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Jazykový pobyt v Seči 

Uplynulo již půl roku od doby, kdy se Filip Walczysko, úspěšný laureát železárenské 

soutěže, zúčastnil výherního jazykového pobytu. Jeho postřehy a zážitky se nám podařilo získat 

až nyní.  

V minulém školním roce vyhlásily Třinecké železárny soutěž na téma „Ředitelem 

železáren“ a já spolu se svým bývalým spolužákem jsme se do ní zapojili a vypracovali úvahu 

na toto téma. Vylíčili jsme v ní své představy o tom, co bychom změnili, kdybychom byli 

ředitelem železáren.  Práci jsme zaslali na ředitelství, netušili jsme ale, že o pár týdnů později 

budeme požádáni, abychom jsme se dostavili do nové Werk Areny, kde nás oba odměnili 

jazykovým kurzem v hodnotě 12 500 Kč . Umístili jsme se totiž na druhém místě. 

Na jazykový kurz jsem jel sám v prvním týdnu prázdnin a byl to zážitek, jak se patří. 

Tento kurz se konal v Kongres hotelu Jezerka v Seči u Chrudimi. I když mě mrzí, že tehdy jsme 

nejeli oba, užil jsem si to. Během týdne jsem poznal nové kamarády i kamarádky, ovšem musím 

říct, že mě docela překvapilo, když jsem na začátku viděl jen asi čtyři lidi mého věku. Ostatní 

měli spíše od třiceti výše.  

Na kurzu byli hned dva rodilí mluvčí -  

jeden Američan, v ČR už žije devět let a 

jmenuje se Joe, a druhý Brit. I ten už 

nějakou dobu, asi 3-4 roky, žije 

v s rodinou v Česku. Jmenuje se Richard 

a nedávno se mu narodila dcera.  

Samozřejmě, že tento kurz sloužil ke 

zdokonalení anglického jazyka, a proto na 

začátku nemohl chybět rozřazovací test, po kterém jsme měli, naštěstí volno, zřejmě i kvůli 

cestě. Další dny už ale probíhaly v určitém režimu, přesněji dopoledne byly dvě vyučovací 

hodiny a k večeru jedna.   

Během poobědní doby byl čas na památky - a těch byla v okolí spousta. Kromě toho 

jsme měli možnost využít dvě bowlingové dráhy, biliard, šipky, golfový trenažér, střelnici, 

samozřejmě pro starší osmnácti let. K dispozici byla půjčovna kol, segwayů, koloběžek a 

podobně. Byly pořádány různé animační programy, výlety a bylo možno věnovat se dalším 

různým činnostem. 

Co se týká vyučování, hodiny probíhaly formou konverzace s učitelem popřípadě mezi 

sebou a také formou her a různých dalších aktivit spojených s angličtinou. Když bylo chladno 

nebo z rána, byli jsme v místnosti, ale jinak se nás Joe (můj učitel) snažil dostat ven, asi i kvůli 

vzduchu, ale taky možná proto, že kouřil. 

 

Na tento zážitek jen tak nezapomenu a rozhodně doporučuji všem účastnit se takových 

soutěží, je to dobrá zkušenost, svým způsobem průprava k maturitě a ještě můžete vyhrát skvělé 

ceny, které stojí za to. 

 

Filip Walczysko, EL3B  
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Dárci krve 
Krev je nejdůležitější tekutinou v našem těle. Pokud jsme zdraví a nic nám nechybí, její 

důležitost si ani moc neuvědomujeme. Problém nastává, kdy je zapotřebí její množství v těle 

doplnit – máme úraz, krvácíme, jsme na operaci… Pak je každá kapka drahocenná.  

A tuto veledůležitou tekutinu se rozhodlo darovat 23 

plnoletých žáků naší školy v pátečním lednovém dnu. Byla 

to dobrovolná akce a všichni, kteří se přihlásili, také 

skutečně přišli a projevili pochopení významu této akce.  

Odběr proběhl na hematologicko-transfuzním oddělení 

Nemocnice Třinec Sosna. Nikdo se „nesložil“ a 

nezkolaboval. Akci pomáhali zorganizovat učitelé TV Mgr. 

Petra Widenková a Mgr. Tomáš Sikora.  

Zjišťovala jsem, s jakými obavami šli studenti na tuto akci 

a jak vše prožívali. Zde jsou reakce dárců ze třídy ME4: 

Měli jste nějaké obavy? 

