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Zprávy z naší školy – soutěže jazykové 

 
       Velikonoční soutěž v jazyce 
anglickém. Dne 27. 3. 2015 třída KU2 
v družstvech dvojic porovnávala své 
znalosti v rámci Velikonoční soutěže 
v anglickém jazyce. Studenti 
a studentky museli prokázat a obhájit 
nejen své znalosti angličtiny v oblasti 
gramatické a lexikální, ale také 
kulturně-historické.   
Vítězem soutěže se stala smíšená 

dvojice ve složení - Aneta Pindurová 
a Michal Tóth. Na druhém pozici se 
umístila Denisa Hudzieczková 
s Darinou Kaczmarczykovou a třetí 
příčku obsadila Michaela Svatošová 
společně s Lucií Truchlou. Všem 
vítězům gratulujeme a přejeme mnoho 
úspěchů do dalšího studia.     
 
Mgr. Veronika Dittrichová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Velikonoční soutěž v jazyce 
anglickém. Prvního dubna po obědě 
se žáci tříd MZ3, ME3, EL3 zúčastnili 
Velikonoční soutěže v anglickém 
jazyce. Rodilí mluvčí z Velké Británie 
a Spojených států amerických hovořili 
o svých vzpomínkách na tyto svátky. 
Žáci si ověřili své poslechové 
dovednosti na třech krátkých příbězích. 
Zároveň doplňovali do textu slova, 
která se lišila od psaného textu.  Žáci 
měli možnost mimo soutěž absolvovat 
dva další mini úkoly dle vlastního 

výběru: logickou matematickou úlohu 
zadanou v angličtině a osmisměrku – 
obě pod názvem egg hunt. Nejlépe si 
vedl Petr Kostka ze třídy EL3, na 
druhém místě o pouhý jeden bod 
a jedno slovo skončil Petr Walach 
a třetí místo putovalo rovněž žáku třídy 
ME 3 Honzovi Tománkovi.  Všichni 
účastníci soutěže obdrželi sladkou 
odměnu. 
Blahopřejeme úspěšným žákům 
a všem děkujeme za účast. 
Ing. Silvie Říčanová 

 
 
 
 
 
 
 



  

Lánská 132, 739 61  Třinec, kanada.times@sostrinec.cz; 30. dubna 2015 Stránka 3 

 

 
    Dne 1. 4. 2015 
proběhla soutěž v AJ 
ve spojených třídách 
KU 1 a KU 3  
a následně i v HO1. 
Formou hry "RISKUJ" 
si žáci zopakovali 
tradice, symboly  
a historii Velikonoc + 
tvořili věty v anglickém 
jazyce. Za pilnou práci 
následně žáci obdrželi sladkou odměnu. 

Szmeková + Kubeczková 
 

    Soutěž z německého jazyka 

Dne 1. 4. 2015 se na naší škole konala 

soutěž z německého jazyka na téma 

Velikonoce, které se zúčastnili žáci 

3. ročníku oboru Ekonomika 

a podnikání. Žáci si připravili prezentaci 

na dané téma a dále soutěžili v četbě  

s porozuměním. Jednotlivé části byly 

průběžně vyhodnocovány. Po sečtení 

výsledků z jednotlivých částí se na 

prvním místě umístila Veronika 

Rusnoková, druhé místo obsadila 

Nikola Turoňová a třetí místo Martina 

Chowanioková. Žáci byli odměněni 

sladkými velikonočními cenami. 

Vítězům 

gratuluji 

a těším se 

opět na účast 

v dalších 

soutěžích.  

Mgr. Petra Widenková  
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Soutěž huťařů - Odpich 

První dubnový den (na apríla) proběhla 
na naší škole soutěž ODPICH. Letošní 
premiéry soutěže se zúčastnili žáci tříd 

HO3 a HT2, za což bych jim chtěl 
poděkovat. Pro příště je plánováno 
rozšíření počtu tříd. Nejprve troška 
faktů: soutěž ODPICH je určena pro 
žáky všech hutních oborů. Ano 
opravdu všech, nehraje zde roli, jestli 
je obor maturitní, nebo tříletý výuční. 
Dokonce ani ročník není podstatný, 
mohou se zúčastnit všichni. Žáci totiž 
tvoří smíšené týmy, každý v týmu má 
svou roli. Můžete namítnout, že vyšší 
ročníky a navíc třeba maturitní mají 
v týmu výhodu, realita je jiná, otázky 
a úkoly z učiva nižších ročníků přece 
jen lépe půjdou těm, kteří je zrovna 
probírají. A co praxe? Jasná výhoda 

nematuritních oborů, mají jí přece víc.  
Soutěž Odpich se skládala celkem ze 
tří samostatných disciplín.  

