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Milí čitatelia! 

 

Sme tu zas a sme veľmi radi, 

že i v 2. polroku sa nám poda-

rilo vydať  pekné číslo šk. ča-

sopisu s názvom Študentské 

ŇÚS, a tým pádom si v ňom 

môžete zalistovať a dozvedieť 

sa  o udalostiach či akciách, 

ktoré sa uskutočnili  v priebe-

hu celého 2.polroku. I v tomto 

čísle sa objaví veľa zaujímavé-

ho  zo života SOŠ. No mnohí 

náš školský časopis ešte nepo-

znajú, ale veríme, že si rýchlo 

získa Vaše sympatie. Dúfame, 

že Vaše pripomienky a komen-

táre sa k nám dostanú včas a 

tou správnou formou. Tiež ve-

ríme, že oceníte našu prácu 

Vaším čítaním alebo aj pri-

spievaním do časopisu. Ocení-

me každý záujem. Predovšet-

kým za pekné príspevky ďaku-

jeme všetkým, ktorí venovali 

obsahu svoj drahocenný čas.   

                              kolektív II.A 



Legendárnu „tatrovku“ pilotne skladajú 

aj naši žiaci 
 
Unikátny projekt v rámci Slovenska, ktorý vznikol u našich českých suse-
dov v roku 2019, odštartoval na dvoch školách v zriaďovateľskej pôsobnos-
ti Trenčianskeho samosprávneho kraja – Strednej odbornej škole strojníckej 
v Bánovciach nad Bebravou a Strednej odbornej škole v Považskej Bystrici. 
Výsledkom budú dve kompletné TATRY PHOENIX, pridanou hodnotou je 
vzdelávanie žiakov.  
 
 
 Zloženie jedného kompletného vozidla by malo trvať 2 – 3 mesiace, projektu sa zúčastní 

približne 10 žiakov z našej školy z odborov autoopravár – mechanik, autoopravár – elektri-

kár, mechanik hasičskej techniky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spoluprácu s automobilkou TATRA TRUCKS Trenčianska župa spustila ihneď po podpise 

memoranda, vďaka ktorému sa úspešný český projekt „TATRA do škôl“ dostal aj na Slo-

vensko.  

 

 

 

 

 

 

 

 Unikátny projekt v rámci Slovenska, ktorý vznikol u našich českých susedov v roku 2019. 

Naši žiaci pod vedením skúsených technikov, akým je napr. p. majster Eduard Trško, 

montujú podvozok.  
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Sviatok sv. Valentína 
Valentín sa narodil v 2. storočí po Kr. v meste Terni , dneš-

ný región Umbria, prezývaný zelené srdce Talianska. Bol 

kňazom, biskupom a aj lekárom v rodnom meste a aj v ci-

sárskom Ríme. Za vlády Clau- dia II., 

ktorý bol známy svojou záľubou vo vojno-

vých výpravách a odporom k rodinným 

vzťahom svojich legionárov, za- kázal svo-

jim vojakom uzatvárať manžel- stvá. Podľa 

neho ženatý vojak starostlivosťou o rodinu oslabuje svoju 

bojaschopnosť a obetavosť. A práve náš Valentín tento zákaz 

ignoroval a naďalej tajne sobášil zaľúbené páry. Tu možno 

hľadať pôvod sviatku zamilovaných , ktorý 

všetci zaľúbenci oslavujú na deň Valentí-

novej smrti – 14. februára. Jeho konanie 

sa do- nieslo cisárovi , ktorý dal rebelujú-

ceho kňaza uväzniť. Vo väzení liečil 

cho- rých kresťanov. 14. februára 269 

kat mečom ukončil jeho život. Pred svojou popravou stihol 

prinavrátiť zrak a sluch pos- tihnutej 

dcére svojho žalárnika, do ktorej sa, 

podľa legendy, dokonca za- miloval . 

Jej otca, Asteria, uzdravenie dcéry pre-

svedčilo o moci Ježiša Kris- ta a s celou 

svojou rodinou sa mu dal po- krstiť. V 

súvislosti so sudcovou dcérou sa traduje, že pred svojou 

smrťou poslal dievčaťu lístok s podpisom “Od Tvojho Valen-

tína”.  

 

Myslíme na sebe stále, nielen na Valentína!!! 

 

https://zn.sk/mesiac-februar-cesky-unor/
https://zn.sk/socha-podmorskeho-jezisa-na-obdiv-len-pre-potapacov/


LYŽIARSKY VÝCVIK 

V dňoch od 14. - 18.2.2022 sa žiaci prvých ročníkov – I.A, I.B, 
I.C  a druhého ročníka – II.B zúčastnili lyžiarskeho kurzu 
v lyžiarskom stredisku Snowparadise Veľká Rača - Oščadnica. 
Všetci žiaci úspešne zvládli základný lyžiarsky kurz, a tým kurz 
splnil svoj cieľ. Začiatočníci sa naučili základy zjazdového lyžo-
vania a pokročilí prehĺbili svoje lyžiarske schopnosti a naučili sa 
základy carvingového oblúku.  Žiaci boli s celkovým priebehom 
kurzu veľmi spokojní a každý žiak sa naučil lyžovať.         

                                                                                              Mgr. J. Barbosa 



 

 

Stredoškolská odborná činnosť je súťaž zameraná na 17 odborných 
oblastí (prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné od-
bory), ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nada-
ných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, kritické myslenie, 
odborné, teoretické i praktické vedomosti a zručnosť. Do školského 
kola sa zapojilo aj niekoľko našich žiakov.  

 

 

Sotouš 

DHZ Kolárovice 

Otužovanie 

Čili 

SOPHISTIC Pro Finance 

Výcvik psa 
Drevorezba 

lavička 

Drevorezba obraz 



 

Vyhodnotenie školského kola SOČ v školskom roku  

2021/2022 

V prvom rade by som rád poďakoval všetkým zúčastneným žiakom v školskom kole SOČ kona-
nom 09. 02. 2022, kde veľmi pekne prezentovali svoje práce. Po peknej prezentácii svojich prác 
do obvodného kola  SOČ postúpilo päť žiakov v troch odboroch. Týmto žiakom gratulujeme 
a prajeme veľa šťastia v nasledujúcom obvodovom kole. 

 

Postupujúci: 

01 - Problematika voľného času 
1. miesto:      Matúš Frolo – Dobrovoľný hasičský zbor Kolárovice – centrum 
2. miesto:      Peter Vavrík – Šotouš 

  

07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo) 
1. miesto:      Jakub Jašík – Čili 

  

16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba 
1. miesto:      Samuel Luliak – Drevorezba motorovou pílou - lavička 
2. miesto:      Milan Boško -– Malá drevorezba - obraz 

 
                                                                                               Ing. Peter Trška - metodik SOČ 

 

Výsledky po obvodovom kole SOČ  

školský rok 2021/2022  

Postupujúce práce do krajského kola  

 

01 - Problematika voľného času  

Matúš Frolo (III.C ST) – Dobrovoľný hasičský zbor Kolárovice – centrum  

07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)  

Jakub Jašík (IV.A M) – Čili  

16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba  

Samuel Luliak (III.C ST) – Drevorezba motorovou pílou - lavička Milan Boško (III.C ST) – Malá drevorez-
ba - obraz  

Víťazom srdečne blahoželáme!  

Víťazné práce budú prezentované v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 30.03.2022 v Starej Turej.  