- Tak obavy jsou vždy, protože člověk nikdy neví, co se stane. 

- Neměl jsem žádné obavy, jelikož nemám strach z krve ani z jehel. 

- Ani ne, však co by se mohlo stát, ale bál jsem se, že by mi našli něco v krvi. 

- Ne, neměl, bylo to v pohodě. 

- Ne, neměl. Šel jsem úplně klidný a vědomý toho, co dělám. 

 

Už jste někdy byli na odběrech? Šli byste zase? 

- Byla to moje první zkušenost. Ano, rád pomáhám dobré věci. 

- Ne, to bylo poprvé a věřím, že ne naposled. Rozhodně ano, důležité je, že to někomu 

pomůže. 

- Ne, byla to má první zkušenost a byla opravdu zajímavá. Určitě ano, jelikož to bylo 

zajímavé a zjistil jsem navíc něco o sobě (krevní skupinu). 

- Ne, jelikož jsem nevěděl, jak se mám objednat. Určitě je to pro dobrou věc a jsem rád, 

že jsem se na tom mohl podílet. 

- Ne, nebyl. Ano, jdu na další termín. 

 

Báli jste se, že omdlíte? Bylo vám po odběru nedobře? 

- No, spíše ne, ale bylo mi trošku slabo. Ne, chvilku jsem si odpočinul a bylo mi dobře. 

- Ne, nebál jsem se. Ano, bylo. 

- Z počátku celkem jo, jelikož jsem nevěděl, co čekat, ale po odběru bych šel klidně 

znovu, nic mi nebylo. 

- Ne, byl jsem pod dohledem specializovaného personálu. Ne, cítil jsem se dobře. 

Ale vůbec ne, nevadí mi pohled na krev! Ne, cítil jsem se dobře. 

Zpracovala: Mgr. Helena Haltofová 
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O tom, jaká byla atmosféra, svědčí následující snímky: 
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Den otevřených dveří 

Třetí Den otevřených dveří se konal za překvapivě sněžného počasí dne 16. 1. 2016. 

Měl probíhat do 12:00 hodin, ale kvůli velkému počtu návštěvníků byl prodloužen do 13. 

hodiny odpolední. Dne otevřených dveří se zúčastnilo více lidí než kdykoliv, především ze 

vzdálenějších míst. 

Hned na prvním stanovišti byl prezentován obor Hutník operátor, Hutník a zámečnické 

obory. K vidění byly také chemické pokusy žáků.  

Prezentace oboru Elektrikář byla také zajímavá už jen z toho důvodu, že její součástí 

bylo předvádění 3D tiskárny, což řadu návštěvníků hodně zaujalo. K vidění byly také nové a 

staré dílny, kde naši žáci předváděli svou zručnost na CNC strojích.  

S návštěvníky jsem se byl také podívat na náš  internát. 

Co se týče prezentací ostatních oborů, velice mě zaujal obor Kuchař číšník. V bufetu 

jsme měli možnost se přesvědčit o tom, že se již něco naučili. Výrobky studené i teplé kuchyně 

byly výtečné!  

Celkově bych zhodnotil Den otevřených dveří za vydařený, navštívilo ho více lidí než 

předchozí DOD, soudím podle toho, že jsem byl na všech. 

Denis Kubisz, HO3 
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Infotherma  2016 

Mezinárodní výstava  INFOTHERMA je největší specializovanou výstavou na 

vytápění, úspory energií a smysluplné využívání obnovitelných zdrojů, která již tradičně 

probíhá na výstavišti Černá louka v Ostravě. Přes 360 domácích a zahraničních firem a 

organizací zcela zaplnilo ostravské výstaviště. Žáci tříd IN1, IN2 a IN3 tuto výstavu dne 21. 

1. 2016  navštívili.   

 

Přestože zásadní zaměření výstavy se již 23 let nemění, je letošní ročník specifický z 

několika pohledů. Především se snaží konkrétně reagovat na skutečnost, že Severomoravský 

kraj je stále jedním z nejvíce znečištěných krajů v Evropě. Výstava se snaží představit možnosti, 

jak se z této neutěšené situace vymanit. Hlavní zaměření výstavy je představit technické 

novinky v topných systémech, o které je u návštěvníků největší zájem. Vzhledem k vysokým 

cenám ušlechtilých paliv se na výstavě prezentuje 40 domácích a zahraničních vystavovatelů 

se špičkovými kotly na tuhá paliva, které řeší nejen úsporu paliv, ale i pokud možno dostupný 

komfort obsluhy přes zásobníky, automatické přikládání, regulace apod. Mnohé z těchto 

exponátů si mohou návštěvníci prohlédnout za provozu na venkovních výstavních plochách. 

