
 



 

1. 1
 

Kreditní systém 

Loňský rok (školní r. 2014/15)byl zaveden tzv. Kreditní systém s cílem zvýšit motivaci žáků 

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. Umožňuje 

nejlepším a zároveň aktivním žákům po ukončení studia získání nabídky zaměstnání přímo 

v kmenovém stavu TŽ. 

Hodnotí se: 

1. Celkový prospěch za pololetí (všechny obory) 

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

20 kreditů 15 kreditů 10 kreditů 0 kredity 0 kreditů 

+maturity a závěrečné zkoušky 

Do 1,50 Prospěl nad 1,51 Neprospěl 

40 kreditů 20 kreditů 0 kreditů 

Známka z odborného výcviku   

1 2 3 4 a 5 

nematuritní obory 12 kreditů 8 kreditů 4 kredity 0 kreditů 

maturitní 10 kreditů  7 kreditů 3 kredity 0 kreditů 

-kredity budou přičteny až po opravných zkouškách a po klasifikování (známka N – neklasifikován se 

nebude počítat do průměru). 

2. Soutěže a školní aktivity- kredity se budou přičítat průběžně po celý rok.(maximálně lze takto 

získat 14 kreditů). 

Název aktivity 

Praxe  

(Odborná výuka) 

Teorie  

umístění účast umístění účast 

Celostátní, mezinárodní soutěž 7 5 5 3 

Krajská soutěž 6 4 4 2 

Okresní soutěž 5 3 3 1 

MŘH 4 2 0 0 

Školní soutěž  3 2 0 0 

Všeobecná aktivita na akcích školy 0 1 0 1 

Účast v zahraničí (praxe, cizí jazyk) 0 4 0 4 

Zenit 7 3 7 3 

 

3. Chování –kredity se počítají čtvrtletně vždy po klasifikační konferenci. 

 

  

 

 

 

 

 

Zpracoval: Samuel Michalek, EL3B 

Napomenutí třídního/učitele odbr. výcviku Mínus 1 kredit 

Důtka třídního/učitele odbr. výcviku Mínus 3 kredity 

Důtka ředitele školy Mínus 5 kreditů 

2. stupeň z chování Mínus 10 kreditů 

3. stupeň z chování Mínus 15 kreditů 

Podmínečné vyloučení Mínus 20 kreditů 

Pochvala třídního učitele, učitele odbr. výcviku Plus 3 kredity 

Pochvala ředitele školy Plus 5 kreditů 

Mimořádný počin Plus 10 kreditů 

Neuzavření známek v řádném termínu Mínus 3 kredity 
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Adaptační kurzy 

 

Měsíc září se pro žáky prvních ročníků SOŠ TŽ nesl ve znamení „adaptačních kurzů“. 

Během 11 dnů se v turistickém středisku Nýdek - Hluchová vystřídalo 12 tříd s celkovým 

počtem 204 žáků.  

Adaptační kurz přinesl výbornou příležitost, jak hravou a zábavnou formou stmelit 

nový kolektiv. Program sloužil především k tomu, aby se noví spolužáci vzájemně poznali jak 

mezi sebou, tak s novými učiteli či mistry odborného výcviku.    
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Několik postřehů účastníků kurzů 
 

Na adaptační kurz jsme vyrazili vlakem, a to hned v úterý 2. září. Cesta vlakem nebyla 
dlouhá, protože sraz byl v Bystřici a z Třince je to kousek. 

Dále jsme se museli dostat z Bystřice do Nýdku, k tomu jsme využili místní autobus. Poslední 
etapa byla z Nýdku na Hluchovou, tam jsme došli pěšky. Cestou nás provázel déšť, proto nás 
udivilo upozornění na to, že máme šetřit vodou, které je prý málo. 

Jakmile jsme se ubytovali, sešli jsme se v klubovně a tam jsme se pomocí her seznamovali. 
Po skvělém obědě, který mi opravdu chutnal, jsme měli odpolední klid. Tento jsem využil 
k relaxaci, takže jsme celou hodinu prokecali.  Po odpoledním klidu následovala túra do 
okolních kopců. Asi po hodinovém výšlapu jsme se vrátili zpátky na chatu, kde jsme dostali 
svačinu  a po ní nastala volná zábava. 

Hráli jsme ping – pong, který nás bavil. Pak jsme se zase přesunuli do klubovny, kde jsme 
pokračovali v hraní různých her a soutěží. Po setmění, kolem osmé hodiny, se rozhořel oheň, 
a my jsme si mohli opékat párky až do půl desáté, kdy byla večerka. Druhý den po snídani 
jsme se sbalili a hurá domů. 

 

Jan Goldmann , HO1 

 

 

Po nástupu do prvního ročníku jsem nikoho ve třídě neznal. Nevím, zda na tom byli ostatní 
podobně, ale byl jsem nadšený, když nám třídní učitel řekl, že naše třída pojede na adaptační 
kurz. Radost jsem měl samozřejmě hlavně proto, že učení se nám na dva dny odloží.  

Sraz byl v Bystřici u vlakového nádraží. Dorazili jsme skoro všichni a vyrazili směr Nýdek 
k chatě Hluchová. V klidu jsme poodbědvali a zahráli si fotbálek. Dokonce se k nám přidal i 
třídní učitel. Už si ani nepamatuji skóre, ale byla to zábava. To už jsme byli s kluky kamarádi. 
Tentýž den jsme ještě zvládli výšlap na Filipku. Večer jsem byl tak unavený, že ani nevím, 
jak jsem usnul.  

Myslím, že adaptační kurz se zdařil. Když jsem se vracel domů, už jsem věděl, že ve třídě 
mám kamarády.  

