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Na úvod...
Milí čitatelia nášho časopisu. Pred rokom 
sme začali vydávať časopis s odhodlaním, 
aby to bol projekt viacerých ľudí, ktorí 
budú pravidelne prispievať, a tak odovzdá-
vať aj svoje myšlienky. V tomto chceme 
pokračovať a zároveň osloviť ďalších, hlav-
ne z radov našich prvákov. Mať možnosť 
ľudí osloviť, odovzdať im niečo osobné a 
možno aj niečo zmeniť, nebolo v minulos-
ti jednoduché. Máme síce facebook, prí-
padne iné sociálne siete, môžeme osobne 
niečo povedať, ale písané a tlačené slovo 
pretrvá oveľa dlhšie. Zamyslite sa a skús-
te prekonať svoju lenivosť, predpojatosť, 
svoj nezáujem a prispejte svojou troškou. 
Váš príspevok sa môže zaoberať všetkým, 

čo život okolo vás prináša. Môžete pí-
sať o živote na našej škole alebo v triede, 
o kultúrno-spoločenských a športových 
podujatiach, o krúžkoch či živote stredo-
školáka, o vašich priateľoch, záujmoch či 
koníčkoch. Práve vám tu ponúkame mož-
nosť vyskúšať si prácu mladého novinára. 
Tým, ktorí majú literárne sklony, ponúka-
me príležitosť publikovať svoje prvé práce 
a prezentovať sa pred spoužiakmi. Možno 
o pár rokov zablúdite na web a v archíve 
nájdete svoj článok a budete ukazovať os-
tatným, čo ste dokázali v minulosti. Pri tej-
to príležitosti vyhlasujeme súťaž o najlepší 
článok v školskom časopise z radov našich 
študentov o ročné predplatné časopisu.

Milí študenti.
Dovoľte mi, aby som Vám  zaželal úspešný 
nový školský rok 2013/2014.
Tento rok, ako všetky predchádzajúce, od-
borný výcvik čakajú náročné úlohy. Je na 
vás, aby ste nám pomohli uľahčiť splniť ich 
a to Vaším kladným prístupom k svojim 
povinnostiam. My na odbornom výcviku 
sa budeme snažiť postupne dopĺňať diel-
ne modernými učebnými pomôckami a 
skvalitňovať prostredie, aby ste sa tu cítili 
dobre. V tomto školskom roku vás pri-
vítajú dvaja noví majstri - Mgr. Sokol so 
špecializáciou na letecké prístroje a pán 
Toman, ktorý bude vyučovať mechanikov 
elektrotechnikov  a autoelektrikárov. Spo-
mínaní majstri nahradili majstrov Boboší-

ka a Valla, ktorí odišli do dôchodku. Ve-
rím, že s nimi budete spokojní, ako aj oni s 
vami.  Dobré vzťahy prispievajú k dobrým 
výsledkom, ktorými sme sa doteraz mohli 
vždy pochváliť. Svedčia o tom aj dobré 
referencie našich žiakov v zmluvných or-
ganizáciách (letecké firmy, autoservisy). 
Naši žiaci sú manuálne zruční, sú známi 
príkladným správaním v porovnaní so 
žiakmi iných škôl a šíria tak dobré meno 
našej školy. Zaraďte sa aj vy, žiaci vyšších 
ročníkov, k týmto žiakom, nech sa dobrý-
mi ohlasmi na našu školu môžeme chváliť 
aj do ďalších rokov. Hlavne nezabudnite 
na to najdôležitejšie – že sa učíte predo-
všetkým pre seba!

     Ing. Ježek, zástupca riaditeľa pre OV
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FOTO REPORTÁŽ: 
Návšteva autoopravárov druhého ročníka na STK.
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Spracovala:  IbAo
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Vyhliadkový let pre 3 najlepších žiakov za školský rok 2012/2013

Sľub sa stal skutočnosťou a žiaci s naj-
lepším prospechom za šk.rok 2012/2013, 
Lukáš Fečík zo IV.A triedy, Filip Vozárik 
a Marcel Boško z III.A, absolvovali krátke 
vyhliadkové lety okolo Trenčianskeho le-
tiska na lietadle DA – 20 KATANA  spolu s 
pilotom p. Konečným, ktorý im celú akciu 

zasponzoroval.
Týmto sa chcem v mene SOŠ letecko-
-technickej poďakovať nášmu sponzorovi 
a všetkým ostatným pripomenúť, že učiť sa 
oplatí. Kto vie, či sa podobná akcia nezo-
pakuje i na konci tohto školského roka ? 

Pripravil: Stanislav Malec

Snívanie
Vstupuješ do snov všetkých chlapcov v triede,

ale len ja viem, že ich to časom prejde.