Naši studenti měli možnost seznámit se i s novinkami z oblasti stavebního, strojírenského a 

energetického průmyslu. 

Exkurze splnila svůj účel, jenž byl v poznání zajímavých technologií a tím i doplnění 

učiva o nové poznatky vědy a techniky 21. století. Žáky většina prezentací zaujala a rádi se na 

výstaviště příště vrátí. 

Ing. Bezděková 

Marcela 
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Celebrita na naší škole 

Již dlouho nezavítala na naši školu tak známá osobnost jak 20. ledna t. r. Navštívil nás 

totiž se svou přednáškou o sexuálním životě a prevenci pohlavních nemocí sexuolog, 

porodník a profesor MUDr. Radim Uzel, CSc.  

Přednášku absolvovala téměř celá škola, která měla ten den teoretickou výuku. Na 

určitou hodinu jsme se sešli v jídelně školy. Byli jsme zvědaví, co nového se dozvíme.  

Po představení si pan doktor Uzel vzal mikrofon a celou hodinu hovořil o někdy velmi 

choulostivých sexuálních otázkách, antikoncepci, sexuálně přenosných nemocech a jejich 

prevenci. Své povídání často zpestřoval humornými historkami ze své praxe, cestování nebo 

ze života své rodiny.   

Myslím si, že to vůbec nebylo nudné, často jsme se zasmáli a přitom získávali 

přínosné informace do dalšího života.  
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Co jsem o panu doktorovi zjistil? 

Narodil se v roce 1940 v Ostravě. Pochází 

z rodiny docenta analytické chemie na Karlově 

univerzitě a magistry farmacie. Po maturitě v roce 

1957 na gymnáziu v Orlové nastoupil na 

Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, 

kterou absolvoval v roce 1963. Později pracoval 

na gynekologicko-porodnickém oddělení OÚNZ v 

Ústí nad Orlicí, v roce 1967 byl přijat na II. 

ženskou kliniku v Brně jako vědecký pracovník, v 

roce 1969 začal pracovat jako lázeňský lékař ve 

Františkových Lázních. 

MUDr. Radim Uzel, CSc, publikoval 

mnoho populárních článků v tisku, je autorem 

publicistických relací v rozhlase a v televizi. 

Každoročně se zúčastňuje desítek přednášek a 

besed v oblasti sexuální výchovy. 

Názory žáků školy: 

Jan Goldmann (HO1): „Pobavila  “ 

Václav Mikler,  EL2 
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Umíme anglicky? 

Žákům 1. až 3. ročníku zpestřila v pátek 5. února výuku soutěž v anglickém jazyce. 

Byla to konverzační soutěž. Konala se na učebně č. 43 a skládala se ze tří samostatných částí. 

V první části jsme měli vyplnit pracovní 

list podle poslechu. V druhé jsme už byli 

na učebně pouze s vyučujícími a naším 

úkolem bylo bez přípravy popsat zvolený 

obrázek. V poslední části jsme se snažili 

po určitou dobu mluvit o náhodně 

zvoleném tématu. Vítěz postupuje do 

okresního kola. Přejeme hodně štěstí!  

Umístění: 

1. místo Ondřej Wicherek EL2 (postup do okresního kola)  

2. místo Dominik Gnida (EL3A)  

3. místo Gabriel Mazur(EL1) 

Celá soutěž proběhla pod vedením p. učitelky Silvie Říčanové, která všem 11 zúčastněným 

popřála hodně úspěchů v dalším studiu. 

Dominik Gnida, EL3A 

Okresní kolo nebylo pro našeho reprezentanta tolik úspěšné, skončil v druhé polovině 

startovního pole, ale byla to pro něho nová a zajímavá životní zkušenost.  
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Soutěž „Angličtinář roku 2016“ 

Dne 27. ledna mezi 9:00 a 11:00 hodinou se pod 

záštitou MŠMT uskutečnila soutěž pro studenty 

středních škol, při které si žáci mohli ověřit své 

jazykové dovednosti a poprvé změřit své síly, resp. 

znalosti i se studenty ze zahraničí.  