 

Patrik Byrtus , MC1 
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Jak jsem prožil adaptační kurz 
 
         
     Bylo  17. 9. 2015 něco kolem šesté hodiny ráno, když mi začal u postele zvonit budík. 
Vypnul jsem ho, vylezl jsem z postele a když jsem spatřil nabalenou krosnu, která byla opřená 
o stůl, uvědomil jsem si, že dnes jedu na adaptační kurz s mou novou třídou. Popravdě řečeno 
se mně trochu ulevilo, jelikož jsem nemusel další dva dny sedět zavřený ve škole. 
     Když jsem vylezl ven, bylo příjemné letní počasí a hodina hodna toho pustit se na „třídní 
výpravu“. Namířil jsem si to tedy k brance, kde na mne čekal můj spolužák Tom a jeho 
mamka, která byla ochotná zavézt nás autem na těšínskou vlakovou zastávku, kde jsme se 
měli shledat s většinou třídy a naší paní učitelkou. Poté, co jsme bezpečně dojeli do Těšína 
k již zmiňovanému nádraží, poděkovali jsme za odvoz a vydali se vstříc dobrodružství, které 
nás za ty dva dny mělo potkat, jenže jsme nemohli najít vchod, a tak jsme u paní učitelky byli 
jen s desetiminutovým předstihem. Z Těšína jsme vyrazili na dlouhou pouť napříč 
Moravskoslezským krajem, respektive vlakem do Bystřice, kde jsme přestoupili na autobus, 
který nás odvezl do Nýdku, odkud jsme vyrazili pěšky až k chatě Hluchová. 
    Když jsme dorazili na místo našeho ubytování, rozdělili nás do pokojů a poté následovaly 
jisté „poznávací hry“. V jedné z nich jsme si měli zvolit zvíře, kterým bychom chtěli být. Přes 
všechen můj smysl pro humor jsem si vybral prozíravě – lamu -  a odůvodnil jsem to tím, že 
kdyby mě někdo naštval, zkrátka a dobře bych po něm plival děj se co děj.  
    Bylo po poledni a my jsme dostali možnost adaptovat se také v přírodě. Šli jsme na tamní 
horskou chatu s názvem Filipka. Po celou dobu chůze bylo neskutečné horko a učitelé nás 
nutili jít, nazval jsem to, Mariovým tempem. Tím chci říct, že jsme museli stoupat vzhůru 
stejnou rychlostí jako náš spolužák Mario, který by, kdybychom ho netlačili vpřed, došel 
k oné chatě za soumraku dalšího dne.  
   Když jsme se vrátili z  túry, zahráli jsme si fotbálek a hned na to jsme skočili do vody 
tamějšího potoka. V té době jsem byl trochu nemocný, takže jsem ve vodě samozřejmě musel 
být jako první a díky tomu jsem i druhý den sotva mluvil. 
    Následovala noc a dá se říct, že ne moc dobrá, jelikož pánové z vedlejšího pokoje dělali 
hluk a pan učitel je chodil neustále utišovat. Nebyli to kluci z vedlejšího pokoje, díky kterým 
jsem nemohl spát, ale pan učitel procházející kolem našeho pokoje. Vzhledem k tomu, že 
dveře musely zůstat otevřené,  tak i světlo, které mi svítilo do očí, mělo svůj podíl na téměř 
probdělé noci. 
     Když jsem druhý den vstal, bylo něco kolem šesti hodin, takže když nás přišly vzbudit 
povolané osoby, měl jsem už sbaleno. A když jsme poté opouštěli areál, hřál mne u srdce 
pocit toho, že vyrážíme domů. Taky byl před námi víkend, takže jsem měl velkou radost. 
    Když se tak zamyslím nad tím, jak jsem adaptační kurz prožil, mohu říct jen to, že tento 
výlet nebyl zbytečný a že splnil svůj cíl, tedy cíl vzájemně se poznat. 
 
 
Jan SZKANDERA, EL 1  



 
5 

Exkurze do firmy Nehlsen s EL2 

Společnost Nehlsen Třinec, s.r.o., je firmou poskytující komplexní služby v oblasti s 

nakládání s odpady, materiálem a odpadními vodami z 23 obcí od Hrčavy po Dolní 

Tošanovice. Mimoto zajišťuje správu a 

údržbu místních komunikací, veřejného 

osvětlení a hřbitovů v Třinci a okolí. 

Společnost Nehlsen Třinec, s.r.o., je 

vlastněna Městem Třinec a německou 

společností Nehlsen GmbH & o.KG.  

Na exkurzi elektrotechnici 

navštívili sběrný dvůr s překladištěm. 

Sběrný dvůr je otevřen každý pracovní den 

od 8 do 17 hodin a v sobotu do 12 hodin.  

V části překladiště svážejí popelářské vozy komunální odpad, který se ukládá do 

kontejnerů o velikosti 41 m3. Po naplnění se po dvojicích kontejnerů odváží na skládku ke 

Frýdku-Místku.  

Ve sběrném dvoře se sbírají různé odpady: od objemových přes elektronické až po 

nebezpečné odpady. Firma Nehlsen dává občanům města Třinec BEZPLATNOU možnost 

přinést nebezpečný a velkoobjemový odpad zdarma na sběrný dvůr, kde ho zaměstnanci 

pokud možno rozeberou na jednotlivé suroviny – dřevo, železné plechy, sklo, oleje, roztřídí a 

připraví na odvoz do recyklačních závodů, kde ze surovin opět udělají nový výrobek.  

I kompostárna nabízí bezplatný přívoz jakéhokoliv biologického odpadu, od posekané 

trávy, spadlého listí, větví ze stromů po shnilé ovoce. Žádný bio odpad nepřijde nazmar, 

protože v kompostárně z něj zpracují 100 % kompost, který se dá použít jako hnojivo. 

 

Také jsme se byli 

podívat na dotříďovací 

lince, kde se třídí 

plasty a papíry všeho 

druhu. Nádoby od 

šamponů, PET láhve, 

nádoby z mastných 

výrobků. Udivilo nás, 

že netřídí jenom druhy 

výrobků podle původu, 

ale i podle barvy. 

 

Václav Mikler, El2 
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23. Filmové babí léto 

Filmové babí léto je tradiční festival českých, polských a slovenských filmů za finanční 

podpory ministerstva zahraničí Polské republiky. Slavnostní zahájení festivalu proběhlo 

7.10.2015 v 18:30 v kině Bystřice při příležitosti vernisáže výstavy obrazů Jana Rusnoka. 

