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Soutěž v řešení Sudoku
Dne 19. 11. 2015 se tříčlenné družstvo naší školy (ve složení Radek Brozda, Josef
Lasota - EL 3A, Michal Wojnar - EL 1) zúčastnilo soutěže pro studenty SŠ v řešení SUDOKU,
které se konalo v Havířově. Bojovalo se o krásné dorty.
Sudoku se řešilo štafetově - první členové každého družstva začali souběžně řešit
zadání číslo 1, po vyřešení pak ihned začal řešit druhý člen zadání číslo dvě, stejným způsobem
následoval třetí člen. Na vyřešení měli maximálně dohromady 90 minut.
Letos soutěžilo 21 družstev a naše družstvo se umístilo na pěkném 11. místě.
Gratulujeme. Snad příště bude jeden ze tří dortů náš?…
Mgr. J. Hudcovská
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Pro soutěživé typy jeden příklad k řešení (řešení v příštím čísle):

SUDOKU
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Soutěž instalatérů
Ve dnech 26. 11. - 27. 11. 2015 se konala v Praze v Kongresovém centru celostátní
soutěž instalatérů.
Z naší školy se zúčastnili vítězové krajského kola Martin Kluz a Jakub Samiec. V
teoretických znalostech, které byly ověřovány formou testu, se umístili na druhém místě.
Praktickou část udělali nejrychleji. Celkově se umístili na čtvrtém místě. Nějaké
milimetry unikly. Určitě byly ambice na medailové umístění.
Přesto je to pro naši školu úspěch. Velký dík samozřejmě patří klukům a zároveň
UOV Janu Sikorovi za přípravu.
Bc. Ján Štefaňák
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Mladý barman
Dne 1.12. 2015 se děvčata ze třídy KU 3 – Nikol Szotkowská a Aneta Pindurová
účastnily soutěže barmanů s mezinárodní účastí v přípravě míchaných nápojů dle vlastní
receptury – kategorie „Fancy drink“.
Žákyně soutěžily poprvé a konkurence byla velká, z celkového počtu 29 žáků se
děvčata umístila takto:
Nikol Szotkowská - 11. místo
Aneta Pindurová - 5. místo (na první místo chybělo pouhých 5 bodů ze 100).

6

Příběhy bezpráví
Tak jako každým rokem i letos se naše škola zúčastnila celorepublikové akce Příběhy
bezpráví, věnované tentokrát okupaci naší země v roce 1968.
V úvodním slovu byli účastníci přivítáni a seznámení s programem. Poté byl promítnut
film Omyly a mýty kolem roku 1968. Po skončení filmu následovala beseda, která
připomenula události roku 1968. Na závěr žáci zhlédli krátké filmy týkající se událostí 60. let
20. století z cyklu Dějiny udatného českého národa.
Akce proběhla v aule školy a zúčastnily se jí třídy EL1, IN1, IN2.
Mgr. Stanislav Mintěl

Olympiáda v českém jazyce
Výběr studentů naší školy se zúčastnil školního kola již 42. ročníku Olympiády v českém jazyce.
V aule školy usedlo 2. prosince 16 žáků, aby si vyzkoušelo, jak jsou na tom s mateřským jazykem.
Soutěž byla tvořena dvěma částmi: v první studenti zápolili s nástrahami české gramatiky, druhá část
prověřila jejich stylistické dovednosti.
Nejlépe si vedli tyto žáci:
1. David Tomiczek (ME4) – 19 bodů,

2. Mikuláš Dacho (ME4) – 14 bodů,
3. Radovan Benek (EL4) – 13 bodů,
4. Bára Paprotová (MZ2) – 12 bodů,
Michal Kabeláč (MC1) – 12 bodů.
Nejlepší student bude reprezentovat naši školu v okresním kole, které proběhne 9. 2. 2016.
Úspěšným soutěžícím gratulujeme!
Mgr. Helena Haltofová
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Rozhovor s Ing. Blankou
Hankeovou.
Ing. Blanka Hankeová začala učit na naší škole v tomto roce,
vyučuje hlavně strojnictví a strojírenskou technologii
Položili jsme jí pár otázek a z odpovědí je patrné, že paní učitelka se vyjadřuje stručně,
jasně, odpovědi zbytečně nerozvádí, zkrátka je to technik.

Řeknete nám něco o sobě?
Vystudovala jsem obor strojírenská technologie na fakultě strojírenství VŠB
v Ostravě.
Také jsem vystudovala pedagogickou fakultu, abych mohla učit na střední škole.

Kde jste dříve působila?
Učila jsem na základní škole v Ostravě. Na základce to bylo fajn, ale potřebovala jsem
změnu, a tak jsem šla učit na SŠ Služeb a podnikání Ostrava.

Jak jste se dostala k povolání učitele?
Povolání mi bylo nabídnuto prostřednictvím paní ředitelky ZŠ.
Baví Vás učit? Jak vycházíte se studenty?
Ano, povolání mě velmi baví. Ne u všech tříd jsem na začátku své působnosti
vymezila dopodrobna jejich mantinely, proto někdy dochází k nárazům na ně.

Máte nějaké zkušenosti se zahraničním školstvím?
Zkušenosti se zahraničním školstvím osobně bohužel nemám.

