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80 let učňovského školství na Kanadě
Již je tomu 80 let, kdy byla založena naše škola. V našem příspěvku se nebudeme
zabývat její historií, jen ve zkratce připomeneme některé momenty a zaměříme se spíše na
zajímavosti, které se nám podařilo získat z různých zdrojů, především školních kronik.
Začátek učňovského školství je spjat s třetím dnem února roku 1936, kdy byla v závodě
otevřena závodní škola. Měla čtyři obory – zámečník, elektrikář, slévač a dřevomodelář.
V prvním roce navštěvovalo školu 40 žáků. Počet žáků postupně narůstal, stejně tak počet
oborů. Střídali se zřizovatelé, názvy školy, ředitelé a vyučující.
V současné době má škola 676 žáků, nabízíme obory výuční, maturitní, navštěvují nás
studenti večerního nástavbového studia a probíhá zde i další vzdělávání zaměstnanců TŽ.
Historie školy je neodmyslitelně spjata s Třineckými železárnami a tisíce jejich
zaměstnanců prošla branami školy. Dnes jsou žáky SOŠ vnuci a pravnuci těch, kteří se učili
řemeslu v prvních letech existence závodní školy.
Jsme hrdi na to, že se zde vyučila řada pracovníků, kteří zastávali a zastávají vysoké
vedoucí funkce v Třineckých železárnách a jiných podnicích v ČR.
Mgr. Helena Haltofová

Jeden z nejstarších snímků absolventů školy a jejich vyučujících
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Víte, že…
- se na škole vystřídalo celkem 17 ředitelů? Prvním byl ředitel Kydlíček, současným
Mgr. Aleš Adamus.
- současný název školy je již 14. v pořadí? První byl Závodní škola TŽ, nyní jsme se
vrátili ke kořenům a jsme Střední odborná škola TŽ (všechny názvy a zřizovatelé uvedeni na
stránkách školy).
- první kronika zaznamenává události od r. 1936 do 1988 (s menšími mezerami)?
- existuje 12 kronik? Z toho jedna psaná v ruštině.
- první barevný obrázek v kronice pochází z roku 2001?
- Dny otevřených dveří se konají od roku 1950?
- školní rok 1991-1992 byl jednoznačně cestovním rokem? Žáci absolvovali školu
v přírodě, účastnili se setkání hutníků v Kladně, navštívili Hukvaldy, Jedovnice, muzeum
VŘSR, absolvovali Mánesovu stezku, byli v Jeseníkách, na Javorovém a Ostrém.
- hláška Někdo září, někdo v září je v kronice z roku 1998?
- v r. 2005 byla zřízena nová počítačová učebna? Náklady činily 1 383 999 Kč.
- od roku 2006 je paní učitelka Boučková výchovnou poradkyní?
- Matematický Klokan se na Kanadě pořádá od roku 2007?
To jsou některé zajímavosti, na které jsme narazili při prohlížení našich kronik.

Fotografie poválečných učitelů a instruktorů
Kubisz Denis, Hlavačka Jan, HO3
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28. březen
Den učitelů. Pro nás studenty den, který vůbec nevnímáme, ale měli bychom. Den učitelů je
jediný svátek, který by mohl učitelům vrátit ztracené nervy, hlasivky a všechno špatné, co jsme
jim vlastně vždy prováděli.
Osobně si myslím, že každý učitel ztratil během výkonu své profese i několik let svého života
a na tváři mu přibylo i několik vrásek, které zpět už jen tak nevezmeme.
Podle mého názoru si každý učitel zaslouží velkou
poklonu. Nejen za to, že do toho, abychom se vše
naučili, dává hodně velké úsilí. Ale hlavně díky těm
pevným nervům, které na nás stále po tom všem
ještě má.
Jak vypadá učitelství z pohledu našeho, z pohledu
studentů? Myslím si, že učitelé mohou být vlastně
rádi za své povolání. Stýkají se pouze s mladými
lidmi, tím se udržují stále v kondici, cítí se svěže a
mladě. Pochytí nové módní trendy a samozřejmě
nějaké ty mladistvé hlášky. A ještě k tomu všemu,
kdo jiný z pracujících má dva měsíce prázdnin a tak
„skvělou“ pracovní dobu, že? (To je myšleno jako
nadsázka.)
Teď trochu vážně. Děkujeme všem našim učitelům,
že nás na naší cestě studiem doprovází tak ochotně.
Zvláště nám maturantům nezbývá říci nic jiného
než - Děkujeme!
Krásný den učitelů!
Veronika Rusnoková, EK 4
Některá moudra velkého pedagoga:
„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní
opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“
„Všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest.“
„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stát se
hlupákem.“
„Lepší je plodníkem svým řádně zatřepati, než s povětrnou ženskou spáti.“
Mgr. Helena Haltofová
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Dny oborové odbornosti
4. březen t. r. se stal dnem, kdy své závěrečné ročníkové práce prezentovaly žákyně a žáci
třetích ročníků výučních oborů. Pro všechny vystupující to byl první krok k úspěšnému složení
závěrečných učňovských zkoušek.
Témata prací byla různorodá a každý se snažil „prodat“ svoji práci co nejlépe. Někteří působili
sebevědomě, některými cloumala tréma, ale všichni bojovali jak lvi.
Porota a diváci ocenili nejlepší práci potleskem a vítězům byly předány drobné sladkosti.

Kuchař – číšník
V odbornosti Kuchař – číšník se
představilo celkem 15 žáků. Jaké byly
výsledky žákovského snažení?
1. místo a cenu publika získala Karolína
Sikorová, druhé místo obsadila Aneta
Pindurová, třetí místo si počkalo na
Michaelu Svatošovou.