Žáci naší školy se tohoto festivalu účastní již poněkolikáté. I letos jsme 8. 10. 2015 

zaplnili sál třineckého kina Kosmos. Českou sekci festivalových filmů uváděl producent Miloš 

Máca. 

Čtvrteční dopoledne  zahájil český filmový debut režiséra Slávka Horáka - DOMÁCÍ 

PÉČE, který byl promítán na filmovém festivalu v Karlových Varech.  Film o umírání vzbudil 

velký ohlas a představitelka hlavní role Alena Mihulová za roli pečovatelky Vlasty získala 

Křišťálový globus za nejlepší herecký výkon. Skvělý 

výkon podal i její filmový manžel Bolek Polívka. Nyní 

se režisér pokusí uspět na dalších filmových festivalech 

a chce bojovat dokonce o zlatou sošku Oscara. 

Jako druhý debut se promítal  žánrově drsnější první celovečerní film režiséra Jana 

Pachla – GANGSTER KA.  Film byl natočen podle knižní předlohy Jaroslava Kmenta a zavádí 

diváky do českého zločineckého prostředí. Je volně inspirován osudy nechvalně proslulého 

Radovana Krejčíře. V hlavní roli se představil Hynek Čermák. 

Václav Mikler, EL2A, úprava H. Haltofová 

Jak se filmy líbily žákům? Zde je jejich hodnocení. 

Domácí péče – film o domácí ošetřovatelce, která pečuje o ostatní a ne o sebe, se mi moc líbil. 

Ukazuje obětavost ženy, která pracuje na maximum a snaží se každému pomoci, nicméně ostatní 

lidé na ni nebrali ohledy a nepomáhali jí (třeba jak ji manžel nechal jít domů pěšky v dešti).  

Věřila v medicínu a léky, ale jakmile uviděla sílu energie, začala se snažit žít jinak. Přihlásila se 

do hodin tance a vzdala se práce. Z počátku jí manžel a dcera ani pusu dát nechtěli, ale na 

dceřině svatbě se její manžel uvolnil.  

Smutný, leč místy humorný a pravdivý příběh, na který bych se rád podíval znovu.  

Petr Walach, ME4 
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Domácí péče byl název filmu v rámci školní akce. Jediné, co jsem o filmu věděl a co nás 

všechny lákalo, bylo obsazení Bolka Polívky do jedné z hlavních rolí. I když film je vlastně 

drama, scénárista si neodpustil pár vtipných vsuvek. Ovšem příběh a hlavní zápletka se točí 

kolem Polívkovy ženy, která pracuje jako domácí sestra. Díky své přehnané dobročinnosti se  

dostala do problémů a cestou domů, stopem na motorce havarovala. V nemocnici jí odhalili 

smrtelnou nemoc. No a tohle je zápletka celého filmu. 

Film kladl důraz na psychiku hlavní hrdinky a na jistotu, že za půl roku zemře. 

Je tam pár pěkných scén, ovšem bez jakéhokoliv důrazu na emoce. Člověk takhle bezpochyby 

přemýšlí a také se tak cítí, ale chtělo by to jinak zpracovat. 

Film jako celek patří do lepší poloviny z nových českých filmů. 

Jan Tomanek, ME4 

 

Gangster Ka 

Jeden z mnoha filmů, který se v tomto roce těšil oblibě. Ze začátku byl obyčejný a tvářil se jako 

klasická mafiánská vyvražďovala ve stylu Kájínek, Kmotr a podobně. Postupem času se film 

začal vyostřovat a jeho sledování začalo být více zajímavější, proto bych si dovolil tvrdit, že 

dějový příběh byl opravdu zajímavý, obzvláště praktiky, které herci a režie vystihla opravdu na 

skvělé úrovní. Velkým plusem je samozřejmě důvěryhodnost, která byla úžasná a někdy jsem si 

připada, jako bych chvilkami byl v něm. 

Na závěr bych to shrnul do pár vět: atmosféra a scény jsou velmi dobré, herecké výkony úžasné 

a totožnost praktik jak mafie, tak Krawiece alias Krejčíře opravdu zajímavé. 

 Docela jsem rád, že pokračování bude už v listopadu tohoto roku.  

Hodnocení: 5/5 *   Jiří Adamiec, ME4 

 

Gangster Ka 

Příběh se odehrává v prostředí pražského podsvětí, kde zákon neplatí a vítězí ten, kdo víc zaplatí. 

Děj se točí kolem čtyřicetiletého Radima Krawiece, který obral podsvětí o 250 milionů korun. 

To se šéfům podsvětí nelíbí a pokouší se ho zlikvidovat. 

Pokud máte rádi akční střílečku, tak můžu jen doporučit. 

Hodnocení: 7,5/10   Lukáš Kowala, ME4 

 

Gangster Ka 

Akční film o životě R. Krawiece, o jeho daňových únicích, o různých machinacích v politice, ale 

také o jeho osobním životě. 

Ve filmu je v podstatě vyobrazen život R. Krawiece z jeho pohledu – jak uvažoval, kde a na 

koho měl jaké páky, přesně věděl, kde a koho podplatit. Dokonce i ve vězení podplácel 

„bachaře“ cigaretami. 

Film byl napínavý, poutavý a bavil mě. Těším se na jeho pokračování. 