                                                                               Ing. Peter Trška, metodik SOČ 



Krajské kolo SOČ v 
Starej Turej 

 

 

Dňa 30.03.2022 sa konalo krajské kolo SOČ v Starej Tu-
rej, ktorého sa zúčastnili žiaci III.C ST a IV.A M so svo-
jimi prácami. Všetci so cťou reprezentovali nielen seba, 
ale aj svoju školu, a to v odboroch: 

Problematika voľného času -  Matúš Frolo, Pôdohospo-
dárstvo – Jakub Jašík a v odbore Teória kultúry, umenie 
– Milan Boško a Samuel Luliak.  

Všetkým  zúčastneným  gratulujeme! 

Jedna práca predbehla ostatné, a to práca Jakuba Jašíka, 
ktorý sa prebojoval vo svojom odbore do celoštátnej pre-
hliadky SOČ. Prehliadka sa uskutočnila počas troch dní 
v Bardejove. Aj touto cestou posielame veľkú gratuláciu 
s prianím ďalšieho úspechu. 

                                           (Ing. Peter Trška, metodik SOČ) 



STRAVOVANIE 
Školská jedáleň ponúka kvalitné závodné stravovanie 
v priestoroch školskej jedálne pre zamestnancov fi-
riem a organizácií. Zároveň ponúkame možnosť 
usporiadania rôznych spoločenských akcií.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

platí od 1.3.2022 - jedáleň 9781  

 

Bližšie informácie na tel. čísle: 042 / 4322 726 

Objednávky na: kuchyna.sou@gmail.com 

mailto:sospb@sospb.edu.sk


Z prác našich žiakov 
Pomocnú ruku mi podal v pravý čas 

(rozprávanie) 

Celé to začalo v jedno pekné slnečné ráno. S kamarátmi sme sa rozhodli, že 

pôjdeme na chatu v blízkosti lesa. Boli letné prázdniny, voľného času sme mali 

viac než dosť. Lesnícka chata bola pekne zrekonštruovaná s prekrás-

nym rybníkom neďaleko. A tak partia desiatich dobrých kamarátov sa pripravo-

vala na odchod. Veľmi sme sa tešili! 

Bol pondelok a my sme konečne dorazili na chatu. Prvá vec, ktorú sme po  

príchode urobili bola, že sme ju trocha upratali. Predsa v nej dlho pred nami ni-

kto nebol a pod to sa podpísali nánosy prachu. Rozdelili sme sa na 2 skupinky. 

Jedna skupina pripravovala nejaké chutné jedlo pod zub a druhá skupinka zatiaľ 

išla po drevo. Samotná noc v chate bola obrovským zážitkom. To ticho, tma, sem

-tam zvuk lesných zvierat. Bol to príjemný pocit! Človeka nič netrápilo, užíval si 

tento pokoj. Jednej noci sme začuli streľbu poľovníkov. ,,Taký kus mäsa by sa 

nám hodil,“ povedali sme si navzájom. A čo sa nestalo, na druhý deň nám na dve-

re zaklopal poľovník s kusom mäsa v ruke, ktoré nám ponúkol kus srnčieho mä-

sa. V ten deň sme sa najedli najlepšie z celého týždňa!  No týždeň sa blížil ku 

koncu a náš pobyt na chate sa krátil. Nakoľko sme nestihli kúpanie v neďalekom 

rybníku, to bol jeden z plánov na posledný deň pobytu. Všetci sme si užívali ra-

dosť z vody až na výkrik jedného kamaráta, ktorý zakričal: ,,Peter sa topí!“ Bez 

váhania som skočil do vody podať Petrovi pomocnú ruku. Nič vážne sa našťastie 

nestalo, no všetci sme boli riadne vystrašení. Brali sme to ako signál pobaliť sa 

a odísť domov.                                                                                  

Dodnes spomínam nielen na zážitky s kamarátmi, ale aj na túto nepríjemnú 

skúsenosť, na ktorú už odstupom času spomínam s úsmevom. Vtedy nám veru 

nebolo všetko jedno! Bolo to pre nás ponaučenie, druhýkrát sme boli opatrnejší. 

                                                                                   Martin Fojtík, I. AN D 

 

Vtedy som si uvedomil, že na to mám 

 (rozprávanie) 

 Je len veľmi málo momentov v mojom živote, kedy si kladiem otázku: 

„Mám na to?“ Ako jedináčik som mal vždy všetko ako na zlatom podnose. Prvý-

krát som si túto otázku položil na plaveckom výcviku. Niečo si pamätám ja 

a niečo mi pripomenula moja mama. Rád sa s vami podelím o tento príbeh. 



  

Ako malý som bol veľmi aktívne dieťa. Vymýšľal som veľmi unáhlené a často 

nebezpečné kúsky, pri ktorých som sa mohol zraniť. Po dlhej dobe rozmýšľania 

mojich rodičov o tom, ako využiť moju energiu pozitívne, dali ma do plaveckého 

klubu. Bolo to pre mňa niečo nové a nepoznané. Pri vstupe do plaveckého pro-

stredia sa mi prihovorila veľmi milá staršia pani, ktorá ma vzala pod svoje 

ochranné trénerské krídla. Oboznámila ma s pravidlami, ktoré treba dodržiavať 

a ukázala mi trofeje, ktoré môžem tvrdým tréningom získať. To navodilo tú 

správnu motiváciu, pri ktorej som si prvýkrát položil otázku: „Mám na to, aby 

som získal aj ja takéto plavecké trofeje?“ 

  Prvé tréningy boli veľmi nudné. Najskôr sme začali rozcvičkou na suchu 

a potom sme išli do vody. Tu sme sa prvé týždne učili nebáť sa vody. Oboznamo-

vali sme sa so správnou technikou dýchania vo vode, neskôr sme sa začali potá-

pať a následne sme s asistenciou trénerov získavali plavecké schopnosti. 

 Moja tvrdohlavá povaha mi však bránila vo výraznejšom pokroku. Plavecký 

výcvik mi trval dlhšie, ako bolo vhodné na prestup do plaveckého klubu. Mnohí 

spoluplavci už plavecký výcvik dávno opustili a ja som sa ešte stále trápil 

s prekonaním ani sám vlastne neviem čoho. Pamätám si, že ma neskutočne bavi-

lo potápanie, hľadanie predmetov na dne bazéna a pozorovanie sveta pod hladi-

nou vody. Tu som pozoroval ostatné deti ako plávajú, čo robia s rukami 

a s nohami. To mi pomohlo viac, ako keď som počúval rady trénerky. Po roku 

strávenom na plaveckom výcviku, už to chcela trénerka som mnou vzdať, ale veľ-

mi som ju na poslednej hodine prekvapil. Počas tejto hodiny nás na rozlúčku ne-

chala blázniť sa s deckami vo vode. Do vody nám nahádzala množstvo veľkých, 

navzájom prepojených penových dosiek, po ktorých sme mohli behať. Mne sa po-

darilo z tých dosiek dopadnúť do hlbšej časti bazéna, kde som nedočiahol na 

zem. To ma donútilo podvedome využiť všetky dovtedy získané znalosti. Vtedy 

som si uvedomil, že plávam. Moja myseľ v duchu vykríkla: „Mám to, ja viem plá-

vať!“ S radosťou som sa rozbehol za trénerkou, aby som sa jej pochválil. Zaťahal 

som ju za lakeť a povedal: „Pozrite, ja viem plávať!“  Položil som sa na hladinu 

vody a úplne bez cudzej pomoci som preplával, celú dĺžku bazéna. Trénerka na 

konci hodiny pristúpila ku mne a pochválila ma. Svoju radosť  prejavila slovami: 

„Konečne si sa to naučil. Budem rada, ak ťa budem môcť naďalej trénovať aj 

v plaveckom klube ako jedného z nádejných plavcov.“ 

 V plaveckom klube to už bolo omnoho náročnejšie. Ale všetka moja snaha 

sa nakoniec oplatila. Dostal som sa na niekoľko súťaží, z ktorých som si priniesol 

aj svoje vytúžené plavecké trofeje. Mám ich všetky odložené a pri pohľade na ne, 

rád spomínam na toto obdobie. 