Slavnostní zahájení, i s ředitelem

Mám to dobré, ne?
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Elektrikář
Své závěrečné práce prezentovalo 17 žáků. Hodnocení přihlášených prací proběhlo ve třech
kategoriích s tímto výsledkem:
1. místo:

Odbornost, projev a cena publika

Jiří Zientek

2. místo:

Odbornost a projev

Stanislav Duda

3. místo:

Odbornost a projev

Bogdan Patola

To si pochutnám!
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Co teď???
Hutník, obráběč kovů a instalatér
Také tyto obory představily zajímavé práce. Porota a diváci na jednotlivých místech v soutěži
„usadili“ tyto žáky:
OK3:
1. místo: Theinert Michal
2. místo: Ranosz Daniel
3. místo: Kukucová Iveta
IN3:
1. místo: Cienciala Kamil
2. místo a cena diváků: Kowollik Marcel
HT3:
1. místo: Pyszko Michal
2. místo a cena diváků: Czernek Robin
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Práce a odměna

Odborná porota
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Napětí by se dalo krájet…

Závěrečné foto: „ A úsměv…“

Mgr. Helena Haltofová, Mgr. František Panák, Mgr. Jana Strumienská
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Obráběči nezahálejí
Je všeobecně známo, že děti a mládež ráda soutěží. A že je třeba podporovat zájem o
technická povolání, víme rovněž. Proto také Vítkovická střední průmyslová škola
zorganizovala regionální kolo celostátní odborné soutěže KOVO Junior 2016.
Klání proběhlo 2. března 2016 a zúčastnilo se ho dvanáct žáků druhých a třetích ročníků
učebního oboru Obráběč kovů, kteří se přišli pochlubit svými znalostmi a dovednostmi.
Soutěž se skládala ze tří částí. V první části žáci zhotovovali dle výkresu výrobek na
soustruhu, ve druhé části zapisovali naměřené hodnoty do tabulky a ve třetí části psali test. Do
soutěže byli vybráni žáci ze třídy OK 2 Radim Tobola, který se umístil na pěkném 6. místě, a
Jan Konečný, který obsadil 8. místo.
Mgr. Helena Haltofová, Mgr. Martin Przybyla
Foto ze soutěže

Práce na soustruhu
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Měřím, měřím… mám to dobře?

Konečně poslední část!
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Kyberstoč 2016
Je pátek 18. března, 8:00 hodin ráno. Společně s Jakubem Kapustkou, pány učiteli Ing.
Borisem Kučerou, Ing. Zdeňkem Šestákem a ještě dalšími čtyřmi studenty z EL3A vyrážím na
„výlet“, na soutěž Kyberstoč do Ostravy. I když pro Jakuba je to zpočátku dosti stresující a
vypjatý „výlet“.
Jedeme na Vysokou školu báňskou a rozhodně jsme plni očekávání. Po příjezdu a po
dlouhém a pečlivém vybírání parkovacího místa jsme dorazili do učebny, kde měl Kuba
společně s dalšími účastníky soutěže odprezentovat a představit svůj projekt.
Vítězství Jakuba Kapustky
Ze začátku se zdálo, že konkurence je
vysoká a šance na výhru dosti malá, proto byla
cítit značná nervozita ze strany soutěžících, ale
nakonec se vše podařilo podle plánu a i na
případné dotazy z řad poroty byl Jakub schopen
pohotově odpovědět. Tím si zřejmě také právem
zasloužil krásné první místo.
Ovšem den na VŠB ještě neskončil. Po
vyhlášení výsledků jsme byli pozváni na
prohlídku fakulty metalurgie a materiálového
inženýrství
a
navíc
i
národního
superpočítačového centra, samozřejmě se
superpočítačem zvaným „Salamon“, který je 40.
nejvýkonnějším SUPERpočítačem na světě. Obě
exkurze vzbudily náš zájem o studium a
rozhodně šířily jen tu nejlepší pověst školy.

Vítězný model
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Elektromobil
Přiblížím nyní jednotlivé prohlídky. První byla zaměřena na stavbu, konstrukci, design
a jiné důležité články nutné při výrobě automobilu. To, že tam neměli jen jedno auto, ale hned
několik kusů rozdělaných a někdy i úplně holých aut, už něco napovídá o zajímavém zážitku.
Asi největším, neúspěšnějším a zároveň nejslavnějším projektem školy je elektromobil, který
již absolvoval veškeré testy potřebné před uvedením do silničního provozu, a je tedy schopen
a oprávněn účastnit se provozu, jen ještě, jak se říká, „ladí mouchy“. Samozřejmě, jak nám bylo
řečeno, škola a ani lektoři u této verze nechtějí zůstat a chtějí ji posunout dál. Proto už vymýšlejí
a plánují další prototyp tohoto vozu. Měl by mít nejen větší kapacitu baterií a silnější
elektromotory, ale navíc by měl být posílen zařízením podobném dynamu, které bude sloužit
jako dobíječ baterií při jízdě a rapidně tak vzroste dojezd vozidla.

