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Zprávy z naší školy.  
 

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně 2013 
         Žáci SOŠ Třineckých železáren se ve 

čtvrtek 10.10.2013  zúčastnili 55. ročníku 

Mezinárodního strojírenského veletrhu 

v Brně. V rámci zapojení naší školy 

v projektu „Za poznáním technických 

oborů a řemesel“ mělo šedesát studentů 

elektrotechnických a strojírenských oborů 

hrazenou dopravu i vstupné na tuto akci 

z fondu Okresní hospodářské komory 

v Karviné. 

K vidění byly žhavé novinky, nové 

trendy a technologie ve strojírenství, 

automatizaci a elektrotechnice, které budou 

jistě hrát v dalších letech velkou roli. 

Velký zájem vzbudil letecký simulátor, 

závodní model formule nebo třeba 

revoluční technika v podobě 3D 

tisku. Studenti měli možnost na brněnském 

veletrhu nakouknout do budoucnosti a 

odnést si spoustu zajímavých technických 

zážitků. Jednou třeba i oni významně 

přispějí svými znalostmi a dovednostmi ve 

světě vědy a techniky. 
Zdeněk Marek 

 

 

                                                                   Žáci SOŠ TŽ u největší 3D tiskárny na světě 

                                                     s ukázkou „vytištěných“ předmětů 

Exkurze žáků ve VALTICÍCH 
     Dne 15. – 16. října, navštívili žáci tříd 

EK3, KU3 a EK2 Střední vinařskou školu 

ve Valticích. Žáci byli ubytováni v domově 

mládeže, který je součástí školy a je přímo 

v jejím areálu. Žáci prošli památky města 

Valtice, Lednice, byli seznámeni 

s průběhem výroby vína. Měli možnost se 

podívat, jak se víno lisuje, kvasí, filtruje 

a nakonec lahvuje. Ochutnali hroznové 

víno, ze kterého se víno vyrábí. 

     Něco málo o městu VALTICE Je to 

malé vinařské město v okrese Břeclav 

v Jihomoravském kraji. Okolní Valticko-

lednický areál je krajinnou památkovou 

zónou. Valtice jsou významné moravské 

vinařské středisko. Patří do Mikulovské 

vinařské podoblasti, kde má své  sídlo 

Střední odborná škola vinařská, jediná 

svého druhu v České republice, založena 

roku 1873. 

 

Pamětihodnosti ve městě a okolí 

– Zámek Valtice (Nachází se na mírném 

návrší jižně za městským náměstím. 

Původně gotický hrad ze 13. století byl 

přestavěn na renesanční a později 

na barokní zámek. Průčelní fasáda 

zámecké budovy je bohatě zdobena, 

středová osa budovy je zvýrazněna 

vstupním portálem a věží.) 

– Zámecký park byl založen v roce 1727. 

Začátkem 19. století byla zahrada 

rozšířena a přebudována v přírodně 

krajinářský park s dalekými průhledy. 

– Novorenesanční radnice 

– Mariánský morový sloup 

– Kolonáda na Rajštejně ( Vyhlídkový 

objekt stojící na vrchu Homole. ) 

– Belvedér (Empírový zámeček z let 1802 

– 1806.) 

– Svatý Hubert (Romantická novogotická 

kaple s třemi arkádami uprostřed 

parkově upravené paseky.) Š.Némethová
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Akcičky v Třinci a okolí 

SO 9. 11. 21:00 DVOIKATROIKA DNB NIGHT vol.3 Tesla Music Club 

ve spolupráci s DvoikouTroikou pro Vás po vydařených 2 dílech připravil i díl třetí 

drumandbassové noci DVOIKATROIKA DNB NIGHT. Na třetím pokračování Vás tedy 

nebudou šetřit tito 23 djs: C.PHONE aka NO MONEY /bad taste rec, dvoikatroika, OVA/ 

LIMITEDD aka NO MONEY /bad taste rec, dvoikatroika, OVA/ IBOGAIN aka 

MOREBEAT /citrus rec, dvoikatroika, JBL/ DRY-ROT /freak rec, dvoikatroika, OVA/ + 

local guest! Doražte nasát pořádně hutnou atmosféru let minulých i současných tak, jak ji 

znáte z dnes již legendárních akcí pod taktovkou DvoikyTroiky! 