                                                                                      Samuel Myšák, I BN S 



Marec -  mesiac knihy 

,,Klasika – kniha, ktorú ľudia chvália, ale nečí-
tajú.” (Mark Twain)  

Knihy nám pomáhajú rásť! Učia nás, predstavujú únik z reality, ukazujú, aký by svet mal byť. Knižné 

postavy sa stávajú našimi najlepšími priateľmi. Príbehy ako Harry Potter, Pán prsteňov, Malý princ a mnoho 

ďalších nás viedli od detstva až po dospelosť. Ukázali nám, ako by malo vyzerať priateľstvo, čo znamená lás-

ka, súcit, odvaha a že žiadna situácia nie je vopred prehratá.   

 

Čítanie kníh detí rozvíja slovnú zásobu, zlepšuje schopnosť čítať s porozumením aj neliterárne – fakto-

grafické texty, rozvíja schopnosť formulovať písomne svoje myšlienky, učí kritickému mysleniu, a to 

všetko pozitívne vplýva na budúce vzdelávanie. Zároveň rozvíja fantáziu, zvyšuje empatiu k druhým a 

môže byť zdrojom sociálneho učenia – napr. cez identifikáciu s hrdinom, ktorý je nositeľom morálnych 

postojov alebo ako príklad vyrovnávania sa s dôležitými míľnikmi dospievania a zvládania záťažových 

situácií. 

Správna kniha príde, keď ju potrebujete, aby Vás posunula ďalej! 



Dočkajú sa tento rok žiaci písomnej formy matu-

ritnej skúšky zo SJL a z cudzieho jazyka? 

Zohľadnia dištančnú výučbu??? 

„Maturitné testy použité v roku 2022 boli pripravené s ohľadom na dištančné vzdelávanie. Testy zo sloven-
ského jazyka a literatúry oproti predošlým rokom zostavovalo viac odborníkov a kontrolovalo ich 15 recen-
zentov, oproti bežnému počtu 4 či 5. Navyše testy posudzovali aj učitelia stredných škôl s ohľadom na diš-
tančné vzdelávanie. Tí sa zhodli, že testy sú vhodné a môžu byť zadané maturantom v tomto školskom ro-
ku,“ priblížil šéf rezortu školstva Branislav Gröhling.   



Svetový deň vody 
Už viac ako dvadsaťpäť rokov si každoročne 22. marca pripomíname dôležitosť vody v našich životoch v rámci Svetového 
dňa vody, ktorý sa nepretržite oslavuje od roku 1993. Cieľom tohto dňa je tiež zvyšovať povedomie o skutočnosti, že stá-
le 2,2 miliárd ľudí nemá prístup k nezávadnej pitnej vode. 

Každý môže urobiť niečo, aby pomohol zachrániť planétu Zem. Jednoduchým krokom, ktorý môže 

urobiť každý okamžite, je neplytvať vodou. Nedostatok vody už postihuje štyroch z desiatich ľudí. 

Štyri kroky ku zmene, začnime od seba! 

 Sprchujte sa len päť minút – Až 80 % odpadovej vody sa nespracováva, takže kratšie sprchy sú skvelým spôsobom, ako 
ušetriť tento vzácny zdroj. 

 Jedzte viac jedla zloženého z rastlín – Zmeny v stravovaní, ktoré obsahujú viac rastlinných potravín a udržateľné potra-
viny pochádzajúce zo zvierat, by mohli znížiť emisie skleníkových plynov až o 8,0 gigaton ročne oxidu uhličitého. 

 Nevyhadzujte ešte jedlé potraviny a jedlo - Odhaduje sa, že 1/3 všetkých potravín vyrobených na celom svete sa vyho-
dí. Zníženie plytvania potravinami znižuje dopyt poľnohospodárstva po vode, ktoré je jedným z najväčších jej spotrebi-
teľov. 

 Vypnite všetky technológie zo spánkového režimu - V súčasnosti je 90 % výroby energie náročné na vodu. Vypnutím 
našich zariadení, keď ich nepoužívame, sa spotrebuje menej energie a tým sa šetria zdroje. 

 



22. MAREC 2022 SVETOVÝ DEŇ VODY 
 

„Cenu vody objavíš len keď vyschnú studne“. 
 

Voda je základnou podmienkou všetkého života. Je nenahraditeľná, nezameniteľná, ži-

votne dôležitá. Preto sme si aj my v škole pripomenuli jeden konkrétny deň – 22. 3. 

 

 
 

 

Najskôr však trošku histórie... 

 

Prvýkrát bol Svetový deň vody vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov v roku 

1992 na konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji, ktorá sa konala v Rio de Janeiro v Brazílii a pripadol 

na 22. marec 1993.  

 

Aktuálnosť a význam Svetového dňa vody sú dané aj skutočnosťou, že viac ako dve miliardy ľudí na svete 

trpia nedostatkom pitnej vody, nemajú prístup k vode.  

 

Témou Svetového dňa vody 2022 je „Podzemná voda“. Cieľom tohtoročnej kampane je vysvetliť životne dô-

ležitú úlohu podzemnej vody vo vodných a sanitačných systémoch, poľnohospodárstve, priemysle, ekosysté-

moch a adaptácii na zmenu klímy.      

 

Svetový deň vody je kľúčovým pre zameriavanie pozornosti okrem iného na: 

- určenie problémov týkajúcich sa zásobovania pitnou vodou, 

- zvýšenie povedomia verejnosti o dôležitosti zachovania a ochrany zdrojov vody a pitnej vody, 

- zvýšenie účasti a spolupráce vlád, medzinárodných agentúr, mimovládnych organizácií a súkromného sek-

toru na organizácií osláv Medzinárodného dňa vody. 

 

Prístup k pitnej vode je základom pre zachovanie verejného zdravia. Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN 

z roku 2010 uznala „právo na bezpečnú a čistú pitnú vodu a sanitáciu ako ľudské právo, ktoré je podmienkou 

plnohodnotného života a uplatňovania všetkých ľudských práv“.  

 

, 

   



Vedeli ste, že... 
 

- 1% nedostatku vody v tele spôsobuje smäd,  

- 5% nedostatku vody v tele zapríčiňuje teplotu, 

- 10% nedostatku vody v tele prestávajú pracovať obličky, opúcha jazyk a svaly dostávajú kŕče. Človek nedokáže 

chodiť. 

- pri strate viac ako 20% vody v tele prestávajú pracovať orgány, koža začína praskať a často môže nastať smrť,  

- na výrobu jedného bavlneného trička sa môže spotrebovať až 2700 litrov vody,  

- žirafy prejdú väčšie vzdialenosti bez pitia vody ako samotné ťavy, 

- priemerne využije jedno spláchnutie toalety až 6 litrov čistej a pitnej vody, 

- voda nedokáže dobre absorbovať červenú časť viditeľného spektra, a preto je modrá, 

- umývanie riadu ručne využije až 7x viac vody ako moderné umývačky riadu, 

- ľad, ktorý vám dajú do drinku vo Fast Foode, je často viac znečistený ako voda z toalety, 

- 50 pohárov pitnej vody sa využije na vypestovanie pomarančov potrebných na jeden pohár pomarančového 

džúsu. 

