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Zprávy z naší školy  
Celoroční soutěž o Borce Kanady  

Co se boduje? 

 Průměrný prospěch třídy  

 Nejnižší absence třídy 

 Nejvyšší absence třídy (záporné body) 

 Pořádek – estetika 

 Aktuální výzdoba 

 Soutěže 

 Mimořádné počiny 

 Příspěvek do školního časopisu 

 

Turistický kurz 

Žiar 2013. Jako každým rokem i v tento jsme nezapomněli na tradiční turistický kurz 

v Tatrách. Opět se tento pobyt uskutečnil v areálu TŽ ve Žiaru v Nízkých Tatrách. Zúčastnilo 

se dvaadvacet žáku naší školy. Jako náš dozor jeli pan Gurecký, pan Stoszek a paní Kantorová. 

Kromě mírně špatného počasí, vyšlo vše na jedničku. Tím myslím především kolektiv, jídlo, 

přírodu a celkově program. První den po příjezdu a vybalení jsme navštívili Žiarskou chatu, 

druhý den jsme se šli podívat do Úzké doliny. Třetí den nám konečně svítili sluníčko a tak 

jsme šli na Baraniec (2184 m. n. p. m.). Předposlední den byl věnován sportovním aktivitám, 

hlavně díky nepřízní počasí.  V pátečních ranních hodinách jsme vyjížděli zpět do Třince. 

 
Na fotografii jsme praktický všichni, kteří zvládli vyjít na tuto horu. Osobně vřele 

doporučuju všem jet příští rok! Markus

Opětovné testování žáků na OPL 
Kontrola proběhla dne 3. října. 

Tentokrát byli namátkově vybráni 

čtyři žáci SOŠ TŽ. Je nám líto, že 

tři z nich byli pozitivní.  Test opět 

prováděla drogová komise skupiny 

TŽ.                  
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Událost měsíce – 28. září 

Významným dnem v našem kalendáři 

je jistě Den české státnosti, který 

připadá na datum 28. září. Den české 

státnosti je uznávaný český státní 

svátek. 

V tento den, 28. září, byl v Boleslavi 

zavražděn český kníže Václav svým 

bratrem Boleslavem. Václav byl 

později prohlášen za svatého. Sv. 

Václav je symbolem české státnosti a 

také nejvýznamnějším patronem naší 

země. V Praze na Václavském 

náměstí najdete jeho pomník. Na 

tomto pomníku je napsáno: „Svatý 

Václave, vévodo české země, kníže 

náš, nedej zahynouti nám ni 

budoucím“. Tento text pochází ze 

svatováclavského chorálu, který byl 

první českou hymnou. Toto místo je 

místem konání národních demonstrací. 

Sv. Václava najdete i na 

dvacetikorunové minci a nachází se 

zde stejný text jako na pomníku z 

Václavského náměstí.  

28. září, Den české státnosti, se začal 

slavit jako památný den již v dřívějších 

letech, ale až v roce se stal státním 

svátkem České republiky. Se 

schválením Dne české státnosti jako 

státního svátku měla ale Poslanecká 

sněmovna velké problémy. Poslanci 

byli proti a mluvilo se dokonce o 

symbolu kolaborace. Přes značné 

problémy ale dnes, 28. září, slavíme 

státní svátek – Den české státnosti.   

V Den české státnosti se koná také 

Národní svatováclavská pouť v místě 

úmrtí sv. Václava a to v Boleslavi.  

V Den české státnosti uděluje 

prezident republiky svatováclavské 

medaile lidem a osobnostem, které 

přispěly k české státnosti. 

Ke Dni české státnosti se také váže 

několik pranostik. Jmenujme si jen 

některé: 

 „Kolem svatého Václava nové léto 

nastává.“ 

„Svatý Václav v slunci září, sklizeň řípy 

se vydaří.“ 

„Svatý Václav víno chrání, po něm 

bude vinobraní.“ 

„Na svatého Václava každá pláňka 

dozrává.“ 

„Na svatého Václava jedna zima 

přestává a druhá už nastává.“ 

Ke Dni české státnosti pár perliček na 

závěr:  

V Den české státnosti slaví narozeniny 

prezident ČR Miloš Zeman, který 

ovšem byl ostře proti uznání tohoto 

svátku. Událo se také mnoho jiných 

významných událostí, např. se v roce 

1931 otevírá pražská zoo anebo v roce 

1991 byla založena Ostravská 

univerzita v Ostravě. 

Mnoho lidí bere tento den, 28. září, 

jako volno navíc, ale zkuste se někdy 

zamyslet nad činy a skutky muže či 

světce, kvůli kterému tento svátek 

(Den české státnosti) vlastně vznikl. 
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Rozhovor s Mgr. Marcelou Litomyskou 

Nový školní rok a máme tady spoustu nových milých učitelů. Každý měsíc 
vyzpovídáme jednoho pedagoga, abyste si mohli udělat obrázek.

Redakce: P. učitelko, na kterých 
školách jste už učila a jak jste se na 
naší SOŠ TŽ dostala ? 