Čemu se věnujete ve svém volném čase?
Jsem činorodý člověk. Ráda sportuji (oboje brusle, běžky, sjezdky, zajdu si zacvičit
aerobik, navštívím jógu, vydám se na výšlap), taktéž ráda cestuji – často jezdím do
Prahy za svou dcerou.
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Co bylo nebo je Vaším snem?
Vzhledem k pohnuté politické situaci v některých zemích bych si přála na celém světě
mír, aby lidé netrpěli hladem a nemocemi, měli dostatek práce a za práci byli
dostatečně ohodnoceni.

Co si představíte pod pojmem dovolená? (volný čas, apod.)
Představím si dovolenou u moře, na horách, pod stanem i v apartmánu, autem nebo
vlakem, s rodinou nebo jen s partnerem, na pustém ostrově nebo ve městě. Ráda
poznávám různé druhy kultur. Osobně bych navštívila ostrov Madagaskar, pohoří
Kavkaz a jezero Bajkal.

Pokud byste měla velký obnos peněz, jak byste s nimi naložila?
Nejdříve bych zařídila lepší bydlení své rodině. Pokud by byl obnos podstatně větší,
nechala bych postavit kulturní a sportovní zařízení pro volný čas dostupné za
symbolické vstupné všem věkovým kategoriím.

Co Vás napadne, když se řekne…
Úklid – čistota – půl zdraví
Vaření – kuřecí řízečky s bramborovou kaší - mňam
Zahrada – třešně, jahody, hrušky, mrkev, hrášek, květiny – sympatie
Hudba – piano – vždy zažene chmurnou náladu
Kutil(ka) – ten udělá to a ten zas tohle – a všichni dohromady uděláme moc
Jaké vlastnosti nemáte ráda u lidí a proč?
Nemám ráda chamtivost a honbu za penězi, protože peníze ničí charakter.

Děkujeme za rozhovor a přejeme v pedagogické práci jen samé úspěchy.
Zpracoval: Martin Haltof, MZ4
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Rozhovor s Bc. Michalem Bulawou
Rozhovor pro toto číslo nám poskytl pan Bc. Michal Bulawa, který
nastoupil tento školní rok a vyučuje odborné předměty Automatizace a
Elektrotechnika.
Řeknete nám něco o sobě? (věk, bydliště, rodina)
Je mi třicet devět let, bydlím v Mostech u Jablunkova, mám
manželku a dvě děti.
Co jste vystudoval?
Studoval jsem zde na Kanadě, obor elektro, dále Dubnický technologický institut v
Dubnici nad Váhom a nyní studuji ekonomiku v Dubnickém technologickém institutu
v Dubnici nad Váhom.
Kde jste dříve působil?
Pracoval jsem dvaadvacet let v Třineckých železárnách jako elektrotechnik údržby na
dopravě.
Co bylo zajímavého na předchozím zaměstnání?
Různé projekty, ale především změna, žádná rutinní práce, člověk nevěděl, na čem a s
čím bude pracovat. Zajímavé bylo vedení malých projektů, komunikace s firmami,
jejich řízení a práce s lidmi na plnění úkolů.
Jak jste se dostal k povolání učitele?
Chtěl jsem si vyzkoušet, jaké to je.
Baví Vás učit? Jak vycházíte se studenty?
Ano, u toho se člověk někdy pobaví. Se studenty vycházím dobře, hlavně pokud
spolupracují v hodinách a mají zájem o to, co se děje. Naopak studenti, kteří se
nezapojují do výuky nebo zbytečně narušují hodinu, by se měli nad svým chováním
zamyslet.
Máte nějaké zkušenosti se zahraničním školstvím?
Ano, studoval jsem a studuji na Slovensku. A buďme rádi za to, co máme.
Čemu se věnujete ve svém volném čase?
Podnikání a sportu, zejména cyklistice a v zimě lyžování. Trénuji děti z oddílu TJ Sokol
Mosty. Jinak lyžuji v Davosu, Itálii, Flachau, jezdím na skialpy na Slovensko, do
Bulharska a Rumunska.
Co bylo nebo je Vaším snem? Zabezpečit svou rodinu a mít kvalitní život.
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Co si představíte pod pojmem dovolená? (volný čas, apod.)
Cyklistika, voda, skialpinismus s rodinou.
Pokud byste měl velký obnos peněz, jak byste s nimi naložil?
Záleží, kolik je podle vás velký obnos peněz. Nějak bych je rozdělil, něco rozdal a něco
dal na podnikání.
Co Vás napadne, když se řekne…
Úklid
Vaření
Zahrada
Hudba
Kutil

-

Každodenní práce
Koníček
Nutnost
Auto (poslouchám rádio, když jezdím)
Samozřejmost

Jaké vlastnosti nemáte rád u lidí, a proč?
Lenost, apatii, lidi bez cíle, protože jsem, anebo se alespoň snažím být, jejich opakem.
Děkuji za rozhovor.
Samuel Michalek, EL3B