- v Peru sa nachádza špeciálny bilboard, ktorý absorbuje vlhkosť zo vzduchu a premieňa ju na pitnú vodu,  

- život v blízkosti vody vás podľa štúdií robí šťastnejším, pokojnejším a viac kreatívnym. 

 

 

Študenti 3.A si pri tejto príležitosti na hodine 

slovenčiny vytvorili krásne kaligramy práve 

s témou vody. A ako to dopadlo? Pozrite sa 

sami!  

Mgr. Lucia Brídziková 



Exkurzia 

Automobilové opravovne MV SR, a.s. 

Dňa 4. 3. 2022 sa naši žiaci, študujúci odbor - mechanik hasičskej techniky, zúčastnili exkurzie v Auto-

mobilových opravovniach Ministerstva vnútra SR, a.s. Žilina, kde mali možnosť bližšie vidieť prevádz-

ku autoopravovne, hasičskú techniku, výstroj a výzbroj hasičov, ako aj jednotlivé výcvikové priestory, 

ktoré si chceli hneď otestovať.  Na záver exkurzie boli svedkami hasičského zásahu, kde hasiči pred-

viedli ukážku vyslobodenia osôb z havarovaného automobilu a uhasenie požiaru. 
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Tatra Kopřivnice 
(exkurzia) 

 
V dňoch 14. – 18.03. 2022 sa ôsmi žiaci našej školy, žiaci učebných odborov  autoopravár-

mechanik a autoopravár-elektrikár, zúčastnili odbornej stáže v rámci projektu Tatra do škôl. Škole-
nie sa realizovalo v školiacom stredisku Tatra Kopřivnice i priamo vo výrobnom závode. 

Cieľom odbornej stáže bolo získať všeobecný prehľad, rozšíriť vedomosti žiakov 
a v neposlednom rade poukázať na nutnosť neustálej modernizácie, ktorá je nevyhnutná nielen pri 
výrobe nákladných vozidiel, ale aj pri ich údržbe a oprave.  

Odborný inštruktor oboznámil žiakov nielen s históriou a  postupným vývojom, ale aj so sú-
časným výrobným programom. V odborných učebniach mali žiaci možnosť vidieť rezy funkčných 
jednotlivých agregátov, ich zloženie a fungovanie. Veľký záujem zo strany žiakov bol o predvádza-
nie výučbových funkčných panelov, vzduchových, hydraulických a elektronických systémov vozidla. 
Neskôr boli žiaci oboznámení s celkovou koncepciou náprav na vozidlách Tatra, a to prostredníc-
tvom odborného výkladu i praktickou ukážkou používaných typov náprav, ich konštrukciou 
a prepojením. Veľmi zaujímavá bola prednáška súvisiaca s prácou podvozku, ktorá bola doplnená 
i o ukážku Tatry, konkrétne na funkčnom modeli v reze. Znázornená bola jeho činnosť, samotný 
prenos krútiaceho momentu, činnosť čelného diferenciálu, či radenie uzávierok. Tatra nezaostala 
ani v oblasti odpruženia už legendárneho podvozku od nadstavby pomocou vzduchových vankú-
šov, čo výrazne ovplyvnilo komfortné jazdné vlastnosti aj v ťažkom teréne. Veľmi zaujímavá bola 
časť školenia o možnostiach využitia motorov Paccar, Cummins a neodmysliteľne motora Tatra,  
ako aj splnenie noriem Euro 5, príp. Euro 6.  

Nepochybne pre žiakov bol najzaujímavejší 3. deň odbornej stáže. Každý jeden žiak absol-
voval dynamickú jazdu na testovacom polygóne Tatra Trucks. Inštruktori svojimi jazdami 
v jednotlivých testovacích úsekoch predvádzali takmer neobmedzené možnosti súčasných moder-
nizovaných podvozkov. Žiaci sa povozili na špeciálne upravenom terénnom vozidle Tatra, ktoré si 
ich okamžite získalo. Vzhľad vozidla či prostredie  ešte viac umocnil zážitok z jazdy.  

Neodmysliteľnou súčasťou stáže bola i prehliadka unikátnej zbierky cca osemdesiatich pod-
vozkov a vozidiel Tatra v bohato navštevovanom múzeu pre nákladné automobily. 

Žiaci navštívili samotnú výrobnú halu, kde sa skladajú vozidlá do finálnej podoby. Nakoľko 
je to kusová výroba, mali možnosť vidieť zrod viacerých typov nákladných vozidiel Tatra v jeden 
deň. Po naštartovaní úplne nového vozidla sa žiaci presunuli na jednotlivé diagnostické pracoviská, 
kde sa vykonáva kompletná diagnostika a základné nastavenia pred 1. skúšobnou jazdou. Dá sa 
povedať, že sa  žiaci stali súčasťou výrobného procesu.  Nad rámec plánovaných aktivít organizá-
tor tejto stáže vybavil pre žiakov vstup do dielní, kde sa skladajú motory Tatra, testujú sa na záťa-
žovej stolici, no ukázal im aj dielne, kde sa skladajú prevodovky a prídavné prevodovky zn. Tatra.  

Posledný deň odbornej stáže bol zameraný na ukážku, popis jednotlivých častí a činnosť 
automatických prevodoviek montovaných do vozidiel zn. Tatra. Využitie automatických prevodoviek 
Allison, ZF Traxon, ZFEco Split je ďalším dôkazom snahy Tatry kráčať s dobou a využívať najmo-
dernejšie trendy v automobilovom priemysle. 

Musím skonštatovať, že táto odborná stáž ďaleko prevýšila naše očakávanie. Po celý čas 
prevládala veľmi živá odborná diskusia v priateľskej atmosfére. Odborní pracovníci školiaceho stre-
diska, dokonca i radoví zamestnanci veľmi ochotne vysvetľovali, ukazovali a trpezlivo odpovedali 
na otázky kladené žiakmi. Na druhej strane musím pochváliť i našich žiakov, ktorí boli veľmi discipli-
novaní. 

Zážitkové učenie podnecuje vlastný záujem žiaka, sociálnu interakciu, emocionálnu anga-
žovanosť, fyzickú aktivitu či uspokojenie z dobrého výkonu. Zážitková edukácia, toto je jedna 
z foriem vyučovania, ktorou by sa malo uberať naše odborné školstvo, aby bolo skutočne moderné, 
prínosné a zaujímavé.    

 
                                                                                               (Rudolf Križan, majster OV) 





Deň učiteľov – 28. marec 

UČITEĽOM 

Nenúť ma pohasnúť pre moje súženie, 
dovoľ mi spomínať na tvoje ľúbenie. 
Nedaj mi trápiť sa nad tichou samotou, 
dovoľ mi usmiať sa nad tvojou milotou. 
 
Nenechaj čakať ma na dlhé veky, 
prinúť ma nerobiť nikomu prieky. 
Nauč ma nekarhať, cítiť a milovať, 
oddeľ ma od hriechov, je na nich inovať. 
 
Pridaj mi srdečnosť, preber ma k životu, 
vezmi mi rúhanie, závisť a clivotu. 
Nemuč ma lúčením, odchodom častým, 
hladkaj ma spôsobom, len tebe vlastným. 
 