Paní učitelka: Učila jsem na dvou 
základních školách, na jedné v Českém 
Těšíně a na druhé v Neratovicích, také 
jsem učila na jazykové škole Pygmalion. 
Na SOŠ TŽ jsem se dostala pomocí 
výběrového řízení. 

 

Redakce: Jaké pro Vás bylo výběrové 
řízení pro pozici angličtinářky? 

Paní učitelka: Výběrové řízení pro mě byla 
zajímavá první zkušenost. Vybíralo se 
z pěti učitelů. 

 

Redakce: Jak na Vás působí naše 
škola? 

Paní učitelka: Zatím na mě škola působí 
pozitivně. 

 

Redakce: Vyučujete na naší SOŠ TŽ jen 
anglický jazyk?  

Paní učitelka: Ano, jen anglický jazyk. 

 

Redakce: Kde jste studovala? 

Paní učitelka: Studovala jsem ve Frýdku- 
Místku módní návrhářství, v Ostravě 
anglický jazyk a výtvarku a v Cambridge 
anglický jazyk. 

 

 

Redakce: Co říkáte na dnešní mládež? 
A na mládež na naší škole? 

Paní učitelka: (smích) Žáci jsou stále 
a všude stejní. 

 

Redakce: Do které třídy se nejvíce 
těšíte? 

Paní učitelka: Tohle Vám řeknu přesně, 
do třídy ....viz. tajenka – jsou to milí 
a pracovití kluci (Snad to nezakřiknu!) 

 

Redakce: Jak vzpomínáte na svá léta ve 
školních lavicích? 

Paní učitelka: Moje školní léta byla 
prosmátá, učit jsem se začala až na druhé 
SŠ (smích). 

 

Redakce: Kde je Váš kabinet? Kde Vás 
můžeme zastihnout? 
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Paní učitelka: Číslo mého kabinetu je 204 
a sdílím ho s p. Gureckým Zdeňkem a p. 
Silvií Říčanovou. 

 

Redakce: Co děláte ve svém volném 
čase, jaké jsou Vaše koníčky? 

Paní učitelka: Mezi mé koníčky patří 
hudba (festivaly, koncerty), sledování 
filmů, kreslení a umění vůbec a 
samozřejmě můj syn. 

 

Redakce: Byla jste letos někde na 
dovolené? Jak jste si užila prázdniny? 

Paní učitelka: Užila jsem si Wellness 
pobyt na horách. A také jsem navštívila 
Colours of Ostrava. 

Redakce: Kde bydlíte? 

Paní učitelka: V panelovém domě 
v Českém Těšíně. 

 

Redakce: Jste vdaná? Máte děti? 

Paní učitelka: Vdaná nejsem, dítě mám 
jedno syna, jak jsem řekla. 

 

Redakce: Jaký je Váš sen? Čeho chcete 
v životě ještě dosáhnout? 

Paní učitelka: Chtěla bych dosáhnout toho, 
aby byla práce mým koníčkem (úsměv). 

 

Rozhovor zpracovala Šárka Némethová.

Křížovka: 

1. Colour of Ostrava je 

festival ......... 

2.Jméno babičky sv. 

Václava 

3. Odpočinek v rozvrhu 

hod., jinak 

4. Ve které části Třince 

máme naši školu SOŠ TŽ? 

5. Kníže Václav založil 

chrám svatého............. 

6.  Třinecký týdeník ..... 

7. Jméno bratra sv. Václava 

8. Ochránce jinak  

9. Hlavní produkt T. Ž.? 

10. Sv. Václav je synem 

knížete..... 

11. 28. září má svátek? 

 

12. Den v týdnu (28. září 2013)  

13. 28. září 1991 založena univerzita v Ostravě, zkr. 

14. Spolupráce s nepřítelem vlastní země 

15. Číslovka ang. two 

 1       

 2         

 3           

 4       

 5     

6         

 X   

7          

8        

9           

 10          

11        

12         

 13   

14            

 X 
15  



 

5 

Kulturní, společenské a sportovní akce 

v Třinci a blízkém okolí 

 

4. 10. 2013 

Bažantka 4. D 

Od 18:30 v Mostech u Jablunkova – Sokolovna. 

Tradiční bažantka Gymnázia Třinec je opět tady. Chybět nebude dobré jídlo, levné 

pití a hudba opravdu pro každého.  Autobusy ke Slovanu jsou zajištěny v 24:00 

a ve 02:00. Vstup na místě 70 Kč. 

 

18. 10. 2013 

Future kontrol vol. 11 

Od 20:00 v BAR-ROCK-O music clubu. 

Zahraji vám Djs jako Cooldy, Spectacular nebo Ron-x a další. Bude možno zakoupit 

nové XS Blust Energy drink. Každý desátý má tento drink zdarma. Vstup je 70Kč.  

 

21. 10. 2013  

Andér z Košic – KD Trisia 

Populární východoslovenský komik a vyprávěč Ján 

Pisančin, známy pod jménem Ander z Košic, zavítá 

opět k nám. Vstupné 210 Kč. 

 

25. 10. 2013 

Bažantka 6. B 

Od 17:30 v Nýdku – Nydečanka. 