http://www.facebook.com/events/146418108902651/ 

BARROCKO 

SO 9.11. 20:00 Koncert ARCHFALL+CALIBOS  

PÁ 15.11. 20:00 MEMORY SESSION  

SO 16.11. 20:00 ARAKAIN THRASH CLUB TOUR 

2013 

PÁ 22.11. 20:00 ROCKOVÝ TANEČNÍ VEČER S 

KAPELOU RAUT - NÁVRAT KE KLASICKÝM 

TANEČNÍM ZÁBAVÁM 90. LET 

 

 

Nadšenec pro elektroniku a počítače Martin se vsadí s kamarády, 

že se nabourá do ministerského serveru a stáhne zadání 

maturitních otázek. A protože často není zcela v realitě, vsadí se 

evidentně dřív, než domyslí, jak to chce udělat. A tak krátící se čas 

před maturitou sledujeme partičku maturantů chystající se pokořit 

otázky, jejich učitele bojující s byrokracií i povedeného ministra 

školství a suitu kolem něj. Představy maturantů dokresluje jejich 

fantazie, která leckdy nepřekoná absurditu skutečných okolností. 

Nejsou totiž jediní, kdo se snaží server nabourat. Chvílemi přestává 

být úplně jasné, kdo je tady lump a kdo udělá vlastně docela 

záslužný skutek. 21.11. – 24.11., komedie Česko 2013 
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ANO 
58% 

NE 
40% 

NEVÍM 
2% 

Jste pro, aby v našem školním 
bufetu byla prodávaná převážně 
zdravá strava? 

ANO 
7% 

NE 
93% 

Nakupujete ovoce v bufetu? 

Kantýna SOŠ TŽ, aneb co nám chutná! 

Rozhodli jsme se, že Vám přineseme 

vyčerpávající informace o naší kantýně a jídelně 

a studentů jsme se zeptali, jak se jim líbí kantýna, 

co v ní nakupují. 

 

Jak dlouho je na naší škole kantýna? 

Myslím, že od založení školy, ale nejsem si 

tím jistá. 

 

Jak dlouho prodáváte v kantýně 

a vlastníte ji? 

Pracuji zde 5 let, ale kantýnu nevlastním, 

jsem zaměstnancem školy. 

 

Kdo pracoval v kantýně před vámi? 

Vlastnila ji jedna paní, ale neznám ji. 

 

Co nejčastěji vaši zákazníci nakupují? 

Saláty, sladkosti a minerálky. 

 

 

 

Kdy máte nejvíc zákazníků? 

Hlavně o velké přestávce a ráno. 

 

Jak se díváte na stravování našich žáků? 

Co člověku chutná, tak to si dá. 

 

Jak jste spokojená a co říkáte na vaše 

zákazníky? 

Jsem velmi spokojená se zákazníky, 

chovají se slušně a ohleduplně. 

 
Děkujeme za rozhovor a přejeme Vám spokojené 

zákazníky. Nikola Turoňová, Lucie Bilková 

 

Anketa: Zajímalo nás, co 

nejčastěji v kantýně nakupujete, jak jste 

spokojení s nabídkou a kolik peněz 

denně utrácíte za potraviny v kantýně. 

Oslovili jsme 40 studentů a došli jsme 

k těmto závěrům: nejvíce studenti nakupují 

pití, bagety, sladké pečivo, žvýkačky, 

energetické nápoje, čokoládové 

cukrovinky, chlebíčky, saláty. Uvítali byste 

párky v rohlíku, hamburgery, klasickou 

pizzu krájenou na 1/8, krájenou šunku, 

celozrnné pečivo, větší výběr plněného 

pečiva, větší výběr jogurtů a dobrou vodu 

s příchutí jahody. V teplých jarních a 

podzimních dnech by vás potěšil prodej 

nanuků. Otvírací dobu kantýny byste 

prodloužili, jelikož si nemůžete koupit 

svačinu najednou, protože byste ji hned 

celou snědli. 
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do 10 Kč 
7% 

10-20Kč 
33% 

20-30Kč 
45% 

30-40 Kč 
5% 

50Kč a 
více 
10% 

Kolik peněz jste ochotni denně 
nechat v bufetu? 