Vstupuješ do snov, ale len v našich sme traja.
Ty, ja a láska čo nás dvoch tajne spája.

Autor: Dušan Žember
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20.výročie Armády Slovenskej republiky vo Vojenskom historickom 
múzeu v Piešťanoch.

Dňa 7.9.2013 sa v priestoroch Vojenské-
ho historického múzea uskutočnila oslava 
20. výročia vzniku Armády Slovenskej re-
publiky. Ako i v 
minulosti, aj pri 
tejto akcii pomá-
hali žiaci našej 
školy usporiada-
teľom. Naši žiaci 
Michal László, 
Matúš Oľha, 
Michal Šimek, 
Marek Remi-
šovský, Michal 
Bulák, Kristián 
Staňo a Kristián 
Paulovič z triedy 
III.AB a Štefan 
Szoke a Pavol 
Popelka z triedy 
II.AD  pod ve-
dením MOV Bc. 

Lehockého zabezpečovali statické ukážky 
vojenskej techniky – lietadiel L 29 Delfín, 
Mig – 21, Jak – 40 a vrtuľníkov Mi – 24 

D a Mi – 8 PPA. 
Chlapci posky-
tovali informácie 
všetkým zveda-
vým návštev-
níkom, hlavne 
tým najmenším, 
pričom obetova-
li svoj voľný čas, 
niektorí strávili 
víkend na inter-
náte. Za túto po-
moc im všetkým 
ďakujem.

Pripravil: 
Stanislav Malec
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Riadenie automobilu a geometria
(diel prvý)

Požiadavky na prevádzku

-Z hľadiska ovládateľnosti a bezpečnosti 
prevádzky automobilu je nesmierne dôle-
žité, aby tento spĺňal isté požiadavky. 
-Tieto  požiadavky môžeme jednoducho 
zhrnúť do niekoľkých bodov, ktoré sú 
akýmsi súhrnom vlastností ovplyvňujú-
cich námahu vodiča pri riadení automo-
bilu, pohodlie, hospodárnosť a aj bezpeč-
nosť prevádzky automobilu.  
  
1. smerová stabilita, 
2. smerová citlivosť, 
3. nedotáčavosť a pretáčavosť,                                                             
4. ovládateľnosť 

Smerová stabilita

- Smerová stabilita je vlastnosť pohybu 
automobilu správne udržiavať vytýčený 
smer jeho riadením aj pri pôsobení ne-
priaznivých menších či väčších vonkaj-
ších síl.
- Sily pôsobiace na vozidlo môžu byť v 
smere kolmom, pozdĺžnom a priečnom v 
smere na kolmé osi vozidla. 

Sily pôsobiace na vozidlo

Spracovala: IbAo      
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Škola nám krásnie...
Rekonštrukcia našej školy  sa zjavne darí. 
O tom nemôže nikto pochybovať. Zme-
ny na budove školy sa nám dejú priamo 
pred očami a nedajú sa prehliadnuť. Nový, 
progresívny prístup vedenia a aj snaha 
mnohých zamestnancov je vidieť na celej 
budove teoretického vyučovania i pred 
ňou.
Lietadlo L 29 pred budovou školy, symbo-
lizujúce letecké zameranie našej školy, je 
ťažko prehliadnuteľné a vysadená, upra-
vená parková časť dotvára nádvorie školy. 
Veľmi vkusne prebudovaná a vymaľovaná 
vstupná hala je momentálne dôstojným 
priestorom a doslova sa ponúka na rozho-

vory s rodičmi, priateľmi, kolegami či spo-
lužiakmi. Možno by to bola pre budúcnosť  
aj vhodná WIFI zóna našej školy. 
Po celej budove je natiahnutá nová 
podlahovina z PVC a do učební nám pri-
budli umývadlá a pre hygienu tak dôležitá 
voda. V mnohých učebniach máme teraz 
nové vybavenie, nábytok, lavice, žalúzie, 
znížené pohľady, televízor, dataprojek-
tory... Nemôžem nespomenúť  prebudo-
vané a vyhovujúcejšie počítačové učebne 
s novou elektroinštaláciou, chlapčenské 
záchody či nové šatňové priestory pre žia-
kov.  Mnohé učebne či zborovne  sa presta-
vali, vymaľovali či upravili tak, aby viacej 

vyhovovali požiadavkám, 
na ktoré majú slúžiť.     
No a nesmiem zabudnúť  
ani na nový, modrý von-
kajší úsmev našej školy s 
logom, ktoré na diaľku víta 
všetkých prichádzajúcich 
a príjemne oživilo prázdnu 
stenu budovy. 
Áno, rekonštrukcia sa darí 
a my všetci sa môžeme te-
šiť a byť hrdí na našu školu.

Spracovala: IbAo      
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