Zprávy z naší školy.
Zeptali jsme se na změnu jízdního řádu a přinášíme Vám exkluzivní
informace. Od 3. ledna 2013 nabude v platnost změna jízdních řádů. Odjezdy
autobusů: Terasa konečná č. 709 MHD v 14:15 hodin, Terasa konečná přes
autobusové stanoviště č. 710 v 14:18 hodin a na autobusové stanoviště
pojede linka č. 702 v 14:15 hodin. Ranní příjezd do školy vyřeší linka číslo 702,
která vyjíždí 7:33 hodin z železničního stanoviště, jedná se o přímý spoj. To znamená,
že nejede přes autobusové stanoviště a u školy bude 7:44 hodin. Od 3. ledna se změní
zvonění. Začátek vyučování v 7:55 hodin a konec výuky 14:05. Velká přestávka bude zkrácena
na 30minut. Šárka Némethová

Vánoční kanadské hry – 14. 12. 2012.

Už jste odevzdali vyplněnou přihlášku
na Vánoční kanadské hry? Pokud ne, tak spěchejte. Vyplněné přihlášky
můžete odevzdávat třídnímu učiteli nebo Mgr. Zuzaně Ligocké nebo Mgr.
Danutě Kantorové. Nezapomeňte na bojový pokřik a na nějaký out – fit
(převlek).

Omluva za překlep .

Velice nás mrzí špatné datování výročí Sametové revoluce.
Tímto se omlouváme všem studentům, pedagogům a dalším čtenářům. Uznali jsme, že
potřebujeme odborníka přes jazyk český a že naše články potřebují korekci. A proto
vítáme nového člena našeho týmu pana Mgr. Stanislava Mintěla. Ať se mu s námi dobře
pracuje.

Informace ze zasedání studentského parlamentu
28. 11. 2012. Hlavním tématem bylo zvolení předsedy studentského
parlamentu. Formou hlasování zvolili zástupci jednotlivých tříd svého
předsedu, jimž se stal Marek Macura z Ek2. Předseda parlamentu je zodpovědný
za komunikaci mezi studenty a vedením školy. Jeho úkolem je především pomáhat
studentům připravit a realizovat jejich iniciativy, vysvětlovat studentům kroky vedení
a naopak sdělovat vedení školy přání studentů. Marek si k sobě zvolil tzv. "Mobilní tým“
(žáci, které si zvolil a kteří mu budou vypomáhat při vedení studentského parlamentu).
Předsedu Studentského parlamentu můžete kontaktovat buď osobně v jeho třídě Ek2
na učebně č. 33, anebo také na Facebooku. Studentský parlament se také zabýval organizací
Vánočních kanadských her. Zástupci jednotlivých tříd se domlouvali na průběhu her. Vánoční
kanadské hry, budou probíhat na jednotlivých stanovištích, na kterých bude vždy stát jeden
z učitelů a jeden žák, proto se zástupci jednotlivých tříd domlouvali na tom, kteří žáci budou
stát u jednotlivých stanovišť. Budeme velice rádi, když při jakémkoliv dotazu či problému
budete kontaktovat náš studentský parlament. Redaktor: Šárka Némethová

Celoškolní soutěž, aneb soutěž o BORCE KANADY.