Test probíhal online. Součástí 60minutového 

měření sil s účastí 14 žáků naší školy byla gramatika, 

poslech a orientace v textu. Po odeslání se studenti okamžitě dozvěděli své dosažené 

výsledky. Věk a ročník studenta nerozhodoval. Někteří studenti nižších ročníků podali pěkné 

výkony. Nejvíce bodů ze všech účastníků naší školy získal Matěj Štrbáň ze třídy MZ2.  

Protože jsme splnili podmínku minimálně 10 soutěžících z jedné školy, zapojili jsme 

se do soutěže škol. Soutěž 

byla vyhodnocena do 

jednoho měsíce. Pro žáky 

to byla velmi dobrá 

zkušenost, měli možnost 

porovnání s vrstevníky 

v ČR a v Evropě. 

Po zveřejnění 

výsledků můžeme test 

využít jako výukový 

materiál v hodinách 

angličtiny.  
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Konečně v novém! 

Krásný dárek obdržela naše škola u příležitosti 80 let existence učňovského školství v Třinci! 

8. února 2016 byly totiž slavnostně otevřeny moderní a špičkově vybavené dílny. Na 

nejnovějších, v praxi využívaných technologiích a výukových systémech se budou učit 

studenti všech oborů -  strojních, hutních a elektrotechnických. 

Sloužit budou také novým zaměstnancům Třineckých železáren k zaškolení. SOŠ je 

pořídila za 18 milionů korun většinou z dotace. Na studenty zde čeká nová učebna 

elektrotechniky, zámečnických prací, svařování plastů, svařování elektrickým obloukem, 

plamenem, učebna hydrauliky a pneumatiky.  

„Hydrauliku a pneumatiku jsme do praktické výuky zavedli nově na popud zřizovatele, 

Třineckých železáren, jimž přizpůsobujeme osnovy tak, aby absolventi byli seznámeni 

s technologiemi využívanými v praxi,“ vysvětluje ředitel školy Aleš Adamus. I ostatní dílny 

jsou vybaveny systémy, které jsou specificky zaměřené na výuku odpovídající potřebám hutě.  

Obnova dílen již byla nutná. Například ta elektrotechnická byla na škole ještě původní, 

několik desítek let stará. Moderní učebna dnes studentům umožňuje nejdříve na počítači díky 

softwaru pro elektrické, pneumatické či hydraulické obvody vytvořit simulovaný obvod, 

vyzkoušet jeho funkčnost virtuálně a teprve poté ho vytvářet na panelech v praktické dílně.  

„To, čím tady disponujeme, je to nejmodernější na trhu. Výukové systémy Festo-didactic patří 

ke špičce v zaměření na průmyslovou a procesní automatizaci a vybavuje i výrobní firmy. Je 

dobré, aby se naši studenti seznámili a naučili se pracovat na tom, co potkají v praxi, aby už 

díky znalostem systémů nenapáchali škody,“ dodává zástupce pro praktickou výuku Tibor 

Flachbart. S vybavením učeben je spokojený, neboť se vyrovnají i německým a rakouským 

odborným školám, s nimiž ta třinecká spolupracuje.  

Obnovou prošly také strojní a mechanické dílny, na jejichž rekonstrukci se podíleli 

také sami studenti. Díky evropskému projektu pak škola vybavila dílnu novými vrtačkami, 

frézkami a lisy.  

Tibor Flachbart věří, že nové dílny studenty a učně nadchnou a hlavně budou 

motivovat. „Předpokládám, že dojde jednoznačně ke zvýšení zájmu o obory, protože tohle je 

pro mladé lidi rozhodně zajímavější než staré vybavení,“ říká. Rozhodně by škola potřebovala 

obnovu strojového parku v ostatních dílnách a další 3D tiskárny, které má k dispozici zatím 

dvě.  

 

Zdroj: Tisková zpráva 

Ilustrační foto na obalu časopisu 
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Rozhovor s Mgr. Michaelou Poštulkovou 

V tomto čísle se blíže seznámíme s paní učitelkou, která 

rovněž patří mezi nové „přírůstky“ učitelského sboru na 

Kanadě.  

Řeknete nám něco o sobě?  

Jmenuji se Michaela Poštulková a učím zde na škole 

fyziku.  

Co jste vystudovala a proč jste se rozhodla pro povolání 

učitele? 

  Ukončila jsem obor učitelství biologie a 

fyziky pro střední školy. Odjakživa se mi líbilo učit, 

takže volba byla jasná. 

