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Závěr školního roku
Závěr školního roku bývá ve znamení různých turistických vycházek a výletů, které umožňují lepší
poznání třídních kolektivů, ale i blízkého či vzdálenějšího okolí.

22.6. - skupina IN 1 a OK 1 se vypravila po stopách vodních zdrojů.
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Exkurze na Ostravské univerzitě - OV Art of Science 2016 – třída EL3A
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Řemeslný den 2016
Oslavy 80 let naší školy pokračovaly dne 23. září na prostranství před kulturním domem v Třinci.
Tentokrát pedagogové se svými žáky připravili malou ukázku toho, co se na škole učí a jaké
dovednosti lze získat.
Byly zde k vidění stánky, ve kterých zástupci jednotlivých oborů v doprovodu učitelů
představovali výsledky své práce. Byli k vidění například roboti vytvoření za pomoci pana učitele
Zdeňka Šestáka nebo autíčko s vodíkovým dobíjením s pomocí mistra Bohuslava Cyrana.
Zajímavý byl hokejový stánek a pozornost poutaly dovednosti studentů oboru kuchař-číšník.

Akci podpořily i dceřiné firmy Třineckých železáren, např. Kohut Třinec. V jejich stánku si děti
mohly vyrobit stojan na tužky ve tvaru slona, jenž byl původně vypálený na laserovém palicím
centru.
Co se týče návštěvníků, tak jsme zde mohli vidět většinou děti ZŠ s učitelkami, ale byli zde i
pamětníci – bývalí zaměstnanci školy nebo bývalí žáci, kteří si se zájmem prohlíželi expozice a
vzpomínali na uplynulá léta strávená na škole.
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Děti asi nejvíce zaujalo autíčko mistra Cyhana a hokejový stánek. Nejčastěji jsem se dotazoval
osmáků z 6. ZŠ v Třinci a většinou se jim akce moc líbila, zejména hry, které pro ně připravili
učitelé a mistři. Dále vypověděli, že na střední školu ještě nemyslí, takže neví, jestli půjdou na naši
školu nebo na jinou. Každopádně se podle dětí moc líbil i stánek s koktejly.
Součástí Řemeslného dne byla expozice ve vestibulu Kulturního domu, připomínající historii
školy. K nahlédnutí byly i nejstarší školní kroniky, ve kterých si pamětníci s nostalgií zalistovali.
Přišly se podívat i dvě bývalé kuchařky. Vzpomínaly na staré dobré časy ve škole, kdy vařily pro
300 lidí denně, bez přístrojů a k tomu na tři směny. Také zmínily, kolik zážitků měly s učni naší
školy, vzpomínaly na skupinu vietnamských učňů, na jejich oslavy nového roku nebo na hostinu,
kterou pro ně Vietnamci připravili. Tato škola pro ně hodně znamenala.
Na závěr bych chtěl poděkovat i panu řediteli a panu moderátorovi, kteří mi velmi pomohli zjistit
některé podstatné informace, bez kterých by tento článek byl neúplný.
Gabriel Mazur, EL2, upraveno
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Foto: Václav Mikler
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Celebrita u nás
Naši školu ve čtvrtek 15. září poctil svou návštěvou ministr financí
a 1. místopředseda vlády ČR Andrej Babiš.
Po krátkém uvítání panem ředitelem se ministr financí představil
a žáci oborů Elektrotechnika a Hutník operátor mohli v aule školy
podiskutovat s významným představitelem dnešní politiky. Více
než hodinu žáci pana ministra zasypávali otázkami, na které pan
Babiš odpovídal.
Žáky mezi jinými zajímalo, jestli bude mít Česká republika v
dohledné době euro, jak budou vypadat důchody, důvod a řešení imigrační krize v Evropě, proč
Němci mají mít zásoby potravin na 10 dní, zda Čína ohrozí Třinecké železárny a jestli jsou mzdy
u stejných profesí v Praze vyšší než v Moravskoslezském kraji. Také je zajímala negativní kritika
v novinách ohledně Čapího hnízda, obvinění z údajné spolupráce se Státní bezpečnosti a důvody
rozhodnutí pana ministra, proč šel do politiky a zda chce v politice i nadále pokračovat.
Jelikož jsem jako redaktor časopisu pokládal panu ministrovi otázky, zjistil jsem se i to, že pan
Babiš je mimo politiku člověk jako já a naši žáci. Kdysi to měl těžké a vypracoval se v podstatě
z ničeho na současnou pozici ve vládě. To ukazuje na to, že i žáci střední školy z Třince mohou
jednou být obletovanou osobou s respektem na vyšších místech. Každý z nás ať už elektrotechnik
pod vedením kabinetu elektrikářů, tak i kuchař-číšník, který pravidelně pomáhá v jídelně.
Každý z Vás, malý nebo velký, silný nebo slabý, může být v budoucnosti NĚKÝM. Stačí jen chtít
a dát do toho každodenní snahu a jít si za tím jako za kořistí. Tak do toho dejte všechno. Jste zatím
jen (ne)obyčejní študáci, co si myslí, že školu nepotřebují. Pletete se. Škola je vaše budoucnost a
taky příležitost. Můžete si, že školy udělat základ, že kterého budete později stavět budovu svojí
kariéry a záleží jen na Vás, jestli budete stavět na chatrných základech, nebo se do toho vrhnete
po hlavě jako pan Babiš.
Nakonec bych chtěl zmínit otázku nejmenovaného člena třídy EL3. Ptal se pana ministra, kdo
dodává zbraně islámskému státu, za což si vysloužil velmi slušnou dávku smíchu nejen od Andreje
Babiše, ale i pana ředitele, přítomných učitelů, ochranky a všech přítomných žáků zdejší školy. Na
to pak dostal velmi jednoduchou odpověď: „Nevím.“
Gabriel Mazur, EL2
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Bezpečnost, bezpečí, zabezpečení naší školy
Vážení studenti,
v loňském roce jsme zateplovali školu, což přineslo její
„otevření“ a snížení bezpečnosti. Došlo k ohrožování žáků
osobou pod vlivem drog, k potulování cizích osob po škole,
k hromadnému vykradení šatních skříněk, ztrácení věcí ze
šatních kójí a další.
Z těchto důvodů jsme zavedli od 1. 9. opatření pro zvýšení bezpečnosti.
Určitě jste zaznamenali novou funkci našeho pana školníka, který otevírá dveře až v 7:30 a spolu
s vyučujícími dohlíží na vstup žáků. Zrušili jsme nehygienické šatny ve sklepě – tzv. šatní kóje.
Šatní skříňky nejsou otevřeny po celou dobu výuky. Z bezpečnostních důvodů jsme omezili volný
přístup do školy a byly Vám vydány průkazky, které předkládáte pracovníkům security při
příchodu na pozdější výuku. Opatření se dotkla i učitelů, kteří se při vstupu identifikují vstupním
čipem. Návštěvy jsou zapisovány do knihy a čekají na vrátnici.