 První z nich je zaměřena 
především na vnímavost  
a krátkodobou paměť. Žáci měli za 
úkol pečlivě sledovat tři krátká 
videa z reálného provozu, 
následně dostali ke každému 
z nich pět otázek. 

 Druhá disciplína by se dala nazvat 
zátěžovou, v krátkém časovém 
limitu žáci odpovídali na dvacet 
testových otázek. 

 Třetí disciplína sloužila 
k procvičení dlouhodobé paměti, 
žáci odpovídali na devět 
teoretických otázek z různých 
předmětů a ročníků. 

Na závěr si dovolím pár osobních 
postřehů, v první disciplíně jsem byl 
velmi překvapen vyrovnaným počtem 
správných odpovědí všech týmů. Velmi 
krásně se ukázalo, že naši žáci 
dovedou být velmi všímaví, pokud je 
něco zaujme. Při testu se naplno 
projevila schopnost spolupráce všech 
členů týmů, rozdíly v bodech mezi 
týmy byly už zřetelnější. Získal jsem 
pocit, že vítězný tým je jasný, záhy 
jsem zjistil, že věštec opravdu nebudu. 
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Třetí disciplína zamíchala pořadím 
opravdu důkladně. Zde jsou výsledky: 
Na prvním místě se umístil tým č. 2 
ve složení:  
Holič Jiří; Bílko Roman, Byrtus Michal; 
Mazur Michael 
 
 
 
 

Na druhém místě se umístil tým č. 1 
ve složení:Lorek Jakub; Juřica Michal; 
Bocek Michal 
Na třetím místě se umístil tým č. 5 
ve složení: 
Klučinec Dominik; Cupek Jiří, Podaný 
Daniel; Rakowski Matěj 
 
Všem žákům děkujeme 
a blahopřejeme. Ing. Petr Várník 
 

 
  
   Ve Frýdku - Místku  se konalo 
okresní kolo SOČ v různých 
kategoriích. Za naši školu se soutěže 
zúčastnili žáci s třemi pracemi, které 
byly u nás ve školním kole nejlepší. 
Žáky doprovázeli UOV Jakub Funk a 
koordinátor Bc. Jan Štefaňák, který byl 
zároveň členem hodnoticí komise. 
Soutěžili studenti s osmnácti pracemi. 
Hodnotil se obsah, využití, přednes 
a anotace.  
Na pátém místě v kategorii hutnictví, 
strojírenství se umístili žáci Pavel 
Bocek a Pavel Holič z HO3 se svojí 

práci "Výroba odlitku zvonu". 
Na druhém místě v kategorii 
elektrotechnika se umístil žák Vojtěch 
Mitrenga z ME3 se svojí prácí 
"Zabezpečení objektu pomocí 
mikropočítače". 
Na prvním místě v kategorii tvorba 
učebních pomůcek se umístili žáci 
Lukáš Bobek z EL4 a Michal Walek 
z OK2 se svojí práci "Rubensova 
trubka". 
Žáci na prvním a druhém místě 
postupují do krajského kola, které 
proběhne v polovině května na VŠB 
v Ostravě.            Bc. Jan Štefaňák 
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Rodilý mluvčí v hodinách angličtiny 

V pátek 17. 4. 2015 se žáci čtvrtého 

a prvního ročníku naší školy zúčastnili 

semináře s rodilým mluvčím s Velké 

Británie, panem Richardem Youngem. 

