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Zprávy z naší školy - soutěže 
 

   SUDOKU 

Ve čtvrtek 6. 11. 2014 proběhla na 

naší škole soutěž v řešení SUDOKU. 

Zúčastnilo se jí 36 studentů z 10 

tříd. A konečné pořadí?  

1. místo Radek BROZDA, EL 2A 
2. místo Tomáš KUFA, EL 1 
3. místo David BYRTUS, EL 1 
 

Na dalších místech se umístili: Patrik 

KOLONDER, HO 1; Jan BYRTUS, MZ 

3; Josef LASOTA, EL 2A; správně 

vyřešili tři SUDOKU.  

Studenti na prvních třech místech 

dostali sladkou odměnu a Sudoku pro 

další trénink v řešení. Dne 18. 11. 

2014 se tříčlenné družstvo naší školy 

(ve složení Radek Brozda, EL 2A, 

Tomáš Kufa a David Byrtus, EL 1) 

zúčastnilo soutěže pro studenty SŠ 

v řešení SUDOKU, které se konalo 

v Havířově. Sudoku se řešilo štafetově 

- první členové každého družstva 

začali souběžně řešit zadání číslo 

jedna, po vyřešení pak ihned 

pokračoval v řešení druhý člen zadání 

číslo dvě, stejným způsobem 

následoval třetí člen. Na vyřešení měli 

maximálně dohromady 90 minut.  Při 

velké snaze vyluštit SUDOKU 

v dobrém čase přehlédli naši studenti 

chybu v posledním sudoku a byli 

diskvalifikováni. Zvítězilo družstvo 

Slezského gymnázia Opava. Naši žáci 

zde získali cenné zkušenosti z oblasti 

taktiky a seznámili se s žáky jiných 

středních škol. 

Mgr. Jarmila Hudcovská 

 

  PIŠKVORKY 

Dne 14. 11. 2014 se 12 žáků naší 

školy zúčastnilo oblastního kola 

v piškvorkách, které se konalo 

ve Frýdku-Místku. Obě naše družstva 

se probojovala ze základních kol 

do čtvrtfinále, zde však už jejich síly na 

soupeře nestačily. Zvítězilo družstvo 

Gymnázia Frýdlant nad Ostravicí. Naši 

žáci zde získali cenné zkušenosti 

z oblasti taktiky této logické hry 

a navázali přátelství na jiných 

středních školách.  

Mgr. Zuzana Kubečková
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  ANGLIČTINÁŘ ROKU 2014

Ve středu dne 19. listopadu 2014 v 10. 15 

hodin se  14 žáků  SOŠ TŽ  poprvé zapojilo 

do celostátní online soutěže Angličtinář 

roku. Na vypracování zadání měli všichni 

soutěžící časový limit 60 minut.  Žáci 

pracovali intenzivně, snažili se zachytit 

pozorně každé slovo, obraz i zvuk. Zúčastnili 

se žáci prvních i čtvrtých ročníků. Test byl 

vyhodnocen ihned po dokončení. Žáci si 

ověřili své znalosti a zjistili, jak se mohou 

zdokonalovat. Ze všech účastníků naší školy 

se nejlépe umístil žák Andrzej Kowala ze 

třídy EK4.   

                    Silvie Říčanová 

 

  OLYMPIÁDA Z NĚMECKÉHO JAZYKA

V rámci zkvalitňování výuky 

německého jazyka se dne 21. 11. 2014 

na naší škole konala Olympiáda 

z německého jazyka v kategorii II, 

která byla určena pro žáky 2. ročníku 

oboru Kuchař číšník. Olympiády se 

zúčastnilo 5 žákyň daného ročníku a to 

Petra Hrdá, Denisa Hudzieczková, 

Lada Romanová, Lucie Truchlá 

a Michaela Svatošová. Žákyně 

soutěžily v poslechu s porozuměním, 

v četbě s porozuměním, v popisu 

obrázků a dále v konverzaci 

na vylosované téma. Jednotlivé části 

byly průběžně vyhodnocovány. Výkony 

žákyň byly vyrovnané a do poslední 

chvíle nebylo jasné, jaké bude 

konečné pořadí na prvních třech 

místech. Po sečtení výsledků 

z jednotlivých částí se na prvním místě 

umístila Petra Hrdá, druhé místo 

obsadila Lucie Truchlá a třetí místo 

Michaela Svatošová. Žákyně byly 

odměněny diplomy a drobnými 

cenami. Je třeba ocenit úsilí 

a snahu všech soutěžících 

o dosažení co nejlepšího výsledku. 

Vítězům gratulujeme a těšíme se 

opět na účast v dalších soutěžích.  

Mgr. Petra Widenková  
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Zprávy z naší školy - exkurze 

   Exkurze do rozvodny 110kV, ČEZ Distribuce a. s., Nošovice

V rámci projektu „Za poznáním 

technických oborů a řemesel“, reg. 