Která třída má
největší počet bodů? Body jsme mohli získávat v listopadovém sudoku, v olympiádě
v jazyce českém, v matematické soutěži konané v Čadci a v prezentaci svého oboru,
jako třída IN3 v soutěži instalatérů. Nejvíce bodů má třída EK3 (68 b.), těsně za ní se
umístila třída IN3 (55b.), a jako třetí třída EL3 (40 b.). Dosud nebyla bodována absence
a pořádek ve třídě. Pořadím ještě zamíchají body za vánoční výzdobu, Vánoční kanadské
hry a další. Sledujte informace umístěné na nástěnce naproti knihovny.
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Události měsíce prosince
Vydávali se za královskou rodinu, teď se moderátoři zhroutili
Australská rozhlasová stanice, která je terčem kritiky kvůli fingovanému telefonátu
do londýnské nemocnice kvůli těhotné vévodkyni z Cambridge, v neděli přislíbila,
že přezkoumá svá pravidla pro vysílání. Britská policie také kontaktovala australské úřady
kvůli případnému vyšetřování poté, co sestřička, která přijímala telefonát, byla nalezena
v pátek mrtvá.
Tajfun Bopha pustošil Filipíny
Přes dvě stě mrtvých si vyžádal tajfun, který zasáhl Filipíny. Bouře s větrem o rychlosti až 210
kilometrů v hodině udeřila nejsilněji na zemědělskou provincii Východní Davao, destitisíce
místních obyvatel musely opustit své domovy.
Metanol nepřestává škodit, další těžkou otravu hlásí Benešovsko
Benešovská policie prošetřuje případ těžké otravy metylalkoholem. V pondělí o tom Právo
informovala mluvčí policie Diana Škvorová.
Loni vydělala vlastníkům nejvíc Škoda Auto, ČEZ se propadl až na dno
Mladoboleslavska automobilka Škoda Auto přinesla v rámci České republiky svému
vlastníkovi největší finanční zhodnocení, konkrétně 7,91 miliardy korun, a na první místo se
vrátila po šesti letech. Vyplývá to z žebříčku firem na základě tvorby ekonomického zisku
(EVA). Na stříbrné pozici skončila stejně jako loni společnost T-Mobile Czech Republic (5,32
miliardy korun) a bronz brala Continental HR Tyres (3,57 miliardy korun). ČEZ skončil až
na samém dnu, konkrétně na 50 629. místě.
Od západu hrozí sněhové jazyky, v pondělí náledí
Velké mrazy, které v posledních dnech sužují českou kotlinu, už v neděli odpoledne povolí.
Zejména na řidiče však čeká jiná nástraha - frontální systém od západu přinese vydatné
sněžení se sněhovými jazyky, na horách se budou tvořit závěje. Upozornil na to Český
hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Demise ministra obrany Alexandra Vondry
Premiér Petr Nečas chce nové ministry obrany a dopravy. Změny ve vládě jsou podle něj
nutné. Nečas přinesl na Hrad demisi ministra obrany Alexandra Vondry. Prezident Václav
Klaus si nedovede představit, že se vicepremiérka Karolína Peake (LIDEM) stane přes noc
odbornicí na armádu a vojáci ji přijmou. Pochopit fungování ministerstva trvá vždy nějaký
čas, a překotné výměny ministrů proto nejsou dobré, míní Klaus.
Florbalový trůn opět patří Švédům. Odplatou dali Finsku 11 gólů! Češi zklamali a jsou až 7
Švédové jsou zpátky na trůnu! Ke zlatu navíc došli impozantním způsobem. Poté,
co s Finskem dvakrát za sebou ve finále mistrovství světa prohráli, zasadili tentokrát svému
rivalovi tvrdý direkt. Vítězství 11:5 se bude počítat mezi největší finské debakly historie.
Švýcaři na domácím šampionátu na třetí pozici. Češi skončili na sedmém místě a po 12 letech
se nezúčastnili boje o medaile, což je zklamání. Slováci na svém prvním mistrovství hned
za Českem.
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SOŠ TŽ oblečena do vánočního
Vánoční výzdoba.

V pondělí ráno 3. 12. začala
proudit naší školou kouzelná vánoční atmosféra.
Ve vestibulu stála krásná borovice, kterou nazdobili naši
studenti v trendu letošních Vánoc. Symbolem letošních
Vánoc by měl být sníh a led. Stromečky i adventní věnce by
měly být zasněžené. Velká část ozdob na stromeček bude
letos skleněná.
Kromě skla bude velmi důležitým
materiálem také papír a vlna. Ve vánoční náladě je také
jídelna, průchod mezi školou číslo jedna a číslo dvě. Kabinety
našich učitelů a naše třídy a dílny. Jako poděkování pro
všechny, kteří se podíleli na této výzdobě, bylo uznání
studentů na sociální síti Facebook. Vánoční výzdoba tříd byla
hodnocena 6. 12. čtvrtou vyučovací hodinu a stala se
vstupenkou na Vánoční kanadské hry. Další hodnocení
proběhne 11. 12. A jak hodnocení dopadlo? Hodnotiteli byli studenti studentského
parlamentu: Jiří Górný z HO4, Martina Havlíčková z EK3, Marek Macura z EK2, Adam Zogata
z IN1. My jsme se byli podívat, zda-li studenti hodnotí
spravedlivě. Kontrolovali jsme jejich postup hodnocení, sbírali
informace a fotografovali jsme Vaše vyzdobené třídy. Některé
třídy měly výzdobu bohatou, kreativní a některé třídy výzdobu
podcenily. Hodnocení bylo od 0 bodů do 10 bodů. Pokud
hledáte inspiraci na příští Vánoce, můžete se podívat do třídy
PD1, HO3, EK3, KU2, KU3 a PP1. Vše se může změnit druhým
kolem hodnocení, kdy se budou hodnotit ostatní třídy.
Ochutnávku z vánoční výzdoby z našich tříd Vám přinášíme na poslední straně tohoto třetího
čísla Kanada Times.