Workshop pro obor Pečovatelské služby
Dne 20. listopadu 2015 se uskutečnil workshop pro obor Pečovatelské služby na téma
Nácvik ergoterapeutických technik.
Žáci a žákyně tříd PP 1 a PP 3 se pomocí kooperativní výuky učili různým ručním
technikám, které následně využijí jednak v praktickém vyučování při práci s klienty, jednak pro
svou vlastní relaxaci, aby snížili možnost stresu a syndromu vyhoření, který je častý u
pomáhajících profesí, ke kterým pečovatelství patří. Společně jsme těmito rukodělnými
technikami zhotovovali předměty, které budou
sloužit i jako vánoční výzdoba naší školy:
 Hvězdy z papíru
 Adventní věnce ozdobené
pečivem
 Svícny ze zavařovacích sklenic
 Sněhuláky z ponožek

medovým

Organizátorkami akce byly Mgr. Anna Kaczarová
a Bc. Ivana Kuligová
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Kongres „Život člověka v aktuálních
podmínkách“
Dne 26. 10. 2015 jsme se zúčastnili 12. ročníku „Život člověka v aktuálních
podmínkách“ v Ostravě. Kongresu se zúčastnilo 23 středních škol z Moravskoslezského kraje.
Každá škola vystupovala s vybraným tématem. Naši školu reprezentovali 2 žáci ME4 – Jan
Tománek, Petr Walach s tématem „Návykové látky a dopad na život člověka“. Tento kongres
měl pro zúčastněné žáky velký přínos.
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Studentská stáž v Německu
Dne 19. 11. jsme v 9:15 vyjížděli vlakem z Třince. Po náročné čtyřhodinové cestě jsme
dorazili do Prahy, kde jsme čekali hodinu na autobus do Německa. Tam jsme byli okolo šesté
hodiny večer a odtud jsme jeli vlakem do Ansbachu. Dorazili jsme na hotel, který se nacházel
hned vedle školy, kde celé dva týdny tvrdě pracovali.
Snídani jsme měli přímo v hotelu, ale na oběd a večeři jsme museli chodit na nedaleký
internát. Byli jsme se podívat v Mnichově na atletický stadión a v muzeu BMW. Kromě práce
jsme měli ještě mnoho různých výletů. Navštívili jsme fotbalový stadion Allianz aréna, vánoční
trhy, veletrh v Norimberku, aquapark a další. Byli jsme ubytováni ve velmi krásném hotelu.
V Německu jsme strávili celkem 16 dní, ale německy jsme se stejně nenaučili. Jsme
rádi, že jsme dostali šanci se do Německa podívat.
Ondřej Mikulenka, Marcel Kowollik, IN3
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Odborná spolupráce SOŠ TŽ a německé
školy v Ansbachu
I v roce 2015 se stala Střední odborná škola Třineckých železáren (SOŠ TŽ) úspěšným
příjemcem grantu nového vzdělávacího programu Evropské unie na období 2014-2020 –
Erasmus+ ve výši 24 678,- EUR. Podstatou programu Erasmus+ je modernizovat vzdělávání
a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.
Programu Erasmus+ se v 1. cyklu zúčastnilo 6 vybraných žáků naší školy, 4 z oboru
obráběč kovů a 2 z oboru instalatér v době od 19. 11. do 4. 12. 2015. Žáci pracovali na projektu
s názvem „Moderní způsoby výroby součástek“, při jehož realizaci došlo k výměně
zkušeností a přenosu dobré praxe, získání praktických zkušeností a inovačních postupů
od zahraničního partnera, kterou byla střední škola strojního zaměření v německém Ansbachu
v blízkosti Norimberku.
Na