Další bažantka Gymnázia Třinec. Čekat na vás bude 

spousta Djs, jídla, pití, her a lidí. Odvoz zajištěn. Vstup 

na místě 70 Kč. Na obě třinecké bažantky možnost 

zakoupení lístku v předprodeji v samotném Gymnáziu 

nebo v prodejně Nash Growshop (Český Těšín). 

 

Film měsíce 

Donšajni – Kino Kosmos 

Film oscarového režiséra Jiřího Menzela bude hrát průběžně celý říjen. Komedie 

o vášni k životu, hudbě a ženám. Vstup 110 Kč. 

 

Těším se na vás přátele! Váš Markus 
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Vtípky na tento měsíc 

 
 
Dva žáci si povídají: 
"Ti učitelé jsou v podstatě strašně hloupí 
lidé." 
"Jak to myslíš?" 
"Pořád se na něco vyptávají a někteří 
furt dokola." 

 

Učitel: "Mnohé sny Julese Verna se 

uskutečnily: kosmonauti létají do 

vesmíru, plujeme mnoho mil po moři..." 

Žák: "Ale na 2 roky prázdnin dosud 

marně čekáme!" 

Alenka se vrátí domů ze školy: "Mami, já už se tam nevrátím." 

"A pročpak ne?" 

"Ta naše učitelka nic nezná, pořád se nás jenom na něco ptá." 

Tenhle rozhovor prý skutečně proběhl: 

Žačka v prvním ročníku na telekomunikační škole: "Ale pane učiteli já jsem nevěděla, že se tady probírá 

elektronika." 

učitel: "No, až budou telefony fungovat na stlačený vzduch, tak tady budem probírat kompresory." 

Pane Bože, dnes jsme psali písemku ze zemáku. Dej ať je Madrid hlavním městem Estonska. 

Povídá jeden žák druhému: "Zkoušení fakt nesnáším. 

Nikdy nevím, o čem se s tou učitelkou mám bavit!" 

Ve škole Honzík říká Pepíkovi: 

"Mě nenapadlo, co mám do té práce napsat, tak jsem odevzdal čistý papír." 

"Jé, já taky, snad si nebude učitel myslet, že jsme opisovali."  

Učitelka se ptá Pepíčka: "Co nám můžeš povědět o vlaštovkách?" 

"To jsou velice moudří ptáci - jak začne škola, odletí do teplých krajin." 

Sněhurka a čarodějnice se bavěj na gymplu, kam na vejšku.  

Sněhurka povídá: "Já půjdu na ekonomku. Nebudu tam nejhezčí, ale budu nejchytřejší". 

A čarodějnice povídá: "Ja půjdu na matfyz. Nebudu tam nejchytřejší, ale budu nejhezčí". 

 

Profesor biologie mluví ke studentům: ˝A teď vám ukážu žábu. Můj dnešní výklad se bude týkat 

obojživelníků...˝ Začíná hledat v aktovce. Po chvíli z ní vytáhne housku se salámem. ˝No tohle˝ - říká 

udiveně - myslel jsem, že už jsem snídal...
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Historie naší školy 

Něco málo z historie Třince                                              1. část 

Než se začala psát historie naší školy, vzniklo město Třinec a hutnický průmysl. Nejdřív, 

bezvýznamná obec Trzynietz, nacházející se v jižní části těšínského Slezka, obklopená 

krásnými Beskydy s protékající řekou Olší.  

 První zmínky o Třinci pocházejí z 15. století a roku 1799 tato malebná obec byla 

koupena Albertem Sasko-Těšínským. Značnou část pokrývaly vysoké lesy, 34 domků s 318 

obyvateli, živícími se především zemědělstvím. V obci se také nacházel mladý dvůr, dva 

mlýny, palírna a pivovar. O něco později se počet obyvatel zvýšil a největší část tvořili poláci, 

poté němci, a nejméně zde bylo Čechů. 

 O něco později roku 1897 byla postavena závodní nemocnice s dvěma doktory a třemi 

zdravotními sestrami. V té době už byl postaven i katolický kostel (1885 slavnostně 

vysvěcen), poté evangelický kostel (1899 slavnostně vysvěcen), budova pošty a nádraží. 

 Je 1. 1. 1931 a obec Třinec se stává městem. Při té příležitosti je navštíveno tehdejším 

prezidentem T. G. Masarykem. Po pěti letech zde byla postavena budova skautského domova 

na pravém břehu Olše a roku 1970 byl postaven dům kultury, který zde stojí dodnes. V této 

době v Třinci už stálo také první kino, které se nazývalo „ American“ , později dnešní kino 

Kosmos. První škola pojmenována po Petru Bezručovi byla otevřena 15. 9. 1924. V 90. letech 

byl do Třince zaveden telegraf a telefon. 

 Tak toto bylo malé shrnutí historie Třince a co se zde nacházelo. V další části, která 

vyjde příští měsíc, v dalším čísle Kanada Times, se těšte na něco málo o hutním průmyslu        

u nás.  

Veronika Samiecová 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawreczka H., Třinec a okolí v proměnách času, 1997, nak. WART 