Připravil si pro ně interaktivní 

prezentaci, žáci si ověřili zeměpisné 

znalosti, na složitějších názvech měst 

si vyzkoušeli, jak dobře jim jde 

výslovnost. Dověděli jsme se, jak se 

správně podává britský čaj (nejdříve do 

šálku nalejeme trochu mléka, resp. 

smetany a až poté černý čaj 

z konvičky). Věděli jste, že na trhu 

objevíte lupínky s „ježčí“ příchutí, že 

výživným kvasnicovým extraktem si lze 

obohatit jídelníček a lahůdkou jsou 

úhoři v aspiku.  Nejoblíbenějším jídlem 

v roce 2011 nebyly Fish and Chips, ale 

Chicken Tikka Massala (kuřecí maso 

v kari omáčce). Nechyběly vtipné 

průpovídky o Britech, ať už se týkaly 

historie, nebo současnosti. Nakonec 

měli žáci možnost klást otázky.  

 

 

 

     

 

 

 

Mezinárodní balonová fiesta (festival). 

Zelené chilli papriky k snídani, k obědu 

i k večeři. Sáňkování na písečných 

dunách po celý rok. Město s více než 

500 000 obyvateli.  Alberquerque, 

hlavní město státu Nové Mexiko.  

Odkud pochází Benjaminem Helge, 

který momentálně působí v Havířově, 

kde jako dobrovolník vyučuje na 

několika školách. Navštívil i nás a dne 

28. 4. 2015 se uskutečnilo několik 

seminářů s tímto rodilým mluvčím. Žáci 

různých tříd otestovali své jazykové 

kompetence, znalosti zeměpisu i 

všeobecný přehled. Budoucí absolventi 

diskutovali na zajímavá témata, 

odpovídali na jednoduché i složitější 

otázky, kladli otázky dle svých 

nejlepších schopností. Děkujeme všem 

za účast a přejeme mnoho dalších 

podnětů ke studiu cizích jazyků. 

Silvie Říčanová   
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Soutěže - ostatní 

    Žáci SOŠ TŽ soutěžili v Hotelu Vitality  

Dne 15. 4. 2015 se uskutečnil v hotelu 

Vitality ve Vendryni další ročník 

gastronomické soutěže „O pohár 

Beskyd“. Soutěže se zúčastnilo celkem 

5 škol z blízkého regionu. Žáci soutěžili 

v přípravě a servisu moderního pokrmu 

z kachních prsou pro 5 osob 

v časovém limitu 45 minut. Další 

disciplínu bylo založení slavnostní 

tabule a servis připravovaných 

soutěžních pokrmů včetně nápoje  

a čepování piva a jeho servis a vzhled.  

V kuchařské disciplíně nás 

reprezentoval Artur Latiok ze třídy 

KU3, který připravil  slavnostní pokrm  

pod vedením UOV Mgr. Ivy 

Zahradníkové. 

Romana Fusíková soutěžila 

v disciplíně, při které servírovala pokrm 

připravený ve studiu pro 4 osoby 

včetně nabídky vína a nápojů, pod 

vedením UOV Miroslavy Sikorové. 

I když družstvo našich žáků neobsadilo 

medailové pozice, za účast a snahu jim 

děkujeme a přejeme hodně štěstí 

v dalších soutěžích.  

Bc. Šárka Burkotová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Eko energie 2015 

Dne 9.4.2015 se zúčastnily žákyně 

Aneta Pindurová a Nicol Szotkowská 

z třídy KU2 studenské konference EKO 

ENERGIE 2015. Mezi sebou soutěžilo 

9 prací z okolních škol. Žákyně 

soutěžily s prací „Ekologizace provozu 

školy”. V porotě zasedli - Mgr. Bc. Jana 
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Harmanová, Ing. Tomáš Dvorský PhD. 

a Ing. Hana Nadkanská z katedry 

environmentálního inženýrství z VŠB – 

TU Ostrava. 

Soutěžícím byla nabídnuta účast 

v soutěži VŠB „Voda v životním 

prostředí Moravskoslezského kraje“. 

http://rccv.vsb.cz/mostech/voda/proc_s

e_ucastnit.php 

 

 

Ing. Šárka Simandlová

 

     Fotosoutěž. Žáci naší školy se účastnili 

soutěže na téma foto bez omezení. První 

místo získala Aneta Pindurová, na druhém 

místě se umístil Jakub Raszka a třetí místo 

obsadil Václav Mikler. Vítězům gratulujeme.  