Ondřej Janeczko, ME4 
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Nabídka filmů kina Kosmos 

FAKJŮ PANE UČITELI 2 

Být úspěšným lupičem vyžaduje mít pevné nervy. A když jste k tomu i 

učitelem na střední, potřebujete nervy jako špagáty a vražednou 

bezohlednost. A přesně díky tomu u školní tabule uspěl bývalý zločinec a 

současný samozvaný učitel Zeki Müller (Elyas M’Barek) v bláznivé 

školní komedii Fakjů pane učiteli. A nyní je všemi milovaný kantor Zeki 

Müller zpět. K jeho smůle jej v pedagogické kariéře čekají i zásadní 

nepříjemnosti… 

 

 

 

GANGSTER KA: AFRIČAN 

Po nepochopitelném útěku přímo z rukou policie, opouští Kraviec 

Českou republiku. Začíná nová etapa jeho zločinného života. Káčko 

už nemá co ztratit. Teprve teď začíná vyplouvat na povrch veškerý 

odpad, který po něm zbyl. Káčko se usazuje na Seychelských 

ostrovech, v rukou má směnku na 80 milionů, která z fleku může 

položit premiéra i vládu. 6 miliard z vytunelovaného podniku 

ČEPRO se pomalu rozpustilo, je potřeba přijít s novým zdrojem 

příjmu. I kdyby kvůli tomu měl udělat státní převrat. Česká republika 

tak exportuje do světa gangstera prvotřídního formátu. Ať už to jsou 

Seychely nebo Jihoafrická republika, všude kam tento gangster 

vstoupí, likviduje místní mafii… 

 

 

 

LABYRINT: ZKOUŠKY OHNĚM 

Když Thomas a jeho kamarádi dokázali uniknout z vražedného 

labyrintu, doufali, že se dokážou vrátit ke svým starým životům. 

Nemohli se ale splést víc. Místo svobody je čekal pouhý postup do 

druhé fáze zkoušky připravené organizací Z.L.S.N. Pro Thomase a 

ostatní přeživší Placery z labyrintu tak běhání zdaleka nekončí. Jejich 

další útěk je zavede na Spáleniště, nejvíce sežehnutou část planety, 

krajinu plnou nepředstavitelných překážek. Sluneční erupce sežehly 

Zemi na popel a proměnily ji v pustinu. Světové vlády se zhroutily – a 

s nimi i řád a právo.  

 

DNY: 16.11. - 18.11.       ČAS: 17:30    CENA: 120 Kč 

DNY: 26. - 29.11.        ČAS: 20:00  CENA: 130 Kč 

DNY: 2. - 4.11.       ČAS: 17:30    CENA: 100 Kč 

http://trinec.koupitvstupenku.cz/?perfbegin=2015-10-31T17:30:00
http://trinec.koupitvstupenku.cz/?perfbegin=2015-10-31T17:30:00
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Stará dobrá Anglie 

14. října odjelo 40 studentů naší školy na šestidenní studijní a poznávací pobyt do Anglie. 

V hostitelských rodinách otestovali své komunikační dovednosti. Dvě odpoledne se aktivně 

zapojovali do výuky v komunitním centru v Oxfordu (ve třech skupinách je rodilí mluvčí 

zasvěcovali do tajů anglické výslovnosti, trpělivě čekali na odpovědi, pomáhali se slovíčky, 

usilovně se snažili o smysluplnou komunikaci). Za odměnu obdrželi certifikát. Studenti měli 

po dobu pěti dnů bohatý program.  

Nejdříve se prošli centrem Oxfordu, uviděli  nejvýznamnější  “koleje“, mohli shlédnout i pár 

muzeí. Dva dny pronikali do tajů Londýna  a  vybírali z bohaté nabídky památek, jako např.  

Tower, Tower Bridge, Buckinghamský palác, Trafalgarské náměstí, Londýnské oko, Big Ben, 

Budovy parlamentu, Covent Garden, Piccadilly Circus, katedrála sv. Pavla, křižník Belfast, 

Přírodovědné muzeum, Science musem  a dle zájmu i vojenské muzeum Imperial War 

Museum. V Blenheim Palace si žáci prohlédli expozici věnovanou Winstonu Churchillovi a 

v přilehlých parcích obdivovali krásy anglického podzimu. Starobylé vesničky v oblasti  

Cotswolds , prohlídka nultého poledníku, jízda metrem od nultého poledníku v Greenwich do 

Londýna, Milennium Bridge, procházky městem, – další místa, která studenti shlédli. 

V Greenwichi jsme potkali žáky  Jablunkovské střední školy. Jak je svět malý.  

Obrovským zážitek bylo vidět osvětlený  večerní  Londýn  z paluby lodi při plavbě po řece 

Temži. Ještě více žáci ocenili ubytování v rodinách. Rodiny jim poskytly snídaně, svačiny na 

celý den a teplé večeře.  Pro představu: svačina na jeden den obsahovala malou láhev vody, 

toust a ovoce. Někteří měli navíc perníček, popřípadě malý sáček čipsů. Typickým jídlem ve 

Velké Británii je Fish and Chips  a také Chicken curry -  neodolali jsme a ochutnali. Studenti 

komunikovali v angličtině a vyzkoušeli si klasická konverzační témata v hostitelských 

rodinách u večeře, při nakupování, v restauraci, orientaci ve městě. Domů jsme se vrátili 20. 

října ve večerních hodinách s velkým očekáváním dobré české večeře, sprchy, svých postelí a 

svých blízkých.  

Obrovské poděkování si zaslouží řidiči, kteří se dobře orientovali na cestách, paní 

průvodkyně, která měnila organizaci zájezdu dle individuálních přání a potřeb. 

Svou tvořivost mohou žáci uplatnit při zpracování prezentace a své dojmy mohou popsat 

v eseji – slohové práci v jazyce anglickém. Jako sebereflexi dostali k vypracování kvíz o 

Londýnu. 

Nejnáročnější: jízda autobusem, spánek v autobuse 

Nejhezčí:  Blenheim Palace 

Nejčastější dotaz: Kdy budeme mít rozchod?  

Nejčastější přání: jíst, pít, odpočívat, nakupovat v Primarku 

Největší zklamání: zákaz opouštění hostitelských rodin, celodenní svačina 
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Nejvychytanější: večerní Londýn 

Největší radost: večeře, nákupy v Primarku 

Nejnudnější: historický výklad paní průvodkyně v autobuse 

Nejděsivější: emigranti v Calais 

Nejzajímavější: muzeum v Oxfordu 

Zapsala: Silvie Říčanová 
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Anglie očima účastnice 
Zdravím všechny čtenáře školního časopisu KanadaTimes.  