Superpočítač
Exkurze gradovala. Měli jsme navštívit již zmíněné národní superpočítačové centrum.
Už celá budova měla v sobě něco moderního, inovativního a zároveň tajemného a to nejlepší
mělo teprve přijít.
Po
obdržení
vizitky
opravňující ke vstupu do budovy a
usazení v prezentačním sálu jsme
nadšeně hltali doslova každé slovo
přednášejících.
Během
odborné
instruktáže jsme si mohli přímo za
sklem prohlížet onen skvost superpočítač.
Byla
nám
také
vysvětlena bezpečnostní opatření
zavedena pro případ nouze, např.
výpadek proudu. Konstruktéři rovněž
chytře vyřešili problematiku vzniku a šíření požáru v prostoru superpočítače, a to snížením
kyslíku v místnosti na pouhých 15%. V takových podmínkách oheň v místnosti okamžitě
zhasne sám od sebe a snížené množství kyslíku neohrozí zaměstnance.
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Ovšem jiná informace byla ještě zajímavější. Na otázku, jakým způsobem je tento
superpočítač využíván, jsme obdrželi překvapivou odpověď: pronajímá se! Za tzv. jádrohodinu
se účtuje 1,80 Kč, ovšem projekty, na které se počítač využívá, jsou řádově ve stovkách tisících
jádrohodin, a to je už jiná částka. Je to ale mnohem levnější a stejně kvalitní varianta, dnes
hojně využívaná v mnoha odvětvích nejen vědy (například chemie, experimentální fyzika a
podobně), ale také pro rendrování, tj. vykreslování jednotlivých snímků nejen animovaných
filmů.
Superpočítač je využíván i v automobilovém průmyslu. Například tzv. Crashtest vyjde
řádově na několik miliónů, ale použití superpočítače pouze na „několik“ stovek tisíc.
Obrovskou výhodou této varianty je fakt, že pokud již máte nadefinované prostředí, jakákoliv
změna v parametrech je snadným krokem, na rozdíl od Crashtestu, který pro otestování dané
změny musíte zopakovat, což je opět nákladné.

Na VŠB se nám hodně líbilo a určitě má škola co nabídnout. Je vhodná pro každého, kdo
uvažuje nad budoucím studiem IT technologií nebo studiem materiálů a metalurgie.

Filip Walczysko, EL3B, upraveno
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Mezinárodní soutěž „Modelování ve 3D
SOLIDWORKS“
Dne 22. 3. 2016 se žáci Kulla Jakub (MZ4), Novák Tomáš (OK 3) a Škuta Karel (OK3)
zúčastnili mezinárodní soutěže „Modelování ve 3D SOLIDWORKS“ v Hranicích na Moravě.
Pedagogický doprovod zajišťovaly Ing. M. Bezděková a Ing. K. Ondraszková.
Do soutěže bylo přihlášeno 18 škol, soutěžících bylo 41. Během hodiny a půl měli žáci
vypracovat šest modelů a zhotovit jeden výkres určené součásti.
Naši chlapci se se zadanými úkoly statečně poprali a hlavně nasbírali zkušenosti do
dalších ročníků.

Ing. Kateřina Ondraszková
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Zlatá vařečka
Tradiční, již 15. ročník soutěže Zlatá vařečka se tentokrát konal na Odborném učilišti a
Praktické škole v Novém Jičíně dne 7. dubna 2016. Naši školu reprezentovaly žákyně třídy KP2
Anna Turoňová a Kristýna Jančařová, které se na soutěž připravovaly pod vedením UOV
Antónie Faturové.
Téma letošního ročníku bylo: „Kysané zelí - zdroj vitamínů". Naše žákyně připravovaly:
Anna Turoňová - Salát z kysaného zelí s jablky a rozinkami
Kristýna Jančářová - Salát z kysaného zelí a ovoce, zdobený slunečnicovými semínky
Úkolem bylo připravit během 30 minut 2
porce daného pokrmu.
Atmosféra byla velmi přívětivá a přátelská.
Celkem soutěžilo 28 žákyň a žáků ze 14
škol.
I když se naše žákyně neumístily na prvních
třech místech, přesto jim za jejich snahu moc
děkujeme.
Mgr. Iva Zahradníková

Salát Aničky Turoňové

Příprava soutěžního salátu
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Kuchařky, kuchaři a číšničky se činili!
Pod záštitou náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Věry Palkové
proběhl dne 12. dubna 2016 již 10. ročník soutěže „O pohár Beskyd“. Soutěžící z regionálních
škol byli pozváni do moderního prostředí Hotelu Vitality ve Vendryni, aby zde oslnili svými
dovednostmi.
Skupinku našich žáků připravovaly učitelky teorie a odborného výcviku Mgr. Jana
Strumienská, Mgr. Ludmila Lipusová a Mgr. Iva Zahradníková.
Soutěž byla rozdělena do tří kategorií:
"A" kategorie - kuchař – soutěžící musí během 45 minut připravit 5 porcí slavnostního
pokrmu, hlavní surovinou byl vykostěný králičí hřbet.

Soutěžili - kuchařka Sandra Seginová a pomocný kuchař Vilém Ryba, oba ze třídy KU2.
Soutěžní menu - „Ballotina z králičího hřbetu s plněnými žampiony Portobello,
podávaná se šťouchanými bramborami a restovanou zeleninkou, doplněna smetanovou
omáčkou, zdobena chipsem z anglické slaniny“
Ballotina – maso z králičího hřbetu plněné drůbežími játry a špenátem, zabalené
v anglické slanině a bránici
Žampiony Portobello – plněné houbovou směsí s bylinkami, bílým vínem, smetanou a
parmazánem
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„B" kategorie - servírka-číšník - příprava a prostření slavnostního stolu, obsluha
hostů s nabídkou vína.
Soutěžila - servírka Emílie Kominářová (KU2) a pomocná servírka Anna Caputová
(KU1).