 

   V tomto měsíci 04/2015 byla vyhodnocena 

výtvarná soutěž - Setkání s poezií. 

Vítězný obraz Jany Vroblové z KU1 bude 

v klipu rámu umístěn v prostorách školy - a to 

s textem básně Jana Skácela, která 

studentku inspirovala. Veronika Dittrichová 

 

    Odborná angličtina trochu jinak 
Že se na naší škole učí pomocí 
alternativních metod, není žádným 
tajemstvím. Koneckonců jednu z nich 
jsme vám již představovali. Říkali jsme 
si, jak se dá film využít k výuce 
anglického jazyka, aniž by to byla 
nuda. A jedeme dál. Nyní vám 
prozradím, že i odborná angličtina se 
dá učit zábavně. Tentokrát jsem se 
zaměřila na třídu MZ3. S žáky jsme si 
vyzkoušeli projektovou metodu. Cílem 
projektu bylo vytvořit plakát. Žáky jsem 
rozdělila do skupin a rozdala jim 
odborné anglické články. Z článků 
vybírali nejdůležitější informace. Žáci si 

vyzkoušeli, že vybrat nejhlavnější 
informace a ještě je zjednodušit tak, 
aby se vešly na plakát, není úplně 
jednoduchá záležitost. Nicméně, je to 
jedna z klíčových dovedností, které 
ocení v běžném životě. Kreativitě se 
meze nekladou, a tak žáci zvyšovali 
atraktivitu plakátu nákresy. Nakonec 
jsme si pohovořili o obsahu na plakátu. 
Metod jak zpestřit výuku je celá řada. 
Jaká bude ta další? Která třída si ji 
vyzkouší? Nechte se překvapit. 
 

Mgr. Markéta Labajová, Ph. D. 

http://rccv.vsb.cz/mostech/voda/proc_se_ucastnit.php
http://rccv.vsb.cz/mostech/voda/proc_se_ucastnit.php
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Pozvánka do kina  

 

Železná srdce
Duben 1945. 

Zatímco se 

spojenecká 

armáda pokouší 

o finální ofenzívu 

na evropské 

frontě, ujímá se válečný veterán, 

armádní seržant Wardaddy (Brad Pitt), 

velení tanku Sherman a vydává se s 

jeho pětičlennou posádkou na 

vražednou misi v týlu nepřítele. Tváří 

v tvář přesile početní i palebné a v 

doprovodu naprostého zelenáče, který 

se v jejich četě souhrou okolností ocitl, 

je Wardaddy se svými muži nucen 

získat navzdory veškeré 

pravděpodobnosti štěstí na svou 

stranu a dovést do úspěšného konce 

své hrdinské pokusy zaútočit na 

samotné srdce nacistického Německa. 

Termín: 4., 5. a 6. května ve 20:00 

Cena: 80,- 

 

Je prostě báječná  
Živelná komedie 

plná zmatků 

a dobře míře-

ných facek. 

Nebudeme si 

nic nalhávat, 

Isabel je lehká 

holka. Nejstarší 

profesí se snaží 

našetřit, aby se mohla stát herečkou, 

ostatně jako každý v New Yorku. 

Jakmile ale opravdu vstoupí na 

Broadway, spustí lavinu bláznivých 

situací a zábavy. Někdo se do ní totiž 

zamiluje a někdo zas až moc dobře 

poznal její neřestnou kariéru. A všichni 

jsou tak trochu ženatí nebo vdané. 

V klasicky střižené komedii nabité gagy 

hraje Imogen Poots, Owen Wilson, 

Rhys Ifans, Jennifer Aniston, Cybill 

Shepherd a v roli Quentina Tarantina 

se dokonce objeví i Quentin Tarantino. 

