Zprávy z naší školy.
Jak prožívají Vánoce v jiných zemích?
Muzeum Třineckých železáren a města
Třinec připravilo zajímavý předvánoční
program s názvem: „Jak prožívají
Vánoce v jiných zemích“. Akce se
účastnili žáci čtvrtých ročníků. Účelem
akce bylo seznámit žáky s vánočními
zvyky a tradicemi v rozdílných zemích:
Ukrajina, Rumunsko a Řecko. Každý se
zástupců
si
připravil
krátkou
prezentaci. Dále byly zastoupeny i státy jako Indie či
Turecko. Jejich zástupci se rozpovídali o svých
zemích, jejich tradicích, náboženstvích, každodenním
životě a s tím souvisejících radostech a strastech.
Žáci byli rozděleni do 4 skupin. Na každém stanovišti
strávili přibližně 15 min. Během této doby měli
možnost komunikovat anglicky s jednotlivými zástupci,
rozšířit si tak tematickou slovní zásobu a zaznamenat
rozdíly v přízvucích a v intonaci jednotlivých zástupců.
Zdeněk Gurecký

Naši studenti měli úspěchy v soutěži, kterou vyhlásila Slezská
univerzita Opava, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné.
Úkolem bylo napsat esej na 4 témata, která byla předem stanovená. Bylo povoleno účastnit
se libovolného počtu kategorií, Pavel Sztefek ze
třídy EK4 se účastnil tří z nich. Ve dvou byl
úspěšný. Odměny v podobě tabletu, mp4
přehrávače a flashky mu dodaly velkou dávku
motivace. Vybral si téma „Proč je třeba dát na první
dojem?“, kde se
umístil na druhém
místě a vyhrál mp4
přehrávač. V tématu
„Bude zavedení eura pro ČR přínosem?“ se Pavel Sztefek
umístil na prvním místě a vyhrál tablet. „Obě výhry používám
každý den a myslím si, že úsilí a čas, které jsem vynaložil na
napsání soutěžních esejí, ani zdaleka nevyrovnají cenu těchto
výher“. Jelikož se naše škola umístila celkem 5 x z 11
oceněných míst (soutěže se účastnily také gymnázia a SŠ ze
Slovenska), ocenil děkan naši školu poznámkou: „Co všechno Vás tam učí?“ Pavel Sztefek
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Sudoku
Ve čtvrtek 5. 12. 2013 proběhla na
naší škole soutěž v řešení SUDOKU.
Zúčastnilo se jí 29 studentů z 10 tříd.
A konečné pořadí?
1. místo Pavel SZTEFEK, EK 4
2. místo Dominika LOŠONSKÁ, EK 2
3. místo Pavel ČASNOCHA, MZ 2
4. místo Adam KŘIŽÁNEK, HO 4
5. místo Lukáš BEDNÁR, HO 1A
6.-7. P. KOSTKA, EL 2,
R. HONIEWICZ, EL 1A
Studenti na prvních třech místech dostali sladkou odměnu
a Sudoku pro další trénink v řešení. Děkuji všem za účast. Vítězům
gratuluji. Hudcovská J.

Namátková kontrola na naší škole!
Na naší škole opět proběhla namátková kontrola na omamné látky.
Testováno bylo pěti náhodně vybraných žáků a všichni byli negativní
(tři žáci 1. ročníku, jeden žák 2. ročníku a jeden žák 3. ročníku).
Vyhodnocení výsledku testů trvá asi 15 minut, cena jednoho testu je
600 Kč. Radka Rucká

Výstava Infotherma na Černé louce v Ostravě
Tak jako v minulých letech, i letos se
žáci
naší
školy
spolu
s pedagogickým
doprovodem
zúčastnili specializované výstavy
Infotherma
na
Černé
louce
v Ostravě. V letošním roce proběhl
již XXI. ročník této největší
specializované výstavy k vytápění,
úsporám energie a využívání
obnovitelných zdrojů. Na výstavě se
prezentovalo
celkem
262
vystavovatelů z ČR, Rakouska, Polska a Slovenska. Celkem 38 žáků učebního oboru
Instalatér 1, 2 a 3 ročníku a 3 pedagogičtí pracovníci shlédli dne 16. 1. 2014, jak žáci,
i jejich doprovod se seznámili s nejnovějšími poznatky v oboru. Výstava se nám
velice líbila. Poděkování za profinancování dopravného i chutné svačinky pro
všechny patří Okresní hospodářské komoře Karviná jmenovitě slečně Renatě
Rudolové. Holeksa Petr
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Vánoční kanadské hry
19. 12. 2013 se na naší škole
uskutečnil již druhý ročník Vánočních
kanadských her o putovní pohár.
Soutěžící třídy si připravili bojový
pokřik a vánoční oblečení a mohlo
začít utkání v disciplínách hod na koš,

ďábelský pytlík, pochod andělů,
čertovská kimovka, puzzle. Studenti
zazpívali vánoční koledu, ochutnávali
chutě a určovali vůně Vánoc,
připomněli si vánoční zvyky a obyčeje.