Servírování a nabídka vína

"C" kategorie - barista - příprava kávy cappucino a volný kávový nápoj dle vlastní
receptury.
Soutěžila – Pavla Martynková (KU3).
Konkurence byla hodně kvalitní a naše
skupinka obsadila krásné páté místo.
Našim žákům chceme poděkovat za jejich
zájem a snahu.
I když jsme neobsadili žádné přední pozice,
naši žáci načerpali zkušenosti, které se jim určitě
neztratí ani v soukromém, ani v profesním životě.
Kávový nápoj dle vlastní receptury

Mgr. Ludmila Lipusová, Mgr. Iva Zahradníková, upraveno
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Vytrvalostní závody modelů autíček
Ve dnech 14. – 15. dubna 2016 proběhl na Střední škole technické v Praze 2. ročník
celostátního vytrvalostního šestihodinového závodu RC modelů autíček „Hydrogen Horizon
Automotove Chalange Prague 2016“, kterého se zúčastnilo 20 týmů. Z toho byly dva ze
Slovenska a jeden profesionální tým, které se do celkového pořadí nepočítaly.
Naši školu reprezentovaly dva týmy: Werk team 1 ve složení Konečný Jan, Labaj
Roman, Tobola Radim – OK2, Byrtus Daniel – OK1 a Michálek Samuel – EL3B pod vedením
UOV Mgr. Martina Przybyly a Werk team 2 ve složení Gnida Dominik, Chmiel Petr, Brozda
Radek – EL3A, Tomšů David – EL2, Marci Michal – MZ2 pod vedením UOV Mgr. Bohuslava
Cyhana. O fotodokumentaci a tvorbu prezentace (viz příloha) se zasloužil Filip Walczysko –
EL3A.
Úkolem studentů bylo kompletně přestavět model RC auta podle pravidel soutěže a
přidělat k autu hybridní vodíkový systém, který bude dobíjet baterii během závodu.1. den
soutěže studenti trénovali na soutěžní trati a dolaďovali auto, které muselo projít technickou
kontrolou. 2. den byl šestihodinový závod, ve kterém museli závodníci řešit nejen výměnu
baterie a vodíkových článků, ale spoustu nečekaných technických problémů, které se vyskytly
během závodu.
Soutěžilo se v pěti kategoriích. Výdrž, energie, designová soutěž, životní prostředí a
organizace stánku a inovace modelu. Nejdůležitější kategorií byla výdrž. Tým, který se umístil
na 1. místě, pojede reprezentovat Českou republiku na celosvětový dvacetičtyřhodinový závod
do Francie.
Werk tým 2 se v nelehké konkurenci umístil na skvělém 4. místě. Werk tým 1 zklamala
technika hybridního vodíkového systému, a tak skončil na 15. místě. Na druhé straně získal
trofej za 2. místo v inovaci modelu.
Mgr. Martin Przybyla

Průběžné
výsledky
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Naši reprezentanti

