasne túto metódu využívajú mnohé firmy pre vstup zamestnancov na pracovisko.  Kľudne ju 

môžeme nazvať predprípravou na ďalší „životný level“.  

 

Žiada sa všímať si pracovnú dobu = dobu vyučovania a jej plnenie. 

 V zamestnaní vám predsa nikto nepovie: „Vieš čo, choď dnes domov o 5 hodín skôr a ja ti 

zaplatím 10.“ Omyl!!! Zaplatí vám len päť. Na konci mesiaca systém spočíta hodiny  a peniažky sú „fuč“.  

Veru, kamaráti, „kamarátka škola“ nás v predstihu naučí dodržiavať  čas určený na prácu. Z našej stránky ide len o 

vyučovanie. Neskôr to však bude čas uvedený na výplatnej páske.             

 

Čipové snímače môžu u žiakov vyvolať nepríjemný šok. 

Kedy? Najmä vtedy, keď sa zabudnú pípnuť pri príchode či odpípnuť pri odchode. 

Trápi vás zabúdanie? 

Neviete si spomenúť, či ste sa pípli a pekne si to niekoľkokrát zopakujete      ? 

Nemajte strach, princíp fungovania je odlišný. V prípade, ak sa zabudnete pípnuť, kontaktujte okamžite triedneho 

učiteľa/triednu učiteľku. Ak si nie ste istí pípnutím, kuknite svoj edupage.  
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ODBORNÍČEK - VZDELANÍČEK 
 

Vitajte v roku 2022 a venujte pozornosť novým 

vedomostiam, ktoré uzatvoria prvý a otvoria bránu do 

druhého polroka školského roka. 

Čaká na vás odborný príspevok z oblasti alternatívnych palív. 

Poďte jedným okom nazrieť do energetiky. 

 

,, KVAPALNÉ ALTERNATÍVNE PALIVÁ PRE ENERGETIKU“ 

Autor: Ing. Tatárová 

Teplo aj elektrinu nie je ťažké vyrobiť. Súčasný spôsob výroby z uhlia, ropy, zemného plynu alebo uránu však nie je ani čistý, 

ani trvalo udržateľný, pretože sa využívajú poväčšine fosílne zdroje palív. 

Zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja a spoľahlivého zásobovania palivami však vyžaduje vyrábať energiu využívaním 

obnoviteľných (alternatívnych) zdrojov energie. Dnes je zrejmé, že obnoviteľné zdroje energie by boli schopné plne nahradiť 

fosílne palivá. Alternatívne zdroje energie a alternatívne palivá sú dobrou myšlienkou, na ktorú sa môžeme čiastočne pozrieť 

spolu.  

 Palivá sú v užšom zmysle prírodné alebo synteticky vyrobené látky, ktorých spaľovaním môžeme získať teplo za 

ekonomicky a ekologicky prijateľných podmienok, a to spravidla na kúrenie, ohrev vody alebo ich môžeme využiť na 

transformáciu na mechanickú a elektrickú energiu.  

 

Vďaka tomu  môžeme hovoriť o rozdelení palív z pohľadu chemického zloženia na: 

 horľavé zložky - horľavinu, ktorej spálením sa získava tepelná energia, 

 balast - nehorľavú zložku, ktorá neuvoľňuje energiu, ale naopak ju spotrebováva a pri horení sa ohrieva na teplotu 

spalín. 

 

KVAPALNÉ ALTERNATÍVNE PALIVÁ PRE ENERGETIKU  

Kvapalné palivá pre vykurovanie a energetiku (vykurovacie oleje) sú prevažne pripravované z ropy, ktorá sa ťaží z vrtov v 

ropných oblastiach na pevnej zemi alebo v morských šelfoch a dopravuje sa ropovodmi do rafinérií k ďalšiemu spracovaniu.  

Kvapalné palivá rozdeľujeme na : 

✓ Primárne kvapalné palivá: ropa, nafta. 

✓ Ušľachtilé kvapalné palivá: benzín, petrolej, výhrevné oleje, lieh. 

✓ Alternatívne palivá: napríklad LNG, etanol, bioetanol, metanol, biometanol, bionafta, kvapalné palivá z pneumatík, 

kvapalné palivá z odpadových plastov. 

 

Spôsoby spaľovania alternatívnych kvapalných palív 

Spaľovanie palív je chemický proces, pri ktorom sa zlučujú horľavé prvky obsiahnuté v horľavine paliva s kyslíkom. 