 

Víte, že:  

 

 Nedodržování zásad správné výživy 

a zdravého životního stylu, 

v kombinaci s širokou nabídkou 

energeticky bohatých potravin a 

úbytkem fyzické aktivity v práci i ve 

volném čase vede k epidemii obezity?  

 

 V  ČR je 17  % dospělých obézních, 

nadváhou a  obezitou dohromady však 

trpí 54 % dospělé populace? 

Alarmující je, že stoupá počet 

obézních dětí školního věku.  

 

Co obědvat?  

 

 Oběd nám nabízí školní jídelna. 

Mnoho z vás možná školní jídelnu 

nemá ve velké oblibě – jídlo třeba 

nevypadá vždycky lákavě nebo 

nevyhovuje vašim chutím. Přesto 

školní stravování nezavrhujte – 

složení, pestrost a kvalita jídla ve 

škole je pečlivě kontrolována a musí 

se řídit normami a vyhláškami. Jeho 

kvalita je rozhodně vyšší než rychlé 

občerstvení nebo sladkosti 

konzumované cestou ze školy. 

 

Jak správně rozdělit jídlo do celého dne 
 Ideálně bychom měli jíst 5-6 porcí 

denně. Může se to zdát hodně, zvláště 

když většina z nás je zvyklá jíst 

průměrně jen třikrát za den.  

 

Dopolední hladovění přispívá k obezitě 

a horším studijním výkonům 
 Snídaně by měla tvořit asi 20-25 % 

denního energetického příjmu, měla 

by být zdrojem složených 

sacharidů, bílkovin (ráno ideálně 

mléčné výrobky) i ovoce nebo 

zeleniny.  
Filip Walczysko

 

Vaše ideální svačina? Bageta + energetický nápoj = 2 hodiny normální chůze po rovině 

               Chipsy  + coca-cola = 3 hodiny normální chůze po rovině 

 

příjem energie > vydaná energie =  

 

ANO 
55% 

NE 
45% 

Bude Vám vadit zrušení 
veškerých energetických 
nápojů? 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.viscojis.cz/teens/index.php?option=com_content&view=article&id=140:132&catid=52:bilkoviny-ve-vyiv&Itemid=102
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Jídelna SOŠ TŽ, aneb jak to vidí naše 

vedoucí kuchyně Anna Nieslaniková 

Kdo sestavuje jídelní lístek? 
Jídelní lístek sestavuje šéfkuchařka 
p. Samcová, ale je to i týmová práce, 
všichni přikládají ruku k dílu. 
 
Kolik má naše jídelna strávníků? 
Naše jídelna má okolo 160-170 
strávníků, z toho kolem 60 strávníků 
jsou zaměstnanci. 
 
Co ráda vaříte naším klientům? 
Vařím ráda, ale tady ve školní jídelně 
nevařím, zajišťuji chod kuchyně, dělám 
práci pokladní, skladníka, účetní a 
práci s počítačem.. 
 
Jaké jsou stravovací návyky našich 
studentů? 
Jak je oblibou říkat „Co je zdravé, není 
dobré.“ Studenti mají rádi smažená 
a nezdravá jídla. 
 
Jací jsou studenti strávníci? 
Jak kteří, najdou se velcí jedlíci i malí 
jedlíci. Připadá mi, že žáci nejsou 
z domu vedení k pravidelnému 
stravování. 
 
Jsou studenti často vybíraví? 
Záleží na tom, jak je kdo naučený jíst 
z domu, ale snažíme se, aby byl vždy 
výběr z různých jídel, a aby si každý 
přišel na své. 
 
Co studentům nejvíce chutná? 
Favorizovaná jídla? 
Jak jsem odpovídala pár otázek zpět, 
nejvíce jsou v oblibě smažená, sladká 
a nezdravá jídla. Ba naopak málokdo jí 
dušenou zeleninu. 
 
Plýtváme jídlem? 
Ano, hodně. Nejvíce  

mě zaráží, že nacházím ovoce 
dokonce i v květináčích na chodbách a 
po zemi. 
 
