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Zprávy z naší školy  

Celoroční soutěž o Borce Kanady  

Opět rozjíždíme celoroční soutěž o Borce Kanady.  Hlavním rozhodčím je Ing. 
Věra Drápalová. A co boduje, kontroluje? V loňském roce vyhrály tyto třídy: na 
1. místě se umístila třída EK3, na druhém místě se umístila třída ZU2 a na třetím 
místě EL1B. Kdo vyhraje tento školní rok? Obhájí své prvenství letošní třída 
EK4?   

 Nejnižší absence třídy 

 Nejvyšší absence třídy (záporné body) 

 Pořádek – estetika 

 Aktuální výzdoba 

 Soutěže 

 Mimořádné počiny 

 Příspěvek do školního časopisu 

Kroužky ve školním roce 2014/2015 
Bližší informace na webové adrese naší školy http://e.sostrinec.cz/index.php/zajmove-

krouzky 

 Vyřezávání ovoce a zeleniny  

 Barmanský kroužek 

 Baristický kroužek 

 Fitness kroužek 

 Badminton 

 Sportovně střelecký kroužek 

 Turistický kroužek 

 Stolní fotbálek 

 Elektrotechnika 

 Elektronika 

 Kanada Times  
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Obrazy na chodbách aneb žáci žákům 

Spolupráce naší SOŠ TŽ a Ostravské soukromé 
umělecké školy AveArt přinesla krásné obrazy. 
Na tvorbě 35 obrazů se podílelo 25 studentů 
pod vedením 5 profesorů. Jedná se 
o velkoformátové obrazy nebo počítačově 
zpracované tisky a grafiky malované 
kombinovanou technikou akryl, olejomalba, 
doplněné temperou.   

Zeptali jsme se našich studentů, jak se jim obrazy 
líbí. Všichni dotazovaní byli z obrazů nadšení 
a přáli by si, aby se pokračovalo v aktivitách, které 
zkrášlují naši školu. 

Těšínský krmáš se pro naši školu vydařil  
 

V pátek 12. září 2014 proběhl v Českém 

Těšíně první ročník Těšínského krmáše. 

Jeho součástí byla i soutěž o 

nejoriginálnější tradiční krajový pokrm. 

Naši žáci připravili tři slezské pokrmy  - 

Marekvjoč, Škvarky s ovocem a Kapušnik, 

které byly jak soutěžními pokrmy, tak i 

součástí ochutnávky pro veřejnost. 

Porotu nejvíce zaujaly Škvarky s ovocem, 

které se staly vítězným pokrmem. 

Za naši školu se soutěže zúčastnili žáci 

třetího ročníku oboru kuchař – číšník Artur 

Latoik a Kateřina Kubalová. Gratulujeme. 
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Rozhovor s Pavlem Szalbutem  

Třinecké železárny a Moravia Steel udělovaly v nové Werk Aréně prestižní ocenění 
Královna Ocel a Zaměstnanec roku. Čtyřiašedesát zaměstnanců převzalo 
vyznamenání Zaměstnanec roku, jedním z nich byl i náš učitel odborného vyučování. 
Redakce Kanada Times se rozhodla, že Vám přiblíží tohoto oceněného pana učitele. 

 
1) Jak dlouho pracujete na naší škole? 

Na škole pracuju od roku 1993, takže už 
21 let. 
 

2) My jsme pátrali na internetu a zjistili 
jsme, že jste byl i starostou obce 
Smilovice. 
Která práce Vás více naplňovala?  A 
proč? 
Starostu obce Smilovice jsem dělal 8 let. 
Dělal jsem ho při zaměstnání, obě práce 
jsou práce s lidmi a práce s lidmi není 
jednoduchá. 
 

3) Co pro vás znamená ocenění 
Zaměstnanec roku? 
 Je to velmi příjemné, když vás někdo 
ohodnotí za tu práci, co na škole dělám. 
Za celoživotní práci na této škole, za 
přípravu různých prezentací a účast na 
veletrzích v Brně, Budějovicích atd...  
 

4) Co na to ocenění kolegové, rodina? 
Manželka to více prožívala než já 
(smích). A věřím v to, že mi to kolegové 
přáli. 
 

5) Jak se Vám líbí nová Werk Aréna? 
Osobně si myslím, že Třinec si takovou 
arénu zasloužil. Je to moderní středisko 
sportu a kultury a moc se mi líbí. Je to 
skvost Třince. 
 

6) Každého jistě zajímá, jaký jste byl 
student? 
Myslím si, že jsem byl dobrý student, nic 
jsem nezanedbával a vystudoval jsem 
s vyznamenáním. Vděčím za to svým 
rodičům, kteří mě k tomu vedli. 

 

7) Předměty ve škole - který byl pro Vás 
nejlepší a který naopak nejhorší? 
Nerozlišoval jsem předměty, ale spíš kdo 
nás stresoval nebo kdo nás doopravdy 
něco naučil a těch učitelů si vážím do 
dnes. 
 

