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Zprávy z naší školy.  
 

Dne 28. 1. 2014 proběhlo školní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce. 

Pro nemoc se zúčastnil menší počet žáků.  

V první části soutěžící čekal poslechový test – 

výběr z možností, doplňování údajů. Ve druhé 

části si vybrali tři obrázky k popisu 

a konverzační téma.  Nelehkého úkolu hovořit 

bez přípravy se zhostili se ctí.  Pro 

některé byl poslech snadný, jiní 

zápasili s trémou.  Zvítězil Petr 

Kostka, z EL2, který exceloval 

v konverzaci, stříbrný se umístil 

Mikuláš Dacho z ME2, který porotu 

překvapil pohotovou reakcí při 

konverzaci, třetí skončil Marek Tóth 

z HO3. Blahopřejeme vítězům. Silvie Říčanová, Zdeněk Gurecký  

Recyklohraní 

Naše škola je zapojena do „RECYKLOHRANÍ“ systému sběru elektrozařízení, baterií 

a nově i mobilních telefonů. Sběrné nádoby jsou umístěny v přízemí školy u vrátnice 

číslo 1. (baterie) a v elektrodílně v přízemí škola číslo 2. (vysloužilé elektrozařízení). 

Ze zapojení školy do systému sběru jsme jako škola dostali ceny 2x vědecká 

kalkulačka a 2x flash USB, o které 

dne 16. 1. 2014 soutěžili 2 zástupci 

z tříd s výukou environmentální 

výchovy. Studenti soutěžili ve 

znalostech o bateriích, znázornili na 

mapě světa naleziště rud potřebných 

pro výrobu monitorů, zhlédli film 

o recyklaci elektrozařízení a nakonec 

vypracovali test o mobilních 

telefonech.  

Připravila: Ing. Šárka Simandlová
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Umístění žáků: 

1. Místo – EL2: Bielesz David, Sikora Tomáš 

2. Místo – EK2: Kropová Radka, Rusnoková 

Veronika 

3. Místo – HO2: Nieslaník Vojtěch, Zogata 

Adam 

4. Místo – OK2: Macháč Petr, Mynář Petr 

5. Místo – KU2: Mohylová Aneta, Trombiková 

Denisa 

6. Místo – MZ2: Časnocha Pavel, Sikora Milan 

 

 

 

 

 

 

Sněhuláci pro Afriku 

Africké děti si ve své zemi nikdy 

sněhuláky nepostaví, některé z nich 

se ale ani nedostanou do školy. 

Jedná se o charitativní akci 

s podtitulem Děti pomáhají dětem, 

do které se zapojila i naše škola.  

Vybírá se startovné za každého 

sněhuláka ve výši 50Kč. Všechny 

přihlášené školy budou zveřejněny na 

stránkách: www.snehulaciproafriku.cz, 

kde najdete také všechny informace o 

akci, ohlasy v médiích, aktuální dění… 

Na těchto stránkách budou v průběhu 

akce zveřejněny i fotky a získané 

finanční částky. Každá škola nominuje 

nejoriginálnějšího sněhuláka, z nichž 

pak bude veřejným hlasováním  vybrán absolutní vítěz. Tvůrci nejoriginálnějších sněhuláků 

budou taktéž odměněni drobnými cenami.                                       Připravila Ing. Radka Rucká  
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1. pololetí – přehled našich úspěchů 

Ocenění žáků za 1. pololetí šk. r. 
2013/2014: 

 

 Prospěch s vyznamenáním (žák 
neporušil školní řád, nemá 
výchovné opatření) – pochvala 
ředitele školy a poukázka na 
1 000,- Kč. 

 Prospěch do průměru 2.00 bez 
dostatečné (žák neporušil školní 
řád, nemá výchovné opatření) – 
pochvala ředitele školy a 
poukázka na 500,- Kč. 

 Reprezentace školy s umístěním 
na 1. až 3. místě (žák neporušil 
školní řád, nemá výchovné 
opatření) – pochvala ředitele 
školy a poukázka na 500,-Kč.  
            

 
 
 
Srovnání pololetních výsledků 
školního roku 2013/2014 a 2012/2013 
 
Prospěch s vyznamenáním – 12 žáků, 
(9 žáků) 

Prospělo – 422 žáků, (364 žáků) 

Neprospělo – 149 žáků, (168 žáků) 

Nehodnoceno – 103 žáků, (131 žáků) 

Počet nehodnocených předmětů – 671 
(928 ) 

Zameškané hodiny omluvené – 45 372  
(54 696) 

Zameškané hodiny neomluvené – 2 167  
(1811)

 
 
                             2013/14                                                      2012/13 
                              2,635                            2,907 

  
 

Snížili jsme celoškolní absenci o neuvěřitelných 10 000 hodin. Máme více 
vyznamenaných a oceněných žáků za velmi dobrý prospěch. Redakce školního časopisu 
Kanada Times 

 
My jako redakce jsme za práci s časopisem od pana řediteli dostali USB disky. 