Spaľovacie reakcie sú reakcie exotermické a prebiehajú podľa nasledujúcich rovníc : 

 

Vlastnosti alternatívnych palív z poľnohospodárskej produkcie sú veľmi podobné v porovnaní s klasickými motorovými 

palivami ropného pôvodu. Ropné palivá majú iné zloženie, avšak fyzikálne a chemické vlastnosti rastlinných olejov a ich 

esterov sú im veľmi podobné. 

 

Kvapalné biopalivá sa dajú definovať ako spáliteľné kvapalné produkty vzniknuté z rastlinnej, výnimočne zo živočíšnej 

hmoty. Ide prevažne o bio-oleje a bionaftu, produkty na báze alkoholu (napríklad bio-lieh) a prípadne skvapalnené plynné 

biopalivá. 

 

Zloženie paliva 
každé palivo sa skladá z horľaviny, pri nekvapalných palivách často aj z popola, nehorľavej 

zložky a vody. 

ESTERY 
Predstavujú chemickú skupina zlúčenín, kde skupina –OH sa nahrádza skupinou –OR' (R' je 

uhľovodíkový zvyšok alkoholu). 
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Z environmentálneho hľadiska sa kvapalné biopalivá delia na takzvané generácie: 

❖ prvá generácia - poľnohospodárske plodiny a produkty z nich, 

❖ druhá generácia - energetické plodiny a odpadová biomasa, 

❖ tretia generácia - aktuálne experimentálne testovaná generácia biopalív, počíta sa s výrobou biopalív z rias, 

❖ štvrtá generácia - generácia biopalív v štádiu vedeckého výskumu. 
 

 

Ohľadom alternatívnych kvapalných palív pre energetiku je stále o čom rozprávať, a preto v prvej časti nájdete základné 

všeobecné informácie, ktoré vám pootvoria  dvierka k novým, nevšedným a zaujímavým oblastiam energetiky. Energetika je 

široký pojem, ktorý sa  zaberá širokú škálu vedomostí. V budúcom čísle vám sprístupním informácie o základných 

kvapalných palivách (ich využitie aj ťažbu).   

 

„Technika očami žiakov - Brúsky“ 
Autor: Milan 

Tento článok je pohľadom žiakov na rôzne pojmy z odborného hľadiska. Vyskúšame sa pozrieť na „BRÚSKU“ ako na 

nástroj pre obrábanie kovov alebo iných materiálov, z ktorých poznáme niekoľko typov po našom = študentsky.    

Hrotové brúsky = slúžia na brúsenie vonkajších a kužeľových plôch. Obrobok je upnutý 

medzi hrotmi pracovného vretena a koníky.  Unáša ho unášač alebo je upnutý v 

skľučovadle. 

Bezhrotové brúsky = Súčiastka sa neupína. Vkladá sa medzi dva kotúče. Jeden je 

brúsny a druhý je podávací. 

Zvislé brúsky = Majú na pozdĺžnom lôžku vedenie, ktoré je pre priamočiare sane. 

Zvislé rovinné brúsky = Nad stolom je vretenník s brúsnym kotúčom pripravený na stojane. Najväčšie rovinné brúsky 

majú stôl uložený priamo na pozdĺžnom vedení lôžka. Ich  brúsny kotúč  je takého priemeru, aby obsiahol celú šírku 

stola. 

Nástrojárske brúsky = slúžia na brúsenie nástrojov. Nástroj sa upína medzi hroty koníkov alebo do vretena unášacieho 

vretenníka  pomocou skľučovadla. Unášací vretenník sa dá otáčať okolo zvislej osi o 360°. 

Špeciálne brúsky = Slúžia na vykonávanie presne určitých prác a majú zvláštne  

charakteristický pohyb výkonných orgánov - na kľukové hriadele, na brúsenie vodiacich plôch 

lôžok obrábacích strojov. 

Planétové brúsky = Slúžia na povrchovú úpravu profilov. Technológia je postavená na 

rotujúcom prstenci okolo obroku. V ňom  rotujú väčšinou brúsne vretena s napínačmi pásov. 

 

SAMOZREJME, EXISTUJÚ AJ INÉ  DRUHY BRÚSOK. 