A New York, který je sexy na každém 

kroku. Termín: 7., 8., 9. a 10 května ve 

20:00 Cena: 110,- 

San Andreas 3D Poté, kdy o sobě 

dá vědět nechvalně 

známý tektonický 

zlom San Andreas 

a vyvolá v Kalifornii 

zemětřesení o síle 

9 Richterovy stupni-

ce, vydávají se pilot 

průzkumného a 

záchranného vrtulníku (Dwayne 

Johnson) a jeho bývalá manželka, 

s níž již delší dobu nežije, na cestu 

z Los Angeles do San Francisca 

zachránit svou jedinou dceru. Ale jejich 

složitá cesta na sever je pouze 

začátek. A když už si myslí, že to 

nejhorší už mají za sebou... tak velké 

drama teprve začíná. 

Termín:  28., 29., 30. a 31. května  

Cena: 130,-
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Mezinárodní hry řemesel 2015 

Už čtvrtým rokem pořádala tuto soutěž Střední odborná škola Třineckých 
železáren (SOŠ) pro žáky základních škol a na profesionální úrovni pro 
studenty středních odborných škol.  

Řemeslné hry pod záštitou generálního ředitele Třineckých železáren Jana Czudka 
se pro základní školy uskutečnily v areálu školy ve středu 15. dubna. Soutěžní klání 
mezi středními školami ve čtvrtek 16. dubna. „Cílem projektu bylo probudit u žáků 
základních škol zájem o řemeslné a technické obory. U žáků škol středních jde pak 
hlavně o rozvoj tvořivosti a soutěživosti. Hry umožňují rozšířit studentům teoretické i 
praktické dovednosti, porovnat schopnosti s mezinárodní konkurencí a pobavit 
se,“ říká ředitel soutěže Jan Jakeš. 

„Pro žáky základních škol byl 
připraven soutěžní úkol, při 
němž imitovali plnění ingotu 
roztaveným kovem. Ustrojili se 
do nehořlavého kabátu  
a ochranného štítu, nasadili si 
rukavice a za pomoci nalévací 
lžíce museli naplnit model 
ingotu barevnými plastovými 
míčky,“ “přibližuje ředitel 
soutěže. V části pro 
středoškoláky byly úkoly 

složitější a soutěžilo se v oborech Elektrotechnik, Hutník, Zámečník, Instalatér  
a dalších. Družstva musela například sestavit naváděcí armaturu, která je součástí 
válcovací trati či se na pět minut stát hasičem a splnit řadu dalších úkolů. 

Porovnat své kvality přijely 
vybrané studentské týmy 
z České republiky, Polska, 
Slovenska, Německa, Rakouska, 
Maďarska a poprvé 
z Ukrajiny. Neméně důležitou 
součástí pak byl připravovaný 
workshop zástupců jednotlivých 
škol se stěžejním tématem 
duálního systému vzdělávání a 
jeho realizace v jednotlivých 
zemích.  

Na Střední odbornou školu TŽ 
letos poslalo přihlášku 312 zájemců. Nejvíce do oborů Elektrotechnika, Hutník 
operátor a Strojní mechanik (zámečník). Zájem pomalu roste i o dřív nenaplňované 
hutní obory, a to tříletý obor Hutník. Naopak stále chybí na provozech hlavně 
budoucí slévači a koksaři.  
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Řemeslný kvíz pro žáky základních škol 

Řemeslný kvíz je součástí řemeslných 

her. Pro žáky základních škol byly 

připraveny kvízy ze čtyř částí – 

elektrotechnik, mechanik, instalatér, 

hutník. Formou testů, křížovek, 

doplňovaček, výpočtových úloh. Pro 

diváky, kteří byli součástí týmu daných 

škol, byly připraveny zábavné hry. The 

marshmalow Chalange – konstrukce ze 

špaget a Kanadský šejkr. 
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Vyhlášení výsledků mezinárodních řemeslných 

her 2015 

…….a jak to všechno dopadlo? Výsledky střední školy: 