(Walczysko Filip, Šárka 
Neméthová, Nikola Turoňová, 
Veronika Samiecová, Veronika 
Gryczová, Martin Haltof a Lucie 
Bílková). 
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O Borce Kanady 

Třída Body 

EK4 393 

PP3 301 

EK3 298 

KU3 286 

EK2 277 

EL1B 225 

PP2 208 

HO1B 148 

KP2 147 

MZ2 145 

HT1 143 

EL1A 130 

KP3 124 

ZU1 112 

PP1 110 

HO4 101 

MZ4 100 

OK2 100 

IN3 93 

OK3 93 

HO2 91 

SM3 91 

TP3 90 

KU2 89 

EL3 86 

EL4 86 

IN1 83 

ME2 76 

ME3 74 

HO1A 71 

ZU2 70 

EL2 58 

ES1 47 

HO3 44 

MZ3 44 

ES3 37 

IN2 37 

HT3 29 

ES2 22 

KU1 6 

SM2 6 

KP1 2 

OK1 -37 

 

 

Pořádek ve třídě, 

přírodovědný klokan, sudoku, 

příspěvky do školního 

časopisu, vánoční výzdoba, 

vánoční kanadské hry, 

Mikulášský turnaj, soutěž 

Ekonomické fakulty, soutěž 

německého jazyka, 

recyklovaní, prospěch, 

absence.  
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Rozhovor s Ing. Radkou Ruckou 

1. Každého jistě zajímá jaká, jste byla 
studentka? 
Dovolím si tvrdit, že jsem byla pilná a vzorná 
studentka.  
 
2. Předměty ve škole - který byl pro 
Vás nejlepší a který naopak nejhorší? 
Mezi moje nejoblíbenější předměty patřila 
ekonomika a účetnictví, mezi méně oblíbené 
patřila němčina, ze které jsem i přesto zdárně 
odmaturovala. 
 
3. Vidíte nějaký rozdíl mezi studenty 
dnešními a těmi dřívějšími? 
Ano vidím, dnešní studenti mají více volnosti 
ve všech směrech, a také už se jim nechce učit 
a podceňují důležitost přípravy na budoucí 
povolání.   
 
4. Můžete nám přiblížit Vaši funkci 
preventisty (školní metodik prevence)? 
Preventista. Organizuji různé přednášky, 
které se týkají šikany, drog a jiných 
nepříznivých vlivů dnešní doby (facebook, 
kyberšikana…). Dále se provádí namátkové 
kontroly na používání drog.  
 
5. Na škole máme schránku důvěry, 
že? 
Schránka důvěry se chystá, zatím máme jen 
v elektronické podobě na stránkách naší 
školy. Informace o schránce důvěry jsou 
vyvěšené na nástěnce v průchodu. 
 
6. Využili ji už naši studenti? 
Bohužel zatím ještě nikdo. 
 
7. Chtěla jste být učitelkou odmalička? 
Nebo jste měla jiný sen čím se stát? 
Od malička jsem se chtěla stát učitelkou, 
takže jsem si splnila sen, i když cesta byla 
poněkud trnitá a dlouhá. 
 
8. Pravdou je, že profese učitele musí 
být asi hodně psychicky náročná, že? 

Ano je to práce 
velmi náročná na 
psychiku člověka 
a člověk se musí 
vyrovnávat 
s každodenním 
stresem.  
 
9. Jste třídní učitelka EK4. Jaké 
očekáváte maturitní výsledky? 
Já věřím v to, že jejich maturitní výsledky 
budou dobré. 
 
10. Vaše třída vyhrála soutěž o Borce 
Kanady. Jste borci? 
Když jsme soutěž vyhráli, tak o tom přece 
není pochyb, ano jsme (úsměv). 
 
11. Za co plánujete utratit výhru  
Kč 3.000,-? 
Zatím jsme o tom nějak neuvažovali, 
ale jelikož se blíží maturita, tak určitě 
za něco ohledně maturity (maturitní večírek, 
fotografie na třídní tablo ..). 
 