Jistě mnozí z Vás vědí, že jsme jako čtvrté, ale i třetí ročníky naší školy v rámci 
projektu spolufinancovaného Evropskou unií podnikli cestu do Oxfordu ve Velké Británii.  
Cesta byla hodně náročná, vyjížděli jsme v 9 hodin ráno od naší školy.  Jeli jsme pěkným a 
prostorným autobusem řízeným dvěma sympatickými  řidiči. Cesta trvala celých 26 hodin, 
nejdelší však bylo dostat se z ČR, aspoň mně to tak připadalo. Zastavovali jsme zhruba každé 
čtyři  hodiny, což pro některé bylo hodně psychicky i fyzicky náročné.  

Když jsme zvládli cestu a dojeli na místo, vzala nás naše průvodkyně na malou 
prohlídku po Oxfordu. Byli jsme všichni hodně rozespalí a nikdo nebyl moc nadšen z chození 
po památkách, zvlášť když jsme posléze museli usednout do školních lavic na místní 
univerzitě. I přes tu únavu nám první den velmi rychle uběhl. Po příjezdu do rodin jsme se 
seznámili, najedli a konečně šli ulehnout do svých postelí.  

Rodiny v Anglii žijí úplně jiný život než my tady v České republice. Už jenom proto, 
že neobědvají nic jiného než maličký toast, který byl pro mě velice šokující. My jsme určitě 
zvyklí na pořádné obědy jako z naší školní jídelny. Myslím si, že s ubytováním v rodinách byl 
každý spokojený. Byli to všichni milí lidé. Během různých výletů po Londýně a Oxfordu 
jsem si všimla podstatného rozdílu mezi Čechy a Londýňany. Mají v rámci možností na vše 
čas. Kdybych měla srovnat, kolik lidí vidím v Třinci dopoledne v pracovní den a kolik jsem 
jich viděla tam! Mají se asi lépe než my tady v ČR.  

Každopádně nemůžu nezmínit neskutečně přemrštěné ceny snad všeho, co v 
obchodech najdete. Od jídla až po alkohol a cigarety. Možná by Vás zajímalo, že „bagel“ 
(anglická houska plněná tím, co si člověk vybere) stojí v přepočtu na  naši měnu zhruba 162 
korun! A to prosím ta nejlevnější! Když jsem si vzpomněla na naše svaté Hladové okno u 
Slovanu a hamburger za 34 Kč, dokonce se sýrem, chtělo se mi plakat.  

Angličané jsou národ vlastenecký a vznešený, striktní pravidla dodržovaná na ulicích 
mě zcela udivila. Pokud si někdo v Anglii odplivne, zaplatí tuším pokutu 50 liber a pokud 
někdo odhodí nedopalek z cigarety, zaplatí 80 liber. Krásné, že ? Možná kdyby toto bylo u 
nás, vzrostla by ekonomika. Troufnu si však říct, že 50% anglické populace tvoří jiné národy 
jako Japonci, Hispánci a podobně.  

Ulice měli krásné, čisté a vzduch příjemný, avšak studený. Počasí tam tedy není nic 
moc. Obchody byly plné krásných věcí, ale opět vcelku drahých. V poslední řadě chci zmínit 
půvab kultury a památek v Londýně. Řekla bych, že zámkům a hradům se máloco vyrovná. 
Rodiště Winstona Churchilla bylo opravdu skvostné. Za všechny můžu s klidem říct, že jsme 
si výlet užili. Bylo to opravdu něco velice zajímavého i poučného. Chtěla bych tedy naší škole 
poděkovat, že nám dala tuto možnost se zúčastnit.  

 

Rusnoková Veronika, EK4 
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Rozhovor  s  p. Mgr. Beatou 
Santariusovou, novou posilou 
pedagogického sboru na naší škole 
 
 
P. Mgr. Beata Santariusová 
nastoupila na naši školu od nového 
školního roku.  Učí angličtinu. 
Trochu jsem ji vyzpovídal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Řeknete nám něco o sobě? 

 
Studovala jsem v Karviné, přechodně v Torinu, mám přítele a navštěvuji svou mámu, 
abych se vyjádřila také ke své rodině. 
Vystudovala jsem politologii na přírodovědecko - filozofické fakultě Slezské 
univerzity v Opavě. 

 
Kde jste dříve působila a co bylo zajímavého na předchozím zaměstnání? 

 
Učila jsem na Střední průmyslové škole v Karviné Byli tam velice milí studenti, ze 
kterých se později stali dobří přátelé. Scházím se s nimi i v současnosti a těší nás to 
navzájem. 

 
Jak jste se dostala k povolání učitele? 

 
Má první tři zaměstnání byla v kanceláři, kde mě práce moc nebavila, jsem člověk, 
který má rád změny, tak jsem se rozhodla, že bych chtěla zkusit učit, proto jsem si 
udělala státnice z angličtiny a začala učit pro soukromé jazykové školy dospělé lidi 
v kurzech.  Práce mě moc těšila, protože jsem viděla za sebou výsledky a hlavně 
zájem studentů, měla jsem radost, že jim mohu předat mé vědomosti, které mohli 
později moji studenti využít sami pro sebe v běžném životě, například při cestování. 

 
Baví Vás učit? Jak vycházíte se studenty? 

 
Ano, učit mě baví, protože učení považuji za kreativní zaměstnání. 
Myslím, že se studenty vycházím dobře. Nedokážu to posoudit, jsem tady teprve 
necelé dva měsíce. 
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Máte nějaké zkušenosti se zahraničním školstvím? 

 
Ano mám, několik let jsem žila v Itálii. Chodila jsem rok do školy, abych se 
zdokonalila v jazyce a ve škole se mi moc líbilo, vyučování bylo velmi kreativní a 
dynamické, byl zde mnohem víc uplatňován individuální přístup ke studentům a to 
díky tomu, že zde byly skupiny s malým počtem studentů. Vnímala jsem soustředění, 
otevřenost, zájem a ochotu spolupracovat jak ze strany studentů, tak učitele. 