Proč jste si vybrala ke studiu zrovna tento obor, vedl Vás k tomu někdo? 

Obecně mě bavila fyzika, respektive mechanika, a z biologie zase savci. 

Baví Vás učit? Jak vycházíte se studenty? 

  Učit mě baví a se studenty vycházím snad dobře, nestěžuji si. 

Fyzika je dosti neoblíbený předmět, jak pracujete se studenty? 

V hodinách používám názorné pomůcky, děláme různé experimenty a pokusy. 

Jaký obor fyziky Vás osobně nejvíce zajímá nebo zajímal? 

  Jak už jsem řekla, z fyziky je to mechanika a termodynamika. 

Máte nějaké zkušenosti se zahraničním školstvím? 

  Bohužel, nemám. 

Čemu se věnujete ve svém volném čase? 

  Četbě, turistice a občas i zumbě. 

Co bylo/je Vaším snem? 

  Nemuset vstávat brzy ráno, je to po dlouhém dni ještě více unavující. 

Co si představíte pod pojmem dovolená? (volný čas, apod.) 

  Klid, pohodu a hlavně žádný stres. 
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Pokud byste měla velký obnos peněz, jak byste s nimi naložila? 

  Asi bych je rozdělila v rodině. 

Co Vás napadne, když se řekne… 

Úklid    -     Nutnost 

Vaření   -   Kuchyň 

Zahrada  -    Kéž bych ji měla! 

Hudba   -    Festival 

Kutil   -    Toho bych potřebovala! 

Jaké vlastnosti nemáte rád (a) u lidí, a proč? 

  Zřejmě lhaní a falešnost. 

Děkuji za Váš čas a za rozhovor. 

Filip Walczysko, EL3B 

Nová učebna fyziky a chemie 
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Studenti píší a tvoří… 

 
Přinášíme novou rubriku v našem časopise, do které budeme příležitostně zařazovat literární 

příspěvky našich žáků.  

Básně s názvem Domov napsali účastníci soutěže, kterou vyhlásila Městská knihovna v Třinci.  

Báseň Zranitelnost je z pera našeho loňského absolventa, studenta třídy EL. 

 

Domov 
 

                        Ondřej Byrtus  

 

                Ve stínu rodných kopců 

Tyčí se malé město Třinec. 

Pár komínů v dusném oparu 

Co dělají s přírodou binec. 

 

             I tak mám tohle město rád 

Je to můj malej skromnej domov. 

Píšu mu dokonce báseň. 

Doufám, že budu brzo hotov. 

 

            Jsem domova znavenej patriot 

I když vím, že stovku nezvednu. 

Včera byl jsem ve slivce na pivo 

Ale po šestým jsem vyblednul. 

 

                 Ještě že tu jsou fajn lidi  

Co dycky odvezou mě domů. 

Hlavně že ten domov vůbec mám 

Jinak bych asi skončil v hrobu. 

 

Možná budu na domov vzpomínat 

Až jednou budu za mořem. 

Každý musí letět za svým snem 

Aby jako papír neshořel. 

 

Aby vytvořil pro děti taky ten vysněný 

domov. 

Aby taky mohly psát tu báseň a necítily 

okov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zranitelnost 
 

Lukáš Bobek 

 

Noci tmavé temné chladné, 

tvé city jsou i tehdy zrádné. 

  

Neboť ten, kdo s tebou v noci spí, 

duši tvou neuslyší. 

  

A jak máš žít a jíst a spát, 

když pod dotekem začneš tát? 

  

To co ti zbývá… 

  

Něco je? 

Tak proč se nedáš do boje? 

  

Však boj je marný, to již víš, 

tak proč ho dnes neopustíš? 

  

Zvol si cestu, nastal čas, 

i toto nelze ztratím hlas. 

  

Tak řekni, pověz, co, jak dál? 

To neví ani živlů král. 

  

Vyslov přání, vyžeň mráz, 

nechť city tvé nestaví hráz. 

Vyžeň stíny srdce svého, 

zapal plamen těla tvého. 