Soustředění během závodu
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Rozhovor s Mgr. Bohuslavem Cyhanem
Připravili jsme rozhovor s učitelem odborného výcviku
Bohuslavem Cyhanem. Je mistrem na praxi oborů Elektrotechnika a
Elektrikář silnoproud.
Řeknete nám něco o sobě?
Je mi třicet šest let. Na škole jsem od roku 2000. Minulý rok
jsem se oženil, tak se dá říct, že jsem čerstvě ženatý. Rodinu zatím
nemám. Koníčků bylo hodně, peněz málo, tak jsem se v poslední
době omezil na jeden, a to na air soft, a samozřejmě elektrotechnika,
elektronika, pořád to je takový životní koníček.
Co jste vystudoval?
Začal jsem studovat tak jako vy na této střední škole - tenkrát ještě nebyla soukromá - a
udělal jsem tady maturitní obor Mechanik silnoproudých zařízení, pokračoval jsem na
Ostravské univerzitě nejdříve bakalářským studiem a následně magisterským, které jsem zdárně
ukončil v roce 2014.
Kde jste dříve působil?
Dříve jsem pracoval ve firmě Marrybell v Oldřichovicích, která vyráběla televizní
přijímače pod značkou Glovestar, pak se to přejmenovalo na LG. Pár měsíců jsem zkoušel práci
v Třineckých železárnách, ne v oboru, ale na slévárnách. Bylo to jen na chvíli, a to jsem
nevydržel. Po třech měsících jsem věděl, že bych to nedokázal dělat. Pak se naskytla příležitost
(inzerát v Hutníku), tak jsem se přihlásil a od té doby jsem tady.
Baví Vás učit? Jak vycházíte se studenty?
Práce s žáky mě baví, jinak bych to tady tak dlouho nevydržel. To je tak vše, co bych
teď k tomu řekl.
Máte nějaké zkušenosti se zahraničním školstvím?
Mám pouze zkušenosti ze služebních cest, když jsme byli na stážích v Ansbachu a ve
Švýcarsku, kde jsme byli na poznávacích kurzech. To jsou jediné mé zkušenosti. Na základě
toho tvrdím, že se zahraniční škola příliš neliší od naší, není na nějak extra jiné úrovni, spíše
jde o technické zázemí, materiální zabezpečení a ohodnocení za práci. Mají vše bytelnější, lepší
zázemí.
Co bylo/je vaším snem?
Já jsem obyčejný člověk. Mým snem je mít spokojenou rodinu, hezký domeček a to mi
stačí k životu, nic víc nepotřebuji. Nemám žádné velké cíle, já jsem si nějaké sny splnil,
vzdělání mám. Takže už jen rodinu, domeček a pohodu.
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Škola se účastní mezinárodní soutěže Hydrogen Horizon, můžete nám o ní něco říct, jaký na
ni máte názor?
Je určitě zajímavá jak pro žáky, tak pro učitele. Názor na ni mám hodně kladný, soutěž
se mi moc líbí a doufám, že v ní budeme pokračovat, jen letos přišla hrozně pozdě. Celkově je
to šibeniční termín jak pro tvorbu aut, tak pro tvorbu prezentace, kde je na to jen pár dnů a musí
se to nějak skloubit. Takže si myslím, že letos se pojedeme zúčastnit, abychom nasbírali
zkušenosti, rozkoukali se, splnili body, co máme zadány, a příští rok budeme mít celkově více
zkušeností a času na přípravu. Už to nebude šest týdnů jako letos, ale rok. Je to pokud vím
sponzorováno Třineckými železárnami, tak z toho taky hodně čerpáme a máme výhody, které
ostatní týmy nemají, například máme dva týmy a dostali jsme sponzorský dar. Myslím, že je
možnost postoupit do Francie spíše až v příštích letech, ale člověk nikdy neví. Podle mě by
takových soutěží mělo být víc, souhlasím s nimi, je jich podle mě málo a to je škoda.
Pokud byste měl velký obnos peněz, jak byste s nimi naložil?
Záleží, co je velký obnos peněz, ale kdybych třeba vyhrál sportku - těch pár miliónů tak bych si určitě koupil domeček a zbytek bych nějak investoval, například do fondů, záleželo
by, kolik by těch peněz bylo. Na charitu spíše ne, leda bych měl nějaké přímé kontakty, člověk
nikdy neví, jaké skupině lidí může věřit.
Co Vás napadne, když se řekne…
Úklid - Sobota. V sobotu jsem byl od dětství zvyklý uklízet, nemám s úklidem problém a
uklízím pravidelně nejenom v sobotu, nemáme to s manželkou striktně dané, uklízí se, kdy je
to potřeba, ale první co mě napadne, je sobota.
Vaření – Spojuje se mi pouze s jídlem, já a kuchyně, no nějaké základní věci uvařím, ale
naštěstí jsem si našel ženu , která umí výborně vařit, takže já jsem především přes konzumaci.
Když slyším vaření, tak se mi vybaví nádobí. Já strašně rád myju nádobí, když mi někdo uvaří,
tak já mu krásně umyju nádobí, pouklízím stůl, takže něco za něco.
Zahrada - To se mi vybaví hodně věcí. Především nějaké plody, jakákoli zelenina, ovoce,
záhonky. Nějaká zahrádka, kde si něco vypěstuju, skleníček nebo něco takového.
Hudba - V poslední době rock a metal.
Kutil - Práce. Já jsem takový kutil, mě pořád baví kutit, takže když slyším slovo kutil, tak si
vybavím sám sebe. Vždycky jsem si všecko kutil sám, takže kutil je moje oblíbené slovíčko.
Jaké vlastnosti nemáte rád u lidí, a proč?
Nemám rád falešné lidi, kteří se přetvařují. Mám rád upřímné lidi, kteří umějí říct pravdu
do očí, ne takové, kteří vám říkají něco do očí a za zády vás pomlouvají, takové lidi nesnáším.
Moc Vám děkujeme za rozhovor a uvidíme se s Vámi na odborném výcviku.
Samuel Michalek, Filip Walczysko EL3B
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Nadčasový Revizor
Traduje se, že námět k této hře dal jejímu autorovi největší ruský básník A. S. Puškin.
Gogol vytvořil nesmrtelnou frašku Revizor o maloměšťáctví, korupci, závisti a dokonalé
vychytralosti. Sám musel kvůli této hře opustit na dva roky Rusko, aniž pochopil, proč jeho
komedie vzbudila takovou vlnu nevole.
Žáci našich maturitních tříd zhlédli toto dílo v Kulturním domě Trisia 11. 3. 2016 v 11
hodin. Představení trvalo 110 minut i s přestávkou na bufet. Mnozí studenti si Revizora vybrali
jako četbu k maturitě, a tak mohli svůj čtenářský zážitek porovnat s realizací na jevišti.
Zeptali jsme se žáků některých tříd na jejich postřehy a názory.
Je téma Revizora aktuální i dnes?
ME4





EL4






I v dnešní době se setkáme s lidmi, kteří tento styl života uznávají, a většinou se s tím
setkáme u vysoce postavených úředníků.
Lidé kvůli penězům jdou přes mrtvoly. Je důležité je kontrolovat.
Úplatky a nespravedlnost ovládají svět. Stačí si vzpomenout na Davida Ratha a jeho
„víno“ v hodnotě sedmi milionů.
Téma je dnes celkem aktuální, protože případy podplácení se objevují úplně všude.
Korupce ovládá dnešní politiku mnohem víc než v této hře.
Aktuální rozhodně je, jak můžeme vidět u mnohých tzv. přešlapů nejen politiků.
Ano, vyskytují se poslanci nebo soudci, kteří berou úplatky.
Ano. Ve sportu trenéři dávají do sestavy hráče, za které dostanou peníze, a ti přitom na
to nemají.
Téma je aktuální i dnes, hlavně v politice.
Ano, korupce vládne v celém světě (vláda, úřady, soudy). Úplatky jsou na denním
pořádku.