8) Napadlo Vás někdy jít za školu? 
Jednou jsem to udělal jako malé dítě v 1. 
třídě. Zubař přijel do školy a já jsem 
dostal strach, tak jsem utekl, ale rodiče 
mi na to přišli (smích). 
 

9) Vidíte nějaký rozdíl mezi studenty 
dnešními a těmi dřívějšími? 
 To určitě. Kdysi jsme více toužili se 
něco naučit, měli jsme ctižádost. Dnes, 
moderní svět všechno předkládá jako 
hotové a žáci nemají zájem se něco 
naučit. 
 

10) Máte nějakou pikantnost ze života? 
Měl jsem takové špatné životní období, 
že jsem málem přišel o všechno, ale 
podařilo se mi z toho dostat. Jinak si svůj 
život snažím udělat pestrý a zajímavý. 
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11) Chtěl jste být učitelem odmalička? 
Nebo jste měl jiný sen, čím se stát? 
Ne, chtěl jsem být kuchařem (smích), ale 
rodiče mi to rozmluvili. 
 

12) Pravdou je, že profese učitele musí být 
asi hodně psychicky náročná, že? 
Je velmi psychicky náročná, ale člověk se 
musí umět odreagovat a mít tzv. 
mantinely „ odtud – podtud“ 
 

13) Co děláte ve svém volném čase?  
Volného času mi moc nezbývá, protože 
se starám o svoji maminku, která je 
nemocná, ale každý volný čas využívám 
na oddych. 
 

14) Zvířecí mazlíček? 
Ne. 
 

15) Jaký hudební žánr posloucháte? 
Country. 
 

16) Co nemáte na druhých lidech rád? 
 Přetvářku a aroganci. 
 

17) Nějaké neoblíbené jídlo? 
Švestkové knedlíky a tatarák. 
 

18) Umíte uznat vlastní chybu a omyl? 
Ano určitě, nejsem neomylný. 

 
 

Nabídka dalších 
kroužků 

 
19) Máte nějaké heslo, kterým se ve svém 

životě řídíte? 
Nic není těžké, ale musí se chtít. 
 

20) Co byste přál našim studentům? 
Dokončit úspěšně vzdělání a najít práci, 
která je naplňuje. 
 

21) Káva, nebo čaj? 
Kávu si dám jednu denně, ale spíše piju 
ovocné šťávy, které si vyrábíme sami 
doma. 

22) Pes nebo kočka? 
Kočka a pes po práh domu (smích). 
 

23) Klasika, nebo moderna? 
Klasika. 
 

24) Město, nebo vesnice? 
Vesnice. 
 

25) Sport, nebo gaučing? 
Sport. 
 

26) Který ze dnů v týdnu máte nejraději a 
který naopak vůbec. Proč? 
Pátek je nejhezčí a nejhorší je pondělí to 
je logika (smích). 
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Kulturní akce 

Srdce Evropy – nám. Svobody 
Termín: 5. 10. 2014 

Začátek: 15:00 
V bohatém programu se můžete těšit na Michala 
Nesvadbu z kouzelné školky, Elis s kapelou, Petra 
Spáleného,  
kapely Boutique, The Tap Tap a další. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
NO NAME – KD Trisia 
Termín: 17. 10. 2014 
Obsazení: 
Igor Timko – zpěv, Ivan Timko – bicí a zpěv, Dušan 
Timko – kytara a zpěv, Roman Timko – kytara a 
zpěv, Vilo Gutray – basová kytara a zpěv, Zoli Sallai 
– klávesy a zpěv. 

Vstupné 390 Kč, v den konání akce 440 Kč. 
 
 

Michal David – Werk aréna 

 
 
 
 

 
Termín: 18. 10. 2014 

Začátek: 20:00 
Československá popová ikona Michal David  
a držitel ceny Týtý za zpěváka roku, vystoupí  
se svojí kapelou v programu Mejdan roku. 

Vstupné 390 Kč v prodejních sítích 
Ticketportal a Ticketpro. 
 
 

Partička – KD Trisia 
Termín: 20. 10. 2014 
Zveme Vás na divácky oblíbenou improvizační 
show známého televizního pořadu Partička, kde je 
zábava tak hustá, že by se dala krájet. Jak scénky 
této povedené „partičky“ dopadnou, nikdo 
dopředu neví, je vždy velkou neznámou nejen pro 
samotné aktéry, ale i pro publikum. 