č. CZ.1.07/1.1.24/02.0061, byla v 

úterý 11. listopadu 2014 realizována 

exkurze do společnosti ČEZ 

Distribuce, a.s., Rozvodna 110kV 

Nošovice. Exkurze se zúčastnilo 

23 žáků druhého ročníku SOŠ 

Třineckých železáren (obor elektrikář 

silnoproud) a pedagogický doprovod. 

Všichni přítomní byli na úvod 

seznámeni s velice přísnými pravidly 

bezpečnosti. Dále byli rozděleni na 

2 skupiny a přiděleni 

kompetentním 

pracovníkům rozvodny, 

kteří je informovali o tom, 

že úkolem rozvodny je 

zajistit bezporuchové 

dodávky elektrické energie 

do tamní průmyslové zóny. 

Během výkladu 

a průchodu jednotlivými 

částmi rozvodny se žáci 

dozvěděli, že rozvodna 

22 kV je v kobkovém 

provedení, je využita jako 

napájecí bod průmyslové zóny 

Nošovice a slouží pro napájení 

distribučního vedení. Rozvodna 

110/22kV řeší nejen dodávku 

elektrické energie pro průmyslovou 

zónu Nošovice, ale i pro další dvě 

průmyslové zóny Třanovice a Horní 

Tošanovice, které se nacházejí 

v okruhu 10 km. Žáci během exkurze 

podrobně probrali způsob fungování 

přenosové soustavy. Dozvěděli se, že  

alternátory v elektrárnách obvykle 

pracují se jmenovitým napětím 

několika tisíc voltů.  

Při výkonech stovek MW pak 

z alternátoru teče proud v řádu desítek 

tisíc ampérů. Vedení pro takové 

proudy musí však mít extrémně velké 

průřezy vodičů a musí být schopno 

mechanicky odolávat působení 

značných dynamických a magnetic-

kých sil. Na činném odporu takového 

vedení pak vznikají úbytky napětí, 

přímo úměrné protékajícímu elektric-

kému proudu, proto pro přenos 

na velké vzdálenosti je výhodnější 

použít vyšší napětí, kdy pro přenesení 

stejného výkonu postačí úměrně menší 

proud. Napětí alternátorů se zvyšuje 

pomocí transformátorů na vyšší 

přenosové napětí. Za přenosová 

napětí se obvykle považují hodnoty 
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nad 110 kV. Na výstupu z přenosové 

soustavy jsou zařazeny snižující 

transformátory, dodávající elektřinu 

do distribuční sítě, na napětích např. 

22 kV. Přenosovou soustavu tvoří 

především soustava dlouhých 

nadzemních vedení velmi vysokého 

napětí. Dále pak kabely, 

transformátory, odpojovače, vypínače, 

bleskojistky, kompenzační prvky 

a systémy řízení a regulace sítě.  

Exkurze žáků a pedagogů 

ve společnosti ČEZ Distribuce, a.s., 

Rozvodna Nošovice splnila svůj účel, 

účastníci byli vystaveni osvětě v oblasti 

výroby a distribuce elektrické energie. 

Zpětná vazba účastníků byla pozitivní, 

žáci byli velmi zaujati 

celým výrobním 

procesem. Mgr. František 

Panák, Ing. Petr Sikora 

 

 

 

 

 

 

      

Exkurze do Třineckých železáren, a.s. – provoz VT-Válcovna 

trub, Ostrava- Vítkovice 

V rámci projektu „Za poznáním 
technických oborů a řemesel“, reg. č. 
CZ.1.07/1.1.24/02.0061, byla dne 20. 
11. 2014 uskutečněna exkurze pro 
třídy HO3 a HT2 (celkem 28 žáků 
hutnických oborů SOŠ Třineckých 
železáren) a pedagogický doprovod. 
Účastníci měli možnost nahlédnout 
takříkajíc pod pokličku výroby trubek.  

Na začátek trošičku teorie - 
válcování se provádí již na předem 
vyrobeném tlustostěnném předvalku 
na tzv. poutnické stolici. Materiálem 
mohou být buď ingoty, které se volí na 
trubky velkých průměrů, nebo sochory 
pro trubky menších průměrů. Dutý 
předvalek je usazený na trnu, jehož 
průměr odpovídá průměru trubky. 

Do záběru se dostane, jakmile jsou 
poutnické válce k sobě natočeny 
vybráním, tzv. prázdným kalibrem. 
Dalším otáčením válců se dostane 
do záběru záběrová část kalibru, což 
vykonává spolu s trnem zpětný 
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posuvný pohyb. Válce se dále odvalují 
po poutnickém trnu a válcuje se 
na danou tloušťku stěny trubky 
odpovídající profilu kalibru. Poutnické 
stolice jsou schopny vyválcovat trubku 
na konečný rozměr. Moderní tratě jsou 
však vybaveny kalibrovacím strojem, 
který je umístěn za poutnickou stolicí, 
v němž se vyrobená trubka zkalibruje, 
po odříznutí nerovných konců, 
na přesný vnější průměr. Toto je 
zkrácená verze teorie, kterou vyučuji 
studenty, poněkud suchý výklad, že 
ano? 