Myslím , že dnes sme do hláv vtesnali vedomostí až-až. V prípade záujmu si prelistujte staršie čísla časopisu. 
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SPOZNAJ NÁS 
 

Autor: redakčný tím 
 

Vitajte v roku 2022      ! Všetkým prajeme veľa školských úspechov a našej škole veľa žiakov, ktorým bude štúdium na našej 

škole robiť skutočnú a nefalšovanú radosť      . 

Dovoľte predstaviť vám jeden z našich študijných odborov:    

3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení. 

Veru, ťažká predstava nás opantá pri vyslovení slovného spojenia: študent odboru mechanik stavebnoinštalačných zariadení  

na SOŠ technickej v Čadci. Prekvapujúci je fakt, že daný odbor je možné študovať na strednej škole, ktorej profilujúcim 

jadrom je strojárstvo. Pravdou je, že daný odbor zahŕňa vedomosti z oblasti vodárenstva, plynárenstva, kanalizácie, 

vykurovania, alternatívnych zdrojov energie.  Najpodstatnejší sa javí ich spoločné pole pôsobnosti. Aké?! 

Neviete?  

Nevadí! Radi  vás uvedieme do jeho tajov. 

Stroje, zariadenia, potrubné súčasti, opravy či montáže, práca so spojmi rôzneho druhu - všetko je predsa strojárskou 

základňu. Konzoly, kotly, čerpadlá, turbíny, ložiská, hydraulika, pneumatika či elektrika – z každého rožka troška a možno 

ešte viac.  

V uvedenom študijnom odbore spoznáte nielen sústavu inžinierskych sietí, ale uvidíte a naučíte sa princípy bezchybnej 

optimalizácie sústavy vodných inštalácií,  obmedzenia strát tepla, fungovania materiálov v závislosti od teploty. Odhalíte 

tajomstvá skrývajúce sa vo faktúrach za energie.  

Ak sa na stavbe stretnete s výkresovou dokumentáciou alebo uvidíte na grafickom tablete nákresy stavby v CAD programe, 

bez väčších problémov všetko správne pomenujete a zvolíte ich vhodné umiestnenie na konkrétnej stavbe. Pomocou 

CENKROS programu zase dokážete vytvoriť cenovú kalkuláciu stavby. Problémy vám nebudú robiť ani montáž či oprava 

inžinierských sietí. 

Študijný odbor je vhodný pre dievčatá i chlapcov, pre zručných aj pre „mudrlantov“. Najmä však pre každého, koho zaujíma 

nielen postaviť, ale aj za koľko a akým spôsobom. 

 

Podľa výkresu vyhotoviť vodovodnú inštaláciu v domácnosti? To nie!!!  Učíme všetko od postupu vyhotovenia návrhu, 

zoznamu potrebných častí a súčastí, zabezpečenia požadovaného stupňa bezpečnosti až po samotnú montáž či demontáž.  

Chcete vedieť  nájsť vodu na miestach, na ktorých by ste ju nečakali?  

Zvoliť vhodnú zváraciu techniku pre dané vodovodné potrubie?   

Spoznať všetky zákutia plynu, kanalizácie a vykurovania?  

Ukážeme vám všetko od zamerania pozemku aj siete cez návrh až po montáž či opravu. Prostredníctvom odbornej 

praxe vo firmách, účasti na rôznych exkurziách a tiež vďaka rôznym národným i medzinárodným súťažiam si osvojujeme 

aktuálne vedomosti a zručnosti týkajúce sa nových vývojových techník a materiálov. 

„Všeobecné vzdelanie je predpokladom pre lepšiu adaptabilitu v praxi, pre ďalší stupeň vzdelávania v 

odbore či na vysokej škole.“ 

Preto neváhajte a získajte maturitné vysvedčenie, výučný list a zvárací preukaz na SOŠ technickej v Čadci v odbore 3658 K 

mechanik stavebnoinštalačných zariadení!!! 
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POČÍTAČE a HRY
 

MOBILY 
Autor: Milan 

 

V poslednej časti rubriky sme si napísali  pár faktov týkajúcich sa  slávneho mobilu značky NOKIA. V závere príspevku ste 

mohli nájsť opis mobilu, ktorý ste možno spoznali hneď po prečítaní prvých viet.  Musíme však brať ohľad aj na tých, ktorí v 

opise nespoznali žiaden mobil. Hovorí vám niečo názov spoločnosti SAMSUNG? 