Mikuláš se svými pomocníky projíždí SOŠ TŽ
Že tomu nevěříte? Náš Mikuláš to vzal sportovně. Naší školou
projíždí na in-line bruslích. Objíždí
všechny žáky, a protože se
snažíme co nejpilněji připravovat
se do hodin, učit se ve všech
našich volných chvílích, byli jsme
odměněni medovými perníčky
a bonbony. Pro ty, kteří zlobí, mají
kázeňské přestupky a špatné
výsledky, si přišli čerti. Naštěstí
pytle zůstaly prázdné a čerti
odešli s nepořízenou.
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Vánoční příběh.

Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá, mají hebkou srst, …
zní v jedné oblíbené dětské písničce. Ráda potvrzuji platnost
těchto veršíků v naší škole, i když už nejsme děti, ale dospěláci
nebo téměř dospěláci. Stalo se jednoho studeného dne, že hned
ráno kolem sedmé hodiny se školou linulo úpěnlivé mňoukání. Šla
jsem za zdrojem a našla za bočními dveřmi malé zrzavé kotě.
Chtělo očividně dovnitř. Něco nebývalého! Většinou chtějí všichni
ven! Tak mně kotě dostalo a ještě dostalo mléko a salámek a místo
v mém křesle, v mém kabinetě. Čtyři vyučovací hodiny si tam
hovělo a já mezitím žhavila telefon a sháněla pro ně po příbuzných
a známých ubytování. Neuspěla jsem, nejdříve mě s kotětem
odmítl můj muž (už jednu kočku máme) a ani ostatní si nechtěli
přibrat další zvíře. Až jsem měla hodinu ve třídě EK4 a nabídla kotě
mně známé kočičí mámě alias Leoně Sekerákové. Líbilo se, ale nešlo to. Je na tom, co se
koček týče, jako já (jednu už vlastní). A navíc právě přemluvila svou kamarádku ze třídy,
Karin, k adopci jiného kotěte (to se vyskytovalo pro změnu ve třídě PD1). Prostě se ten den
roztrhl s koťátky pytel a kam s nimi? Už jsem si říkala, že budu přece jen muset kotě vystrčit
ven, do té „ sibérie“, a vtom klepání na dveře, za nimi Leona s jedním sympatickým
mladíkem z PD1. Prý našla tomu drobkovi (rozuměj kotěti) bydlení a dokonce v domku na
vesnici. No, paráda! Takže příběh s dobrým koncem, jak to má na Vánoce být. No a já si
říkám, že už vím, čím by se tahle Leona měla v budoucnu zabývat. Zachraňovat a pomáhat.
Není to krásná práce? Marie Franková