 Něco jiného je to vidět 
na vlastní oči. Mannesmannovská trať 
na živo už je mnohem lepší. Byli jsme 
si prohlédnout tzv. velkého 
Mannesmanna. Zkusím ho popsat 
očima „obyčejného“ návštěvníka. První 
co v hale uvidíte, je množství různých 
typů trubek, ani se nechce věřit, že vše 
toto vyrobila jedna válcovací trať. 
Druhou věcí, které si všimnete, je 
do ruda rozpálený předvalek, který 

zrovna vyjíždí z ohřívací pece. Putuje 
na trn, kde se pomalu předvalek 
začíná měnit v trubku. Je zajímavé 
pozorovat postupné prodlužování na 
konečnou délku ať už je to 12, 14, či 
16 metrů. Následuje kontrola jakosti 
povrchu a případné další úpravy. 
Nejvíc mě zaujaly trubky pro USA 
k těžbě ropy. Člověka potěší, když 
naše země vyrábí tak kvalitní zboží, že 
si ho žádá i jedna z největších velmocí 
na světě. Na závěr malá perlička, není 
snadné zaujmout mládež v pubertě, 
ale i je trať ohromila. Pár z nich se už 
rovnou ptalo, co musí splnit, aby zde 
mohli pracovat. 

Exkurze, která proběhla pod 
záštitou Okresní hospodářské komory 
Karviná, splnila svůj účel. Účastníci se 
seznámili se způsoby výroby trubek, 
moderním automatizovaným výrobním 
provozem válcovny. Všichni účastníci 
vyjádřili velmi pozitivní zpětnou vazbu. 
 

Ing. Petr Várník 
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Aktivizační metody a ve výuce  

V rámci zavádění aktivizač-

ních metod a podpory využí-

vání informačních techno-

logií ve výuce jsme se 

rozhodly k netradičnímu 

pojetí výuky. 

Byly vybrány dvě třídy - 1. a 2. 

ročník. Ty pomocí videoukázky 

z filmu Submarine (Bridge 

british publishing house) plnily 

úkoly. Úkoly byly zaměřené na 

poslech, porozumění 

a všímavost. Žáci splnili celkem 15 úkolů 

různé obtížnosti. Na konci hodiny jsme 

diskutovali na téma videoukázky 

a provedly hodnocení úkolů.  

Žáci hodnotili hodinu velice pozitivně, 

neboť měli možnost ověřit si své 

dovednosti na atraktivních úkolech 

a vyjádřit svůj názor v diskusi. Rovněž 

sledovat film s anglickými titulky a různými 

druhy výslovnosti rodilých mluvčích žáky 

zaujalo. Tento poměrně 

obtížný úkol zvládli téměř 

všichni žáci. 

V netradiční hodině jsme 

propojily hned několik 

aktivizačních metod tak, 

abychom rozvíjeli všechny 

složky osobnosti a zároveň 

i jazyka. Žáci velice pozitivně 

reagovali na změnu a vidí 

propojení různých kompetencí 

jako přínosné pro jejich budoucí uplatnění 

v životě. Propojení několika aktivizačních 

metod, úkolů rozmanité náročnosti 

a aktuálních témat z praktického života 

vidíme jako účelné a rády bychom v tomto 

pokračovaly. Mgr. Silvie Říčanová, Mgr. 

Markéta Labajová, Ph.D. 
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Kreditní systém na SOŠ TŽ 

S cílem zvýšit motivaci žáků preferovaných technických oborů SOŠ TŽ 

k dosahování lepších studijních výsledků, včetně výsledků odborného výcviku 

na pracovištích TŽ, a ve snaze podnítit aktivní přístup žáků po celou dobu 

studia, se TŽ rozhodly k zavedení Kreditního systému.  

Kreditní systém umožní nejlepším a 

zároveň aktivním žákům získání 

nabídky zaměstnání přímo 

v kmenovém stavu TŽ namísto 

agentury práce.Systém umožňuje 

žákům SOŠ TŽ získat ročně max. 52 

kreditů (plus 5 kreditů navržených 

ředitelem SOŠ TŽ). Za závěrečnou 

zkoušku/maturitu může žák získat 

dalších maximálně 40 kreditů. Další 

část kreditů - 27 %, může žák získat za 

odborný výcvik. Zbývajících 27 % 

kreditů může získat za soutěže, 

reprezentaci školy a ostatní školní 

aktivity. 