12. Pikantnější otázečka, myslíte si, že 
jste dobrá učitelka? 
Já osobně to nemůžu posoudit, ale myslím si, 
že ano. REDAKCE: Myslíme si, že paní 
Rucká je výborná učitelka (:  
 
13. Co děláte ve svém volném čase? 
Volného času moc nemám, ale když už si ho 
udělám, tak se nejvíce věnuji své rodině a 
ráda cestuji. 
 

14. Rodina? 
Manžel, dcera a syn. 
 
15. Zvířecí mazlíček? 
Ano, mám malého pejska jorkšíra. 
 
16. Jaký hudební žánr posloucháte? 
Pop, moderní žánr, prostě to, co zrovna jde. 
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17. Máte nějakou oblíbenou skupinu? 
Ano, velice ráda poslouchám skupinu Team. 
 
18. Co nemáte na druhých lidech 
ráda? 
Na lidech mám ráda upřímnost, takže naopak 
nemám ráda faleš, neupřímnost. 
 
19. Nějaké neoblíbené jídlo? 
Koprová omáčka. 
 
20. Všimli jsme si, že nechodíte na 
obědy. Proč? Vaříte si každý den? 
Ano, všimli jste si správně (smích), obědy si 
vařím sama. Na obědy ve škole chodím sem 
tam, když vaří žáci z oboru kuchařské práce. 
 
21. Umíte uznat vlastní chybu a omyl? 
Ano umím, v hloubi duše by mě to stejně 
pořád užíralo. 
 

22. Co byste přála naší škole, našim 
studentům? 
Naší škole bych přála, aby nadále tak skvěle 
prosperovala. A našim studentům ať úspěšně 
zvládnou vystudovat jimi vybraný obor. 
 
 

KÁVA  - 
 

 
- KOČKA 

 
 
EXTROVERT -  
 
 

  - MODERNA 
 
 
MĚSTO   - 
     
Připravila: Némethová Šárka + Nikola Turoňová

Zábavný test 

1. Co znamená latinské přísloví Hic sunt leones? 

a) Vedra nesvědčí psům. 

b) Rozplétej problém jako len. 

c) Zde jsou lvi. 

d) Tak zlý jako lev. 

2. Proč nosí nevěsta závoj? 

a) Aby ji ženich viděl až po obřadu a o to víc se na ni těšil. 

b) Aby si to ženich na poslední chvíli nerozmyslel. 

c) Aby nebylo vidět, že pláče. 

d) Aby byla chráněná před uhrančivými pohledy. 

3. Kde leží známá Pravčická brána? 

a) V Pravčicích, 

b) V Českém Švýcarsku. 

c) Na Radhošti. 

d) V Praze 

4. Umí slon skákat? 

a) Ano. 

ČAJ 

PES 

INTROVERT 

KLASIKA 

VESNICE 
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b) Pouze samci. 

c) Pouze samice. 

d) Ne 

5. Co udělal astronom Tycha Brahe pokaždé, když spatřil zajíce? 

a) Omdlel. 

b) Vystřelil z kuše. 

c) Objevil novou hvězdu. 

d) Smál se. 

6. Jaká porucha se skrývá pod termínem logománie? 

a) Mít každé logo. 

b) Posedlost pro značkové oblečení. 

c) Mluvení v heslech. 

d) Chorobná upovídanost. 

7. Čím křtí v Indii loď? 

a) Kokosovým ořechem. 

b) Kravským trusem. 

c) Láhví vody z Gangy. 

d) Medem divokých včel. 

8. Jak se zvětší ňadra ženy při milostném vzrušení? 

a) Nezvětší se. 

b) O čtvrtinu. 

c) O třetinu. 

d) O polovinu. 

9. Jestliže mravenci běhají rychle, znamená to, že… 

a) Jejich královna má velký hlad. 

b) Blíží se déšť. 

c) Se blíží rojení. 

d) Začíná zima. 

10. Co dělá při vykonávání své potřeby hroch? 

a) Silně mrká a řve. 

b) Běhá do kolečka. 

c) Ocasem rozmetá trus. 

d) Zaleze někam, kde ho nikdo nevidí.                                

1.c,2.d,3.b,4.d,5.a,6.d,7.a,8.b,9.b,10.c                                     Připravila: Veronika Samiecová
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Kulturní, společenské a sportovní akce 

v Třinci a blízkém okolí 

Kino - Krásno 

Termín: 19.02.2014 

Michal a Adam, kamarádi z dětství, se 

po dvaceti letech vracejí do svého rodného 

města. Michalova máma je mrtvá několik let, 

Michalův otec zemře v den jejich příjezdu. 

Jediné, co zůstává, je pocit, že se stalo něco 

špatného, smutek a vztek, nemožnost 

dozvědět se pravdu. Otcova nová žena svým 

chováním matná podezření jen potvrzuje. 