INSTALATÉR 
  Pořadí Žák Škola Body 

1 Jakub Samiec SOŠ TŽ 298 

1 Martin Klus SOŠ TŽ 298 

2 Matej Rosa SOŠ Stavebná Žilina 293 

2 Jozef Smolár SOŠ Stavebná Žilina 293 

3 Christoph Kerschbaumer LBS Zistersdorf - Rakousko 280 

3 Michael Peinsipp LBS Zistersdorf - Rakousko 280 

HUTNÍK 
   Pořadí Žák Škola Body 

1 Adam Zogata SOŠ TŽ 65 

2 Bernhard Lukas MBS Ansbach - Německo 64 

3 Przemysław Baszczyński Zespół Szkół Techn. Cieszyn 61 

ZÁMEČNÍK 
  Pořadí Žák Škola Body 

1 Mateusz Kossowski Zespół Szkół Techn. Skoczów ? 

2 Tirpak Sergei Technická škola Užgorod- Ukrajina ? 

3 Daniel Kotula SOŠ Frýdek - Místek ? 

ELEKTRIKÁŘ 
  Pořadí Žák Škola Body 

1 Václav Sikora SOŠ TŽ 84 

2 Bartoloměj Tomeček SŠ Havířov - Šumbark 79 

3 Martin Stařický Střední škola Bohumín 74 

  MECHANIK – VISACÍ ZÁMĚK 

Pořadí Žák Škola 

1 Kristian Macaš SOŠ Strojnická Kysucké N. M. 

2 Sergej Tyrpak Technická škola Užgorod - Ukrajina 

3 Mateusz Kossowski Zespól Szkół Techn. Skoczów 

 

Výsledky základních škol - jednotlivci 

 Místo Zámečník Hutní Elektro Instalatér 

1 
Matouš Mitrenga 
(ZŠ Bezruče, 
Třinec) 

Matouš Ćmiel 
(PZŠ Jablunkov) 

Lukáš Sabela (ZŠ 
Bezruče, Třinec) 

Daniel Bohačík (ZŠ 
Pod zvonek Č.T.) 

2 
Emilia Cichá (PZŠ a 
MŠ Třinec) 

Michal Klus 
(PZŠ Vendryně) 

Dominik Cieslar 
(Polská ZŠ, 
Jablunkov) 

Daniel Folwarczny 
(PZŠ Bystřice) 

3 
Izabela Szücsová 
(PZŠ Vendryně) 

Michaela 
Szotkowská (ZŠ 
Jablunkov) 

Filip Łuński (PZŠ 
Bystřice) 

Kovařík Martin 
(ZŠ Masarykova 
Třinec)  
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Výsledky základních škol - celkové 

 

 

 

 

 

 

Kviz Praxe Celkem Kviz Praxe Celkem Kviz Praxe Celkem Kviz Praxe Celkem Cel. bodů Pořadí

1 13 33 46 9 14 23 15 2 17 12 90 102 188 7 až 8

2 7 0 7 4 0 4 13 13 16 0 16 40 22

3 18 49 67 12 16 28 15 21 36 15 80 95 226 1

4 11 35 46 11 19 30 13 8 21 15 20 35 132 18

5 15 22 37 14 8 22 13 3 16 14 80 94 169 11

6 16 45 61 4 20 24 15 12 27 19 80 99 211 3

7 18 39 57 11 21 32 15 20 35 14 80 94 218 2

8 16 26 42 9 2 11 15 1 16 10 80 90 159 12

9 9 40 49 9 12 21 15 7 22 5 40 45 137 17

10 15 37 52 9 17 26 15 15 30 11 80 91 199 4

11 7 37 44 8 11 19 15 18 33 11 90 101 197 5

12 15 26 41 8 4 12 12 5 17 14 10 24 94 20

13 18 42 60 11 11 22 14 13 27 14 20 34 143 15

14 7 47 54 7 4 11 15 4 19 13 60 73 157 13

15 16 27 43 5 7 12 11 9 20 13 0 13 88 21

16 11 19 30 10 15 25 14 6 20 18 80 98 173 10

17 12 36 48 8 8 16 15 17 32 15 70 85 181 9

18 12 34 46 11 1 12 11 10 21 12 50 62 141 16

19 14 14 28 9 14 23 15 14 29 17 30 47 127 19

20 15 34 49 10 18 28 15 11 26 11 40 51 154 14

21 16 35 51 9 11 20 15 16 31 16 70 86 188 7 až 8

22 8 30 38 9 5 14 15 19 34 14 90 104 190 6

P.č.