 

Členění kreditů za pololetí školního roku: 

Celkový prospěch Známka z OV Soutěže, reprezentace školy a ostatní 

max. 15 kreditů max. 7 kreditů max. 7 kreditů 

 
Celkový prospěch za pololetí školního roku: 

Do 1,50 1,51-2,2 2,21-2,6 2,61-3,0 nad 3,01 

15 kreditů 10 kreditů 6 kreditů 3 kredity 0 kreditů 

 

Hodnocení odborného výcviku za pololetí školního roku: 

1 2 3 4 a 5 

7 kreditů 5 kreditů 2 kredity 0 kreditů 

 

Celkový prospěch ze závěrečné zkoušky/maturity: 

Do 1,50 1,51-2,0 2,01-2,50 2,51-3,0 Nad 3,01 

40 kreditů 30 kreditů 20 kreditů 10 kreditů 0 kreditů 

 

Soutěže, reprezentace a ostatní za školní rok: 

Před začátkem odborné soutěže 

vedení školy vyhlásí možnost získání 

kreditů za účast na této odborné 

soutěži a zároveň za umístění. Počet 

kreditů, které účastník získá, je 

stanovený školou v rámci přípravy 

organizačního zabezpečení a zároveň 

schvalován ředitelem SOŠ TŽ. Počet 

kreditů je závislý od náročnosti soutěže 

(např. školní kolo, krajská nebo 

celostátní soutěž). Kredity budou 

udělovány pouze za odborné soutěže 

tedy takové, v nichž žák uplatňuje 

získané odborné znalosti

. 
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Penalizace – ztráta kreditů během studia 

Žák během studia bude získávat 

kredity, ale zároveň může ztratit část 

kreditů za chování, které bude 

v rozporu se Školním řádem, 

za nedodržování zásad BOZ a ostatní 

přestupky.  Viz níže členění penalizace 

dle jednotlivých kritérií.  

 

BOZ 

Porušení BOZ (výtka) - 1 kredit 

Hrubé porušení BOZ - 5 kreditů 

 

Chování 

Napomenutí třídního/učitele odbr. výcviku - 1 kredit 

Důtka třídního/učitele odbr. výcviku - 3 kredity 

Důtka ředitele školy - 5 kreditů 

2. stupeň z chování - 10 kreditů 

3. stupeň z chování - 15 kreditů 

Podmínečné vyloučení - 20 kreditů 

Pochvala třídního učitele, učitele odb. výcviku +     3 kredity 

Pochvala ředitele školy +     5 kreditů 

Mimořádný počin +   10 kreditů 

 

Kreditní systém bude zaveden v tomto školním roce zatím jen pro 1. ročníky a to 

obory: EL, HO, HT, ES, SM, MZ.              Ing. Věra Drápalová 

 
Sportovní rubrika 

Mezinárodní volejbalový turnaj ve Skoczowie 
Volejbalové družstvo SOŠ TŽ ve složení: 
Jan Czudek-ME4, Lukáš Hlawiczka-ME4, 
Daniel Baron-EL4, Vít Buchta-EL4, Filip 
Gemrot-HO3, Lukáš Jícha-EL2b a Andrzej 
Cieslar-EL2b,se zúčastnilo mezinárodního 
turnaje ve Skoczowie. V konkurenci družstev 
z PL, SK, ČR se naši chlapci neztratili 
a vybojovali bronzovou příčku. 

Zdeněk Dembinný 
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Řemeslné hry Junior na ZŠ

Pedagogové naší SOŠ TŽ jezdí 

na základní školy, aby nabídli žákům 

základních škol studium na naší škole. 

Řemeslné hry Junior na základních 

školách představují zábavnou formou 

techniku mezi mladými lidmi, a to nejen 

teoreticky formou otázek a odpovědí, 

ale i formou praktických ukázek 

odborných činností našich žáků. Žáci 

se seznámí s jednotlivými obory. 

Lákadlem a velkou motivací podat si 

přihlášku na naši školu jsou zaručeně 

náborové příspěvky na preferované 

obory, možnost získání stipendia, 

a přivydělat si peníze během studia. 

Samozřejmostí je jisté zaměstnání. 

Žáci osmých tříd získávají informace 

ohledně způsobu teoretické výuky 

a praktického vyučování, kreditního 

systému. Pedagogové se zmiňují 

o mimoškolních aktivitách, např. 

adaptační kurzy, lyžařské a turistické 

kurzy. Možnosti navštěvování různých 

kroužků, barmanský, baristický, 

sportovně střelecký kroužek, 

elektronika, elektrotechnika, stolní 

fotbálek, malý hutník, turistický 

kroužek, činnost v redakci školního 

časopisu apod. Nemůžeme opomenout 

soutěže ve sportu, v sudoku, účast 

kina, divadla, exkurze, zájezdy 

do zahraničí – Švýcarsko, Německo, 

Rakousko. Na představení naší školy 

máme 45 minut. Prostřednictvím kvízu 

si žáci ověří znalosti ze všeobecných a 

odborných předmětů. V praktické části 

si vyzkouší svou zručnost. S pedagogy 

jezdí žák druhého ročníku oboru 

instalatér Petr Navrátil. Předvádí 

polyfuzní svařováni plastových trubek 

PPR 20 za teploty 250-270°C. Žáci 

základních škol si mohou svařování 

vyzkoušet na vlastní kůži. Momentálně 

náš „náborový tým“ navštívil sedm 

základní škol. Plánujeme navštívit přes 

dvacítku základních škol.  