 

Uvedená spoločnosť nepochádza ani z Česka, ani zo Slovenska, ani z inej blízkej krajiny.  

Pochádza z juhokórejskej krajiny. A je jednou z najväčších multimiliardových spoločností.  

Samozrejme niet pochýb, prečo je to tak.  

Odkiaľ pochádza pomenovanie SAMSUNG a čo znamená jeho preklad v slovenskom jazyku?  

Odvodené je od slova samsong. Síce doslovný preklad slova SAMSUNG neovládam, ale preklad 

slova samsong znamená ‘‘tri hviezdy“.   

Pre zaujímavosť je vhodné uviesť, že spoločnosť Samsung sa nezaoberá ‘‘len“ elektronikou,  ale  je 

činná v chemických, maloobchodných a zábavných 

oblastiach priemyslu. 

 

V predaji spoločnosti SAMSUNG patrí prvá priečka v množstve predaných kusov. 

Sčasti pravda, sčasti nie. Vysvetlenie je jednoduché. Neustálo o túto priečku súťaží 

so spoločnosťami Xiaomi a aj Apple.  

 

V čom sa podobá spoločnosti NOKIA?  

Odpoveď je jednoduchá.  

Spoločnosť  SAMSUNG na začiatku predávala alebo sa venovala obchodu s rezancami a 

morskými plodmi. Mala 40 zamestnancov. Aktuálne má spoločnosť SAMSUNG group pod sebou až 

78 rozličných dcérskych spoločností. Spoločnosť sa dokázala vyšplhať aj vďaka dcérskym 

spoločnostiam na číslo 492 tisíc zamestnancov. 

Pamätníkom sa možno vybaví, že nie vždy bola značka Samsung rovnaká. Značka alebo logo 

spoločnosti sa menilo „iba“ štyrikrát. A to je na svete už neuveriteľných 83 rokov!!! Úctyhodný vek. 

 

Hlavou nám hýria rôzne vedomosti. Oproti minulej rubrike je ich podstatne viac. Dospel som k názoru, 

že  by ich momentálne mohlo stačiť. Doprajme si čas na ich spracovanie! 

 

 

Horizon II: Forbidden West 
Autor: Šimon 

 

Akčná RPG hraná z pohľadu tretej osoby. 

Dátum vydania tohto titulu je : 18. február 2022😊 

Hráči ovládajú Aloy, lovkyňu vo svete obývanom nebezpečnými strojmi. Hra sa odohráva v 

otvorenom svete a snaží sa preskúmať tajomnú hranicu známu ako Zakázaný západ.  

Postapokalyptickú verziu západu Spojených štátov amerických, konkrétne štátov Kalifornia, 

Nevada a Utah. Mapa bude väčšia ako v predchádzajúcej hre. Plná tajomstiev, ktoré sa 

ukrývajú pod ruinami zo sveta Old Ones. Hra bude obsahovať 

množstvo rozpoznateľných miest vrátane zničeného San 

Francisca a Yosemitského údolia s rôznymi biómami.  

Jedným z hlavných prídavkov pokračovania je prvok prieskumu pod vodou. Hráči budú môcť 

odhaliť tajomstvá pod hladinou morí, jazier a riek.  

Hra bude oproti pôvodnej hre obsahovať aj vylepšený boj na blízko, prepracovanú 

mechaniku lezenia a vylepšené možnosti prechodu s pridaním systému Valor Surge, lezenia 

voľným tvarom a nástrojov, ako sú Shieldwing, Focus Scanner, Diving Mask a Pullcaster. 

 

Hra dostupná ako exkluzivita na konzolách od SONY: PlayStation 4 a PlayStation 5. 
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ŠPORT PO NAŠOM 

Autor: Marián  
 

Ahojte, všetci nadšenci prežitia v najrôznejších špotových podmienka, nebudem vás tu ničím chlácholiť naopak skočíme 

rovno do tématiky „slovenského športu a olympijskych hier“       .  

 

„Obrovské presuny v priebehu niekoľkých dní zažije Samuel Kňažko.“ 

Devätnásťročný obranca sa ako jediný z hokejistov pôsobiacich v zámorí dostal do nominácie Craiga Ramsayho pre 

olympijský turnaj v Pekingu. Mladík sa médiám ešte v novembri so smútkom zdôveril, že o zimnú olympiádu zrejme prišiel. 