Nýdek

Polská ZŠ Bystřice

Masarykova ZŠ Hnojník

ZŠ Písek

Polská ZŠ, Havlíčkova Č.T.

ZŠ Mosty u Jablunkova

Masarykova ZŠ, Komenského Č.T.

Jubilejní Masarykova ZŠ Třinec

. ZŠ Vendryňě č. 236

ZŠ Slezská Třinec 

Polská ZŠ a MŠ G. Przeczka , Nádražní Třinec         

Cirkevní ZŠ a MŠ Třinec

Polská ZŠ Vendryňě 234

Polská ZŠ H. Sienkiewicze Jablunkov

ZŠ a MŠ Bystřice č. 848

ZŠ a MŠ Koperníková Třinec 

Masarykova ZŠ Návsí

ZŠ Pod zvonek Č.T.

MŠ,ZŠ, SŠ Jablunkovská Třinec

ZŠ Petra Bezruče Třinec

ZŠ Jablunkov, Lesní 190

ZŠ Dany a Emila Zátopkových Třinec

Instalatér VyhodnoceníZámečník Hutní Elektro
Základní školy
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Rozhovor s Mgr. Zuzanou Ligockou 

1. Prozradíte nám něco o sobě?  

Bydlím v Třinci v bytě, jsem šťastně 

vdaná 11 let a mám dvě dcery, Martinu 

a Pavlínu. Jsem koordinátorem výuky. 

Učím hlavně ekonomické předměty. 

Vedu časopis Kanada Times. 

 

2. Jaké máte vystudované školy?  

Obchodní akademii a Ostravskou 

univerzitu.  

 

3. Jaká jste byla studentka?  

Učila jsem se ráda a zodpovědně jsem 

se připravovala do vyučování. Pokud 

mě předmět bavil, tak jsem patřila mezi 

výborné žáky, když jsem s nějakým 

předmětem nebo učitelem bojovala, 

tak jsem si musela máknout, abych 

nepatřila k průměrným žákům. Ale my 

jsme všichni byli ctižádostiví a chtěli 

jsme být nejlepší. A to byla správná 

motivace. 

 

4. Chtěla jste být vždy učitelkou?  

Ano, chtěla. Moje máma učí, můj 

strejda učí, sestra učí. Od malička 

jsem týrala svoji mladší sestru 

vyučováním a žákovskou knížkou. Já 

byla učitelka a ona ten žák. Máma mi 

školství rozmlouvala, ale šla jsem si za 

svým. 

 

5. Jaké byly Vaše oblíbené 

předměty?  

Mezi mé oblíbené předměty patřilo 

účetnictví, zeměpis a také tělocvik, 

naopak jsem neměla ráda jazyky. Byla 

jiná doba a někteří učitelé se začínali 

učit s námi, nebyly učebnice. 

S angličtinou se člověk jen tak 

nesetkal, snad ani v rádiu ani v televizi. 

Dnes to v hodinách cizích jazyků 

vypadá jinak. Všude slyšíte cizí jazyky. 

 

6. Co obnáší vedení redakce Kanada 

Times?  

Intenzivní komunikaci se studenty, 

práci  na PC, vedení žáků k 

samostatnosti a také zodpovědnosti.  

Snažím se žáky naučit chtít více, být 

preciznější, tvořivější. Pořád je co 

vylepšovat, jenom kdyby bylo více 

času a neustálá chuť do práce. 

 

7. Napadlo Vás někdy jít za školu?  

Ano, vyzkoušela jsem si to, ale určitě 

jsem proto měla pádný důvod.  

 

8. Máte nějakého zvířecího 

mazlíčka?  

Ano, máme doma britskou modrou 

kočku jménem Eliška. Ale mazlíček to 

je jenom, když chce ona. Umí být 

pěkně zákeřná, útočí, škrábe a kouše. 

      

 

9. Jaký máte vztah se svými kolegy?  

Dobrý, pracovní, a snad můžu říct, 

že kolegiální, snažím se o práci 

v týmu, snažím se své kolegy 
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podporovat v tom, co dělají, 

pomáháme si, jsme na jedné „lodi“. 