                           Mgr. Zuzana Ligocká 
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Den otevřených dveří  

         Dne 13. listopadu 2014 proběhl 

na SOŠ Třineckých Železáren DEN 

OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, pod heslem 

„SPRÁVNÁ VOLBA - Šťastná  

budoucnost aneb ŘEMESLO MÁ 

ZLATE DNO. Za účastí ředitelů, 

výchovných poradců základních škol 

spolu se zájemci o studium a rodiči, 

naše škola zpřístupnila dílny elektro, 

strojních i hutních oborů. Návštěvníci si 

mohli projít učebny a dílny v areálu 

školy, ale také si vyzkoušet některá 

řemesla.  

 Jeden z hlavních bodů programu byla 

ukázka všech učebních oborů při 

výstavbě tzv. velínu (strojní mechanik, 

instalatér, elektrikář, hutník operátor). 

Obor kuchař číšník byl zastoupen 

šikovnými kreativními barmankami, 

baristy. Měli jsme možnost vidět, jak se 

flambují banány a kdo měl chuť, mohl 

také ochutnat.  Naše 

škola nabízí také vzdělání 

pro žáky se specificky 

vzdělávacími potřebami. 

Tyto obory se prezento-

valy na učebnách.  

Bc. Antonín Szotkowski 
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Volba povolání ve Werk Aréně 

 V rozhodování o volbě povolání 

může mladým lidem pomoci Trh 

vzdělávání. Tradiční přehlídka 

středních škol, povolání a možností 

uplatnění se konala ve středu 

12. listopadu 2014 ve Werk Aréně. 

Akce byla určena především 

vycházejícím žákům základních 

a speciálních škol a jejich rodičům, ale 

také výchovným  poradcům, učitelům a 

dospělým zájemcům o vzdělávání.  

Představilo se celkem 60 středních 

škol včetně té naší a my jsme u toho nemohli chybět. Naši žáci měli 

připravenou show „Velín“, kdy se 

jednotlivé obory představují při 

stavbě Velínu. Naše žákyně 

flambovaly a míchaly nápoje. Vstup 

na akci byl zdarma 
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Rozhovor s Mgr. Františkem Panákem 

Co vše víte o svém sympatickém a usměvavém panu učiteli Mgr. Františkovi 
Panákovi? Máte zájem se o něm dozvědět pikantnosti? Nenechte si ujít následující 
rozhovor. 
 
Vystudované školy - SOU Hornické 
ve Frýdku Místku, SPŠ 
elektrotechniky a informatiky v 
Ostravě, Dubnický technologický 
institut – učitelství odborných 
předmětů ekonomie a 
elektrotechnika 
 
1. Redakce: Každého jistě zajímá, jaký 
jste byl student? 
Pan učitel: Student jsem byl špatný 
(smích). 
 
2. Redakce: Předměty ve škole – který 
byl pro Vás nejlepší a který naopak 
nejhorší? 
Pan učitel: Nejvíce mě bavila literatura 
a dějepis, a naopak nejméně 
matematika a fyzika. 
 
3. Redakce: Podváděl jste někdy při 
testu? 
Pan učitel: Samozřejmě, jsem přeci 
z „masa a kostí „ jako všichni. 
 
4. Redakce: Napadlo Vás někdy jít za 
školu? 
Pan učitel: Ano napadlo mě to snad 
tisíckrát, a dokonce jsem i párkrát šel. 
 
5. Redakce: Vidíte nějaký rozdíl mezi 
studenty dnešními a těmi dřívějšími? 
Pan učitel: Rozdíl není téměř žádný, 
ale uznávám, že dnešní studenti to mají 
mnohem těžší. 
 
6. Redakce: Máte nějakou pikantnost 
ze studentského života? 
Pan učitel: Snad jen stužkovací 
večírek, který trval 3 dny (smích) 
 
7. Redakce: Chtěl jste být učitelem 
odmalička? Nebo jste měl jiný sen, čím 

se stát? 
Pan učitel: Učitelem jsem chtěl být 
od malička, ale mnohem více jsem se 
chtěl stát učitelem OV, na to jsem 
bohužel neměl tzv. Kádrový profil, 
a taky známky. 
 

8. Redakce: Co děláte ve svém volném 
čase? 
Pan učitel: Já mám spoustu aktivit – 
cestování, pěší turistiku, jízdu na kole, 
fotografování, přátelé, koně. 
 
9. Redakce: Jak jste trávil letní 
prázdniny? 
Pan učitel: Nádherně, na měsíc jsem 
navštívil Španělsko, byla to taková 
sportovní dovolená, ušel jsem 750 km, 
pěšky. Odvezl jsem si s sebou krásné 
zážitky a vzpomínky. 
 