Narážal na zmenu klubu, keď sa sťahoval z fínskeho TPS Turku do Seattlu v zámorskej juniorskej WHL. Nakoniec ho tréneri 

prekvapili a po seniorských majstrovstvách sveta, olympijskej kvalifikácii, ho pozvali aj na samotné hry. 

V tom momente sa už pomaly presúval na Slovensko. 

V priebehu týždňa ho čakal šestnásťhodinový časový posun. Ale Knažkovi to nevadilo, bol plný šťastia, pretože Miroslav 

Šatan volal priamo s generálnym manažérom Columbusu Blue Jackets Jarmom Kekäläinenom, ktorý odobril jeho účasť v 

Pekingu. Náš obranca totiž podpísal cez leto nováčikovský kontrakt s klubom NHL. Uvidíme čím nás prekvapí na olympijáde. 

 

Dubnický rodák má rozháranú sezónu. V TPS Turku takmer nedostal príležitosť zahrať si medzi mužmi. Následne hral na 

Nemeckom pohári za seniorskú reprezentáciu Slovenska a presunul sa do Ameriky. Odtiaľ cestoval na spomínané 

majstrovstvá sveta juniorov do Kanady. Aktuálne korčuluje v našich farbách na zimnej olympijáde. Za Seattle Thunderbirds 

stihol len jedenásť zápasov, v ktorých dal gól a na štyri prihral.  

Kňažko zatiaľ zažíval v americkom meste typické depresívne počasie ako z pesničiek od legendárnej Nirvany, ktorá 

pochádzala taktiež zo Seattlu. Verme, že v Pekingu bude počasie o niečo veselšie, možno ako z pesníčky od legendárnej 

skupiny Queen - We Are The Champions.  

 

   „Zimné olympijské hry 2022.“ 

DOČKALI SME SA. V poradí XXIV. zimné olympijské hry sa v Pekingu uskutočnia od 4. do 20. februára 2022. 

Čínska hlavná metropola BEIJING = PEKING sa stane prvým mestom na svete, ktoré bude hostiť letnú i zimnú verziu hier. 

Dejiskom olympijských hier bola už v roku 2008. Peking získal právo usporiadať ZOH v roku 2022 na 128. zasadnutí MOV 

31. júla 2015 v Kuala Lumpure. Hlavné mesto Číny získalo v hlasovaní 44 hlasov a o štyri zdolalo kazašské Almaty. 

Vtáčie hniezdo opäť privíta otvárací aj záverečný ceremoniál, z dejiska plaveckých 

športov „Vodnej kocky“ sa stala „Ľadová kocka“, ktorá privíta curling.  

Zimná olympiáda sa bude odohrávať v troch zónach.  

V Pekingu sa budú konať súťaže v halových ľadových športoch a v disciplíne Big Air.  

Alpskí lyžiari, bobisti, sánkari a skeletonisti budú súťažiť približne 90 km od pekinskej 

olympijskej dediny v Jen-čchingu. 

Biatlonisti, bežci na lyžiach, skokani na lyžiach, severskí kombinátori, akrobatickí lyžiari či 

snoubordisti zasa v stredisku Čang Ťia-kchou asi 180 km od hlavného mesta. 

Čínski organizátori sa zamerali aj na ekologickú stránku hier a za jednu z priorít si 

určili trvalú udržateľnosť, všetky športoviská by mali fungovať na energii z 

obnoviteľných zdrojov. 

 

Tu pozri info k programu ZOH 2022 a našim reprezentantom:       

https://www.olympic.sk/podujatie/peking-2022 

https://www.olympic.sk/podujatie/peking-2022
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ZO SVETA FILMOV a SERiÁLOV

 
Autor: Adam, Matej, Tobiáš 

Vitajte opäť v našej rubrike, keďže sme tu práve pre spoločnú vášeň k filmom a seriálom rozbehnem rok 

2022 seriálom NARCOS a pozrieme si filmografiu Paul William Walker IV.  

Keďže je JANUÁR A FEBRUÁR sú zimné a sychravé mesiace poriadna dávka filmov a seriálov sa hodí 

rovno do postele a oddychu.   

Príjemný divácky zážitok! 
 