  

Snad pravdu máš, já… nemám sílu, 

možná čas zacelí hrůznou díru
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                                                                                                                                       Domov 

 

Marek Janiczek 

 

Domov je kouzelné místo, které každý chce mít 

Domov je místo o kterém různí lidé mohou jen snít 

Domov je prostředí, ve kterém chtěl bych i zemřít 

Domov je pojem, o kterém pokouším se básnit 

 

Otázkou domova už kdysi zabýval se Tyl ve svých 

slokách 

Popisoval jak v jeho domově bory šumí po skalinách 

Z těchto slov vzniklo něco krásného  

Vznikla z toho hymna kraje českého 

 

Domov je místo klidu a bezpečí  

Tam ve svém dětství zažil jsem tu nejlepší péči 

 

Domov je místo kde chodím ukrýt se před světem 

Ukrýt se před zlomyslným pohledem 

Pohledem všech lidí co chtěli mi ublížit 

U rodičů v náručí mohl jsem v bezpečí žít 

 

Kdybych měl možnost být tím největším mágem 

Vyčaroval bych domov africkým dětem 

Aby před zvěří a chudobou měli kde utéct 

Měli tam svůj malý svět, kde závoj štěstí mohli si obléct 

 

Mít prsten od Arabely kouzelný 

Tak bezdomovcům vyčaruju domov nádherný 

Můj domov je i mou pevností 

Kdo chtěl by ho zbořit okusil by hořkost poháru bolesti 
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Na sportovním kolbišti 

Nejen učením je student živ… Pro některé je smyslem a náplní života sportování a zde 

často bývá dosahováno velmi pozoruhodných výsledků. Následující kratičké zprávy ze 

sportovního života školy dokládají, v čem naši sportovci vynikají.  

Rambo Kanady – 27. 1. 

Že jsou naši chlapci fyzicky zdatní, to všichni dobře víme. Ale o tom, kdo je nejlepší, 

rozhodla školní soutěž v silovém čtyřboji „RAMBO KANADY“. Do soutěže se zapojilo 15 

žáků z různých tříd a ročníků. Všichni měli možnost porovnat své schopnosti a dovednosti 

v těchto disciplínách: tlaky  s činkou v lehu – 75% 

váhy závodníka, trojskok snožmo z místa, shyby 

na doskočné hrazdě a svisy vznesmo na doskočné 

hrazdě. 

Na stupni vítězů se umístili tito borci:  

1. místo – Jakub Zogata, ES2 

2. místo – Denis Cieslar, EL3B 

3. místo – Jan Doležal, OK3 

Šplháme, šplháme – 10. 2. 

Školní družstvo potvrdilo roli jednoznačného favorita okresního kola ve šplhu bez přírazu. 

Zvítězili jsme jak v soutěži družstev, tak i v jednotlivcích. Obsadili jsme první čtyři místa a 

potvrdili tak jednoznačnou okresní dominanci i ambice na krajské kolo, které proběhne 25. 2. 

ve Frýdku-Místku. 

Nejlepší byli: Ondřej Janeczko, ME4, František Bruk, EL3A, Jakub Zogata, ES2 a Marek 

Szpyrc, EL3B.
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 Jsme nejlepší „šplhouni“! – 25. 2. 

Stabilní tým „šplhačů“ opět porazil všechny soupeře! S přehledem zvítězil v krajském 

kole  a bude reprezentovat náš okres v republikovém finále 17. - 18. 3. 2016 v Trutnově. 

O vítězství v KK se zasloužili: František Bruk (EL3A), Ondřej Janeczko (ME4), Marek 

Szpyrc (EL3B), Jakub Zogata (ES2).  

Gratulujeme a držíme palce na finále! 

                                  

Okresní kolo ve florbale – 12. 2. 

Ve Frýdku-Místku jsme soutěžili i ve florbale. V desetičlenné konkurenci jsme bohužel 

skončili o skóre před branami do semifinále a do bojů o medaile jsme nezasáhli.  

I tak patří velký dík jmenovitě těmto žákům: 

Radkovi Brozdovi (EL3A), Kristiánu 

Kollárovi a Petru  Mynářovi (MZ2), Adamu 

Pustovkovi (EL1), Davidu Adámkovi 

(MC1), Marku Kubikovi (HO1), Filipu 

Turoňovi (MZ4) a Radimu Klimkovi (HO3). 
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Futsalisté  na okrese nezklamali  -  3. 2. 

Stále více populárního futsalu se zúčastnilo 12 školních týmů okresu F-M, které 

zápolily o prvenství  v turnaji AŠSK (Asociace školních sportovních klubů), a tím i o postup 

do krajského kola. 