Zaveď ma do raja, nauč ma lietať, 
nepusť ma k skaliskám, nad čiernu priepasť. 
Otvor mi obzory, méty a nádeje, 
uzamkni nenávisť, závisti pereje. 
 
Priuč ma poznaniu, nádhere zrenia, 
nepripusť zákernosť môjho prebudenia. 
Až ma to naučíš, vrátim sa k tebe, 
natriem ti pokoru na bielom chlebe.  

 

 



Posedenie pedagogických i ne-

pedagogických zamestnacov 



Reprezentatívne priestory kasárne na Trenčianskom hrade sa počas Dňa učiteľov stali de-
jiskom udeľovania ocenení pedagó- gom z inštitúcií, kto-
ré zriaďuje župa. Okrem stredných škôl je to aj Krajské centrum 
voľného času v Trenčíne, ktorého bývalá riadi- teľka Renáta Bieliko-
vá ukončila svoju životnú púť v minulom roku. Ocenenie jej bolo 
udelené in memoriam. Z rúk predsedu TSK Ja- roslava Bašku si pre-
vzalo plaketu celkom 15 laureátov. „Vzdelanie má moc pestovať 
a tvoriť charakter človeka či pomôcť mu formo- vať jeho budúcnosť. 
Svojimi poznatkami dokážete mladým ľuďom rozširovať obzory a za to vám patrí vďaka nie 
len v tento deň, ale počas celého roka," povedal župan. 

Všetkým srdečne gratulujeme a ďakujeme za neúnavné nasadenie 
v ušľachtilom pedagogickom povolaní. Z našej školy bol ocenený 
Roman Suchár, majster OVY.  

————————————————————————————- 

 41. ročník medzinárodnej stavebníckej výstavy Coneco 
Stavebný veľtrh Coneco sa niesol v znamení kvality, udržateľnosti a úsporných riešení... 

Realizácie stavieb, technológie, konštrukcie, stavebné materiály a komponenty, technické zariadenie budov, ale aj vnútorné 

vybavenie vrátane dizajnových prvkov do interiéru – prierez celým odvetvím stavebníctva od stredy 23. marca do soboty 
26. marca v bratislavskej Inchebe predstavíilo 41. medzinárodný veľtrh stavebníctva Coneco. 

 

Medzi nimi boli riaditelia aj učitelia župných stredných 
škôl. Jedno ocenenie bolo udelené in memoriam. 
Vzdelanie má veľkú moc, upozornil predseda TSK.  

Kraj počas Dňa učiteľov ocenil 15 

významných pedagógov 



Školské kolo recitačnej súťaže  HK 

 
Keď vôľa príde, 

chopím sa i lýry, 

čo aká je, 

bo srdcu potreba... 

                                 (P. O. HVIEZDOSLAV)  

 

 

1.miesto: Ján Bazala 

2.miesto: Jakub Lazovan 

3.miesto: Matúš Bočínec, Rastislav Cíbik 



KURZ ŠTÁTNEHO JAZYKA 

Pre deti cudzincov sa na odstránenie jazykových bariér organizujú zá-

kladné a rozširujúce kurzy štátneho jazyka.  

Výnimkou nie je ani naša škola, v ktorej prebiehal základný kurz cudzie-

ho jazyka pod vedením PhDr. Anny Zmečkovej s vyštudovaným vyučovacím 

jazykom ruským.  

 Túto možnosť využili nielen deti, ale i dospelí ubytovaní v priestoroch 

školského internátu SOŠ. 



Pomoc pre Ukrajinu 
 

Volám sa Samuel Osrman, som žiakom I.BN S (stavebníctvo) a zároveň pôsobím aj ako člen DHZ 
v Lednických Rovniach.  Hneď v prvý deň vypuknutia vojny na Ukrajine sme sa s celým tímom 
DHZ zapojili do zbierky potravín, hygienických potrieb či oblečenia. Podarilo sa nám vyzbierať 
množstvo vecí, ktoré boli hneď na druhý deň naložené do zberného auta, ktoré smerovalo k hrani-
ciam. V zbierkach sme pokračovali aj v ďalšie dni. Veľkým množstvom vecí sme naložili našu ha-
sičskú dodávku a vyrazili smer Ubľa. Priamo na mieste sme videli to množstvo ľudí, ktorí sa snaži-
li dostať do bezpečia. Ťažko slovami opísať ich rozpoloženie, plač, ten pohľad na malé deti. Týmto 
to však pre nás neskončilo. Cca 2 týždne po invázii Rusov na Ukrajinu sa nám podarili vybaviť 
dobrovoľnícke miesta na hraničnom priechode Ubľa. Netrvalo to ani deň a boli sme na mieste, 6 
členov DHZ. Čakala nás dlhá ,,šichta“, začínali sme o 07:00 hod. a končili o 19:00 hod. Mali sme 
zmiešané pocity pri pohľade na to množstvo ľudí. Ľudia neustále prichádzali, všetko museli zane-
chať doma a vziať si len to najnutnejšie. Nedalo mi neuvažovať nad sebou, čo by som robil ja, čo 
by som si vzal ja. Pre všetkých bolo nachystané občerstvenie, ktoré si mohli pokojne zjesť vo vy-
kurovaných stanoch. Takto sme pokračovali ďalšie 2 dni. Pomáhali sme im pri  registrácii, vybavo-
vaní sim-kariet, s batožinou prevozom a inými vecami. V posledný deň za nami prišla starostka 
Uble. Radi sme vyhoveli jej prosbe a naložili sme do kamiónu množstvo jedla, nápojov, šatstva, 
hygienických potrieb, hračiek, kočíkov. Vôbec nám nevadilo, že sa budeme domov vracať 
v neskorých nočných hodinách. V deň návratu sme začali riešiť ubytovanie pre utečencov v našej 
obci. Samotná obec podala pomocnú ruku, zapožičala nám veľké priestory, ktoré slúžili nielen ako 
sklad. Miestnosť sme vybavili kuchynskými potrebami, posteľami a i. Netrvalo dlho a poslali nám 
10 utečencov, medzi ktorými boli i deti. Boli sme ich vyzdvihnúť na stanici v Púchove. Prostredie, 
ktoré sme pre nich vytvorili sa im páčilo a dodnes sú u nás a samozrejme môžu rátať s našou po-
mocou. a my im neustále pomáhame. Po novom sme začali ako DHZ pomáhať ľudom v hmotnej 
núdzi tu v našom okolí. Obyvateľom zabezpečujeme potraviny a šatstvo. Zároveň obec zriadila 
účet na pomoc Ukrajine, na ktorý môžu ľudia dobrovoľne posielať peniaze,  ktoré budú plniť účel 
pomoci pre obyvateľov Ukrajiny.  
 
 
                                                                                                                       (Samuel Osrman, I.BN) 





Pri príležitosti Dňa Zeme – 22. apríl 2022 sa naša škola opäť zapojila do čiste-
nia svojho okolia, ktoré zorganizovalo mesto Považská Bystrica - Veľké jarné 
upratovanie mesta Považská Bystrica. Taktiež sa pravidelne zapájame do 
upratovacej akcie, ktorú zastrešuje občianske združenie Upracme Slovensko. 
Tento rok sa konalo pod názvom „Jarné susedské upratovanie 2022“.  