PAUL WILLIAM WALKER IV 

Paul sa narodil ako syn modelky Chreyl Crabtree a podnikateľa Paula Williama Walkera III. v 

Glendale v Kalifornii. Jeho starý otec po otcovej strane bol profesionálnym boxerom. Jeho 

starý otec a mama značne ovplyvnili jeho kariéru. Vďaka mame začal vystupovať v reklamách 

a postupne sa prepracoval k filmovaniu. Starý otec ho viedol k bojovému umeniu, a tak sa 

venoval Jiu-Jitsu a stal sa držiteľom hnedého pásu. 

Walker sa stal slávnym vďaka úlohe vo filme Varsity Blues z roku 1999 a hlavne ako Brian 

O'Connor vo filmovej sérii Rýchlo a zbesilo. 

Pridal sa však k americkým hercom s tragickým koncom. 30. 11. 2013 počas cesty na 

charitatívnu akciu organizácie Reach Out Worldwide, ktorú sám založil, mal smrteľnú 

autonehodu. Náraz do stromu, explózia a následný požiar automobilu Paul Walker ani jeho 

priateľ, ktorý automobil riadil neprežili. 

 

Filmografia  

2015 – Rýchlo a zbesilo 7 

2014 – Zakázaná zóna 

2013 – Boj s časom 

            Rýchlo a zbesilo 6 

            Štvanec 

2013 - Pawn Shop Chronicles: 

Historky ze zastavárny 

2011 – Rýchlo a zbesilo 5 

2010 - Gangstri 

2009 – Rýchlo a zbesilo  4 

2006 – Osem statočných 

1999 – Varsity Blues 

 

NARCOS 

Netflix uvádza americký kriminálny televízny seriál Narcos. 

Prvá séria bola vydaná 28. augusta 2015. Seriál v 30 epizódach deleních do 

troch sérií sleduje osud kolumbijského drogového magnáta Pabla Escobara z 

pohľadu agentov americkej Drug Enforcement Administration (DEA) 

spolupracujúcich s čestnými kolumbijskými policajtmi. 

Prvý diel Narcos je kľúčový okamžite vás vcucne do deja tým, aký je 

informatívny a dokumentaristický a budete túžiť vidieť všetkých 30 častí      . 

 

Hlavné postavy seriálovej krimi:  

✓ Wagner Moura ako Pablo Escobar – kolumbijský drogový magnát a vodca 

Medellínskeho Kartelu.  

✓ Boyd Holbrook ako Steve Murphy – agent DEA, ktorého úlohou je zosadiť 

Escobara. 

✓ Pedro Pascal ako Javier Peña – agent DEA, ktorý pracuje spolu s 

Murphym. 

✓ Joanna Christie ako Connie Murphy – Stevova žena a zdravotná sestra. 

✓ Juan Pablo Raba ako Gustavo Gaviria – Escobarov bratranec a jeden zo 

zakladateľov Medellínskeho Kartelu. 
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ZAUJÍMAVOSTI O SVETE A ČLOVEKU 

 

Ani sem sa nenazdali a polrok je šťastne za nami. Čas uteká rýchlo len vtedy,  keď sa cítime výborne a všetko nám 

vychádza. Akonáhle zažívame smutné chvíle, dokáže sa neuveriteľne vliecť.  Poďme k niečomu príjemnému a našu myseľ 

obohacujúcemu! 

 

Zaujímavosti o svete a človeku 

Autor: Milan 

1. ZAUJÍMAVOSŤ – Bulharsko - krásna krajina. Bude pre vás ešte dojímavejšia, keď sa dozviete, že od svojho 

založenia  nezmenila nikdy svoje pomenovanie.      . 

 

2. ZAUJÍMAVOSŤ – Na zadnej strane občianskeho preukazu býva 

väčšinou 1-ciferné číslo. Vyjadruje počet ľudí podobajúcich sa na vás.  

Existuje len 9-percentná šanca niektorého z nich stretnúť. 
 

3. ZAUJÍMAVOSŤ – Pravdepodobnosť, že sa dožijete viac ako 110 rokov je 1: 7 000 000. Inými slovami povedané 

„pravdepodobne žiadna“. 

 

4. ZAUJÍMAVOSŤ – V nasledujúcich slovách budú hrať percentá taktiež dôležitú úlohu. 

Len 35 % svetovej populácie jazdí po ľavej strane cesty. Výnimkou sú len niektoré krajiny 

sveta. Patrí k nim aj Japonsko. 