MZ4
 Ano – krádeže identity, předstírání apod.
 Téma je aktuální i dnes. Např. úplatky a strach z nějaké inspekce.
 Ano, lidi jsou pořád stejní.
 Může být aktuální, protože lidé v dnešní době jsou schopni všeho, stejně jako ve hře.
 Ano. Korupce je velmi populární. Viz Rath.
Které lidské vlastnosti hra pranýřuje?
ME4 – hloupost, chamtivost, faleš, hamižnost, vychytralost, nečestnost, podlézavost, naivitu.
EL4 – lži, manipulaci, samochválu, pýchu, nespravedlnost, vypočítavost.
MZ4 – naivitu, zlobu, chamtivost, lži, lidskou blbost, důvěřivost.
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Jak se vám představení líbilo?
EL2





ME4





MZ4






Zážitek byl úchvatný, mohli bychom chodit do divadla častěji, a tak se připravovat
k maturitě.
Teď už si lehce zapamatuji děj.
Sedačky byly tvrdé. Divadlo se jim povedlo a líbilo se mi.
Líbily se mi herecké výkony, hlavně role hejtmana.
V divadle vládla dobrá atmosféra, zopakovali jsme si k maturitě děj.
Herecké výkony byly na profesionální úrovni. Nejvíce mě zaujal herec ztvárňující
hejtmana, který zahrál svou roli na výbornou.
Představení bylo vydařené, líbily se mi herecké výkony, prostředí mohlo být
rozmanitější.
Hra byla zmodernizovaná, atmosféra klidná, herecké výkony skvělé, jen sezení bylo
nepohodlné.
Představení se mi líbilo, herci ho zahráli dobře, jen jsem někdy usínal.
Hra byla humorná a poučná.
Představení se mi líbilo, i když jsem viděl lepší. Bylo vtipné.
Divadlo se mi moc nelíbilo, ale bylo to lepší než sedět ve škole. Vadilo mi málo místa.
Nuda, věděl jsem, o čem to je. Čekal jsem víc. Lepší prostředí.
V průměrném představení se objevily vulgarismy, což bylo špatné.
Líbilo se mi, herecký výkon revizora byl výborný.

Mgr. Stanislav Mintěl, Mgr. Helena Haltofová
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Jeden svět promítal konflikt na Ukrajině
Dokumentární mezinárodní festival Jeden svět, který se zabývá lidskými
právy, začíná každoročně v Praze. Poté se promítání rozrůstá do 32 měst po
celé republice, včetně Třince. Festival pořádá nezisková organizace Člověk
v tísni (People in need). Kromě spousty humanitárních akcí v různých
zemích se snaží též o prezentaci dokumentárních filmů široké
veřejnosti. Pestrá škála festivalových filmů mapuje často nelehké
osudy lidí různých kultur a přesvědčení.
Námi zhlédnutý dokumentární film je z dílny známého režiséra Filipa
Remundy; z jeho děl uveďme Český sen či Nošovice. Blízký daleký východ, na
kterém se vybrané třídy naší školy sešly 30. března v třineckém kině Kosmos, v nás zanechal
spoustu námětů k přemýšlení. Má vůbec konflikt, odehrávající se ne tak daleko od našich
hranic, nějaké řešení? Přestanou konečně umírat nevinní lidé?
Film Blízký daleký východ vystihuje dnešní život obyčejných Ukrajinců. Zobrazuje
rozdílnou atmosféru ve východní i západní části státu. Při opakovaných cestách se režisér
Remunda setkal s mnoha lidmi z různých vrstev místní společnosti. Dává prostor pro vyjádření
názoru oběma stranám, vyznění filmu tedy není jednoznačné. Cenná je zejména možnost
poslechnout si „obyčejné lidi“ a seznámit se s jejich pohledem na situaci v Ukrajině.
Celý film je k zhlédnutí na webových stránkách České televize:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10408111009-cesky-zurnal/214562262600001-blizkydaleky-vychod/
Vánoce na Ukrajině (Рождество в Украине)

Army selfie (Фото из армии )

Donbas – Jenakyjevo (Донбас – Енакыьев

Václav Mikler, El2
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Den Země - 19. – 20. 4. 2016

Do celorepublikové dobrovolnické akce Ukliďme Česko se letos zapojilo i město
Třinec. Naše škola SOŠ TŽ i tento rok nezůstala lhostejná. V úterý a ve středu se žáci tříd EL2,
OK3, ES2 a HT2 připojili k akci pořádané městem. Naším cílem bylo zkulturnit okolí školy,
vyčistit chodníky, uklidit v přilehlých parčících, odstranit plevel ze záhonu před školou,
vysbírat odpadky, nezapomněli jsme na úklid autobusové zastávky.
V rámci zkvalitnění sportovišť bylo uklizeno
hřiště a přilehlé plochy. Do úklidu se zapojila i údržba,
která vyklestila plochu od náletových keřů.
Zaměřili jsme se také na prostředí lesa, který je
za dílnami naší školy. Plocha lesa byla vyčištěna od
odpadků, které byly odvezeny v pytlech fy NEHLSEN.
Tato určitě prospěšná akce má dlouholetou
tradici, na naší škole se koná už více než 15 let.
Všem zúčastněným patří vřelý dík za jejich prospěšnou
činnost.