Celý program byl ukončen slavnostním
vyhlášením výsledků a rozdáním cen.

Naps. Šárka Simandlová

Umístění na Vánočních kanadských hrách 2013
1.
2.
3.
4.
5.

EK 4
SM 3
HOMZ 4
EK 2
EL 1A

6.
7.
8.
9.
10.

HT 3
HO 2
EK 3
EL 2
MZ 2

11.
12.
13.
14.
15.

EL 3
IN 2
EL 1B
OK 2
KU 2

16.
17.
18.
19.
20.
21.

ES 3
HO 1A
ME 3
OK 3, IN 3
EL 4
ES 1

E-obory
1. KP 2 + ZU 1
2. PP 3 + TP 3
3. PP2 + KP 3
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Efektivní učení aneb jak se mám učit!
1. Začít už ve škole pozorným sledováním výkladu,
snažit se nebloumat myšlenkami jinde, nejvíc látky
si osvojit už ve škole a ušetřit si tak práci doma.
Snažit se zapamatovat si ihned podstatné body.
2. Každý den v týdnu sedat k učení ve stejnou dobu,
podle mimoškolních činností, třeba každé pondělí
ve 4, každé úterý v 5 atd. Je to dobrý trik, jak
pomoci sobě samému a obejít svou nechuť sedat k
učení. Tato doba by měla být závazná.
3. Víkendy
řešit
nejlíp tak, že se jeden den neučím vůbec a druhý
den začnu brzy, protože v době od 9 do 12 mi to
nejlíp myslí.
4. Domácí příprava by měla trvat těm, kteří se
snaží o zlepšení, 2-3 hodiny. Prospěch totiž závisí
na délce přípravy mnohem víc než na nadání.
Pokud jste se učili dosud jen velmi málo, rozšiřte dobu učení pozvolna.
5. Na pracovním stole si udělat pořádek, aby
tam byly jen potřebné věci k práci. Neučit
se dřív než hodinu po obědě, mít
vyvětráno (z celého těla spotřebuje 20%
kyslíku mozek), přiměřené teplo a světlo,
učit se spíš vsedě, vleže spíš usneme.
6. Nejlépe se učit v úplném tichu,
potřebujeme-li se soustředit, je ticho
nejlepší. Hlasitá rocková hudba nebo
mluvení z rádia a televize odvádí
pozornost a vadí při zapamatování!
7. Je dobré se učit v souvislém časovém období
s malými přestávkami, ne jen tehdy, když nám
vybude čas mezi televizí a videem. Po 30 minutách
většinou klesá pozornost, pak je dobré zařadit
5minutovou
přestávku,
nejlépe
vyplněnou
pohybem. (redakce KT)
Pokračování příště 
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Rozhovor s paní Kisielovou Marií
1. Vážená paní Kisielová, víme pouze
o Vás, že pracujete jako učitelka odborné
výuky. Můžete nám říct, jak se tady cítíte,
mezi muži?

znovu

studovat

ten

samý

obor.

Mezi muži se cítím dobře a spokojeně,
protože mezi nimi v podstatě pracuji celý
život, vždycky se mnou na pracovišti bylo
90 % mužů.

2. Jak Vás muži přijali?
Myslím si, že dobře.

3. Kde jste pracovala?
Vždycky ve výrobě. Od vyučení jsem
pracovala přímo na údržbě vysokých pecí a
koksovny. Mým minulým zaměstnavatelem
byla Trialfa, dceřiná společnost TŽ, kde jsem
pracovala na férách.

4. Co se Vám na nynějším zaměstnání líbí?
Nejvíce se mi líbí, že můžu své zkušenosti
předávat mladé generaci.

8. Na co byste nalákala pro takový obor
dnešní dívky?

5. Jak jste se k takovému mužskému oboru
dostala?

Podotkla bych, že budou mít stálé
zaměstnání, jistou práci. A ne všechny dívky
mohou dělat asistentky.