Vánoční vtípky
Ptá se matka svého syna: „Kdo tě naučil říkat slovo zatraceně?”
„Ježíšek.”
„Nelži.”
„Přísahám. Když nesl dárky do pokoje, praštil se o stůl a řekl právě tohle.”
Na Vánoce křičí malý Filípek přes celý byt na maminku u sporáku: „Mamí, mamí, stromeček hoří!”
„Říká se svítí, a ne hoří,” poučí ho matka.
Chlapeček za chvíli zase začne křičet: „Mamí, mamí, záclony už také svítí!”
Dvě blondýny hledají v lese vánoční stromeček. Asi po 2 hodinovém a usilovném hledání: "Tak co,
našla si ho??" "Ne" "Tak víš co?? Vezmem nějakej bez ozdob."
Malý, pětiletý chlapeček se ptá maminky: "Mami, mami, co dostanu letos
na vánoce?" "No, to máš tak, zlobil jsi a nedostaneš vůbec nic. Leda že bys napsal Ježíškovi, že budeš
celý příští rok hodný." Tak chlapeček se zavře do pokoje, a začne psát: "Milý Ježíšku, slibuji ti, že budu
celý příští rok hodný..." Chvíli se na to kouká, pak to roztrhá a začne znovu: "Milý Ježíšku, slibuji ti,
že budu celý příští měsíc hodný..." Zase to roztrhá a tak pokračuje ke dni, půldni, hodině, až nakonec
rezignuje. V neděli jde s maminkou do kostela a tam ukradne sošku Panny Marie. Přijde
domů, položí před sebe sošku a začne psát: "Ježíši, jestli chceš ještě někdy vidět svou matku..."
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Rozhovor s Mgr. Janem Jakešem
Milý, komunikativní, stále usměvavý, optimistický a plně vytížený nejen ve svém volném
čase. Těmito slovy by se dala charakterizovat jeho osobnost. Mnoho z Vás ho nezná, a proto
jsme jej vyzpovídali.
Mgr. Jan Jakeš
zástupce ředitele pro marketing
Jak se Vám líbí práce na této škole?
Líbí se mi velice, je kreativní.
Co obnáší Vaše práce a jakou má náplň?
Pro tuto školu pracuji jako zástupce ředitele pro marketing a management, mimo to podílím
se na různých projektech, jako je například ROP – regionální operační program na realizaci
učeben, spolupracujeme se zahraničními školami např. s Německem, Rakouskem,
Švýcarskem.
Jak jste se dostal k tomuto pracovnímu místu?
K práci jsem se dostal přes bývalého pana ředitele školy PaedDr. Evžena Delonga za účelem
nové „marketingové strategie“. Přesné podrobnosti si už nepamatuji, seběhlo se to docela
rychle.
Jaký přínos má pro naši školu Vaše práce?
Myslím, že obrovský, od té doby co jsem tady přišel, se hodně změnilo. Snažím se o to
prezentovat školu jiným způsobem (jiné letáky, prospekty, upoutávky), škola se začala
prezentovat jak uvnitř tak i zvenčí.
Jak dlouho pracujete na této škole?
Asi rok a půl.
Co jste dělal po ukončení studia?
Začal jsem podnikat. Vytvořil jsem něco jako „sportovní klub“, bylo to mezi sportem
a byznysem. Chodilo tam mnoho lidí, kteří se věnovali sportu, ale moc lidí je neznalo,
navzájem si dohazovali práci a učili se ze zkušenosti ostatních. Takto jsem získal mnoho
známostí.
Jaké máte mimoškolní aktivity, čemu se věnujete?
Mým koníčkem je sport, atletika, hudba.
Co se týče atletiky, jaké děláte disciplíny?
Hod kladivem, hod oštěpem, a kdysi jsem závodně plaval.
Mimo své vytížení učíte tělocvik. Jak se vám učí?
Užívám si to, učím tři třídy KO1, KU1, OK1. Učím i děvčata, a to je někdy těžší, než se zdá.
Kolik je Vám let?
33
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Blíží se Vánoce, už máte nakoupené dárečky? Poraďte nám co, jste koupil manželce? A co
si přejí děti?
Manželka si přeje celou sérii seriálu „Přátele“, můj 9letý syn si přeje IPOD, ten mu ale Ježíšek
nejspíš nenadělí (smích), no a má 5letá dcera by chtěla panenku Barbie.
Chodíte se někam bavit s přáteli?
Ne, nemám na to čas. Ale jednou do roka si vyjdeme. (smích)
Jak se Vám spolupracuje s učiteli?
Ze začátku jsem tady měl docela problém si zvyknout na pracovní dobu, začlenit se
do kolektivu, ale teď jsem plně spokojený.
Víme, že škola má nové auto. Řekněte nám k tomu něco.
Je to škoda Octavia 1.2 TSI, má náhon na přední kola, používá se pro management školy,
jezdí se s ní na služební cesty a podobně. Poznat jí můžete podle barevných polepů se
znázorněním identity naší školy.
Máte skupinu „Toys“ ve které jste zvláštně složeni, kytarista je primář chirurgie, bubeník je
vytížený podnikatel, povězte nám něco o Vaší kapele.
Máme 4 členy, zkoušíme 1 krát týdně. Zpíváme
především v českém jazyce. Kapela byla založena
v roce 2009. V současné době se TOYS již věnují
koncertování v klubech, mimo jiné např. TEMPL
Ostrava, OČKO MUSIC CLUB Praha, Klub STOUN
Frýdek-Místek, apod. Dále na festivalech: NOC PLNÁ
HVĚZD Třinec, OSTRAVICE PLNÁ HVĚZD, ŠTĚRKOVNA
OPEN MUSIC Hlučín, apod…
Kdo Vám skládá texty?
Já. Zároveň je zpívám a hraji na kytaru.
Nakonec Vám dáme vteřinovku, pár slov, na které nám odpovězte podle toho, co je Vám
bližší.
kniha / televize