Ing. Šárka Simandlová

Výsledek našeho snažení
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Studenti píší o lásce
Byl pozdní večer, první máj,
Večerní máj byl lásky čas…
Tak začíná naše nejslavnější báseň o lásce. Ale nejenom Mácha pěl o lásce, ale i naši
studenti mají poetickou duši a dokáží o lásce veršovat. Posuďte sami:

Vůně lásky
Marek Janiczek
Když tak sedím při sklenici vína a přemýšlím
o životě
Napadá mě spousta krásných vět
Jak potkal jsem tebe a ty jsi změnila můj svět
Uchopím sklenici do ruky a roztočím ji
Cítím vůni sladkých květů a medu a rozplynu
se v ní
Ta vůně připomíná mi tebe a tvé rty
Napiju se …
A ta chuť ve mně evokuje pocit, jako když do
zad mých zaboříš své nehty
Ve víně je pravda ukrytá, proto dopíjím až do
dna
Při posledním polknutí mi chuťové buňky
říkají, že ty jsi má královna
Když nemám tě u sebe, tak naleju si další číši
Abych svou hlavu zanechal v panenské říši
Kde zahradou nazí jdeme
A z oblečení na sebe nic nevezmeme
Ve své hlavě pomalu pokládám tě na trávu
A sladkými slůvky zamotám tvou hlavu
Po tvém hebkém těle svádím tě zas
Abych slyšel tvůj sténavý hlas
Už znovu dopil jsem další skleničku
A přitom napsal jsem pro tebe básničku.

Láska
Michal Konderla
Láska, která mysl mučí,
láska, pro kterou srdce mi buší,
buší, buší, to nejspíš tančí,
jak moc ti to vždycky sluší!
Do pasu dlouhé máš vlasy,
pohlédnu na ně a u srdce mě hřeje,
pak mrkneš na mě skrz dlouhé řasy,
celý svět se na mě směje.
Tvá v oku jiskra,
vždy a vždy si mě získá.
Já vím, je první Máj,
k té příležitosti hezkou třešeň znám,
tam ti májový polibek dám,
celou si tě zulíbám!
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Poslední báseň není přímo o lásce, ale o něčem, s čím láska nepřímo souvisí – o
tajemství přírody a života…

Tajemná zahrada
Daniel Huba
Starý zahradník na lavici sedí,
láskyplným pohledem na květy hledí.
Vtom míč přes plot přelítne
a stařík chlapce zahlídne.
„Cožpak, chlapče, dát pozor neumíš?
Vždyť mi zde kvítí zahubíš.“
„Ale dědo, je to jen tráva
A tu žere kdejaká kráva.“
„Jen posaď se zde, kluku malá,
Tahle zahrada jako ty byla mladá.
Jen poslechni si tajemství její,
Možná tě z omylu vykolejí.“
A tak chlapec usedl,
aby si vše poslechl.
Příběh to velmi dlouhý byl
a klukovi se zalíbil.
Zavřel oči a poslouchal,
je to tak, jak děda povídal.
Kvítí štěbetá, šeptá, mluví,
které z nich má lepší vůni.
Ve vánku si tancují
a na slunci se radují.
Když chlapec oči otevřel,
děda už zde nebyl, bohužel.
Jen kousek tajemství vám prozradím
a pak tuhle báseň ukončím.
Poslední, co ti utrhnuté kvítí dá,
je vůně, když umírá.
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Zvítězili jsme na „republice“!
Jak už jsme psali v minulém čísle, tým „šplhačů“ v disciplíně šplh na laně bez přírazu se probojoval
do republikového finále. To se konalo ve dnech 17. – 18. března v Trutnově.
Družstvo bylo ve stejném složení jak na kraji - Ondra Janeczko (ME4), Franta Bruk (EL3A), Marek
Szpyrc (EL3B) a Kuba Zogata (ES2). Reprezentace to byla špičková, protože naši sportovci zvítězili a navíc
se Ondra stal celkovým vítězem v soutěži jednotlivců!
V nesmírně vyrovnaném závodě prokázali všichni hoši skvělou formu a dokázali odrazit všechny ataky
svých soupeřů. Děkujeme!
Ondra Janeczko tak popisuje cestu za vítězstvím:
Cestovali jsme vlakem. Bohužel z Třince do Trutnova nejezdí přímé spoje, proto jsme přestupovali
v Pardubicích a Hradci Králové. Poté jsme se pěšky přesunuli na hotel.
První den soutěže jsme šplhali dvakrát na čas. Druhý den na tři časy. Celkový vítěz se určil podle
součtu dvou časů. Posledním šplhem jsem vytvořil nový osobní rekord. Byl jsem nadšený. V tělocvičně byla
atmosféra napjatá a adrenalin byl cítit ve vzduchu. Všechny týmy byly vyrovnané, proto soutěž byla tak
zajímavá.
Po vyhlášení jsme cestovali do Pardubic a já poté sám do Brna na soustředění v gymnastice.

Mgr. Helena Haltofová, Ondřej Janeczko, ME4
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Naši opět na bedně!
Naše školní družstvo 22. březnový den velice kvalitně reprezentovalo SOŠ TŽ v krajském kole v
silovém čtyřboji na SŠTaS v Karviné. V konkurenci dalších sedmi škol se náš výběr v sestavě Jan Doležal
OK3, Denis Cieslar EL3B, Josef Lasota EL3A, Jakub Zogata ES2 umístil na krásném 2. MÍSTĚ.
Vítězem krajského kola se stal zcela zaslouženě domácí výběr SŠTaS Karviná. Nás může těšit, že
jsme porazili kvalitní výběry ze sportovních škol z Ostravy, Opavy a dalších.
Klukům patří velký dík za vzornou reprezentaci školy.
Stříbrní hoši
– zleva
Lasota,
Doležal,
Cieslar,
Zogata