základě

velmi

dobrých

zkušeností

a

spolupráce

s partnerskou

školou

Maschinenbauschule v Ansbachu se v průběhu zahraniční stáže zrealizovala myšlenka výroby
vlastní 3D tiskárny, která byla prezentována také na Dni otevřených dveří na naší škole.
Zahraniční odborná stáž v plné míře naplnila své poslání – žáci získali nové pracovní
zkušenosti v daném oboru, seznámili se s pracovním prostředím, pracovní morálkou,
pracovními postupy v dané zemi. Žáci měli výjimečnou příležitost seznámit se s novými lidmi,
poznat kulturu, životní styl a tradice hostitelské země, zdokonalit svoje jazykové znalosti
a schopnosti. Během odborných exkurzí v Mnichově a Norimberku žáci navštívili tematicky
zaměřená muzea, veletrhy a kulturní památky mimořádné ceny.
V Norimberku jsme se zúčastnili Mezinárodního odborného veletrhu SPS IPC Drives
2015 zaměřeného na automatizaci a elektrotechniku.
Návštěva muzea BMW a pro sportovně založené žáky pobyt v nejmodernějším
fotbalovém stánku v Evropě „ALIANZ ARENA“, v sídle fotbalového klubu Bayern Mnichov,
byly pro žáky nezapomenutelným a neopakovatelným zážitkem.
Stali jsme se také návštěvníky adventních vánočních trhů, které naplnily předvánoční
očekávání a navodily příjemnou atmosféru.
Zahraničními stážemi přispějeme k vyšší kvalitě odborného vzdělávání a zařadíme se
mezi školy, které umí reagovat na potřeby trhu práce a potřeby našich zaměstnavatelů.
Tibor Flachbart, zástupce ředitele pro OV, koordinátor projektu Erasmus+
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Studijní stáž učitelů SOŠ v Bruselu
Projektu s názvem „shadowing“, který byl určen pro učitele škol z celé republiky, jsme
se také zúčastnili čtyři učitelé z Třince. Délka byla stanovena na 1 týden a měla obsahovat
návštěvy v hodinách výuky na jednotlivých druzích škol. Při této příležitosti se předpokládalo
bližší seznámení s prostředím výuky, výukovými metodami a samozřejmě s obsahem
jednotlivých předmětů. Jako učitele nás také zajímalo, jak je organizována školní docházka
v Belgii. Na všechny tyto otázky na nás čekaly odpovědi v Bruselu.
Po příletu nám bylo sděleno, že je v Bruselu vyhlášen 4. stav ohrožení a naše návštěvy
škol budou operativně upraveny. Mezi řečí se dovídáme o našich kolezích a kolegyních z Čech,
kteří se odmítli v Bruselu za těchto podmínek účastnit stáže. Pro ilustraci uvádím, že všude bylo
opravdu plno policistů a nezvykle mnoho vojáků, kteří chodili vždy po dvou a byli ozbrojeni
samopaly (no, šel z některých z nich strach). Ubytování bylo zajištěno uprostřed města, řekl
bych téměř na „strategickém místě“. Hotel standardní úrovně.
Vzhledem k podmínkám, které dovoloval vyhlášený stav ohrožení, nám naše
průvodkyně domluvila návštěvu školy na předměstí. Státní škola placená z rozpočtu města.
Budova na mne neudělala nějaký mimořádný dojem. Byli jsme rozděleni do skupin po 2-3
učitelích, abychom svým množstvím nerušili výuku. Má zkušenost s „shedouwingem v této
škole:
Dvě náslechové hodiny - třída 19 žáků ve věku 13-14 let. Dvě třetiny projevují jakýs
takýs zájem o výuku a třetina třídy je zcela bez zájmu. Učitel má připraveny materiály –
pracovní listy, učební texty a jeho výklad je podpořen promítáním na dataprojektoru. Je třeba
podotknout multikulturní složení žáků ve třídě. To ale nekoresponduje s projeveným zájmem o
učení. Někteří žáci nedodržují včasný příchod do vyučování, svým chováním narušují výuku a
obtěžují ty, kteří výuku aktivně sledují. Učitel si těchto projevů téměř nevšímá. Výuka probíhá
na naše poměry velmi „pozvolně“. Jednotlivé předměty mají náplň učiva kombinovanou, např.
francouzština – přírodopis, angličtina – zeměpis.
Ta samá škola o dvě patra níž: 2 hodiny angličtiny, malá třída pro 22 žáků a jejich věk
17-18 let. Opět multikulturální obsazení třídy. Učitelka prochází třídou a individuálně
spolupracuje se žáky. Ti pracují na překladu tištěného textu do angličtiny (z francouzštiny),
přitom text obsahuje odborný článek z chemie. Úroveň této třídy je opravdu o poznání lepší
zřejmě také proto, že studenti jsou starší a vyspělejší. Učitelka má viditelně přátelský vztah
k žákům, žáci to velmi oceňují a dávají to verbálně najevo.
Z této školy jsem plný rozpaků - na jedné straně třetinový nezájem o výuku ve škole a
na druhé straně velmi vstřícný vztah k vzdělání. Vybavení školy vyjma dataprojektoru velmi
zastaralé jak fyzicky, tak morálně.
Další školou, kterou jsem navštívil za mimořádných opatření, byla škola soukromá.
Malá škola určena pro získání nástupní práce pro maturanty. Žáci si platí školné a úroveň zájmu
o výuku je již velmi znát. Navštívil jsem 2 vyučovací hodiny základu ekonomie (vyučovací
hodina je v Belgii 50 minut). Jak je zde zvykem, žáci si vybírají jazyk, ve kterém bude
přednáška uskutečněna – vybrali si francouzštinu. Pro informaci - v této zemi se běžně hovoří
angličtinou, francouzštinou, vlámštinou, němčinou a holandštinou.
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Dvě hodiny jsem absolvoval také angličtinu ve francouzštině. Mladý učitel s přehledem
zaujal všechny žáky - věk již 20 a více let (opět malá třída i plochou a počtem žáků - 15).
Aktivně spolupracují s vyučujícím a občas je možno zaznamenat i drobné žertování při uvádění
příkladů z praxe. Další ukázka výuky ve francouzštině - práce na PC a tvorba prezentací. Žáci
zvládali učivo a dožadovali se dalších úkolů.
Tato škola je asi nejblíže modelu, který máme zažitý u nás. Za vzdělání se zde platí, a
tak i přístup žáků je tomuto faktu adekvátní.
Třetí z navštívených škol byla velká škola pro děti úředníků pracujících v různých
orgánech a zastoupeních při Radě Evropy. Uzavřený areál školy je velmi dobře střežen a
samozřejmostí je i špičkové vybavení pro výuku. V rámci možností mi byl nabídnut náhled v 1.
a 2. třídě. Děti byly velmi soustředěné, výuka probíhala pragmaticky za využití běžných
školních pomůcek. Učitel systematicky navazoval na domácí přípravu a výuka probíhala
relativně hladce. Další dvě hodiny jsem se účastnil „shadowingu“ při hodině fyziky. Studenti
se s velkým zájmem účastnili výuky a díky svému věku 16-17 let byla výuka velmi akční. Své
poznatky zapisovali do pracovních listů a zpracovávali do grafů.
Chování dětí v této škole vypovídá, v jakých sociálních podmínkách vyrůstají a jaká
péče je jim poskytována od narození. I když to není reálné, asi v tomto typu školy bych chtěl
učit.
Aby moje povídání o „Brusellu“ bylo kompletní, je třeba se zmínit o čase „po práci“.
Pozdní odpoledne, ve kterých jsme spolu s kolegy podnikali objevné výlety. Počasí je v této
části Evropy ovlivněno Golfských proudem. Teplota nad, ale pocitově pod 0. Slunce, které
občas vyšlo, nás odměnilo krásným výhledem na Vítězný oblouk, Královský palác nebo na
Atomium. Návštěva manufaktury na čokoládu v nás zanechala hluboký, nejen „sladký“ zážitek.
Okusil jsem, i když nejsem pivař, zdejší vyhlášená piva. I návštěva několika kostelů byla velmi
zajímavá. V městě je umístěna Rada Evropy, která byla za stávajícího stavu pro veřejnost
uzavřena.
Z Belgie jsem si odnesl podle mne velmi mnoho. A to především: srovnání úrovně škol
a práce pedagoga v nich,
seznámení se s prostředím,
ve kterém výuka probíhá, a
problémy, se kterými se
asi
budeme
v blízké
budoucnosti setkávat i u
nás.
Nakonec asi jen přání, aby
takových akcí, pobytů,
výměnných stáží apod.
bylo pořádáno více.
Mgr. František Panák
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Bronzová Kanada
Dne 5. 11. 2015 jsme se vydali do polského Skoczowa na rámcový volejbalový turnaj.
Skončili jsme na pěkném třetím místě z pěti týmů.
První zápas nezačal moc dobře, prohráli jsme 2:0 na sety, na druhý zápas jsme se už víc
soustředili a vyhráli ho 2:0. Třetí zápas byl nejnapínavější - stav utkání byl 1:1 a rozhodl
poslední set, který jsme prohráli, ale nám to nevadilo. Na poslední zápas jsme se znova rozehráli
a vyhráli jsme 2:0.
Myslím si, že to pro nás byl skvělý zážitek a užili jsme si spoustu zábavy. Taky je to pro
nás skvělá zkušenost a doufám, že takové výsledky budou přetrvávat.
Denis Nieslanik, MZ2

