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ODŠTARTOVAL 1. ŠKOLSKÝ STOLNOHOKEJOVÝ TURNAJ
Mnohí si určite všimli, že v 
priebehu septembra visel na 
nástenke vedľa učebne č. 16 
oznam o konaní prvého škol-
ského turnaja v stolnom hoke-
ji. Vedľa oznamu sa nachádzal 
i formulár s možnosťou pri-
hlásenia sa.
Nakoniec sa prihlásilo 18 
žiakov, ktorí boli vhodení do 
osudia a následne som pred 
očami niekoľkých svedkov 
(zväčša prihlásených hráčov) 
vyžreboval 9 dvojíc. Tieto dvo-
jice utvorili tzv. kvalifikačnú fázu z ktorej 
víťazi postúpili do hlavnej časti turnaja.
Samozrejme, medzi hlavných favoritov 
sme (logicky) mohli radiť predovšetkým 
tých žiakov, ktorí počas minulého roka 
chodili na Stolnohokejový krúžok, a teda 
majú s touto hrou viac skúseností, než 
ostatní. Ako sa však ukázalo, nie každý z 
nich potvrdil úlohu favorita.

Výsledky kvalifikačného kola:
SOKOL (1A) 2:5 ŠVEHLÁK (3AB)

ČERVEŇAN (1A) 2:4 HRICINDA (4A)
OĽHA (3AB) 4:1 BOŠKO (3AB)

RANKO (1DH) 6:1 GELETA (1DH)
JAKUBIS (1A) 1:4 GÁBORÍK (4B)
MRAVEC (1DH) 3:1 MIK (3AB)

JANČO (1DH) 0:1 KARDOŠ (3AB)
BEREC (4A) 3:0 CHLBA (1A)

ŽILLA (1A) 2:3 pp VOZÁRIK (3AB)

Z tých, ktorým sa podarilo v kvalifikácii 
zvíťaziť, boli následne vyžrebované 3 troj-
členné semifinálové skupiny. Najúspešnej-
ší z každej skupiny postúpi do finálovej 
skupiny, kde sa stretne so zvyšnými dvomi 
postupujúcimi v súbojoch o celkového ví-
ťaza turnaja.

Semifinálová fáza – vyžrebované skupiny:
 A-skupina: Hricinda (4A), Mravec (1DH), 
Vozárik (3AB)
 B-skupina: Švehlák (3AB), Gáborík (4B), 
Berec (4A)
C-skupina: Ranko (1DH), Kardoš (3AB), 
Oľha (3AB)

Mgr. Dominik Kuchta
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FOTO REPORTÁŽ: 
Stavanie smerovej tabule školy.
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Spracovala:  IbAo
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Krúžok „Propagácia a reklama“

SPOLU  
(A SÁM SO SEBOU...)

Žiaci krúžku Propagácia a reklama pracu-
jú na stavbe autodráhy, ktorá má slúžiť na 
zábavu, ale aj 
ako názorná 
učebná po-
môcka auto-
opravárom. 
Je treba od-
pracovať ešte 
veľa hodín, 
aby sa dráha 
spojazdnila, 
no už dnes 
sa isto všetci 
tešíme na jej 
s l á v n o s t n é 
spustenie do 
prevádzky.
 Pri tejto prí-
ležitosti by 
sme sa radi 
obrátili na 
p r í p a d n ý c h 
majiteľov už nepoužívaných autodráh, 
ktoré roky driemu nepotrebné a odložené 
niekde v pivniciach, či by neboli ochotní 
pomôcť a spojili sa s nami. V prípade, že 
vlastnia vhodný typ autodráhy, potešilo by 

nás, keby nám ju darovali. 
Informácie a otázky okolo správneho typu 
autodráhy, môžete dostať na dielňach au-

toopravárov, prípadne sa s nami spojiť na 
školskej klapke 369. Mimo školy 6565 369.

Za prípadnú pomoc vopred ďakujeme.                                                                                            
Spracovala: IbAo

Zatvor oči, zbadáš čo je skryté
a uši schovaj tíško do dlaní.
Stratí sa, čo nie je dôležité.

Počuješ, vidíš dvomi srdcami.

Zohni sa k tomu, čo je nízko, 
vyskoč a pozri čo je za plotom.
Ďaleké je zrazu celkom blízko,
to nepodstatné veľmi ďaleko...

Mgr. Slavomíra Novotová
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Výstava STREDOŠKOLÁK 2013
V dňoch 14.11 – 15.11.2013 sa v priesto-
roch Výstaviska v Trenčíne uskutočnil ďal-
ší ročník výstavy Stredoškolák. Výstava je 
zameraná na prezentáciu stredných škôl z 
Trenčianskeho kraja. Jej úlohou je pomôcť 
žiakom, ktorí končia základnú školu, pri 
rozhodovaní sa, aké povolanie si zvoliť. V 
silnej konkurencii stredných od-
borných škôl, naša škola zazname-
nala veľký záujem žiakov deviatych 
ročníkov základných škôl. Na roz-
diel od iných stredných škôl, ktoré 
každý rok prichádzajú s tým istým, 
sme deviatakov zaujali novou ex-
pozíciou, kde sa mohli žiaci zák-
ladných škôl dozvedieť a vyskúšať 
si ako fungujú lietadlové prístroje, 
osvetlenie automobilu a dozvede-
li sa množstvo informácií o našej 
škole. 