Nejlepší týmy
Mgr. Tomáš Sikora, upraveno
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Hraju, hraješ, hrajeme…
Stolní tenis je hra velice oblíbená mezi všemi věkovými kategoriemi. Vyžaduje hlavně hbitost a
postřeh. Těmito dovednostmi se chlubili všichni účastníci školního turnaje v této disciplíně, kteří se sešli 23.
března ve školní tělocvičně.
Do turnaje se zapojilo celkem 26 žáků ze 14 tříd tříletých i maturitních oborů. Každý ze soutěžících
odehrál na turnaji minimálně pět zápasů.
Do finálových bojů se probojovali - Przybyla Jan (EL3A), Dacho Mikuláš (ME4), Fojcík Adam
(HO2), Bojko Lukáš (HO3).
První tři jmenovaní se umístili na stupních vítězů.
Mgr. Tomáš Sikora

Vítězné trio (nějak hoši působíte unaveně)
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Vtípky ze školních lavic
Maminka: "Jak se Ti líbil první den ve škole?" Dcera: "Co, první?
To tam budu muset jít znovu?"
Učitel vykládá žákům "Kyslík byl objeven roku 1781".
Přihlásí se Pepíček: "A co dýchali předtím?"
Pepíčku co udělal Karel IV., když nastoupil na trůn?
Prosím, sedl si na něj.
Pan učitel se ptá žáka: "Viděl jsi už datla?"
"Ano, doma v televizi."
"A co v lese?"
"My televizi do lesa nenosíme!"
"Jak se nazývá člověk, který bez přestání mluví, i když jej nikdo neposlouchá, Pepíčku?"
"Učitel?"
Učitel říká: "Pepíčku, vyskloňuj mi slovo chléb."
Pepíček: "Kdo, co? Chléb.
S kým, čím? Se salámem.
Komu, čemu? Mně."

Pár hádanek pro chytré hlavičky
1. Běžím, běžím,
nemám dech.
Přitom ležím na zádech.
Kdo jsem?
2. Do šatu mě nabíráš,
pak přede mnou zavíráš,
v teple pro mne slzí oči,
vše se za mnou venku točí,
beru z hlavy klobouky,
nepouštěj mne do mouky.
Kdo jsem?
3. Jedna hlavička,
jedna nožička.
Hlavička když zčervená,
konec nožky znamená.
4. Má to oči jako kočka,
má to ocas jako kočka,
mňouká to jako kočka,
a není to kočka?
Řešení: řeka, vítr, zápalka, kocour

Obrázkový hlavolam
Dokážete nakreslit stejný obrázek, který
tady vidíte, aniž byste zvedli tužku z papíru?
Jinými slovy pero musí na papír psát při každém
pohybu a vy stejně nějak musíte docílit mezery
mezi domečkem a panáčkem. Dokážete to? Pro
jistotu potvrzujeme, že tento obrázkový hlavolam
skutečně má řešení. Pro upřesnění: je možné
kreslit přes nakreslené čáry několikrát.
Mgr. Andrea Ruszová
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Malé nahlédnutí do našeho Domova mládeže
Na domově mládeže jsou ubytováni žáci ze Střední odborné školy Třineckých
železáren. Ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích, sociální zařízení je společné na
chodbě.
V současné době pobývá na našem internátě 9 žáků a každý z nich má k dispozici svůj
vlastní pokoj s připojením na internet. Domov mládeže je vybaven pro ubytování i využívání
volného času a vytváří přirozené zázemí pro potřeby ubytovaných. Kvalifikovaní výchovní
pracovníci zabezpečují výchovu, studijní dohled a nabídku zájmových aktivit.
Ubytovaní žáci mají k dispozici společenskou místnost s televizí a počítačem. Zde
probíhá i zájmová činnost, hrají se společenské hry aktivity, tik tak bum a probíhají soutěže
v elektronických šipkách.
Na patře nechybí ani vybavená kuchyňka s elektrickým sporákem, mikrovlnkou a
ledničkou. Zde si na své přijdou mlsné jazýčky ubytovaných při odpoledním kuchtění, kdy si
připraví a upečou něco dobrého na zub.
Pro sportovní vyžití slouží školní tělocvičny. Zde se plně vyřádí a vybijí svou
přebytečnou energii při sportovních aktivitách. Pro studenty jsou rovněž pořádány přebory
domova v badmintonu a stolním tenise.
Střední odborná škola zajišťuje pro studenty celodenní stravování (strava 6x denně) za
100 Kč na 1 den, platba je podle pracovních dnů v měsíci. Poplatek za ubytování činí 900 Kč
za měsíc.
Žáci přijíždějí na DM v neděli od 18-21 hod. nebo v pondělí ráno.
Během týdne přicházejí na DM ve 13.30 hodin. Pokud je vyučování ukončeno dříve,
mohou využít školní knihovnu nebo prostory ve vestibulu.
V pátky opouštějí DM ihned po skončení vyučování.
A jak se cítí naši „internátníci“, s čím jsou spokojeni a co jim chybí?
J. Palička: „Ubytování na Domově mládeže je trochu v retro stylu, ale to nevadí.
Máme tu dvě paní vychovatelky, které se o nás starají. Když jsme hodní, tak nám udělají
k snídani kakao. Každou středu chodíme do tělocvičny, kde hrajeme fotbal. A zbytek volného
času věnujeme přípravě na vyučování – přece jenom je maturita za dveřmi.“
B. Czech: „Jsem nadmíru spokojen, nic mi nechybí ani nevadí. O všem se dá vždy
domluvit, mám celkem dost prostoru k realizaci svých zájmů. Máme super zajištěné
stravování – od snídaně, přes dvě svačinky, oběd a teplou večeři. Jen nějakou sladkost si
musím koupit sám.“
Bc. Jarmila Krzyžanková, Mgr. Helena Haltofová
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Tak to u nás chodí 
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