Ďakujeme všetkým žiakom, dobrovoľníkom, ktorí sa aj napriek miestami 
nepriaznivému počasiu pripojili k Jarnému upratovaniu, na ktorom sme 
sa pustili do boja s voľne pohodeným odpadom v našom okolí. Taktiež 
ďakujeme mestu Považská Bystrica za ich hmotnú pomoc. 

Zorganizovali sme upratovanie okolia školy a verejné priestranstvá pri-
ľahlej časti Považskej Bystrice. Trieda III.C s pani učiteľkou Ing. Luká-
čovou čistili priestory v okolí školy, chodník na  sídlisko Rozkvet. Boli 
sme prekvapení, koľko odpadu sme opäť vyzberali. 

Súčasne sme skrášlili aj okolie našej školy – SOŠ. Veľká vďaka patrí 
PhDr. Zmečkovej a Ing. Mgr. Šujanovej a žiakom II.A triedy za ich krea-
tívny prínos.  Našou snahou bolo vytvoriť príjemné a motivujúce prostre-
die pre našich žiakov. 

Veľké jarné upratovanie mesta Považská Bystrica         

Jarné susedské upratovanie 2022 



KAM V OKOLÍ POVAŽSKEJ KAM V OKOLÍ POVAŽSKEJ KAM V OKOLÍ POVAŽSKEJ 
BYSTRICE?BYSTRICE?BYSTRICE?   

   
 

SLOPNÁ — Ostrá Ma- lenica - 909 m n. 
m., Na Ostrú Malenicu sa možno do-
stať po zeleno značko-
vanom turistickom chodníku z obcí Slop-
ná (cca 5km) či Mojtín (cca 4km).  
 
 
 
 
 
PROSNÉ — náučné chodníky Zlatý kôň a 
Uhliská  
 
 
NIMNICA — vrch Holíš sa vypína 
nad kúpeľným mestom Nimnica, je 
vysoký iba 533 m.n.m., ale výhľa-
dy do údolia s vodnou nádržou 
Nosice sú úchvatné.. 
 
 
MILOCHOV — nenáročný šesťkilometrový okružný chodník 
bol otvorený v roku 2000. Prechádzka po ňom trvá približne 
3 hodiny pohodlnej chôdze a je vhodný aj pre menej zdat-
ných turistov či rodiny s deť- mi. Ces-
tou vás bude sprevádzať 8 in-
formačných panelov.  



KVÍZ O EURÓPSKEJ ÚNII č.2 
1. Ktorý z nich nie je súčasťou Európskej únie? 

   

a, Belgicko     b, Nemecko       c, USA 

 

2. Ktorý štát Európskej únie má takúto vlajku: 

    

a, Francúzsko    

b, Holandsko 

c, Luxembursko 

d, Litva 

 

3. Zoraď štáty EÚ v správnom poradí podľa vlajok: 

a,  b,  

  

c,  d,  

Dánsko 

Fínsko 

Švédsko 

Nórsko 

 

4. Ktorý štát Európy (nie je súčasťou EU) má na vlajke takýto symbol: 

a, Švajčiarsko  

b, Nemecko  

c, Lotyšsko  

d, Veľká Britá- nia  

 

5. Ktoré krajiny Európskej únie sa nazývajú krajiny V-4, čiže krajiny Višegrádskej štvorky? 

a, Česko, Poľsko, Rakúsko, Maďarsko 

b, Slovensko, Česko, Poľko, Maďarsko 

c, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Ukrajina 

d,Luxembursko, Holandsko, Belgicko, Francúzsko 

 

Správne odpovede: 1c, 2b, 3 a-Fínsko, b- Nórsko, c-Švédsko, d-Dánsko, 4a, 5b 



IUP — čo sa ukrýva za touto skratkou? 

Som žiačkou I. BNP. Študujem podľa IUP a priznám 

sa, že moje začiatky boli sprevádzané strachom ako  a 

či to vôbec zvládnem. Časom zisťujem, že moje obavy 

boli zbytočné, pretože mám veľmi dobrých spolužia-

kov, s ktorými si navzájom pomáhame a hlavne vý-

borných učiteľov, ktorí sa snažia urobiť všetko pre to, 

aby sa nám dobre študovalo. Sú chápaví, veľmi ľud-

skí, vždy ochotní podať pomocnú ruku. Veľmi sa mi 

páči ich prístup aj preto, lebo to nie je len o škole 

a učení, ale aj o ľudskosti. Vedia sa ma opýtať aj ako 

sa mám, či sa mi darí, či som zdravá, či všetkému ro-

zumiem.  A to je naozaj v dnešnej dobe veľmi vzácne! 

Viem, že ak niečomu nerozumiem, môžem sa hocike-

dy na nich obrátiť. Denné štúdium mne osobne chý-

ba, ale vďaka dobrým spolužiakom to tak veľmi nepo-

ciťujem. No ako nevýhodu vidím chýbajúci osobný 

kontakt. Z vyučovacej hodiny som si vždy veľa zapa-

mätala a odniesla, teraz to nie je možné. No keďže 

mám 2 deti, denné štúdium nie je pre mňa reálne.  Mo-

jím cieľom je dorobiť si maturitu a za ním si aj svedo-

mito idem.  

  

Lenka 

Zdenka 

Som žiačkou I. BN P. Študujem podľa IUP a pri-

znám sa, že som sa dlho odhodlávala, či vôbec za-

čať. Nebolo jednoduché rozhodnúť sa, no teraz 

viem, že to bolo správne rozhodnutie. Popri štúdiu 

pracujem, mám 2 školopovinné deti a akoby to ne-

stačilo, pripravujem sa na skúšky z autoškoly. Na-

koľko moje deti chodia do školy, veľa svojho voľ-

ného času venujem práve im. Niekedy sa stane, že 

mi pomôže aj môj syn, ktorý je už žiak 1.ročníka na 

strednej škole. Hlavne technológie mi robia dosť 

veľký problém. No som húževnatá a cieľavedomá. 

Chcem poďakovať mojej rodine za podporu a po-

moc a pedagógom za ich pochopenie.  Prvý rok je 

za mnou a ja sa opäť po rokoch teším na letné 

prázdniny!  



 

 

Škola  ma bavila, a to mi zostalo dodnes. No už nemám 15, ale 30. V tomto veku si 
viac uvedomujem význam vzdelania. Priznávam, že štúdium podľa IUP nie je jedno-
duché a už vôbec nie s deťmi. Ako matka mám veľa iných povinností ako starostli-
vosť o deti, domácnosť, chodím do práce a samozrejme samotnú školu. No keď člo-
vek chce, všetko sa dá!  Učím sa väčšinou neskoro večer, keď mi deti zaspia. Nároč-
nosť vidím v tom, že je to viac-menej samoštúdium, nenahradí to výklad pedagógov. 
Je to naozaj veľký rozdiel. No učitelia v škole sú veľmi ústretoví, vedia mi veci vy-
svetliť, za čo som im veľmi vďačná! Som rada, že som urobila tento krok a vydala 
som sa na túto cestu. Veď dnes je už maturita samozrejmosťou.  