sport /alkohol

léto / zima

rodinný dům / byt

zdraví / peníze

AC/DC / Kabát

Škoda / Mercedes

seriál / film

hory / moře

fotbal / hokej

tchýně ANO/NE

Facebook / mail

Děkujeme panu Jakešovi za poskytnutý rozhovor. A přejeme mnoho úspěchů v osobním
životě, v práci, i ve skupině TOYS, a zároveň mu přejeme příjemné prožití vánočních svátků
v rodinném kruhu.
Výzva pro čtenáře:
Skládá–li někdo z Vás texty, může se obrátit na pana Jakeše, který Vaši skladbu zhudební
a rovněž zveřejní autora skladby. Připravili: Szymutková Monika, Kyselý Jakub
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Den otevřených dveří - fotoreportáž
Jaké byly ohlasy k proběhlému prvnímu dni otevřených dveří?
Na naši školu se přišlo podívat celkem 119
žáku z různých základních škol. Žáci
základních škol si mohou vybrat z těchto
nabízených oborů: 4leté obory ukončené
maturitní zkouškou – Elektrotechnika
(Automatizační technika), Hutník operátor,
Mechanik strojů a zařízení. 3leté obory
ukončené závěrečnou zkouškou – Elektrikář
(Silnoproud), Hutník, Instalatér, Kuchařčíšník, Obráběč kovů, Strojní mechanik
(Zámečník). Stravovací a ubytovací služby
(Kuchařské práce), Pečovatelské služby,
Strojírenské práce. Na fotografiích můžete vidět různá stanoviště, kde se naši budoucí
spolužáci mohli zastavit a poohlídnout se po oboru, který by příští školní rok u nás mohli začít
studovat. Prohlídka školy byla zpestřena autogramiádou hokejistů, mícháním nápojů našimi
šikovnými spolužáky, flambováním palačinek a ozdobným vykrajováním ovoce a zeleniny.
Autogramiáda třineckých hokejistů

Flambování palačinek

(Zleva: Martin Lojek, Tomáš Klouček, Josef Hrabal)
Obslužný bar
Ozdobné vykrajování zeleniny a ovoce
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Další termíny dnů otevřených dveří jsou 12. prosince v době od 8:00-16:00, 12. ledna a 16.
února v době od 8:00-12:00. Redaktoři: Soňa Hermannová, Šárka Némethová