 

10. Jaké jsou Vaše mimoškolní 

aktivity, co děláte ve svém volném 

čase?  

Mimoškolní aktivity – mám hodně 

naorganizovaný den. Práce, rodina, 

domácnost. Na můj volný čas není 

moc prostoru. 2x týdně chodím cvičit, 

o víkendech hory nebo návštěva 

babiček. Dcery vedeme ke sportu, 

takže kolo, lyže, brusle, plavání... a 

ještě mi musí zůstat malilinko času pro 

správu bytového družstva.   

 

11. Patří nějaká třída mezi Vaše 

oblíbené a naopak neoblíbené?  

Ano velmi ráda chodím učit do své 

třídy EK3. Je to malá třída, dobře se 

tam pracuje se žáky. Máme vytvořený 

hezký vztah. Moc dobře se učí ve 

třídách, kde vidíte pokroky žáků, 

výsledky své práce.  Je těžší učit ve 

třídách, kde krom vzdělávání musíte 

působit výchovně. A ještě odcházíte 

s pocitem, že to nebylo podle Vašich 

představ, že jste do toho dali více, než 

je výsledný očekávaný efekt.   

 

12. Chystáte se někde na 

prázdniny?  

Po dlouhé době chceme vzít dcery 

k moři. A abychom měli jistotu počasí, 

rozhodli jsme se pro Turecko, taky tam 

mají výbornou kuchyni. 

 

13. Oblíbené jídlo? 

Plněné papriky, zelí na jakýkoliv 

způsob a kynuté knedlíky s borůvkami. 

 

14. Neoblíbené?  

Vnitřnosti a kuře.  

 

15. Oblíbená barva?  

Pracovně hnědá, při sportu růžová, 

černá.  

 

16. Oblíbený film?  

Klasika – Vetřelec, Predátor, Mlčení 

jehňátek, Sedm. 

 

17. Zpěvák/zpěvačka?  

Anna K, Daniel Landa, Courtney Love, 

Ozzy Osbourne. 

 

14. Je něco, co nemáte na ostatních 

ráda?  

Lež, aroganci a přílišnou asertivitu, 

když někomu chybí sebekritika. 

 

15. Máte nějaké heslo, kterým se 

řídíte?  

Ne, nemám žádné, kterým bych se 

řídila. Vlastně, možná by tu něco bylo: 

První povinnosti, potom zábava.  

 

16. Je něco, co byste chtěla vzkázat 

studentům?  

Učte se jazyky.  Vy se už bez nich 

neobejdete, a budete mít v životě 

spoustu příležitostí, které bez znalosti 

jazyků neuchopíte.  Maturantům přeji 

hodně štěstí při maturitních zkouškách. 

Ostatním žákům přeji hezké prázdniny 

a krásné vysvědčení. A proto učte se 

a choďte do školy, ať se nemusíte 

o prázdninách učit. 

 

káva- ČAJ  

 

kočka - PES  

 

introvert - EXTROVERT  

 

Audi - BMW  

 

zima - LÉTO  



  

Lánská 132, 739 61  Třinec, kanada.times@sostrinec.cz; 30. dubna 2015 Stránka 16 

 

Sportovní rubrika a zahraniční stáž 

   Školní družstvo SOŠ TŽ ve složení: Petr Kostka /EL3/, Vojtěch Žikovič /HT1/, David 
Králíček /IN3/, Radovan Melecký /ES1/ Jakub Zogata /HT1/, Martin Pěla /OK2/, Vilém 
Ryba /KU1/, Swierczek Marek 
/HT1/, Jakub Puczok /EL3/, 
Adam Kotas /SM1/, Denis 
Nieslanik /MZ1/, David 
Lipowski /HO2/, Michal Walek 
/OK2/, Marek Bažanowski 
/SM1/, se zúčastnilo OK ve 
fotbale, které se konalo ve 
Frýdku Místku. Naše družstvo 
třikrát zvítězilo a jednou odešlo 
poraženo, což nám vyneslo 
konečné třetí místo. 
 
Zdeněk Dembinný  
 
 
 
 

     Účastníci zahraniční stáže Erasmus + "Ansbach 2015" zdraví SOŠTŽ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