Katarína 

Erika 

Volám sa Erika a mám 46 rokov. Po materskej dovolen-
ke som nastúpila do práce na obecnom úrade v jednej 
nemenovanej dedinke. Som vyučená predavačka bez 
maturity, čo je na úrade trošku problém. S manželom 
sme sa radili, čo urobiť, aby som si túto prácu udržala. 
Ostávala jediná voľba, urobiť si maturitnú skúšku. Na 
dennú formu štúdia nemám popri práci a rodine čas. 
Máme dve deti vo veku 10 a 12 rokov. Syn aj dcéra sa 
venujú športom a iným krúžkom, manžel podniká v do-
prave, tak celá domácnosť ostáva na mne. Som veľmi 
rada, že vaša škola umožňuje aj externé štúdium. Mož-
no si niekto povie, že maturitu si má človek urobiť už v 
mladosti, ale my sme ešte tá  staršia ,,Husákova“ gene-
rácia, kedy sa to bralo trošku inak. My spolu s manže-
lom máme trošku iný názor. Podľa nás má mladý človek 
robiť všetko, čo ho v mladosti baví a školu si môže uro-
biť aj ako 46-ročný. Máme za sebou už skoro jeden rok 
štúdia, pravdupovediac nie je tých úloh a skúšok až tak 
veľa, ale neraz nám napadne myšlienka, či to dobojuje-
me do úspešného konca. Aj keď nevieme ako to dopad-
ne, nikdy nebudeme ľutovať, že sme sa do toho pustili.. 
A všetkým, čo nad tým rozmýšľajú, radíme: ,,Choďte do 
toho, veď žijeme len raz a človek sa musí učiť celý ži-
vot!“ 



Voľnočasové aktivity 

Alex Kučera, I.A M 

Downhill alebo zjazd je časová disciplína v horskej cyklistike zaraďovaná medzi extrémne športy. Do-
wnhill sa koná na tratiach so stálym klesaním. Ako názov napovedá, downhill sa koná na strmých sva-
hoch, ktoré ponúkajú vysoké rýchlosti a takisto množstvo skokov a prekážok. Trať je stanovená po kaž-
dej strane páskami a väčšina z nich sa dá prejsť za dve až päť minút. V súčasnej dobe sa tieto závody 
neodohrávajú len v lesoch a prírodnom teréne, ale usporadúvajú sa aj mestské podujatia, ktoré sa vy-
značujú zjazdmi zo schodísk, či skokmi ponad umelo vytvorené rampy.   

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Casovka&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Horsk%C3%A1_cyklistika&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Extr%C3%A9mny_%C5%A1port&action=edit&redlink=1


Kristián Kalamen, I.A M 

Motokros je druh motocyklového športu. Preteky sa jazdia na uzavretých terénnych tratiach 
a motocykle sú špeciálne konštruované pre jazdu v teréne. Najväčšími výrobcami motokroso-
vých strojov sú Husqvarna, Honda, Kawasaki, KTM, Suzuki a Yamaha. Rozdeľujú sa do výkono-
vých kategórií podľa kubatúry. 

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Motocyklov%C3%BD_%C5%A1port&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Motocykel
https://sk.wikipedia.org/wiki/Husqvarna
https://sk.wikipedia.org/wiki/Honda
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kawasaki
https://sk.wikipedia.org/wiki/KTM
https://sk.wikipedia.org/wiki/Suzuki
https://sk.wikipedia.org/wiki/Yamaha
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Kubat%C3%BAra&action=edit&redlink=1


Dávid Suchánek, I.A H 

Horská cyklistika je šport jazdy na bicykloch v teréne, často v drsnom teréne, zvyčajne pomocou špe-
ciálne navrhnutých horských bicyklov. Horské bicykle zdieľajú podobnosti s inými bicyklami, ale ob-
sahujú funkcie určené na zvýšenie trvanlivosti a výkonu v drsnom teréne, ako sú vzduchové alebo 
cievkové nárazy používané ako zavesenie, väčšie a širšie kolesá a pneumatiky, silnejšie rámové ma-
teriály a mechanicky alebo hydraulicky ovládané kotúčové brzdy. Horská cyklistika môže byť vo vše-
obecnosti rozdelená do piatich rôznych kategórií: cross country, trail riding, všetky hory (tiež označo-
vané ako "Enduro"), zjazd a freeride a i. 

Nicolas Mikuška, I.A H 

Jazda na štvorkolke je jednoduchá a vzrušujúca zároveň. Na off road dráhach si vyskúšate vaše limity a 
zručnosti a je len na vás, ako sa s ňou popasujete.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Bicycle
https://en.wikipedia.org/wiki/Mountain_bikes
https://en.wikipedia.org/wiki/Cross-country_cycling
https://en.wikipedia.org/wiki/Trail_riding#Mountain_biking
https://en.wikipedia.org/wiki/Enduro_(mountain_biking)
https://en.wikipedia.org/wiki/Downhill_cycling
https://en.wikipedia.org/wiki/Freeride_(mountain_biking)


Monika Petreková, I.B TAP 

 

 

Výtvarné umenie je pre našich žiakov forma oddychu či vyplnenia voľného času. Nenavštevo-
vali žiadnu umeleckú školu, maľujú si predovšetkým pre radosť. 

Miroslav Weber, IV. A 



Školský časopis - ŇÚS 
Vydávanie časopisu má na škole niekoľkoročnú tradíciu. Zo záznamov školskej kroniky sa dozve-

dáme, že žiaci prejavili svoju záujmovú činnosť v časopise Študentské ŇÚS po prvýkrát 

v školskom roku 1993/1994.  Viedla ho vtedy na našej škole začínajúca profesorka Mgr. Adriana 

Vendrinská spolu s Katarínou Gajdošíkovou. V súčasnosti sa venuje tvorbe školského časopisu 

profesorka Mgr. Martina Šištíková. 



  DEŇ MATIEK 
Ján Smrek: Syn hovorí o matke 

 

 Moja matka je taká žena,  

 čo strašne mladé srdce má. 

 Kde teraz je? Či sa jej sníva? 

 Či slepá je? Či vidí ma? 

 

 Či vravieť mám o svojej mat-
ke? 

 Či o jej láske vravieť mám? 

 Ja brázda som, jej čelo hladké. 

 Ona je husľa, ja len hrám. 

 

 Ach, moja matka učila ma, 

 jak miluje sa pekná žena! 

 Ona mi bola láska sama, 

 lupeň a kvet a mliečna pena. 

 

 Nesvitni, ráno, v dnešný deň. 

 Ja nechcem jas, čo deň  mi nú-
ka. 

 Lebo ja mám svoj dlhý sen. 

 V ňom matky mojej tvár i ruka. 

 

 Tá ruka teraz drží ma. 

 Vraví mi: Syn môj, nezaspávaj! 

 Som tvoja diaľka, rozvlň ma. 

 Som tvoje more, po mne plá-
vaj. 

 

 Som tvoje oko, cez mňa hľaď, 

 a cez mňa zaplač, ak si smutný. 

 Ak budeš mdlý, sa ku mne vráť  

 a ostaň vo mne, v svojej studni. 



„Tretiacka exkurzia“ 
Religionistika – svetové náboženstvá  

  

Dozvedeli sa, aký je rozdiel medzi religionistikou a teológiou. Poznali význam pojmov kult, totem či al-

mužna. Zoznámili sa aj so zakladateľmi jednotlivých náboženstiev na celosvetovej úrovni.  

Zaujali ich informácie o šamanstve, extáze, nirváne a rôznych indiánskych či rastafariánskych obra-

doch a rozmanitom prístupe národov k ich náboženským pamiatkam a písomnostiam.  

Aj touto cestou by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať celému múzeu za príjemne strávenú hodinu 

občianskej náuky, ktorá bola  pútavá, zaujímavá, kreatívna a najmä poučná a prínosná.  

Veľmi sa tešíme na ďalšiu spoluprácu!  