10. Redakce: Rodina? 
Pan učitel: Jsem velice šťastný, mám 
perfektní rodinu, manželku a dvě 
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krásné děti (dceru a syna). 
 
11. Redakce: Zvířecí mazlíček? 
Pan učitel: Na zvířecího mazlíčka 
nemám čas, dovolím si říct, že by trpěl, 
neměl by se o něj kdo starat. 
 
12. Redakce: Jaký hudební žánr 
posloucháte? 
Pán učitel: Já poslouchám téměř 
všechno, všechno co se mi líbí. Moje 
oblíbené skupiny jsou Greenhorns, 
country skupina Poutníci a tvrdší žánr 
Rolling Stones, můj oblíbený zpěvák je 
Robert Křesťan. 
 
13. Redakce: Co nemáte na druhých 
lidech rád? 
Pán učitel: Nemám rád, když někdo 
lže do očí, a také nemám rád nízké 
vnitřní sebevědomí, které někteří lidé 
skrývají za drbání. 
 
14. Redakce: Nějaké neoblíbené 
či naopak oblíbené jídlo? 
Pan učitel: Nemám rád vnitřnosti, 
ledviny, dršťky a naopak mám moc rád 
borůvkové kynuté knedlíky a pečený 
bůček. 
 
15. Redakce: Máte nějaký zlozvyk? 
Pan učitel: Jeden můj zlozvyk, je dělat 
si z velkých problémů legraci, ale 
naopak tím získám čas pro jejich řešení 
a druhý můj zlozvyk je kouření. 
 
16. Redakce: Umíte uznat vlastní 
chybu a omyl? 
Pan učitel: Dovolím si říct, že ano, bez 
této dovednosti by se nikdo neposunul 
v životě dál, nabalují se na tom další 
a další problémy. A není to férové 
k okolí, se kterým spolupracujete a 
mnohdy Vám i důvěřuje. 
 
 
17. Redakce: Máte nějaké heslo, 
kterým se v životě řídíte? 
Pan učitel: Jedno mé heslo zní: Když 
ses narodil, plakali, dělej tak, aby až 

umřeš, plakali ještě víc. 
 
18. Redakce: Máte nějaké vazby 
k soudu ve F-M? Můžete nám k tomu 
něco říct? Nejzajímavější případ? Jak 
jste se k tomu dostal? 
Pan učitel: Ano vazby mám, jsem 
přísedící u našeho okresního soudu. 
Neřeší se tam vraždy, řeší se místní 
lumpárny, ublížení na zdraví, vyrábění 
a používání omamných látek, 
výtržnictví, krádeže. Rád bych řekl 
nějaký zajímavý případ, ale bohužel 
jsou to spíše případy smutné. Zvolilo 
mě město, volební období je na 4 roky. 
Přísedícího dělám již třetí čtyřleté 
období. 
 
19. Redakce: Vaše první láska? 
Pan učitel: Moje první láska byla na ZŠ 
a byla fantastická, my se vlastně 
scházíme do dneška, zůstali jsme 
velice dobří přátelé, máme mezi sebou 
nadstandartní vztahy. 
 
20. Redakce: Co byste přál naší škole? 
Našim studentům? 
Pan učitel: Naši škole přeji, abychom 
se posunuli kousek dál. Uvědomění 
toho, že my na to máme, větší 
sebevědomí na to, že jsme schopni 
dokázat víc. Myslím, že máme vše, co 
potřebujeme. Zázemí pěkné školy, 
teplo, žáky, učitelé, podporu TŽ. 
A studentům bych vzkázal, že nadávání 
není projev síly a samozřejmě jim přeji 
úspěšné dokončení naší školy, ať už 
výučním listem, či maturitním 
vysvědčením.  
 
Káva  - Čaj 
 
Kočka - 
 
Introvert - Extrovert 
 
 
Klasika  - Moderna 
 
Město -  

Káva 

Pes 

Klasika 
Moderna 

Vesnice 

Extrover

t 
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Už víte, jaké dárky koupit na Vánoce?  
Co takhle menší inspirace.. 

