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PONDELOK- 15.11.2021 

-dostali sme BOZP 

-prvy deň sme boli v škole 

-na prvej hodine sme sa učili o elektrickej 
energií (upraveno) 

-na druhej hodine sme skúšali simuláciu 
zapájania el. obvodov v PC programe 

-na tretej hodine sme skúšali základy 
programovania v programe cratch 

-na štvrtej hodine sme opakovali učivo 
z prvého ročníka zo základov 
strojárstva 

-po škole sme boli na prehliadke mesta 

 

 

 



UTOROK 16.11.2021 

-v utorok sme boli prvý krát na 
praxi 

-ako prvé sme mali BOZP 

-potom sme sa učili 
kontrolovať svtrekovače 

-keď sme zistili ktorý 
vstrekovač je pripchatý tak 
sme všetky dali vyčistiť 
ultrazvukom 

-po vyčistení a opätovnom 
otestovaní sme zložili auto a 
vyskúšali ho- všetko fungovalo 

-deň sme ukončili v kúpeľoch 

 



STREDA 17.11.2021 

-v stredu sme boli v 

technickom múzeu 

-potom sme mali prehliadku 

mesta 

-väčšina z nás sme prvý krát 

cestovali električkou 

 



ŠTVRTOK 18.11.2021 

-vo štvrtok sme na praxi menili olej v 
manuálnej prevodovke 

-učili sme sa odbore názvy dielov na 
aute (upraveno) 

-na koniec sme preberali tlmiče 
(funkciu, typi, poruchy a opravy) 

-večer nás naši učitelia zobrali hrať 
bowling 

 



PIATOK 19.11.2021 

-v piatok sme boli v múzeu 
škodovky 

-tam nám opisovali históriu 
škodovky od založenia až po 
súčasnosť 

-hradec Králové vs Plzeň, 
vyhrali sme 7:4 



VÍKEND 20-21.11.2021 

-v sobotu sme mali voľný deň, tak sme 
oddychovali a večer sme išli na laser 
game 

-v nedeľu sme išli do rodiska Boženy 
Nemcovej aj s postihnutým 17-ročným 
chalanom 

-potom sme išli na motokáry 

-a večer na koncert vážnej hudby AVE 
MARIA 

 



PONDELOK 22.11.2021 

-v pondelok sme mali školu, na prvej 
hodine sme sa učili o chladenie a 
chladiacej sústave automobilov 

-na druhej sme mali základy 
elektrotechniky 

-na tretej hodine sme opakovali 
učivo o pružení a tlmení pružín 

-na poslednej sme pokračovali v 
rozrobenéj činnosti z prvej hodiny  

-vecer sme išli do telocvične a hrali 
sme stolný tenis 

 



UTOROK 23.11.2021 

-v utorok na praxi sme 

preberali diagnostiky 

-opravovali sme prívod paliva 

na skúšobnom modele 

-pracovali sme s osciloskopom 

 



STREDA 24.11.2021 

-v stredu sme " čítali zo schém" 

-učili sme sa testovať 
autobatérie 

-merali sme vstrekovače a 
lambda sondy osciloskopom 

-nastavovali sme svetlá 

 



ŠTVRTOK 25.11.2021 

-vo štvrtok sme boli pozrieť v 
karosárskom múzeu 

-potom sme pozreli krásy mesta 
a historický kostol 

-vecer sme si boli zahrať 
bowling 

 



PIATOK 26.11.2021 

-v piatok sme si skúšali šoférovať 
osobné auto, nákladné auto a 
motorku na trenažéri 

-potom sme si skúšali trenažér zvárania 

-po obede sme boli pozrieť v elektrárni 
hučák 

-večer sme boli v hvezdárni na ukážke 
3D vesmíru 

 



ČO MI TO PRINIESLO? 

 

Je ťažké vybrať najzaujímavejšiu/ najdôležitejšiu 

skúsenosť keďže ich bolo naozaj veľa zaujímavých. 

Určite má veľmi zaujali trenažéry zvárania a jazdy na 

nákladnom automobile. Potom väčšina aktivít z praxe 

ale najviac test vstrekovačov. Nakoniec mimoškolské 

aktivity- múzea, laser game, bowling, planetárium... 

 