Anketa: Jak se vám líbi na Dni otevřených dveří?
1. Ukázka školy se mi líbí a zaujala mě… 81%
2. Líbila se mi ochota personálu provést nás školou a získání
spousty informací o škole…15%
3. Možná jsme čekali trochu víc, ale jsme spokojeni… 4%
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Konec světa- „Kdy a jak“
Co máme očekávat? Narazí snad do naší Země nějaký asteroid nebo nás ohrozí jiná
katastrofa? Neměli bychom se ptát kdy, ale jak. Lidé mají z konce světa strach, nikdo si
přesně nedokáže představit, jak bude konec světa vypadat, proto je velký prostor pro různé
teorie. Začneme u těch, které by se mohly naplnit prakticky okamžitě. Jedna z časovaných
bomb, které se každým okamžikem může
zastavit časomíra, je Yellowstonský národní
park. Každý rok navštíví Yellowston
na severozápadě USA na tři miliony turistů.
Málokdo z nich přitom tuší, že jim přímo
pod nohama leží jedna z největších sopek
světa. Super erupce by byla největším
třeskem na Zemi, šlo by o tak obrovskou
explozi, že by zásadně ovlivnila život na celé
planetě. Zkáza by nezůstala u amerických
břehů. Vyvrženiny by pronikly do stratosféry,
rozšířily by se kolem celé planety a způsobily pokles globální teploty. Nastala by
tzv. „vulkanická zima“. Pokud sopka vybouchne, není možno uniknout. Bohužel dnes
neexistuje způsob, jak výbuchům zabránit. Ale výbuch super vulkánu není jediná možnost,
jak lidstvo poslat na onen svět. Naše zkáza nemusí být v rukou matky přírody, lidé samotní
jsou schopni dokonalého sebezničení. Podle odhadu dnes po celém světě existuje 20 tisíc
jaderných zbraní.
Pokud by byly všechny
odpáleny zároveň, dalo by se to přirovnat
k explozi pěti miliard tun trinitrotoluenu. Pokud
by k tomu došlo, kouřová clona by zakryla slunce
a zatemnila planetu. Do atmosféry by stouplo
tolik kouře, že by došlo ke globální změně
klimatu stejně jako u výbuchu super vulkánu.
Kouř by způsobil dobu ledovou na celé planetě.
Teplota by nestoupla asi dva roky nad bod
mrazu. Samotné výbuchy by si sebou vzaly
na miliardu obětí a ten zbytek by vyhladověl.
Dnes existuje nejméně 9 států, které jsou
připraveny odpálit jaderný arzenál během 10 minut. Stačí malé nedorozumění a kola
apokalypsy se dají do pohybu. Pokud bychom chtěli mít jistotu, museli bychom zničit každou
existující hlavici. Bez výjimky. Vzhledem k tomu, kolik jaderných bomb se z doby studené
války pohřešuje, zní tento scénář velmi nepravděpodobně. Síla atomu představuje možné
ohrožení, ale není vyloučeno, že nás nakonec zahubí jiný mikroskopický nepřítel. My lidé se
rádi považujeme za majitele planety Země, ale ve skutečnosti jsme jen dočasnými nájemníky,
kterým může kdykoli vypršet smlouva. Už od úsvitu lidstva téměř každá světová náboženství
i civilizace přemýšlejí o možných apokalyptických koncích. Pokud věříte starým Mayům, smrt
už číhá za rohem. Před více než 1000 lety Mayové vypočítali datum apokalypsy. Pro ně to
možná nebylo tak alarmující jako teď pro nás. Podle nich k tomu dojte 21. 12. 2012
po přepočtu na náš gregoriánský kalendář.
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První svítání po 26 000 letech, kdy se Slunce protne s Mléčnou dráhou a rovinou ekliptiky.
Tento kosmický kříž na nebi se považuje za zhmotnění
posvátného stromu života, který znají všechny světové
duchovní tradice. Staří moudří tento jev nazývají návratem
k počátku. Co tento počátek znamená? Konec všeho? Nebo
obrodu lidstva a začátek nové éry? Spíše než že by šlo
o lineární koncový bod, je tento světový cyklus, který se
zavírá, přirozeně následován zahájením nového cyklu. Co
tento nový cyklus má pro lidstvo přinést, je stále záhadou.
Jisté ale je, že Mayové byli výborní matematici a
astronomové a jejich výpočty byly jen málokdy
nepřesné. Jeden může najít nespočet teorií o tom, co se
může stát v roce 2012 - od všech katastrof, k celkovému
osvícení a vzestupu. Je ale důležité podívat se
za hranice tohoto humbuku, neboť mnohé z předpovědí
k roku 2012, které jsou nyní v oběhu, nemají kořeny
v samotném proroctví Mayů, a jsou jednoduše pouhou
projekcí z lidské psychiky, našich základních nadějí
a obav. Jak se proto nejlépe připravit na konec roku
2012? Změnit svůj způsob života, aby byl trvale udržitelný a více naplňující. Až rok 2012
přejde a nic se nestane, budeme pak cítit naplnění namísto toho, abychom si připadali jako
hlupáci, kteří zase něčemu naletěli. Redaktor: Soňa Hermannová
STRACH Z KONCE SVĚTA VE SVĚTĚ:
Vyděšení Rusové plení obchody. V Rusku čím dál víc lidí podléhá panice před blížícím se
21. prosincem, kdy má podle některých výkladů mayského kalendáře nastat konec světa.
V některých regionech dokonce plení obchody.
Varování NASA: Konec světa děsí děti, zasypávají nás e-maily a vyhrožují sebevraždou.
Pro někoho datum 21. 12. 2012 představuje záhadu, někomu šílenství kolem údajného
příchodu apokalypsy připadá zábavné, NASA ale varuje, že denně dostává tisíce e-mailů
od vyděšených dětí, které se konce světa opravdu bojí.
Hora, které se vyhne konec světa. Úřady na ni zakázaly přístup. Na hoře Pic de Bugarach
na jihozápadě Francie prý mají přistát mimozemšťané a zachránit lidi v jejím okolí. Nakolik je
tato předpověď pravdivá, nevíme. Jisté ale je, že této fámě hodně lidí věří a úřady už na ni
raději zamezily přístup.
Konec světa je obrovský byznys. Kdo všechno na něm vydělává?
Jestli chcete vydělat, nabízí se vám neopakovatelná příležitost. Chopte se značky "Konec
světa 21. prosince 2012“ a nejspíš se na ni pěkně napakujete. Ti, kteří to udělali, si rozhodně
nestěžují. Stránky 2012supplies.com patří společnosti, která prodává všechno možné,
kupříkladu plynové masky, antiradiační tablety, sušené a konzervované potraviny, přenosnou
troubu na sluneční pohon, manuály jak přežít, generátory, filtry na vodu, léky na uklidnění
a spoustu dalších užitečných věcí.
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Společenské akce v Třinci
Vidles Pub vás zve: (http://www.vidlespub.cz)
 14. 12. zveme na VILIJOVKOVOU PÁRTY, takže kdo ještě neslavil s kolegy z práce
nebo přáteli, máte možnost se pobavit s výborným DJ.
 Pátek 21. 12. je ve znamení rockové hudby, kdy opět po roce vystoupí hudební
seskupení LEGENDY SE VRACÍ a do noci budou hrát světové pecky. Vstupné 160,- Kč
v prodeji v provozovně.
 V sobotu 22. 12. budou dozvuky rockové zábavy u PŘEDVÁNOČNÍ PÁRTY.
 Po Vánocích to opět rozjedem tradiční ŠTĚPÁNSKOU ZÁBAVOU.
 Od pátku 28. do 29. 12. pokračujeme VÁNOČNÍM DISKO VÍKENDEM.
 Letošní rok zakončíme, jako vždy VIDLÁCKÝM SILVESTREM 2012. Bude pro Vás opět
připravena vynikající večeře, bohatá tombola, ohňostroj a konzumačka v hodnotě
100 Kč a to vše pouze za 380 Kč.
Barrocko - V pátek 7. 12. od 20:00 hodin proběhne v Barrocku rockový
minifestival za účasti kapel BUTERFLY KISS (Havířov), The
Bone Collector (Havířov), Amorfia (Český Těšín). V sobotu 8.
12. od 19:00 hod se přijedou představit, v rámci světového
turné, dokonce kapely ze zámoří, a to kanadští REVERSE
GRIP, kteří hrají heavy/glam rockovou hudbu. Na tomto
turné je doprovází švýcarská banda THOSE FURIOUS
FLAMES, kteří hrají v podobném stylu. Předskakovat jim
budou třinečtí PANTER a třinecko-karvinská banda RESPEKT.
Vstupné na tyto zahraniční kapely činí 150 Kč.
Destiny Bar – pyžamová párty 23. 12. 2012