V minulosti bylo "normální" že se mužským
řemeslům učily dívky. A mě tahle práce
navíc velice bavila, právě proto jí dělám
30 let. I teď se znovu dívky učí tyto řemesla.

9. Jak se Vám na naší škole líbí?
Pracuji zde půl roku, a můžu říct, že se mi
tady líbí, je zde výborný kolektiv a hodní,
vstřícní nadřízení.

6. Má to nějaké výhody - být ženou
v takovém oboru? A co nevýhody.
Výhodou je snad jen, že nezvedám těžké
věci, kolegové mi vždy pomohou.
A nevýhodou je, že musíte chodit
v montérkách a máte špinavé ruce.

10. Co pro Vás bylo nejtěžší, když jste tady
začínala?
Nejtěžší pro mě byla práce s počítačem,
zapisování do bakalářů a podobně.
Ale zvládla jsem to (úsměv).

7. Kdybyste se dnes rozhodovala,
co studovat, co byste zvolila?
No určitě bych se lépe učila, vystudovala
bych více škol. Podle mého názoru, čím jste
vzdělanější tím se máte lépe. Ale v závěru
musím říct, že jsem spokojená, a šla bych

11. Co říkáte na dnešní
A na mládež na naší škole?

mládež?

Mládež je taková, jak ji doma vychovají,
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když mají doma vše dovolené, myslí si,
že tomu tak je všude. Základ je hlavně
v rodině.

15. Máte děti?

12. Jak vzpomínáte na svá léta ve školních
lavicích?

16. Máte nějakého domácího mazlíčka?

Ano mám tři dospělé děti. Dva syny a jednu
dceru.

Zvířata máme, ale domácího mazlíčka
žádného.

Vzpomínám jenom v dobrém, byli jsme
výborná parta, třída se skládala z poloviny
kluků a poloviny holek, takže to bylo
vyrovnané. S některými spolužáky se
scházíme dodnes.

17. Jakou hudbu posloucháte?
Nejraději a nejčastěji poslouchám skupinu
Kabát.

13. Co děláte ve svém volném čase, jaké jsou
Vaše koníčky?

18. Oblíbený film?
Ráda se dívám na dobrodružné filmy, a když
je čas, relaxuji u seriálu Ulice.

Mezi mé koníčky patří hory, zahrádka,
lyžování, turistika, ruční práce jako je
vyšívání, háčkování. Ale teď na koníčky
nemám moc času, jelikož se ve volných
chvílích věnuji učení.

19. Oblíbená herečka?
Sandra Bullock

20. Oblíbená kniha?

14. Kde bydlíte?

Zrovna účetnictví (smích), kdysi jsem četla
lehčí romány.

Bydlím v rodinném baráčku se zahrádkou
v nedaleké Vendryni.

Děkujeme za rozhovor a přejeme Vám spoustu osobních a pracovních úspěchů. Šárka Némethová