Sepsat seznam dárků, které bychom 
rádi dostali, je většinou snadné. 
Horší už je přijít na to, čím bychom 
pod stromečkem udělali radost 
lidem okolo sebe. Většině blízkých, 
kromě dětí, je velmi těžké strefit se 
do noty. 
Báječný luxus 
Obdivovatelům klasických značek 
uděláte radost parfémem, krémem, 
perem, kalendářem nebo i květinou, 
ale všechno musí být pravé, značkové 
a nápadité. 
Děti hravé a dravé 
Každý rok se vynoří pár hraček, které 
jsou favority všech dětí. Aby to vaše po 
Vánocích nemělo totéž co všichni jeho 
kamarádi, vyberte mu něco 
originálního. Dál vsaďte na kreslicí 
potřeby, knížky komiksů a dětské 
módní doplňky.  
Ekonadšenci a zelené bohyně 
Cokoliv, co nezatěžuje životní 
prostředí, povznese duši těch, kteří pro 
něj dýchají. Milují i svíčky, čaje a 
pikniky v přírodě.  
Filmoví fandové 
Největší radost jim samozřejmě 
uděláte filmy na videu nebo DVD, 
knihami o filmu nebo předplatným 
filmového časopisu.  
Jen pro nejlepší kamarádku 
Dobře ji znáte, takže si můžete dovolit 
dát jí poukaz na nákup v oblíbeném 
obchodě, večeři v oblíbené restauraci 
nebo na její oblíbené víno či likér.  
Nejdražší maminka 
Jedni z nejobtížnějších příjemců dárků. 
Nikdy si o nic neřeknou, nikdy jim nic 
neschází. Proto se musíte nenápadně 
vyptávat celý rok. Nic vás neupoutalo? 

Tak podarujte maminku krásným 
diářem na příští rok, albem na fotky 
rodiny, hezkou dekou na posezení na 
louce, kurzem keramiky nebo cedulkou 
na její pokoj  "Nevyrušovat". 
Rozmazlení teenageři 
Nejnáročnější, nejnaštvanější, 
nejzhnusenější. Ale když se jim trefíte 
do vkusu, zmlkne aspoň na chvíli jejich 
věčné: "Já se nudííííííííííííím!" 
Další tipy pro teenagery: trika s 
šílenými nápisy a lebkami, roční 
zásoba žvýkaček, samolepky na zeď 
do pokojíčku mladého rebela.  
Teta, co má všechno 
Je elegantní, sečtělá, miluje svůj byt a 
ráda ho zařizuje a dárky, které 
rozdává, mají hlavu a patu. Otázka je, 
co by udělalo vaší tetě radost, když už 
má od vás ve skříni deset hedvábných 
šátků. Tetě-zahradnici uděláte radost 
sbírkou semínek na zahrádku, 
milovnici ručních prací třeba košíkem 
na pletení. Nic také nezkazíte sadou 
voňavých čajů, krásně zarámovanou 
fotkou rodiny nebo hrnečkem, na který 
necháte otisknout obrázek svého 
dítěte.  
Věčně mladý tatínek 
Jen proto, že mu přibývají léta, 
nezaslouží si ještě papuče. Věnujte 
svému otci nebo otci svých dětí něco, 
co mu ukáže, jak si ho ceníte. Klasická 
kožená aktovka, nůž rybička s čepelí z 
damascénské oceli nebo sommeliérský 
kurz taky neminou cíl. A zvlášť mladé 
tatínky zasáhnete i prakem nebo 
pytlíkem kuliček.  
 

Radka Kropová
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Horoskop na prosinec 

BERAN 

Poslední měsíc v roce se vydaří 

a nemělo by chybět i nějaké to 

překvapení. Úspěšné budou oslavy, 

návštěvy a setkání. Humor vám nechybí. 

Odříkat si jídla nemusíte, pozor na 

alkohol! Mohlo by se stát, že se někde 

ztratíte. 

BÝK 

Závěr roku bilancujete. Podařilo se vám 

udržet životní standard a pro vás tato 

oblast výrazně nabývá na významu. 

Vánoční svátky prožijte v míru, Silvestr 

vás báječně naladí. Nový rok 2014 

přivítáte s velkým očekáváním. 

BLÍŽENCI 

Konec roku rozhodně nebude nudný. 

Buďte připraveni na nové výzvy, co 

vypadalo beznadějně, se nyní může 

samo nabízet. Chce to jen dobrou vůli, 

rozumnou taktiku a lépe hospodařit 

s energií. Pozor na Úplněk (17. 12.)! 

RAK 

Na konci roku bude vaším největším 

cílem něco úžasného vykonat. Rozhovor 

s přítelem a vánoční svátky, to vše vám 

dá inspiraci. Zda dojde k naplnění, závisí 

na celé řadě okolností. Za pokus to však 

rozhodně stojí! 

LEV 

Vánoční čas prožijete v pohodě. Čekají 

vás dary a dobré zprávy. Podporu financí 

zajistí Jupiter, který představuje štěstí a 

hojnost. Pozor si dejte na Silvestra, na 

množství vypitého alkoholu – na silácké 

řeči, pády a ztráty! 

PANNA 

Váš silný energetický náboj jen těžko 

může někdo zastavit. Nechte ještě chvíli 

věci plynout. Nic vám neuteče. 

Zvládnete-li to, otevřou se obzory, na 

které jste dříve nedosáhli. Štědrý večer 

i Silvestr prožijete nad očekávání. 

VÁHY 

Těšíte se na Vánoce. Jste vnímaví, 

soucitní a originální. Stěžejním bodem 

jsou zde osobní potřeby každého člena 

rodiny. Ve výběru budete mít šťastnou 

ruku. Silvestr oslavíte s přáteli rychlými 

špunty. A bude veselo! 