Městská knihovna Třinec 13. 12. 2012, 16.00 hodin

12

Filmová recenze
Anna Karenina žije v lehce unaveném manželství s vysokým vládním úředníkem, s nímž
má malého syna, a její pověst mezi petrohradskou smetánkou
nemůže být lepší. Během cesty do Moskvy, kam jede navštívit bratra,
potká hraběnku Vronskou a na moskevském nástupišti se seznámí
i s jejím synem, mladým ambiciózním důstojníkem. Letmé setkání
stačí k tomu, aby mezi nimi přeskočila jiskra, která se záhy promění
v požár, který ani jeden z nich nedokáže a ani nechce uhasit. Chtějí se
„jen“ svobodně milovat, ale carské Rusko konce 19. století je vůči
podobným excesům velmi netolerantní a umí to dát patřičně najevo.
Na film se můžete těšit od 13. - 16. 12. ve 20:00h a 24. a 25. Ledna
v 17: 30 hodin. Tento film je diváky velice dobře hodnocen. Pokud
Vás zajímají bližší recenze pak koukněte na odkaz:
http://www.csfd.cz/film/299792-anna-karenina/

Man of Steel

Příběh a charakter Supermana je jedním z nejuznávanějších superhrdinů všech dob. Opět se setkáme s postavou mladého
žurnalisty Clarka Kenta, který je na Zemi poslán z planety Krypton. Clark
se musí stát hrdinou známým jako Superman, nejen aby byl poslední
nadějí záchrany, ale také aby ochránil své milované.