Družstvo SOŠ TŽ bylo složeno především z hochů prvního ročníku a doplněno o tři 

zkušenější hráče. Tento výběr naznačil nadějné vyhlídky i do budoucna, protože v konečné 

tabulce jsme obsadili solidní 5. místo. Zatím nezvládáme klíčové momenty, avšak postupně 

dojde určitě ke zlepšování. 

Školu reprezentovali: David Misiorz, Marek Kubik a Martin Konečný (všichni HO1), David 

Lipowski (HO3), Jakub Muryc (IN3), Marek Szpyrc (EL3B), Jiří a Vojtěch Cieslarové ze 

třídy EL1. 
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Na finále  jsme nestačili… – 2. 2. 

Naši futsalisté se účastní i soutěží v rámci FAČR (Fotbalová asociace ČR). Bohužel, 

tentokrát to neuhráli do velkého finále a zůstali „až“ na druhém místě moravského finále. 

V rozhodujícím souboji o první místo dokázali naši borci smazat dvoubrankovou 

ztrátu, avšak z přemíry euforie  si nepohlídali závěr a soupeř rozhodl půl minuty před závěrem 

o svém vítězství. Přesto patří našim kanadským borcům poděkování za výbornou reprezentaci 

SOŠ TŽ Třinec. 

 

Sestava: Petr Kostka (EL4), Václav Bujok + Denis 

Nieslanik (MZ2), Radovan Melecký (ES2), Daniel 

Podaný (HO4), Pavol Zimka (MZ4), Adam Drong 

(EL3B). 

 

 

 

 

Sportovní život naší školy je bohatý a to je jenom určitá výseč z něho. Jsme rádi, že  o 

naší škole je slyšet i mimo hranice našeho okresu. Děkujeme za vzornou reprezentaci! 

Zpracovala Mgr. Helena Haltofová dle podkladů našich „sporťáků“. 
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Provětráme si své mozečky 
Prohlédněte si následující zkratky a najděte, jaké slovní spojení se za nimi skrývá. (Pozn. ch = 

1 písmeno) 

Př. 7 = D_ _ů s_ _ _a  7 Divů světa 

1)  0 = B_ d m_ _ _u na C_ _ _ _ _ _ě s_ _ _ _ _ _i 

2)  3 = B_ _ _y na č_ _ _é v_ _ _ _e 

3)  34 = P_ _ _ _n a_ _ _ _ _y 

4)  90 = S_ _ _ _ů v p_ _ _ _ m ú_ _ u 

5)  24 = H_ _ _n d_e 

6)  1 = K_ _o u t_ _ _ _ _e 

7)  11 = H_ _ _ů ve f_ _ _ _ _ _ _ _m m_ _ _ _ _u 

8)  333 = S_ _ _ _ _ _ _ch s_ _ _ _ _ _ _k 

9)  29 = D_ů v ú_ _ _u v p_ _ _ _ _ _ _ _m r_ _ e 

10)  64 = P_ _ _ _ _k na š_ _ _ _ _ _ _ i 

11)  8 = P_ _ _ _t s_ _ _ _ _ _í s_ _ _ _ _ _y 

 

 

Celoroční školní soutěž o Borce Kanady 
Koncem ledna jsme již nakročili do druhého pololetí a to znamená, že se přidělují další 

body třídám v soutěži Borec Kanady. Přinášíme informace, za co lze body získat. 

Co se boduje? 

 Průměrný prospěch třídy 

 Nejnižší absence třídy 

 Nejvyšší absence třídy (záporné body) 

 Pořádek – estetika třídy 

 Soutěže 

 Mimořádné počiny 

 Příspěvek do školního časopisu 

 

Vyhodnocení soutěže Borec Kanady za druhé pololetí školního roku 2014-15: 

1. místo   třída EK3 

2. místo   třída EL2A 

3. místo   třída ME3 

  



20 

 

Jsou tady sprejeři??? 

Ve většině případů sprejeři volí prostory pro svá veledíla tam, kde je to nelegální a 

zakázané. Pokud ale u nás na škole studuje nějaký „sprejer“, který by se rád předvedl svým 

spolužákům, učitelům a třeba i širší veřejnosti, máme pro vás práci. Sportovní venkovní 

areály čekají na jaře značné úpravy, proto jsme se rozhodli, aby nám s částečnou rekonstrukcí 

pomohli právě tito umělci. V případě zájmu kontaktujte učitele TV – Mgr. Tomáše Sikoru.  
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