Nohejbalový turnaj ve F-M
Tak jsme se opět po roce zúčastnili nohejbalového turnaje chlapců ve F-M. Připomenutí
loňska je na místě, protože jde o zápolení neskutečně vyrovnané.
Zatímco loni nám několik míčů scházelo, letos tomu bylo naopak a školní tým SOŠ TŽ
Třinec ve složení Václav Bujok /MZ2/, Denis Nieslanik /MZ2/, Radovan Melecký /ES2/, Pavol
Zimka /MZ4/ vyválčil výborné 2. místo, za což si zaslouží pochvalu.
Zdeněk Dembinný
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Okresní kolo poháru českého florbalu SŠ
Dne 25. 11. 2015 se konal v hale Stars v Třinci turnaj středních škol ve florbalu. Naše
škola se ho taktéž zúčastnila.
První zápas jsme hráli kolem deváté hodiny proti SŠ podnikatelská z Frýdku-Místku.
Hned od první minuty jsme vedli, ale o vedení jsme brzy přišli. Ve druhém poločase nám pan
učitel poradil, jakou taktiku na soupeře zvolit a po pár minutách jsme zase vedli (2:1). Ke konci
zápasu nás hodně „tlačili“, ale skvělý brankář nás podržel. Asi dvě minuty před koncem zápasu
jsem se dostal do samostatného úniku, brankáře jsem si položil a zavěsil do horního rohu
branky. Podali jsme parádní výkon a zaslouženě jsme vyhráli 3:1.
Druhý zápas jsme hráli o hodinu později proti Gymnáziu Petra Bezruče z FrýdkuMístku. Do zápasu jsme vstoupili skvěle, ale v druhém poločase jsme obdrželi tři branky. I když
jsme podali statečný výkon, na výhru to nestačilo a podlehli jsme 3:0.
Ve třetím zápase jsme nastoupili proti SŠ elektro a dřevozpracující Frýdek-Místek .
Nebyl to vůbec lehký soupeř, ale nakonec jsme jej porazili díky dvěma vstřeleným brankám
z přesilovky z mé hole. Pár minut před koncem jsme obdrželi zbytečný gól, když jsme si na
pravém křídle nepohlídali jednoho hráče, který krásnou brankou ještě zápas zdramatizoval, ale
i když hráli bez brankáře, nepovedlo se jim vyrovnat. SŠ elektro jsme porazili těsně 2:1.
Ke čtvrtému zápasu se nám moc nechtělo, protože jsme byli velmi unavení. Nastupovali
jsme proti SŠ INFOTECH opět z Frýdku-Místku, kterou jsme měli jednoznačně porazit, ale
nestalo se tak, protože jsme byli už opravdu příliš unavení. Se školou INFOTECH jsme pouze
remizovali 2:2. V tomhle zápase se mi bohužel nepovedlo skórovat, ale připsal jsem si dvě
asistence.
Turnaj bych ho hodnotil velmi pozitivně, protože jsme hráli pouze v sedmi lidech
(David
Tomšů,
Kristián
Kollár,
Vojtěch
Kubík,
Mariusz
Wania,
Dominik Cymorek,
Adam
Pustówka,
David
Adámek,
Marek Kubík) a
podali jsme statečné
výkony, i když jsme
nepostoupili
do
krajského kola.
Adam Pustówka, EL1
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Středoškolská futsalová liga
Naše školní družstvo chlapců ve složení Václav Bujok /MZ2/, Denis Nieslanik /MZ2/,
Petr Kostka /EL4/, David Misiorz /HO1/, Radovan Melecký /ES2/, Pavol Zimka /MZ4/,
Damián Podaný /HO4/, Daniel Podaný /HO4/, Robin Byrtus /SM2/, Marek Swierczek /HT2/,
Adam Drong /EL3B/, Marek Szpyrc /EL3B/ a Filip Walczysko /EL3B/ velice úspěšně
reprezentovalo SOŠ TŽ, když s přehledem zvítězilo ve 2. kole Středoškolské futsalové ligy a
postoupilo do lednového finále Severní Moravy.
Držme proto 11. ledna 2016 našim chlapcům všechny prsty!
Zdeněk Dembinný
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Slavnostní stužkování očima studentů
Stužkovací večírek třídy HO4
Před pár dny se na naší škole uskutečnil stužkovací večírek. Celý večer započal
hromadným přípitkem a řečí pana ředitele. Jak počátek večera, tak i celý program uváděli žáci
čtvrtého ročníku z oboru EL4 a EK4.
Po přípitku bylo velkolepé stužkování, na které jsme celou dobu čekali. Paní učitelka
nás nejprve pasovala na maturanty pomocí meče a poté nám připnula onu stužku.
Dále následovala večeře, po které se některé třídy rozešly do různých restaurací, kde
jsme měli zajištěné pohoštění. Naše třída se společně s několika učiteli uchýlila do restaurace
Napoleon. K našemu údivu dorazila i naše bývalá třídní učitelka Vlasta Kaňoková.
Po celý večer jsme s učiteli probírali naši budoucnost, co se týče vysokých škol, práce,
manželství a spousty dalších plánů. Pár drinků nás přimělo k objednání si druhé zamluvené
večeře, která nás zasytila natolik, že jsme ji museli pořádně zapít.
Večer se pomalu chýlil ke konci a spousta z nás mířila do podniku Čárky, kde jsme se
následně setkali se spoustou studentů z ostatních tříd. Samozřejmě se našlo i pár jedinců, kteří
zamířili přímo domů.
Vojtěch Nieslanik, HO4