 
Čemu se věnujete ve svém volném čase? Jaká je představa Vaší dovolené? 

 
Bohužel moc volného času nemám, ale když se nějaký najde, tak ho věnuji své rodině, 
mému příteli a mým kamarádům. Ráda jezdím na výlety, čtu a chodím na procházky. 

 
Dovolená – to je slunce, pláž,  vůně moře, svěží větřík, gelato -zmrzlina  a „dolce far 
niente“ – sladké nic nedělání – samozřejmě v mé milované Itálii. 

 
 
Co bylo/je Vaším snem? 

 
Již několik let je mým snem otevřít si kavárnu, kde se budou  lidé, kteří zde přijdou, 
cítit fantasticky a odreagují se při výborném šálku kávy, dobrém drinku a příjemné 
hudbě a také budou sebou moci vzít své čtyřnohé mazlíčky. 

 
Pokud byste měla velký obnos peněz, jak byste s nimi naložila? 

 
Procestovala bych svět, otevřela si kavárnu, rozdělila se s mými blízkými a také zřídila 
velký zvířecí útulek, kde by bylo o opuštěná zvířata dobře postaráno. 

 
Jaké vlastnosti nemáte ráda u lidí a proč? 

 
Nejvíce nesnáším u lidí násilí jak tělesné, tak duševní. Za největší neštěstí považuji 
ztrátu naděje a ohleduplnosti k druhým lidem. Také nemám ráda lidi, kteří jsou 
egoističtí, pokrytečtí a strkají nos do cizích věcí a odsuzují ostatní,  někdy až se 
zvláštní krutostí, mám jedno takové rčení – TRY WALKING IN MY SHOES. 

 
Co Vás napadne, když se řekne… 

 
Úklid   - Domov 
Vaření   - Potěšení, musíte vařit s láskou a vášní, aby jídlo bylo chutné 
Zahrada - Lavička, stromy, kytičky a posezení s přáteli 
Hudba  - Tanec 
Kutil   - Můj strejda 

 
Děkuji za Váš čas a přeji, aby se Vám na naší škole líbilo a odměnou Vám byly dobré 
výsledky Vašich studentů. 
 
Filip Walczysko, EL3B 
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Rozhovor  s p. Mgr. Karlem Vejmolou, 
další posilou učitelského sboru 

Mgr. Karel Vejmola vyučuje 

matematiku. Nastoupil na naši školu 

v letošním školním roce. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řeknete nám něco o sobě? (věk, bydliště, rodina, studium) 

 

Bydlím v Havířově, jsem rozvedený, mám dvě dospělé studující děti. 

Vystudoval jsem matematiku na pedagogické fakultě v Ostravě. Ale studoval jsem i 

ekonomickou fakultu v Brně a policejní školu v Holešově. 

 

 

Kde jste dříve působil a co bylo zajímavého na předchozím zaměstnání? 

 

      Učil jsem na střední i základní škole ve Znojmě a v Havířově. Pracoval jsem i u       

 policie ČR ve Znojmě a v Karviné. 

 

Zajímavá byla práce u policie, např. úspěšné  pátrání po pohřešovaných osobách, 

dětech i starších občanech, dále práce na vesnické základce, kde jsem se staral o velký 

ovocný sad. Učil jsem i budoucí zdravotní sestřičky. 

 

 

Jak jste se dostal k povolání učitele? Baví Vás učit? Jak vycházíte se studenty? 

 

Bavila mne práce s dětmi, trénování basketu, skauting. Po gymnáziu jsem se rozhodl 

jít studovat na pedagogickou fakultu. 

 

Učení mne baví, předávat znalosti mladé generaci, pozorovat jejich růst, pomáhat jim 

ve vzdělávání. 

Snažím se o individuální přístup ke každému studentovi, o otevřený vztah   

student – učitel, o vzájemnou důvěru. Se studenty vycházím dobře a doufám, že oni se 

mnou také. 

 

Máte nějaké zkušenosti se zahraničním školstvím?  

 

Navštívil jsem během své praxe školy v Rakousku, Německu, Švédsku, Polsku. Viděl 

jsem rozdíly, ale i stejné starosti a problémy. Ty návštěvy mne obohatily, snažím se 

zkušenosti přenést i do své práce. 
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Čemu se věnujete ve svém volném čase? 

 

Býval jsem aktivním sportovcem. Hrával jsem vrcholově basketbal. Takže pohyb je mi 

vlastní – kolo, plavání, turistika, basket, jóga, ale i kino, divadlo, historie, focení, 

příroda. Volný čas to je pro mne radost z pohybu, toulky přírodou, návštěva památek u  

nás i v zahraničí, návštěva divadla, hezkého filmu, čajovny. 

 

 

Co bylo/je vaším snem?   

 

Navštívit na podzim Kanadu, když je tam příroda krásně barevná nebo vidět originály 

mých oblíbených obrazů ve světových galeriích. Pozorovat velryby v moři – toto se 

mi už splnilo. 

 

 

Pokud byste měl velký obnos peněz, jak byste s nimi naložil? 

 

Něco bych věnoval na vzdělávání (stipendia) studentů, kteří si školy nemohou dovolit. 

Pomohl bych přírodě třeba sázením stromků, čištěním řek. Hodně bych cestoval, 

poznával jiné kraje, mentality lidí a pořídil si chatu na horách, kam bych jezdil 

relaxovat. 

 

 

Jaké vlastnosti nemáte rád u lidí a proč? 

 

Sobectví, nepoctivost, chamtivost, bezcharakternost, povrchnost, neupřímnost, 

podrazáctví. 

Souvisí to vše s dnešní uspěchanou dobou, kdy není tolik času budovat vztahy mezi 

lidmi. Vlastnosti výše jmenované  jsou  právě ty, které to kazí. Žilo by se nám všem 

lépe, kdyby se aspoň omezily. 