Začátek v 20.00 hod. Vstupné 430 Kč, v 
prodeji  
od 26. 7. 2014 

 
 
 

Třinecké farmářské trhy – nám. 
Svobody 

Termín: 10. 10. 2014 a 24. 10. 2014 

Začátek: 9:00 – 17:00 
4. ročník tradičních farmářských trhů pro Vás 
znovu připravilo město Třinec a KD Trisia a.s. 
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Filmové recenze  

FAKJŮ PANE UČITELI. Bývalý vězeň Zeki 
Müller nemá na vybranou. Někdo postavil 
školní tělocvičnu přímo nad místem s 
ukradenými penězi, které tam pro něj 
zakopala jeho přítelkyně. Aby získal 
uloupenou hotovost zpět, musí se vydávat 
za suplujícího učitele na Goetheho 
gymnáziu, čímž vznikne německému 
vzdělávacímu systému další problém, 
zaměstnává nejbláznivějšího učitele všech 
dob. V noci Zeki tajně vykopává svou 
uloupenou kořist a během dne používá 
drastické, ale účinné metody, aby zkrotil 
neukázněné teenagery ve třídě 10. B. Jeho 
upjatá, korektní kolegyně, učitelka Lisi 
Schnabelstedtová, sice odsuzuje jeho 
neortodoxní pedagogické metody, ale 

nemůže si pomoct a do svého nového 
„kolegy” se zamiluje. Dokonce mu pomůže 
vykopat něco cennějšího než je hotovost – 
zbytky jeho vlastní morální integrity.  

Na film se můžete těšit: 1. 10. v 17:30 hod. 
 

 

 

22 JUMP STREET.  

Poté, co si prošli nástrahami střední školy, 
čekají na policejní důstojníky Schmidta a 
Jenka velké změny - jsou pověřeni prací v 
utajení na místní vysoké škole. Ale zatímco 
Jenko, potká spřízněnou duši ve 

sportovním týmu a Schmidt pronikne do 
řad studentů umění, začínají o svém 
vzájemném vztahu zvolna pochybovat. 
Jejich úkolem už není pouze vyřešit případ, 
ale jsou nuceni zjistit, zda mezi nimi může 
existovat společný vztah na úrovni. Pokud 
se těmto dvěma přerostlým puberťákům 
podaří vypracovat se z univerzitních 
nováčků ve skutečné muže, pak by vysoká 
škola mohla být tím nejlepším, co je kdy 
potkalo.  
Na film se můžete těši: 6.10. v 17:30 hod.    
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Osmisměrka 

  

Sběr papíru pro psí útulek 

Na konci června proběhla sbírka papíru. Celkem se nasbíralo 464 kg papíru, za který 

jsme dostali 604,- Kč. Za utržené peníze jsme nakoupili jídlo a pamlsky pro pejsky 

z třineckého útulku. Na fotce jsou studentky z bývalé EK4. 

Děkujeme všem  

 

 

 

 

 



 

9 
 

 

Vtípky a básničky 

 

 Pepíček a maminka jdou do obchodu a Pepíček vidí na zemi stovku a říká 

mamince: mami, tam je na zemi stovka. A maminka říká:“ Pepíčku, ty víš, že 

se ze země věci neberou“. Maminka a Pepíček jdou z obchodu a maminka 

uklouzne a říká Pepíčkovi:“ Pepíčku, pomoz mi vstát, a Pepíček říká: “Mami, 

ale ty jsi mi říkala, že se ze země věci neberou.“ 

 

 Pepíček dostane od tety krásné autíčko a maminka mu připomíná: "Co se 
říká?" 
"Nevím." 
"Co říkám tatínkovi, když přinese výplatu?  
"Neříkej, že je to všechno."   

 

 

 

Škola 
 
Škola začala, bohužel už je to tak 
musí se učit učitelé, nejenom žák 
 
škola už začala, už odzvonilo prázdninám 
lavice, sešity učebnice teď jen zbyly nám 
 
něco se naučit nebo hodinu prospat 
přijít pozdě do školy nebo jednoduše písemku zaspat 
 
je toho hodně, co do hlav musíme dostat 
už nejsou prázdniny, už nemůžeme to ranní vstávání jen rádoby dospat 
 
učte se, vzdělávejte se, známky sbírejte 
než se nadějete, už zase vysvědčení bude 
 
mezitím hodně prázdnin, víkendů, svátků 
a pak bude těžké něco vůbec dohnat v tom zmatku  
především absenci, známky a učivo. 
 
Machalová Jana EK3 
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Adaptační kurz Hluchová 

V rámci seznámení žáků s kolektivem třídy jsme pořádali pro žáky všech prvních 

ročníků tzv. seznamovací kurz. Pro všechny žáky byla tato akce první společnou 

akcí, na které došlo k upevnění třídního kolektivu, který je předpokladem zdárného 

průběhu studia na škole. Žáci se mezi sebou poznávali navzájem, při různých 

skupinových aktivitách.  

Adaptačního kurzu se zúčastnily tyto třídy: HO1, ES1, SM1, OK1, KP1, KU1, HT1, 

IN1, MZ1, EL1.  

 

 

 

 