                                                                                                                                                (Mgr. Lucia Brídziková) 



Praktická časť odbornej zložky MS 
Všetci žiaci úspešne absolvovali PČOZ MS. Zo začiatku síce dominoval stres, no ten postupne začal zo 

žiakov opadať a tí sa napokon smelo pustili do obhajoby svojich prác. Okrem samotnej obhajoby muse-

li preukázať i svoje teoretické znalosti z jednotlivých oblastí. 

 

Ústna časť MS 
Maturanti absolvovali internú časť maturitnej skúšky. Ústna časť "skúšky dospelosti" sa na jednotli-
vých stredných školách uskutočnila v termíne od 23. mája do 10. júna. V našej škole viacerí žiaci 
úspešne absolvovali maturitnú skúšku, no zopár žiakov si ju zopakuje v septembri. Týmto žiakom 
držíme palce a veríme, že aj im sa podarí absolvovať maturitnú skúšku, hoci v opravnom termíne. 



SLÁVNOSTNÉ VYRADENIE 

ABSOLVENTOV ŠKOLY 

V máji sme naposledy v priestoroch školskej jedálne privítali našich štvrtákov  a žiakov nadstavbo-

vého štúdia. Spolu s vedením školy a s tr. p. učiteľkou Ing. Annou Vojčíkovou zaspomínali na pre-

došlé roky, ktoré boli oproti tým iným oveľa zložitejšie. Žiaci si prešli netradičnou formou vyučova-

nia kvôli epidemiologickým opatreniam. Študovali prevažne dištančnou formou vyučovania, čo 

bolo omnoho zložitejšie. Napriek tomu to zvládli  a my im budeme držať palce na ich ďalšej ceste 

životom.  

Myšlienka na záver: 

,,Nemusíte byť v niečom skvelí, aby ste začali. Ale musíte začať, aby ste sa stali skvelými.“ 



Záverečné 
skúšky III.C 

III.B 



Tento projekt založili riaditelia považskobystrických firiem v roku 2011 s cieľom podporiť mladých 
talentovaných ľudí z nášho mesta a dať im šancu prezentovať ich talent na verejnosti.  

FUTBAL 

GRAFICKÉ NÁVRHY 

SKATEBOARDING 

FUTBAL 

DOWNHILL 

PRÁCA S DREVOM 



Tento rok prebieha už 10. ročník súťaže Mladý talent PB. Tento projekt založili riaditelia považsko-
bystrických firiem v roku 2011 s cieľom podporiť mladých talentovaných ľudí z nášho mesta a dať 
im šancu prezentovať ich talent na verejnosti. Organizátorom projektu je Medeko nadácia, Orlové 
255, 017 01 Považská Bystrica, Ing. Kristína Lang. 
 
Z našej školy sa do súťaže zapojili 4 žiaci z I.A a 1 žiak z III.C: Peter Ernek, Alex Kučera, Lu-
káš Hrabovský, Tomáš Janota a Samuel Luliak 
 
Držíme im palce! 

Nominovaný bol i žiak z našej školy, Samuel 

Luliak. (III.C) 

Do súťaže boli zapojení aj štyria žiaci z I. A. 



Školské výlety 
TRIEDA I.A — Veľký Ma-
nín (890,6 m n. m.) je najvyšší 
vrch Súľovských vrchov. Leží približne 
4 km východne od Považskej Bystrice, 
na území CHKO Strážovské vrchy. Veľ-
ký Manín je pomerne husto zalesnený, 
vápencové bralá vystupujú vo východ-
nej časti masívu. Na vrchol nevedie ani 
značený chodník a prístup je tak mož-
ný len lesným chodníkom. Dominant-
ný vrch, viditeľný zo širokého okolia 
tak poskytuje len obmedzené výhľady 
z menších nezarastených častí.  

TRIEDA II.B — Kalvária 

v Považskej Bystrici 

MANÍNEC 

MANÍN 

TRIEDA II.C — MANÍNEC 

ÁTRIUM ŠKOLY 

OPEKANIE NA KALVÁRII 

TRIEDA I.BN — POSEDENIE V 

PIZZERII U JOHNYHO 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Metrov_nad_morom
https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BA%C4%BEovsk%C3%A9_vrchy
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kilometer
https://sk.wikipedia.org/wiki/Pova%C5%BEsk%C3%A1_Bystrica_(okres)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1nen%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblas%C5%A5_Str%C3%A1%C5%BEovsk%C3%A9_vrchy
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ve%C4%BEk%C3%BD_Man%C3%ADn#cite_note-mapa-2


Rozlúčka s našimi milými kolegyňami 

,,V živote sú začiatky i konce. A práve v na konci šk.r. 2021/2022 sa s nami lúčia RNDr. Jaroslava Jánošíková a Mgr. Adria-
na Vendrinská, aby žili svoj ďalší život v dôchodku a my im prajeme, aby na svojej ceste stretávali ľudí, ktorí budú im srd-
cu blízki, na ktorých sa vždy budú môcť spoľahnúť. Prajeme im veľa šťastia, zdravia, spokojnosti a lásky.  Veríme, že čas 
prežitý v školstve bol pre ne peknou spomienkou a dobrou skúsenosťou na celý ďalší život." 

Niečo sa končí  

a nie je to len rok. 

Slzy sa tisnú do očí -  

Jarka a Aďka idú na dôchodok. 

 

Zanechali po sebe hlbokú stopu, 

veď učili tu dlhý čas. 

Spoločné zážitky na srdce klopú, 

spomínať bude každý z nás. 

 

Mnoho síl venovali práci, 

povzbudivých slov rozdali tisíce. 

Ťažko z úst sa slová derú, 

nezabudneme nikdy, namojveru, 

na naše kolegyne. 

 

Nech aj ďalšie Vaše kroky, 

šťastné sú po dlhé roky! 

Dnes Vám patrí vďaka veľká, 

drahá Jarka, drahá Aďka! 



SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠKOLSKÉHO 

ROKA 2021/2022 

Koniec školského roka 2021/2022 sa niesol v slávnostnom duchu. Tak 
ako vždy i tento rok slávnostné ukončenie šk. roka prebehlo v priesto-
roch átria SOŠ. Na začiatku odznel príhovor pána riaditeľa Ing. Jána 
Kunovského a následne boli ocenení žiaci s výborným prospechom. 
Na záver p. riaditeľ všetkým poprial krásne nastávajúce prázdninové 
dni, veľa zábavy a zároveň, aby sa všetci plní energie a zdravia vrátili 
v septembri do školských lavíc. 



HURÁÁÁ PRÁZDNINY!!! 

Letné prázdniny sú dlhé školské prázdniny v lete. Pre základné a stred-

né školy na Slovensku spravidla trvajú od začiatku júla do kon-

ca augusta, Viete,  že veľké prázdniny mali deti pôvodne 

v septembri a októbri, no reformátor cisár Jozef II. ich v ro-

ku 1787 presunul na letné mesiace júl a august? 

Redakcia časopisu ŇÚS Vám želá krásne prázdniny! 

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0kolsk%C3%A9_pr%C3%A1zdniny
https://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAl
https://sk.wikipedia.org/wiki/August
https://sk.wikipedia.org/wiki/September
https://sk.wikipedia.org/wiki/Okt%C3%B3ber
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_II._(Sv%C3%A4t%C3%A1_r%C3%ADmska_r%C3%AD%C5%A1a)
https://sk.wikipedia.org/wiki/1787
https://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAl
https://sk.wikipedia.org/wiki/August