7

Kulturní, společenské akce, filmová
recenze v Třinci a blízkém okolí
Vejška - Petr Kocourek (Tomáš Vorel
jr.) se hlásí na katedru grafiky
na UMPRUM, kam přijímají jen pár
vyvolených. Už jednou ho nevzali
a profesor Slanina (Jakub Kohák) je
nekompromisní. Na školu se hlásí
i krásná Julie (Eva Josefíková),
do které
se
Kocourek
bezhlavě
zamiluje. Michal Kolman (Jiří Mádl)
studuje VŠE, ale místo přednášek
a seminářů ho zajímají jen spolužačky
a rychlá auta. Zkoušky a zápočty řeší
podvodem nebo úplatkem či pomocí svého vlivného otce (Jan Kraus). Kocourkova
matka (Zuzana Bydžovská) se dávno vzdala představy, že její syn bude studovat
něco pořádného, zatímco paní Kolmanová (Ivana Chýlková) svého synka neustále
vydržuje a hýčká. Oba kluky spojuje už od gymplu ilegální malování graffiti.
Na pražských střechách, nádražích a v podchodech zažívají divoká dobrodružství.
Při jedné noční honičce je Kocourek dopaden… Hudba a rap DJ Mika Trafika
a Vladimira 518, strohé herectví, dynamická kamera, tajemná noční zákoutí – to
vše dává Praze autentickou podobu. Cena filmu 120 Kč / 85 minut
Online rezervace
30-01-2014 17:30
31-01-2014 17:30
01-02-2014 17:30
02-02-2014 17:30
Orientální tance a začátečníci - Orientální tanec je jedinečným nástrojem
pro formování ženského těla, s důrazem na břišní svalstvo, hrudník a paže. Tanec
je charakteristický klidnými, plynulými a především smyslnými pohyby, které jsou
střídány rytmickým potřásáním boků a paží. Na kurzech máte možnost načerpat
novou energii, najít uvolnění a radost z pohybu, vnitřní jistotu a stabilitu, můžete
znova objevit svoji ženskost, krásu a sebevědomí. Kurz je určen všem ženám,
nezáleží na věku ani postavě ani na předchozích tanečních zkušenostech.
 Rozsah výuky - 10 lekcí
 Termín konání - 6. února – duben 2014, každý čtvrtek od
16.30 do17.30 hodin
 Termín pro podání přihlášky - do 3. února 2014
 Místo konání - TRISIA, a.s., nám. Svobody 526, Třinec
 Cena kurzu - 950 Kč
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Vtípky 
Paní učitelka: Tak, koho přinesl čáp, udělá krok
dopředu a ten, koho přinesla vrána, udělá krok
dozadu. Děti se rozestoupí a jenom Pepíček stoji
stále na svém místě. Paní učitelka: Co se děje
Pepíčku? Tak kdo tě přinesl? Pepíček: Pani
učitelko, já vím svoje, vy víte svoje, a ty děti
tady kazit nebudeme

Kantor, který učí devátou třídu, po půl roce
učení řekne třídě: „90% z vás se určitě
nedostane na střední školu.“ Po chvilce ticha
se postaví jeden žák a řekne: „Pane učiteli,
vždyť nás tolik ani není.“

Pepíčku, proč brečíš?"
"Zdálo se mi, že naše škola
shořela."
"Uklidni se, to byl jen sen."
"A proč myslíš, že brečím?"

Keď som zistil neveru priatelky, bol
som zdrvený, ale obrátil som sa k
viere, a to mi pomohlo.
Konvertoval som na islam a ráno
sme ju ukameňovali.

Dobrý den, balíček kondomů,
prosím."
"A chcete i igelitku?"
"Ne, děkuji, tak hnusná zase
není!"
Veronika Samiecová
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Historie naší školy – 4. část
Založení Závodní školy TŽ

J

elikož si Třinecké železárny
uvědomovaly, že je důležité
vzdělání při zavádění nových
výrobních metod a mechanizace
výrobních procesů, v roce 1907
zřídily Závodní školu TŽ, která
poskytovala
mladým
dělníkům
základní teoretické a praktické
vzdělání
potřebné
pro
práci
v závodě. Cílem také bylo hlavně
vychovávat nové předáky a mistry.
Škola měla dvě třídy a vyučovalo se
8 hodin týdně a to až do první
světové války.
Vlastní učňovské školství
v Třinci vzniklo až v roce 1936,
které založila Báňská a Hutní
společnost v Třinci. Začínalo se
skromně s málo učni a to
v provizorních prostorech upravené
budovy bývalé závodní kantýny.
Měla 4 oddělení- pro zámečníky
a příbuzná řemesla, elektrotechniky,
slévače a také pro modeláře.
Všeobecné předměty vyučovali
učitelé z místní měšťanské školy
a odborné předměty zaměstnanci
závodu. Správcem školy byl ředitel
Měšťanské školy, František Pilář.
Absolventi tohoto učiliště byli

do závodu bráni přednostně a také
byli lépe finančně ohodnocování.
V prvním roce závodní školu
navštěvovalo 40 učňů, následující
rok 75 a v roce 1938 dokonce 108.
Tuto učňovskou školu ovlivnila
2. sv. válka a prošla mnoha
změnami. Někteří museli nastoupit
do protektorátu, jiní zase museli
na nucené práce v Německu.
Dne 1. září 1945 zahájila
v Třinci činnost závodní učňovská
škola řízená do roku 1949 Obchodní
komorou v Opavě a ředitelem byl
jmenován pan Kydlíček.
V prvních poválečných letech
měla škola ve třech ročnících okolo
300 žáků, osm odborných sil a pět
externích pracovníků a hutnickým
učňům se zaváděly příspěvky.
Pokračování příště…
Veronika Samiecová
Zdroj: Wawreczka H., Třinec a okolí v
proměnách času, 1997, nak. WART
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