Jak se likvidují zbytky ze školní 
jídelny? 
Zbytky nám odváží BIO odpad. Firma 
Nehlsen. Odpad je vždy vytříděný. 
 
Zajímají se rodiče o to, co jejich děti 
ve škole jí? 
Ano, zrovna dneska jsem měla 
3 telefonáty od rodičů. Ale rodiče se 
spíše zajímají o to, jestli jejich děti na 
obědy chodí, než o to, co jí. 
 
Setkala jste se někdy s pojmem 
UHO? (Univerzální hnědá omáčka) 
Ano, určitě. Je to taková omáčka, která 
se hodí ke všemu. 
 
Jak to vypadá v naší školní jídelně 
se zdravým životním stylem, jejíž 
součástí je výživa? 
Zdravá výživa se odráží od norem, 
nesmí to přesahovat tzv. spotřební koš 
(dávka soli, tuku, cukru). 
 
Co Vám klade překážky v práci a co 
Vám naopak pomáhá? 
Někdy je náročné jídlo a je u něj 
potřeba více rukou. Ne každá směna je 
stejná. Někdy jdou i těžko sehnat 
suroviny (př. držky). Na každém 
jídelním lístku se díky tomu může 
objevit náhlá změna. 
 
Jak vidíte budoucnost školního 
stravování? 
Budoucnost je v rukou studentů 
a rodičů. Ale asi 2/3 rodičů nemá 
zájem, nebo se o to nezajímají. 
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Přejeme vám 

DOBROU 
CHUŤ 

Čekají nás ve školní jídelně nějaké 
inovace? 
Plánuje se dlouhodobě, výhledově, 
v roce 2016 výstavba nové varny 
i kuchyně, plány jsou udělány a 
vypadají moc dobře, ale otázkou jsou 
finance. 
 
Jak velké jsou rozdíly v kvalitě 
školních jídelen? 
Myslím si, že naše jídelna je hezčí 
oproti tomu, co jsem viděla, 
uvažujeme, že se půjdeme podívat na 
nově zrekonstruovanou školní jídelnu 
v Bystřici. 
 
Mají jídelny předepsané nějaké 
normy na vaření obědů? 
Ano, určitě, školní, finanční, závodní 
normy. Normy se snažíme různě 
kombinovat. 
 
Patří vaření mezi Vaše oblíbené 
činnosti i doma? 
Ano vařím ráda, jak doma, tak i v práci. 
 
Na Vánoce preferujete hrachovou 
nebo rybí polévku? Kapr nebo 
řízek? 
Preferuji hrachovou polévku a kapra, 
řízek můžeme mít na oběd celý rok. 
 
Můžeme něco vzkázat naším 
studentům – strávníkům naší 
školní jídelny? 
Byla bych ráda, kdyby se zvýšil 
počet strávníků. Budu se na ně těšit. 
Mrzí mě vyhazování jídla, raději se 
podělte, vyhazování je laciná 
frajeřina. 
 
A teď už něco příjemnějšího. Jaké 
jsou Vše mimoškolní aktivity? 
Mezi mé aktivity patří má velice 
početná rodina, cestování a 
zahradničení s manželem. 
 
 
 
 

Jak vzpomínáte na svá školní léta? 
Vzpomínám velice kladně, byli jsme 
výborná parta, jak na základní, tak  
na střední škole, scházíme se dodnes. 
(úsměv) 
 
Jaký je Váš sen? 
Všechny mé sny jsou už splněné. Mám 
zdravou rodinu a hodně procestováno. 
 
Máte děti? 
Ano, mám dceru a syna. A také už 
jsem hrdá babička jedné vnučky a tří 
vnuků. 
 
Kde bydlíte? V rodinném nebo 
panelovém domě? 
Bydlím v rodinném domku se zahradou 
poblíž Dolní Lištné. Takže to mám 
i celkem kousek do práce. 
 
Jakou školu máte vystudovanou? 
Střední odbornou školu ekonomickou, 
obor gastronomie, a v tomhle oboru 
jsem 34 let. 
 
Máte nějaký největší zážitek? 
Zážitků je spousta, ale nedá se jen tak 
říct, který byl největší. 
Šárka N., Veronika S., Petr M. 