 

 

A na závěr: Co Vás napadne, když se řekne… 

 

Úklid   -  Nutnost 

Vaření   - Fantazie 

Zahrada  - Užitek 

Hudba  -  Radost 

Kutil   - Zručnost 

 

 

Děkuji za rozhovor a přeji, aby se Vám u nás líbilo a odměnou Vám byly dobré výsledky 

Vašich studentů. 

 

 

Filip Walczysko, EL3B 
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Ukázka Fingerfood kuchyně na školní 
jídelně 

 

Dne 13. 10. 2015 se v prostorách školní jídelny uskutečnila ukázka přípravy výrobků studené 

kuchyně – Fingerfood. 

Přípravu této kuchyně prezentoval šéfkuchař penzionu Mlýn Tomáš Marszalek. Žáci se 

dozvěděli novinky z moderní gastronomie a mohli si i přípravu těchto pokrmů vyzkoušet. Po 

ukázce následovala ochutnávka všech připravovaných pokrmů.  

Žáci, ale i pedagogové mohli vyzkoušet:  Zeleninovou antipastu, Zeleninovou salsu 

s bazalkovým toastem, Krevety s mangovým dipem, tartar z čerstvého norského lososa, 

Zeleninový crudités s dipem, Carpacio z červené řepy s hoblinkami parmazánu, Kachní 

paštiku s cibulovým chutney, Caprese s bazalkovým pestem a chipsem z ciabatty.  

Všem moc chutnalo a z přednášky si odnášeli nové poznatky ze studené kuchyně. 

Tímto bych chtěla moc poděkovat šéfkuchaři panu Marszalkovi za perfektní přípravu a 

ochotu seznámit žáky s novými trendy v oblasti gastronomie. 

Burkotová Šárka 
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Svačinky v kantýně aneb 
přežírání pusťte z hlavy 

Jíte svačiny? A jsou zdravé? 

Žákyně z oboru pečovatelské služby by Vám mohly referovat, jak by měl vypadat správně 

vyvážený jídelníček, ovšem prezentace, kterou měly v pondělí 26. 10. v kantýně, byla pouze 

informační a ukázková. Poukázat chtěly na důležitost dopoledních svačin a jejich účinek na 

myšlení. Nabízená jídla byla vesměs bezlepková, dietní a hlavně bez zbytečných cukrů a soli, 

namísto toho používaly spíše byliny a „FRESH“ čerstvé potraviny. Byly nabízeny například 

trojhránky s pomazánkou + plátky jablka a 2 kousky BEBE sušenek, dále hemenex, pudink 

s ovocem a saláty.  

 

Cílem bylo seznámit žáky i učitele se svačinou vyváženou, a ne příliš velkou. Jak řekla jedna 

ze žákyň: „Lidé mají sklon se nadměrně přejídat.“ 

Ohlas žáků spíše nebyl než byl, a jak řekla p. učitelka: „Lidé se brání zuby nehty, naštěstí ne 

všichni.“ 

„Nechtěli jsme odsuzovat nezdravé potraviny, ale spíše jsme se snažili doporučit něco lehčího 

a jak doufáme stejně chutného.“  

 

Filip Walczysko, EL3B 
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Orientační běh Zdzieszowice 

 

 

 

Začala sportovní sezona 2015/2016 a 

docela úspěšně. Naše školní družstvo ve 

složení Anička Sikorová /KU3/, Honza 

Cienciala /EL2/ a Michal Konderla 

/EL3B/ výborně reprezentovalo SOŠ TŽ v 

orientačním běhu smíšených družstev v 

polských Zdzieszowicích, kde obsadilo 

výborné 3. místo v konkurenci družstev z 

PL, SK a ČR. Škoda dvou menších 

"kufříků" na trati, ale i tak si naši žáci 

zaslouží poděkování za dobrou 

reprezentaci školy. 
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Pohár CORNY 

Tak jsme opět reprezentovali SOŠ TŽ a znovu je škola na bedně. V lehkoatletickém poháru 

družstev získalo školní družstvo třetí stupínek a chlapci vybojovali hodně solidní bronzovou 

medaili. Škoda, že jsme nebyli kompletní, avšak  i tak patří gratulace všem, kteří závodili za 

naší školu. Nominace: Matěj Štrbáň/MZ2/, Václav Bujok/MZ2/, Witasek Filip/ES1/, Zawada 

Ondřej/SM2/, Walaski Ladislav/EL4/, Vadym Franek/EL4/,  Czeczotka Marek/EL3B/, Kantor 

Andrzej/EL3B/, Kantor Lukáš/EL3B/, Gorný Jakub/HO2/, Dorda Jiří/HO3/. 

 

Letní biatlon Čadca 2015 

Školní družstvo SOŠ TŽ ve složení David Bielesz /EL4/,  Marek Czeczotka /EL3B/ a nový 

člen školy Sergiy Tkach/ES1/ výborně reprezentovalo naší školu v letním biatlonu v Čadci. 

Domácí pořadatelé se zhostili závodu skvěle, avšak naše družstvo se jim odvděčilo tím, že 

nikomu nedalo šanci a s přehledem zvítězilo před Krásnem a Čadcou. 
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Přespolní běh 2015 

Opět dobrá zpráva pro ty, kteří fandí sportování žáků SOŠ TŽ Třinec. Družstvo 

ve složení: Sergiy Tkach /ES1/, Marek Czeczotka /EL3B/, David Bielesz  /EL4/, 

Jiří Dorda /HO3/, Břetislav Dudzik /ES2/ obsadilo v přespolním běhu výborné 

druhé místo, když s vítězem mělo stejný součet umístění, avšak  v pomocném 

bodování uspěl gympl Třinec. Přesto si naší borci zaslouží pochvalu. 

V jednotlivcích zvítězil Sergiy Tkach, nový žák školy. 

 

Autor: Zdeněk Dembinný 

A jak to viděl přímý účastník? 
 

Začátkem října 2015 se uskutečnil přespolní běh středních škol. Závodilo se 

v třineckém lesoparku. Přivítalo nás hezké pochmurné počasí, ideální na běh. 

Závodili jsme na trati 5 km po asfaltu a dřevěných pilinách (ty stáčky, co jsou 

v lesoparku na chodníku).  