 

5. ZAUJÍMAVOSŤ -  Každý z nás bol a možno dodnes zostal dieťaťom. Je hrozné si predstaviť, že v Amerike deti 

zabijú zbraňou viac ľudí ako teroristi.  

 

 Aljaška: Top zaujímavosti, fakty a kuriozity o zaujímavom americkom štáte 

Autor: Lukáš 

Aljaška je zaujímavá krajina plná lesov, prírodného a nerastného bohatstva. Často je synonymom pre tvrdý život v 

nehostinných podmienkach, ďaleko od veľkomiest. Určite by sme vám odporúčali  preštudovať si jej  históriou, prebehnúť 

si prírodou s posedením pri ohni a príbehmi miestnych lovcov. Za povšimnutie stoja i kuriózne zákony.  

Za spomenutie stojí naša „TOP ALJAŠKA“ : 

 Napríklad šokujúce zákony ako zákaz budenia medveďov len kvôli fotografovaniu alebo šepkania pri love 

vysokej zveri. 

 Aljaška pôvodne patrila Rusku. Obchod je obchod, a tak sa stala súčasťou USA. Stalo sa tak v minulosti vďaka 

neuveriteľne zlému obchodu Ruska, ktoré Aljašku predalo Spojeným štátom americkým za smiešnych pár miliónov 

dolárov. 

 V krajine sa nachádza najvyšší vrch Severnej Ameriky. Volá sa Denali. Je známejší ako Mount McKinley, vysoký 6 

194 m. n. m. 

 Ako jediný  štát USA nemá daň z predaja. 

 Hoci s USA nemá priamo hranicu, je jej najväčším štátom a dvojnásobne prekonáva Texas. 

 Mesto Barrow je rekordmanom. Najsevernejšie mesto USA je zaujímavé tým, že vďaka sklonu Zeme majú jeho 

obyvatelia najdlhšiu noc a najdlhší deň na svete. 

 Fairbanks navštívte pre polárnu žiaru. Viac ako 240 dní v roku môžete spomenutý nádherný úkaz v meste 

pozorovať. 

 Extrémne veľká zelenina. Napriek nie príliš vysokým teplotám presahuje hlava kapusty váhu 40 kilogramov. 
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„Vo Februári 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 

 

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

DáTuMy 
01. 01. -  Nový rok, Deň vzniku Slovenskej republiky 
04.01.  -  Svetový Braillov deň  

06.01. -   Zjavenie Pána (Traja králi) 

15.01. -  Svetový deň  armády 

23.01. -  Deň patriotizmu 

24.01. -  Deň komplimentov 

28.01. -   Európsky deň ochrany osobných údajov 

30.01. -  Svetový deň lepry 

 

 

Deň vzniku Slovenskej republiky 
Je štátnym sviatkom, a zároveň aj dňom pracovného pokoja. 

 

Oslavujeme ho od roku 1993 na počesť vzniku samostatnej 

Slovenskej republiky. 

 

30. decembra 1992 o polnoci oficiálne zanikla Česko-slovenská 

federatívna republika a od 1. januára 1993 Slovenská republika 

začala písať svoju vlastnú históriu.  

Vďaka pokojnému rozdeleniu federatívnej republiky si 

Slovenská republika ihneď získala medzinárodný kredit. 

Okamžite bola uznaná svojimi susedmi i medzinárodným 

spoločenstvom a od 19. januára 1993 sa stala členom 

Organizácie spojených národov.  

 

 
 

Pre mnohých je 1. január dňom, keď v nich doznieva atmosféra 

z predošlého dňa plného osláv a zábavy. Taktiež sú počas 

tohto dňa časté rodinné návštevy a v neposlednom rade je to 

deň keď si väčšina ľudí dáva novoročné predsavzatia, a 

zároveň bilancuje starý rok. 

CHVÍĽA na zamysLEnie 
  

 
„Žijeme v spoločnosti, kde sa ..........!!! 

 

 

Vtip zo života 
 
"Nevieš, prečo Jana vyhodili z horolezeckého oddielu?" 

"Ale! Prichytili ho, ako sa vracia domov výťahom..."  

 

„Športuješ?“ 

„Samozrejme. Denne cvičím jogu. Ľahnem si na gauč 

a sústredím sa na jeden bod.“ 

„Na aký bod?“ 

„Na televíznu obrazovku.“ 
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