Ukázka z našeho jídelníčku 

11.11 

Koprová 

Kuře a lá husa, duš. červ. zelí s jablky, br. knedlík 

Uzené maso, dušené zelí, br.knedlík 

12.11 

Vývar s rýží a hráškem 

Vepřové po myslivecku, knedlík,  jogurt 

Salám v těstíčku, brambor.kaše, kompot, jogurt 

Zeleninový talíř se sýrem, graham,  jogurt 

13.11 

Frankfurtská 

Vepřový řízek na žampiónech, rýže, okurek 

Cibulové brambory s uzeninou, okurek 

14.11 

Uzená bramboračka 

Vepřenky s cibulí a hořčicí, brambor, ovoce 

Bavorské vdolky, bílá káva, ovoce 

15.11 

Hrachová 

Kuřecí paprikáš, těstoviny 

Dušený špenát s vejci, brambor 
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Horoskopy na měsíc listopad 

Beran - (21. 3. – 20. 4.)  
První listopadové dny vás upozorní na 

to, co je skutečně důležité. Stanou se z vás 

vynikající partneři, rodiče i přátelé. Za 

vším stojí vaše zvýšená schopnost 

empatie. Toužíte po dokonalé rodině a 

lásce, a tak se vás drobné problémy 

nezvykle dotýkají. Uprostřed měsíce si 

najdete více času na sebe. Ztracenou 

rovnováhu načerpáte při odpočinku v lůně 

přírody i díky zlikvidování nepotřebných 

věcí. 

 

Býk – (21. 4. – 21. 5.) 

Působíte neohroženě a také se tak vnitřně 

cítíte. Dokážete si udržet chladnou hlavu i 

v situacích, kdy kolegové a příbuzní už 

dávno panikaří. Myslíte prakticky a 

veškeré choutky na experimentování 

odsouváte stranou. Momentálně vás zajímá 

zejména materiální zajištění rodiny a její 

stabilita. Poslední listopadová dekáda 

přinese lákavé profesní výzvy a zapojí 

do případného podnikání celou rodinu. 

 

Blíženci – (22. 5. – 21. 6.) 

V začátku měsíce si ujasněte, jakým 

směrem by se měl váš profesní i milostný 

život ubírat. Čekají vás samé niterné 

povinnosti, ze kterých nekouká finanční 

přilepšení ani společenské uznání. Díky 

nim si ovšem uvědomíte spoustu 

důležitých věcí. Listopad vás také tlačí 

k optimistickému myšlení a láká do 

partnerovy náruče. Naučíte se důvěřovat 

lidem, o kterých jste si dosud nemysleli nic 

dobrého. 

 

Rak – (22. 6. – 22. 7.) 

V listopadu není třeba řešit finanční potíže, 

ani zásadní problémy v zaměstnání. Luna 

ve znamení Vah proto vaší pozornost stočí 

směrem k partnerovi. Toužíte po nějakém 

koníčku, který byste měli se svou drahou 

polovičkou společný. Zkuste se 

rozpomenout na své sny z dětství. 

Spontánní chování bude vítané především 

v závěru měsíce. Díky němu 

v sobě objevíte ztracenou chuť do života i 

nových aktivit. 

 

Lev – (23. 7 – 22. 8.) 

Jedenáctý měsíc roku je jako stvořený pro 

romantickou lásku! Té se věnujte bez 

výhrad až do 6. listopadu. Štěstí v lásce 

způsobí, že se vám žije neuvěřitelně 

lehce. Úsměv z tváře vám vymizí zcela 

výjimečně! Nově získaná schopnost vcítit 

se do potřeb druhých vám usnadní pohyb 

ve společnosti a navazování nových 

známostí. Až do 22. listopadu díky tomu 

navíc učiníte mnoho zásadních životních 

tahů. 

 

Panna – (23. 8. – 22. 9.) 

Start tohoto měsíce nemůže být 

šťastnější! Objevíte v sobě ohromný 

rezervoár energie, kterou hodláte proměnit 

ve svůj prospěch. Bude se vám hodit méně 

zručný pomocník, který vás naučí 

správnému time-managementu. V 

opačném případě byste se byli schopni 

upracovat. Druhá listopadová dekáda 

vylepší atmosféru ve vztahu. Dočkáte se 

romantiky i partnerských něžností, o ty se 

ale musí zasadit partner. 