A nebo je to tak, že oba chtějí vidět, že je 

potvrzuje. Rozhodně mezi nimi vznikne 

náhlý nápad přijít celé věci na kloub. Dál už 

se jen roztáčí spirála nezastavitelné 

katastrofy. Vše je jinak, než bývá ve filmu. 

Život není nikdy černobílý.  

A černobílé věci se neřeší snadno… 

Hrají: Martin Finger, Ondřej Sokol, Jana 

Krausová, Karel Roden a další. 

Začátek v 17.30 hod. Vstupné 110 Kč. 

Mládeži přístupný. Rezervace vstupenek 

www.kinokosmos.cz 
 

Radegast Líheň 2014 - Music 
club Barrocko 

Termín: 20. 02. 2014 

Soutěž amaterských hudebníků Radegast 

Líheň. V prvním kole budou soutěžit 

ARTIFICIAL LIFE (V.Meziříčí), ENRAGE 

(Hodonín), SUFFER AGE (Nýdek). 

Vstup zdarma. Začátek v 18.00 hod. 

www.barrocko.cz 

 

Pozorování Slunce - Hvězdárna 
Mikuláše Koperníka 

Termín: 24.02.2014 

Od 13.00 do 15.00 hod. 

Kvarteto Apollon - KD Trisia 

Termín: 26.02.2014 

Koncertní předplatné 

Kvarteto Apollon bylo založeno spolužáky 

z Pražské konzervatoře a Akademie 

múzických umění v Praze roku 1993. Téměř 

ihned po začátku jejich bohaté koncertní 

činnosti začali stejně jako k hudbě klasické 

tíhnout i k jazzu a jiným alternativním 

žánrům. Soubor se tak stal neobvyklým 

a oblíbeným tělesem. Za dobu své 

působnosti vystoupili na řadě evropských 

festivalů, hráli v mnoha sezónách světových 

komorních cyklů. www.trisia.cz 

Ples města Jablunkova - sál 
radnice, Jablunkov 

Termín: 28. 02. 2014  více info.www.jablunkov.cz            
Připravil: Martin Haltof 

http://www.kinokosmos.cz/default.aspx?iid=37
http://www.barrocko.cz/
http://www.trisia.cz/kultura/14-Koncertni-predplatne.aspx
http://www.jablunkov.cz/
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Historie naší školy – 5. část 
Středisko pracujícího dorostu, později Obecné 

učiliště státních pracovních záloh 
 roce 1949 dochází k centralizaci 

učňovského školství a škola byla 

přejmenována na Středisko 

pracujícího dorostu, kde byla 

zahrnuta i základní odborná 

škola, učňovské dílny a internát. 

Toto středisko bylo řízeno 

Československými hutěmi a od roku 1951 

ministerstvem hutí a rudných dolů. Počet 

výučních oborů se rozšířil a s tím i počet 

žáků. Žáci byli přidělování okresními úřady 

ochrany práce a byli podrobování 

výběrovým psychotechnickým zkouškám 

a lékařským prohlídkám. V té době se už na 

učilišti objevují i děvčata a jejich počet 

narůstá. Učební doba se zkrátila na dva 

roky a hlavní pozornost byla věnována 

kvalifikaci vychovatelů. 

 Na základě zákona z konce roku 

1951 bylo středisko přejmenováno 

na Odborné učiliště státních pracovních 

záloh. Učiliště bylo rozděleno na tři části, 

na hutní povolání, stavební a strojní. 

Teoretická příprava byla znovu rozšířena na 

tři dny teoretické výuky a tři dny probíhal 

odborný výcvik, délka učební doby znovu 

trvala tři roky. Vyučovalo se zde oborům 

slévač, ocelář, valcíř, soustružník, kovář, 

elektromontér a zámečník. 

 Je září 1952 a na učilišti v Třinci je 

50 zaměstnanců a 452 učňů, mezi nimi 

72 děvčat. Jelikož všichni učni nebyli 

z Třince a okolí, byly zřízeny nové domovy 

na Kanadě v Třinci, které byly vzdálené 

od závodu asi 25 minut chůze. Tyto 

domovy byly pouze pro chlapce a děvčata 

musela stále dojíždět z místa svého 

bydliště. Učni měli v domovech zajištěné 

také stravování a chodili na pravidelné 

zdravotní prohlídky. 

 Tehdy byla výchova silně tendenční 

a podmíněná ideologií KSČ až do roku 

1989. 

Pokračování příště… 

 

Veronika Samiecová 

Zdroj: Wawreczka H., Třinec a okolí 

v proměnách času, 1997, nak. WART 
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