Stužkovací večírek
Dne 4. 12. 2015 se na naší škole pořádal stužkovací večírek. Úvodní řeči k přípitku se
ujal pan ředitel, poté program uváděli žáci čtvrtého ročníku oboru Elektrikář a Ekonomika a
podnikání. Následovalo očekávané stužkování, u něhož jsme byli mečem pasováni na
maturanty, a také nám byly připnuty stužky. Přitom v pozadí běžely vzpomínkové fotografie z
celých 4 let, které jsme strávili na této škole.
Poté jsme povečeřeli, což posledním bodem programu ve škole. Jednotlivé třídy měly
po večeři zajištěné pohoštění v různých restauracích. Naše třída se odebrala do restaurace
Napoleon. Přidalo se také pár učitelů v čele s naší bývalou třídní učitelkou Vlastou Kaňokovou.
Konverzovali jsme se spolužáky a převážně s učiteli o naší budoucnosti, konkrétně práci, rodině
a podobně, a samozřejmě také o naší minulosti, kdy jsme si připomněli pár zábavných
okamžiků, které se odehrály v naší třídě. Kromě toho se večer neobešel bez tance a několika
drinků.
Většina studentů se nemohla smířit s blížícím se koncem večera, a proto jsme se uchýlili
do jednoho z třineckých podniků jménem Čárky. Zde jsme potkali i studenty z jiných tříd a
užívali si zbytek večera.
Adam Zogata, HO4
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Stužkovací večírek ME4
Dne 4. 12. 2015 jsme se sešli před školní jídelnou, kde jsme měli ten den stužkovací
večírek. Celkem čtyři třídy napjatě čekaly, až budou ostužkovány a pasovány na maturanty.
Součástí programu byla i večeře a zábava, na kterou už mnoho studentů nezůstalo.
Pár hodin po večeři se jednotlivé třídy rozešly svými cestami do podniků, které si
zamluvily. My konkrétně jsme šli do restaurace Švejk, kde jsme se bavili vybraným
způsobem. Do restaurace dorazilo 18 lidí z 20, účast byla hojná. Akci nám chválily i servírky,
které nám vyšly vstříc.
K jedenácté hodině večer jsme se odebrali pěšky, až na pár výjimek, které si ustlaly na
blízkém posezení, do tanečního klubu. Zde jsme se setkali s ostatními studenty z jiných tříd a
bavili jsme se do ranních hodin.
Petr Walach, ME4