ŠTÍR 

V posledním měsíci silně vnímáte smysl 

svých aktivit. Všechno plyne, jak má, 

kreativita vám nechybí. Vánoční svátky 

jsou blízko, nakupujete dárky, uklízíte, 

pečete, vyřizujete korespondenci, 

telefonáty. - Vítáte Nový rok! 

STŘELEC 

Neubráníte se pocitu, že kdybyste nebyli 

v zaměstnání, nic by se nestalo. 

Předvánoční nálada panuje kolem, i na 

vás značně doléhá. Nov ve Střelci 

(3. 12.) výrazně ovlivní vaše cítění 

a jednání. Jste milující dušičky. 

KOZOROH 

Vánoční svátky se blíží, pocity štědrosti 

a spořivosti se prolínají. Procházíte 

různými výkyvy nálad. Výměna názorů, 

která vás čeká, naštěstí bude jen 

okrajová. Překvapení najdete pod 

vánočním stromečkem. Těšte se! 

VODNÁŘ 

Před vámi je jedno z nejlepších období. 

Dáte do pořádku svůj milostný život, 

případně se rozloučíte s nefungujícím 

vztahem a navážete nový. Silvestr 

oslavíte ve společnosti lidí, jejichž 

kontakty se vám budou později hodit. 

RYBY 

Vaše reflexy jsou mimořádně vstřícné. 

Věnujete se přípravám na Vánoce, 

rozpočtu a financím. Přemýšlíte, kde 

ubrat a kam přidat. Nakonec vás pohltí 

sentimentální nálada a kupa dárků, která 

vás přivede do rozpaků. 

Radka Kropová
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Kulturní, společenské a sportovní akce 
v Třinci a blízkém okolí 

 

     Christmas Gifts for Pets 

Stejně jako každý rok, tak i letos se 

roztrhl pytel s různými 

charitativními sbírkami. Ani naše 

škola nebude výjimkou. Je známo, 

že útulky nejsou výdělečné organizace 

a právě charitativní sbírky jsou pro ně 

klíčové. Rozhodli jsme se, že se 

do jedné takové sbírky pro psí útulek 

v Třinci zapojíme. A jak? Jednoduše. 

Do 12. prosince můžete nosit do 

kabinetu AJ různé laskominy, hračky či 

předměty pro psy (obojek, vodítko…). 

Mohou být i použité. Tedy vše, co si 

myslíte, že by psíky v útulku potěšilo. 

Dárečky můžete nosit jednotlivě nebo 

za třídu. Za každý dáreček budete 

ohodnoceni a nejlepší z nejlepších se 

můžou těšit na sladké překvapení 

a body do Borce Kanady. V pátek 

12. prosince pak společně dárky 

předáme. Děkuji Všem   

Mgr. Markéta Labajová Phd.  

 

Jarmark se uskuteční v kulturním domě 

TRISIA, a.s., a na náměstí Svobody. 

  

Těšit se můžete na vánoční prodej 

a ukázky tradiční lidové umělecké 

tvořivosti. 

 

Celodenní program pro děti: Vánoční 

dílničky - „Pošta pro Ježíška“ a „Kancelář 

Mikuláše“ v loutkovém sále 
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Filmová recenze, vtip na tento měsíc 

    

    Pohádkář  
Příběh muže mezi dvěma ženami, 
příběh o vášni, touze, podvodu a lži a 
věčném odpouštění vznikl podle knihy 
populární spisovatelky Barbary 
Nesvadbové. Má podobu takřka 
detektivního příběhu. Kapitán Rott 
pátrá po totožnosti těla nalezeného v 
řece. Díky tomu se dostává doprostřed 
příběhu muže, který si prostřednictvím 
lži budoval vlastní svět a díky tomu 
dokázal žít dva odlišné životy.  

Na film se můžete těšit 1. – 3. 12. v 17:30 hodin. 

 

  Návrat blbýho a blbějšího 

 Uběhlo přesně 20 let od chvíle, kdy jsme 

Lloyda s Harrym opustili, a změnilo se 

toho opravdu hodně – s výjimkou jejich 

tuposti. Když se Harry, který nutně 

potřebuje novou ledvinu, dozví, že kdesi, 

neznámo kde, žije jeho dcera, musí Lloyda 

probrat z „kómatu", ve kterém se nachází 

od chvíle, co ho Mary odmítla, a vydat se 

na cestu, aby svou dceru požádal 

o pomoc. Křížem krážem celou Amerikou 

v těch nejbizarnějších dopravních 

prostředcích je jejich cesta zavádí do ústavu pro duševně nemocné – kam 

nepochybně patří – i na setkání těch nejinteligentnějších lidí světa. Na film se 

můžete těšit 4. – 7. 12. v 17:30 hodin. Film se hraje s českými titulky. 

 