 

Váhy - (23. 9. – 23. 10.) 

V novém měsíci spadnete rovnýma 

nohama přímo do srdce vašeho vysněného 

protějšku. Můžete se snadno zamilovat 

jako lusknutím prstu. Vnitřní uspokojení 

pocítíte také díky bohatému 

volnočasovému programu. Na ten budete 

mít dostatek prostoru až do poloviny 

listopadu. Pak se pozornost hvězd 

nenápadně stočí zpátky na pracoviště. Zde 

se nyní vyplatí dodržovat zajetá pravidla a 

zásadně neměnit systém. 
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Štír - (24. 10. – 22. 11.) 

Předposlední měsíc tohoto roku začne 

pozvolně, ale o to slibněji se bude vyvíjet. 

Z introvertně naladěných Štírů se stanou 

vítaní společníci. V první listopadové 

dekádě se budete věnovat svým koníčkům 

a blízkým. Vyhovují vám zejména aktivity 

spjaté s přírodou. Poté se vaše pozornost 

stočí výhradně do zaměstnání. Jakékoliv 

komplikace jsou vítané! Ruch kolem a 

špetka stresu vás dokáží namotivovat. 

 

Střelec – (23. 11. – 22. 12.) 

Připadáte si jako nejšťastnější a 

nejkrásnější smrtelník pod sluncem. 

Listopad ve vás probudí estetické cítění, 

díky kterému hýčkáte svou maličkost a 

věnujete se samým příjemným věcem. 

Mnohdy se z těchto vášní může stát až 

zlozvyk! Požitkářství se uklidní v polovině 

měsíce, kdy se ke slovu vrátí rodina a 

přátelské vazby. Podaří se vám zklidnit 

atmosféru v domácnosti i přebudovat 

rodinné hnízdo. 

 

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.) 

První listopadový týden se snažte věnovat 

především pracovním povinnostem. Skvěle 

se vám vede při jednání s klienty, 

navazování nových obchodních vztahů i 

při změně profese. Od 6. listopadu se 

dostanete do přízně zamilované Venuše a 

většinu času vložíte do milostných 

dobrodružství i romantické lásky. Ostatně 

všechno vám jde na ruku, méně šťastní 

jedinci mohou jen závidět. Nadýmáte se 

pýchou. 

 

Vodnář (21. 1. – 20. 2.) 

Vstup do nového měsíce bude pozvolný a 

velice příjemný. Věnujete se oblíbeným 

volnočasovým aktivitám a nezřídka se z 

nich stane vaše nová profese. Ovšem není 

vyloučeno ani to, že se z vaší práce stane 

koníček! Listopad vám namasíruje 

sebevědomí, což je znát vůči kolegům i 

příbuzným. Vaše chování může mnohdy 

působit až arogantně! Toužíte 

po změnách a všechny plány hodláte 

zrealizovat okamžitě. 

 

Ryby (21. 2. – 20. 3.) 

Vaše pracovní odhodlání je v začátku 

měsíce obdivuhodné. Dejte si jen pozor, 

abyste neodbíhali od svého původního 

záměru. Lenošení kolegů i jejich 

neefektivní postupy si snadno vezmete za 

své. V lásce se po vás naopak žádá, abyste 

odhodili upjatost a do známostí nevkládali 

hluboké emoce. Sice prahnete po 

romantické atmosféře, ale zároveň 

nechcete nic lámat přes koleno. Počkáte, až 

se sama objeví.                                
Šárka Némethová 

http://zena.centrum.cz/volny-

cas/clanek.phtml?id=793098 

 

 

 

 

Děkujeme Mgr. Stanislavu Mintělovi 

za konzultace, upozornění na chyby, 

úpravy stylizace. Redakce 

http://zena.centrum.cz/volny-cas/clanek.phtml?id=793098
http://zena.centrum.cz/volny-cas/clanek.phtml?id=793098
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Zábava na tento měsíc IQ test 

Kolik odpovědí budeš mít správně? 