Stužkovací večírek
Jak už to bývá, čtvrté ročníky maturitních oborů pořádají každoročně stužkovací
večírek, který se v zájmu SOŠ TŽ konal 4. 12. 2015 v jídelně školy. Letos to byly třídy ME4,
HO4, EK4, EL4.
Zahájení uvedli dva moderátoři z řad studentů z tříd maturitních ročníků školy SOŠ TŽ,
kteří provázeli celý večer stužkovacího večírku. Po zahájení předali slovo panu řediteli Mgr.
Aleši Adamusovi, který popřál maturantům mnoho zdaru při maturitních zkouškách a následně
dostal slovo personální ředitel Ing. Ivo Žižka. Pak byl zahájen zlatý hřeb večera, a to je pasování
a předávání stužek studentům, jež bylo prováděno třídními učiteli tříd. Studenti se mohli vyfotit
jako jednotlivci, anebo jako třída. Po pasování se přešlo k večeři a nechyběl ani přípitek.
Následovala volná zábava, která byla doprovázená hudbou. Studenti mohli opustit sál,
a proto mohli dokončit stužkovací večírek mimo areál.
Michal Sikora, ME4

Maturitní stužkovací večírek
Jak už to bývá, koná se každoročně maturitní stužkovací večírek, kde se maturantům předávají
stužky a taky šerpy.
Letos se maturitní stužkovací večírek konal v jídelně SOŠ TŽ. Na tomto večírku byly
třídy EK4, EL4, HO4 a ME4. Zahájení bylo v sedmnáct hodin. Na stužkovací večírek přišli
učitele, učitelky, studenti a studentky a také rodiny některých studentů a studentek. Na začátek
večírku prohodili pár slov jeden student a studentka a také ředitel školy Mgr. Aleš Adamus a
personální ředitel Ing. Ivo Žižka. Potom byly jednotlivé třídy stužkovány třídním učitelem na
pódiu v jídelně. Po stužkování jsme usedli na své židle, všichni povstali a uchopili do dlaní
sklenici dobrého přípitku. Pak dostali všichni vynikající jídlo a také nějaké zákusky, byla také
možnost objednat si různé nápoje, které byly v nabídce, například káva. Hrála také hudba, takže
účastnící večírku si mohli zatančit. Ke konci večírku už studenti a studentky dotáhli stužkovací
večírek ve své režii.
Byl to pro mě jedinečný den, na který se nikdy nezapomíná.
Lukáš Sikora, ME4
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Stužkovací večírek 2015
Dne 4. prosince bylo odstužkováno 60 žáků ze třídy EL4, ME4, EK4, HO4. Žáci osobně
pozvali učitele na stužkovací večírek a zároveň nabídli účast svým rodičům či rodinným
příslušníkům. Večírkem nás provázela Veronika Rusnoková ze třídy EK4 a Ladislav Walaský
ze třídy EL4. Moderátoři poděkovali učitelům za předávání informací, trpělivost, rodičům za
možnost studovat, podporu a motivaci ke
studiu. Pan ředitel SOŠ TŽ Aleš Adamus
a personální ředitel TŽ Ivo Žižka popřál
žákům hodně školních úspěchů a zdárné
složení
maturitních
zkoušek.
Na
organizaci večírku se podíleli třídní
učitelé. Výborné jídlo navařily naše paní
kuchařky. O výzdobu stolů se postarala
paní Tonička Faturová se svým týmem
žáků. Studenti se mohli občerstvit také u
baru, který zajišťovala kavárna Sluníčko a
paní učitelka Jana Strumienská s šikovnými barmankami ze třídy KU3. Za krásné aranžmá
podia
děkujeme
květinářství
Sedmikráska. O skvělou hudební
zábavu se nám postaral pan učitel
Jakub Funk. Akce se žákům velmi
líbila a dokonce se nechali slyšet,
že lepší akci v životě nezažili. Což
nám udělalo velkou radost a
přineslo další povzbuzení do
organizace stužkovacího večírku
v příštím školním roce. Po 22.00
hodině večerní se žáci rozloučili a
odešli do víru diskoték města
Třince.
Mgr. Zuzana Ligocká
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Perličky našich žáků - z hodin ZSP:
Karel IV. byl jednu dobu prezidentem Československa...
Světová náboženství jsou: křesťanství, civilizmus...
Bezděčná paměť je to paměť, která nemá začátek ani konec.
Volný čas je doba, která nám zůstane k splnění celkového života.
Druhy paměti- zapomětlivá, nezapomětlivá.
Inteligence (dělení)- stupidní, normální.
Láska- je to, jak když se mají rádi dva člověčí.
Skinhead- ostříhaní do hola, nic víc nevím.
Vznik ČR - 1.1 1415
Hlavní města:
Kypr: Hercegovina
Maďarsko: Jugoslávie
Řecko: Kréta
Přímá demokracie- demokracie tváří v tvář.
Děkujeme všem, kteří se zapojili do soutěže uveřejněné v prvním čísle časopisu.
Správně přiřadit všechna přísloví k jejich grafickému znázornění dokázala pouze jedna třída, a
to třída MZ2. Gratulujeme vítězům. Odměna je pro vás připravena v kabinetu Mgr. Heleny
Haltofové. Příště neváhejte a soutěžte s námi.