Atlas mraků

šest příběhů šesti různých lidí, odehrávající se v jiných
dobách na různých místech, které jsou spolu navzájem složitě propojeny. Nedobrovolný
cestovatel plavící se v roce 1850 přes Tichý oceán, vyděděny skladatel
obstarávající si nejisté živobytí v Belgii mezi 1. a 2. Světovou válkou,
ambiciózní novinářka píšící v Kalifornii v dobách, kdy byl guvernérem
Ronald Reagan, ješitný nakladatel ukrývající se před věřiteli
ze zločineckého podsvětí, geneticky modifikovaná jídlonoška čekající
na smrt a Zachry, mladý ostrovan zažívající soumrak vědy a civilizace –
to jsou vypravěči Atlasu mraků, kteří odkudsi z potemnělých chodeb
dějin slyší dozvuky ostatních příběhů. Každý záchvěv ozvěny více
či méně pozměňuje jejich vlastní osudy. Hrají: Tom Hanks, Halle Berry,
Mysteriózní, Sci-Fi, 14. – 16. ledna 2013 v 17.00 hodin

Do kina zveme také naše maturanty.
Bídníci - Americké drama/muzikál. Titulky. HRAJÍ: Hugh Jackman,
Russell Crowe, Anne Hathaway Vstupné: 100,00 Kč Délka: 152 min.
7. až 9. ledna v 17. 30 hodin.
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Vánoční křížovka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jehličnan.
Štědrý…
V kostelech se zpívají…
Hra se sněhem.
Dva dny po Štědrém dnu má svátek…
Nejlepší svátek zimy.
Mikeš dal Pepíkovi pod stromeček…
Po Vánocích jsou v obchodech …
Kdo se postí celý den, uvidí…

10.
11.
12.
13.

Bílá nadílka.
Poslední den v roce.
IAMZ (přesmyčka)
Keř, původem z Jižní Ameriky, který je
symbolem Vánoc.
14. U stromečku zpíváme…
15. Tradiční vánoční ruská pohádka.
16. Maminky pečou a děti ujídají…
17. Už se těším na kapra a bramborový…

Vážení čtenáři, děkujeme Vám za přízeň, kterou nám projevujete. Přejeme
Vám krásné prožití vánočních svátků, optimismus a úsměv do roku 2013.
Ať je pro Vás nový rok krásný a úspěšný. Redakce školního časopisu
Kanada Times, tisk školního časopisu fiktivní firma Kanada Print.
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Sportovní rubrika
Jaká byla vlastně pravidla streetballu? Nebo co to je?
Takže ve zkratce, jednalo se o basketball trojic, koše byly
Školní turnaj ve
upraveny na hodnotu 2 bodů z větší vzdálenosti a 1 bodu
z té menší podkošové. Co se týče pravidel faulu, byla
Streetballu
podstatně mírnější, a to přinášelo spustu tvrdých
soubojů, a pro hráče poněkud techničtější to byl očividný
Dne 27. 11. 2012 na naší
problém.Turnaje se účastnilo 8. tříd, které byly rozděleny
škole proběhl turnaj ve
do dvou skupin po čtyřech. Z každé skupiny mohly
postoupit jen dvě třídy, proto byla většina zápasu až na
Streetballu trojic.
doraz, a v jednom případě dokonce o postupujícím
Členové naší redakce
ze skupinu muselo rozhodovat skóre. V semifinálové
skupině se hrálo každý s každým a i tady o vítězi nakonec
samozřejmě byli u toho a
rozhodlo až skóre. Těmi se stala třída ME 2, nutno říci
podrobnosti z turnaje
zaslouženě, skoro to někdy vypadalo, že když si řeknou
„dáme koš“ tak prostě pod něj přišli a dali ho i díky své
vám přinášíme
výškove převaze, ale tím samozřejmě nesmíme zanevřít
v následující reportáži.
na ostatní. Třeba třída HT3, která nakonec skončila
druhá, předváděla pěknou a běhavou hru, a to ostatně
také i třída HO1, ale ta už na konečném třetím místě. Nakonec bychom chtěli poděkovat
veškerému personálu, který tuto akci organizoval a dovolil žákům pořádně si zasportovat
a v podstatě se rovněž ulít z vyučování. Z vítězství se radovali ME2, druhé místo obsadili HT3
a na třetím místě se umístila třída HO1. Připravil: Kyselý Jakub

Vítězné družstvo ME2 (zleva: Marek Stec, Lukáš Hlawiczka, Jan Czudek)
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Vánoční příloha – atmosféra z našich
tříd
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