Z minulého roku jsme obhajovali vítězství, ale nepodařilo se nám to. Měli jsme 

stejný počet bodů jako gymnázium, takže plichta. Bohužel pravidla dávaly 

záležet na posledním hodnoceném v týmu. Samozřejmě, že gymnázium na tom 

bylo líp, takže jsme se museli smířit se stříbrnou příčkou a nepostoupili jsme do 

dalšího kola.  

Loni jsme to dotáhli na republikové finále. Ještě bych zmínil Sergeje Tkáče, 

vyhrál 1. místo v jednotlivcích. Tím bych to shrnul, zkusíme to příští rok znovu, 

snad to vyjde. 

Autor: Czeczotka Marek, EL3B 
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!!! POZOR !!! 

PRVNÍ LETOŠNÍ DOBROVOLNÉ VEČERNÍ DIVADELNÍ 

PŘEDSTAVENÍ 
 

JAK DŮLEŽITÉ JE MÍT FILIPA 
 

Dva mladí gentlemani si v ní pohrávají s pravdou, jen 

aby vnesli do svého poklidného venkovského života 

trochu vzrušení. Jejich imaginární přátelé „Filipové“ 

jim ale začnou přerůstat přes hlavu v okamžiku, kdy 

našim hrdinům poplete hlavu láska. 

Oscar Wilde, který vystudoval nejprestižnější školy, 

přednášel v USA i v Kanadě. 

Hry Vějíř lady Windermerové, Ideální manžel, 

vrcholná hra Jak důležité je mít, novela Strašidlo 

cantervillské, pohádky Šťastný princ nebo román 

Obraz Doriana Graye si získaly čtenáře či diváky po 

celém světě.  

 

Název hry: JAK DŮLEŽITÉ JE MÍT FILIPA 

Divadlo: DIVADLO ANTONÍNA DVOŘÁKA (NÁRODNÍ 

DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ) 

Datum: 2. 12. 2015 

Čas: 18:30 - 21:00, odjezd v 17:00 (místo bude upřesněno) 

Počet vstupů:  

Cena: Doprava autobusem: 100 Kč, vstupné 180 Kč 

Obsah+recenze: http://www.ndm.cz/cz/cinohra/predstaveni/394-jak-

dulezite-je-mit-filipa/2015-12-02/13455/ 

Délka představení: 2 hodiny 20 minut (včetně 20 minutové přestávky) 

 

Zájemci se přihlásí s finančním obnosem 280 Kč u Mgr. Stanislava Mintěla do 

středy 11. 11. 2015. 
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Zábava 
Pro chytré hlavy 
Podaří se ti přiřadit správné přísloví k jeho grafickému znázornění?  

  

a) Co oko nevidí, to srdce nebolí. 
b) Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. 
c) Jednooký mezi slepci králem. 
d) Ráno moudřejší večera. 
e) Stokrát nic umořilo i vola. 
f) Darovanému koni na zuby nekoukej. 
g) Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. 
h) Láska hory přenáší. 
i) Lež má krátké nohy. 
j) Po bitvě je každý generálem. 
k) Kam čert nemůže, tam nastrčí ženskou. 
l) Sytý hladovému nevěří. 
m) Mluviti stříbro, mlčeti zlato. 
n) Ranní ptáče, dál doskáče. 
o) Bez peněz do hospody nelez. 
p) Dva se perou, třetí se směje. 
q) Tichá voda, břehy mele. 

 
Správné odpovědí za třídu můžete zaslat do konce listopadu na e-mailovou adresu: 
ruszova.andrea@sostrinec.cz. Nejlepší třída bude sladce odměněna. 
 
ŘEŠENÍ V PŘÍŠTÍM ČÍSLE! 
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Peter Black 
Činoherní anglicko – české divadelní představení 

Dne 23. 10. 2015 v kinosálu kina Kosmos proběhlo činoherní anglicko – české 
divadelní představení, koncipované jako inscenovaná učební pomůcka: Peter Black 

Název divadelní hry, v českém překladu Černý Petr, není 
náhodný. Byl to příběh člověka, který v průběhu jednoho dne přišel 
doslova a do písmene o všechno. Jeho opětovný start od nuly je 
motivován základními lidskými potřebami, jako jsou spánek, jídlo, 
teplo, práce, přátelé a rodina. 

Navzdory tomu, že příběh, ve kterém se člověku změní život ze dne na den, může 
působit absurdně, herci se snažili z daného tématu rozehrát s dostatečným humorem, 
nadhledem a reálnou optikou. 

Václav Mikler, EL2 

Redakce časopisu 
V tomto školním roce přebrala vedení školního časopisu skupina učitelů všeobecných 
předmětů – JČ a ZSP. Ke spolupráci se nám podařilo získat nové žáky a byli bychom rádi, 
kdyby další zájemci rozšířili naše řady a poslali nám své postřehy a připomínky k vedení 
časopisu nebo k dění na naší škole. Za každý příspěvek děkujeme a doufáme, že se Vám 
časopis bude líbit. 

Vaše redakce: Mgr. Helena Haltofová  

Mgr. Veronika Dittrichová 

Mgr. Stanislav Mintěl 

Mgr. Jana Boučková 

Mgr. Andrea Ruszová 

 

Filip Walczysko 

Samuel Michalek 

Martin Haltof 

Václav Mikler 

Denis Kubisz 

Jan Hlavačka 



 

 

Pojďte s námi navštívit 

Vánoční Vídeň 

Kdy:   V pondělí 21. prosince 2015 

Program:  Vánoční trhy, procházka po Vídni (uvidíme sochu 

Marie Terezie, Hofburg, ulice Am Graben, Parlament, vídeňskou 

radnici) 

Cena:   530,- 

Termín zaplacení:  do 11. prosince 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zájemci se mohou hlásit u svých třídních učitelů. 

Kapacita autobusu je omezena, tak neváhejte a přihlaste se co 

nejdříve.  

 Těšíme se na Vás  

Vaše EK4 :-) 