Řešení hlavolamu z prvního čísla:
Řešení: 1h, 2l, 3i, 4e, 5m, 6j, 7a, 8n, 9g, 10o, 11c, 12k, 13p, 14d, 15q, 16f, 17b

Jaké si myslíte, že jsou nejčastější věty, které ve škole vyslovíte? Tady je tedy těch 12
nejčastějších. Souhlasíte? Nebo vás napadá ještě nějaká jiná, často používaná věta. Napište
nám ji na email: kanada.times@sostrinec.cz.
1. Za jak dlouho zvoní?
2. Co? Jaká písemka?
3. Dáš mi to opsat?
4. My píšeme?!
5. Já to nechápu!
6. Co máme za hodinu?
7. Jaká strana?
8. Já už chci domů!
9. Cože? Byl úkol?
10. Tohle jsme se neučili!!!
11. Konečně přestávka!
12. Co říkal/a?
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Fotosoutěž SOŠ 2015
Letos se již druhým rokem konala na naší škole fotosoutěž. Na rozdíl od loňské jsme
vyhlásili také kategorii pro dospělé. Možnost se přihlásit a zaslat své výtvory byla celý měsíc
říjen až do prosince. V prosinci bylo také vyhodnocení a předání hodnotných cen.
V kategorii žáků se účastnilo 6 studentů s 12 soutěžními snímky. Nezávislá porota
vybrala tři snímky, a to v pořadí:
1. Rosa – Petr Chmiel, EL3A
2. Pavučina – Jakub Raszka, EL2
3. Anglie – Vojtěch Valošek, EL3A

Soutěžící
byli
odměněni
hodnotnými cenami a vítězná fotografie bude vystavena na chodbě před knihovnou.
V kategorii dospělých se účastnilo 12
soutěžících s 33 soutěžními snímky.
Nezávislá porota vybrala tři snímky, a
to v pořadí:
1. Vitráž – Mgr. Veronika Dittrichová
2. VHT – Mgr. René Kajfosz
3. Škola – zážitky – Mgr. Gabriela
Ciompová
Soutěžící byli odměněni hodnotnými
cenami a vítězná fotografie bude taktéž
vystavena na chodbě před knihovnou.
Letošní soutěž je za námi, ale naši žáci se již mohou těšit na další soutěž ve
fotografování, která bude vyhlášena na jaře 2016.
S přáním „dobrého“ světla Mgr. František Panák
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Vánoční Vídeň
21. prosince jsme se zúčastnili výletu do vánoční Vídně. Výlet byl organizovaný mou
spolužačkou Nikolou Lyskovou z EK 4 v rámci maturitní práce do předmětu Technika
cestovního ruchu.
Sraz byl už v pět hodin ráno. Všichni jsme byli unavení a rozespalí, ale natěšení, co nás
čeká. Nikola byla vcelku nervózní, jelikož šlo o její první zkušenost s prací delegátky.
Nastoupili jsme do autobusu. Trvalo nám zhruba 4 a půl hodiny, než jsme se dostali do Vídně.
Během cesty jsme měli půlhodinovou přestávku v Mikulově na benzínce, kde si spousta z nás
protáhla nohy.
Po příjezdu do Vídně jsme navštívili nejvýznamnější památky, ke kterým jsme měli
krásný a fundovaný výklad připravený mou spolužačkou. Naše průvodkyně nás prováděla
Vídní, jako by to tam vlastně znala.
Obyvatelé Vídně mají moc krásné památky, celé město je vystavěno v jakémsi barokním
duchu. Všechny stavby a různé parky byly opravdu moc krásně udržované. Mě občas Vídeň
připomínala některé budovy z polského Těšína, kde to jistě každý zná.
Navštívili jsme rovněž vánoční trhy. Mnoho účastníků okusilo vánoční předražený
punč, který měl mnoho příchutí a měl opravdu „grády“. Mnozí byli z něho veselejší, než
bychom čekali. Když se vrátím k té ceně, na naše studentské poměry to tam opravdu bylo drahé.
Někdy je vážně lepší cenu nepřepočítávat na naše svaté české koruny. Bylo tam mnoho
pochutin, které opravdu vypadaly dobře. Nejlepší z toho všeho byl „Gulash“, ten byl opravdu
moc dobrý. Byla to vlastně obyčejná gulášová polévka podávána v bochníku chleba. Za zhruba
200 korun. Což není až tak strašné.
Když zhodnotím celý výlet, myslím si, že jsme se opravdu všichni dobře bavili. Poznali
jsme další skvělé město a jeho vánoční atmosféru. Vše podtrhovala úchvatná vánoční výzdoba.
Světýlka byla na každém kroku. Na stromech, sochách. Byly dokonce ozdobeny i toalety. Všem
se výlet moc líbil.
Chtěla bych tedy poděkovat všem zúčastněným, a hlavně organizátorům výletu.
Doufám, že i nadále se budou konat tak vydařené výlety.

Veronika Rusnoková, EK 4
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Soutěž o nejpovedenější novoročenku 2016
Žáci SOŠ TŽ měli možnost zúčastnit se soutěže o nejpovedenější novoroční přání 2016.
Mnozí se zapojili i v rámci výuky ICT pod vedením učitelů. Celkem se do soutěže zapojilo 28
žáků. První místo vyhrál žák ze třídy OK2 Aleš Čmiel, Daniela Hudeczková ze třídy KU3
měla druhou nejpovedenější novoročenku a na třetím místě se umístila Jana Vojtková ze třídy
PP3.
Všichni zapojení žáci byli odměněni sladkou tyčinkou Snikers, a výherci dostali tašku
Blackcomb, čokoládový mikulášský balíček a USB disk 32 GB. Žáci měli ze získaných odměn
velkou radost a my jim děkujeme za kreativitu a 28 krásných novoročenek, ze kterých tu nej
vybírali učitelé ICT a bude použita pro novoroční přání naší školy.

Mgr. Zuzana Ligocká
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