Rád by som sa prostredníctvom nášho 
školského časopisu poďakoval všetkým za-
mestnancom školy a žiakom za profesio-
nálnu prípravu výstavy, a tiež i za samotnú 
prezentáciu v priestoroch výstaviska. 

R SOŠ LT
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Odborný výcvik automechanikov

Riadenie automobilu a geometria
(diel druhý)

Smerová citlivosť
Smerová citlivosť je zmena smeru 
dráhy automobilu
za určitý čas od vzniku účinku 
vonkajších síl
- pozdĺžna os a jej sily - hnacia sila, 
brzdná sila, trecia sila.
- priečna os a jej sily - odstredivá 
sila, bočný vietor, sila  bočného ve-
denia 
- kolmá os a jej sily - zaťaženie kolies, ná-
razy vznikajúce na ceste 
 

pohyby, ktoré vznikajú pri spolupôsobení 
všetkých síl sa prejavujú pri jazde zmenou 
správania automobilu.

Spracovala: IbAo      

Každoročne sa naši žiaci druhého ročníka 
učebného odboru autoopravár – mecha-
nik dostavajú aj do neľahkej úlohy. Pora-
diť si aj s väčšou a ťažšou technikou. Veľa 
ľudí má predstavu, že hlavne osobné autá 
sú náplňou našej práce. No je nevyhnutné 
si pozrieť 
a vyskúšať 
aj prácu 
na ťažkej 
technike. 
Tu je ne-
v ý h o d o u  
veľkosť a 
váha sú-
č i a s t o k 
auta. No 
zároveň je 
tu mož-
né veľmi 
pekne  a 
n á z o r n e 
vidieť jed-
n o t l i v é 

podskupiny vozidla. Je to dobrá učebná 
pomôcka a myslím, že sa žiaci radi na nej 
učia a chlapským spôsobom sa pasujú s 
ťažkosťami, ktoré ich tu čakajú.                                                                                                       

Spracovala: IbAo     
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Výstava Biblia na cestách
V októbri sa žiaci z tried 1.B a 2.AD, kto-
rí majú hodiny katolíckeho náboženstva, 
zúčastnili výstavy „Biblia na cestách“. Vý-
stava sa konala v priestoroch Piaristické-
ho gymnázia. Žiaci sa na nej dozvedeli o 

histórii tejto najprekladanejšej a nesporne 
najčítanejšej knihe na svete. Asi najzau-
jímavejším exponátom bola kniha s ilu-
stráciami od slávneho maliara Salvátora 
Dahliho.

Mgr. Pavol Kubala

1.
Šampanské a jahody

na vzácne chvíľky pohody.
2.

Prázdna izba, tajné prianie,
dotyk, pusa, milovanie.

3.
A keď už je lásky dosť,

tak plánujú budúcnosť...

        Dušan Žember

Tri chvíľky
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Je zaujímavé,

- že si podaktorí žiaci žiadajú skoršie od-
chody z vyučovania napriek tomu, že ich 
príchody na jeho začiatok sú neskoré. O 
tzv. Quid pro quo teda reč byť nemôže.
- že na prvú hodinu nestihnete prísť včas, 
hoci už 30 minút pred začiatkom vyučo-
vania stepujete pred areálom školy s ciga-
retou v ruke.
- že učiteľov, ktorí vás síce neučia, no na 
maturite vás skúšať budú, začínate zdraviť 
až v 2. polroku 4. ročníka. V tomto roční-
ku sa znenazdajky objaví aj akiste nezištná 
pozvánka na stužkovú.
- že učitelia na hodinách v niektorých trie-
dach ešte nezachrípli.
- že žiaci sa napriek prestávkam pýtajú na 
toaletu až po začiatku hodiny.

- že na cigarety sa peniaze vždy nájdu.
- že svoje päťmesačné ničnerobenie sa 
značná časť žiakov snaží „dobehnúť“ vždy 
až jeden až dva týždne pred uzatvorením 
známok.
- že niektorí žiaci si už ani neuvedomujú, 
keď povedia vulgarizmus. Ešteže je naoko-
lo hŕba svedkov v radoch spolužiakov, kto-
rí dotyčným ochotne dosvedčia, že nejaký 
takýto expresívny výraz z okraja slovnej 
zásoby naozaj použili.
- že všetkým je vždy všetko jasné, no počas 
písomnej práce nikto nikdy nič nevie.
- že si tento úryvok vôbec niekto prečítal.

Česť výnimkám!
P.S.: Máme nejaké?

Mgr. Dominik Kuchta

O ZAUJÍMAVÝCH VECIACH

Anketa pre čitateľov časopisu.
Vyjadrite sa prosím na tieto otázky 
prostredníctvom emailu: 
casopis.soslt@gmail.com.
Formát (to, ako vyzerá) časopisu je 
vhodný, alebo by ste niečo na ňom 
zmenili?
Rozsah časopisu (počet strán) je 
dostatočný? 
Páčia sa Vám články v časopise?
Aké články by ste privítali v časo-
pise?
Vedeli by ste autorom časopisu po-
môcť s prípravou ďalších čísel?
Keby ste mohli oznámkovať časo-
pis na stupnici od 1 do 5, akú známku by ste dali?