1. Je dána řada: 1, 5, 2, 7, 9, 1, 5, 2, 7.... doplňte řadu. 

o 7 

o 1 

o 9  

o 3 

2. Petr je pomalejší než Pavel, ale rychlejší než Dana. Iva je pomalejší než Pavel, kdo 

je rychlejší? 

o Dana 

o Pavel 

o Petr 

o Iva 

3. Kolik malých krychlí se o hraně 2 cm se vejde do velké krychle o objemu 64 cm 

krychlových? 

o 4 

o 6 

o 8 

o 10 

4. Vyberte protiklad slova skromný: 

o Bohatý 

o Hamižný 

o Lakomý 

o Rozdávačný 

5. Písmeno E má hodnotu 5, CH má 9, O má 16. Jakou hodnotu má S? 

o 20 

o 15 

o 1 

o 24 

6. Kladivo a hřebík je podobné jako? 

o Pštros a písek 

o Kámen a baterka 

o Sekera a poleno 

o Člověk a hrnek 

7. Modrá se žlutou mají nejvíce společného s……? 

o Fialová 

o Červená 

o Černá 

o zelená 
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Narození a smrt jako…. 

o Oheň a voda 

o Dřevo a hlína 

o Pila a vzduch¨ 

o Kráva a tele 

8. Které slovo se nehodí do skupiny: voda, země, oheň, dřevo? 

o Voda 

o Země 

o Oheň  

o Dřevo 

9. Honza je silnější než Vojta, ale slabší než Jarda. Vojta je silnější než Tomáš. Kdo 

je třetí nejsilnější? 

o Honza 

o Tomáš 

o Vojta 

o Jarda 

10. Které z uvedených zvířat do skupiny kos, pes, los, rys nepatří? 

o Kos 

o Pes 

o Los 

o rys 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

                                                                                   

 

 
 
 

 

 

Připravila: Veronika Samiecová

Správné odpovědi: 9, Pavel, 8, Hamižný, 20, sekera a poleno, 

                                         zelenou, oheň a voda, dřevo, Vojta, kos 

 



 

12 
 

Historie naší školy 
Vybudování TŽ                            2. část 
 

Pro vybudování železáren v Třinci bylo několik důvodů. V nejbližším okolí se vyskytovala 

železná ruda, vápenec, stavební kámen i hlína na výrobu cihel a zdroj vodní energie, kterou 

představovala řeka Olše a její přítoky Tyrka a Lištnice. Dalšími vlivy bylo husté osídlení, tedy 

zdroj pracovní síly a dobré dopravní spojení. Výstavba železáren začala roku 1839 až do roku 

1983 s tím, že se Třinecké železárny stále rozrůstají a renovují. 

   

Výstavba železáren vypadala v jednotlivých letech takhle: 

1839 1. dubna byla uvedena do provozu dřevouhelná vysoká pec 

1842 byla postavena slévárna, která zpracovávala třinecké surové železo na odlitky 

1845 byla postavena smaltovna 

1871 byl zahájen provoz na Košicko-bohumínské dráze 

1873 byla postavena koksovna o 4 bateriích 

1874 byly uvedeny do provozu I. a II. vysoká pec 

1878  koncentrace hutní výroby těšínského Slezska do Třince: z Karlovy hutě (Lískovec) 

přemístěna bessemerova ocelárna a hrubá trať, z Ustroně jemná trať, střední trať a 

malá kovárna 

1887 byla postavena I. martinská pec 

1899 byla postavena III. vysoká pec 

1907 elektrifikace válcoven, elektrický pohon blokovny –  1. na světě 

1922 zahájení provozu III. jemné tratě 

1923 uvedení IV. vysoké pece do provozu 

1925 zahájen provoz II. ocelárny 

1927 zahájen provoz VI. a VII koksové baterie 

1948 uvedení V. vysoké pece do provozu 

1952 zavedení VI. vysoké pece do provozu, zahájení provozu III. martinské ocelárny 

1960 uvedení jemné kontiprofilové válcovny do provozu 

1965 zahájení provozu nové koksovny 

1973 zahájení provozu kontidrátové válcovny 

1982 uvedena do provozu 14. koksové baterie 

 1983   zahájení provozu v kyslíkové konvertorové ocelárně 

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