Všechny novoty v životě přinášejí negativní emoce, kritiku a
ani zvyšování bezpečnosti školy nebylo výjimkou. Některým
vadí, že se škola otevírá až v 7:30. Věříme však, že využijete
možnosti počkat u vrátnice školy č. 1. Čekání si můžete zkrátit
návštěvou školní kantýny, snídaní či popovídáním si
s kamarády.
V loňském roce se žáci z bezpečnostních důvodů nepřezouvali a po opětovném zavedení a
důsledné kontrole se i zde snesla kritika. Školu máme opravenou a každý rok se do ní vkládá
mnoho finančních prostředků a také lidského úsilí. Rádi bychom, aby zůstala krásná co nejdéle a
abyste nevzpomínali na kusy bláta na chodbách, třídách a špinavé zdi, které jsme tady měli loni.
Návleky a jejich nabídka byla myšlena jako doplňkové řešení. Nenapadlo nás, že se Vám zalíbí
natolik, že až zvýšení ceny na Kč 10,- Vás přinutí zajít si do šatny pro přezůvky . Získané
finanční prostředky využijeme k nákupu nových knih do naší školní knihovny. O jednotlivých
zakoupených titulech Vás budeme informovat.
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Věříme, že se návleky brzy stanou neprodejným zbožím a dáte přednost suchým, měkkým a
pohodlnějším přezůvkám.
Uvědomujeme si, že existují další možnosti, jako jsou kamerové systémy, dveře na kódy a další
různé způsoby, jak zabezpečit školu. Věříme, že se nám podaří tyto zabezpečovací prvky získat
prostřednictvím projektu. Snad se nám to povede a naše přání se stane skutečností.

Závěrem budeme rádi, když i Vy svým jednáním zvýšíte bezpečnost ve škole a v případě nebezpečí
informujete učitele, případně vedení školy. Veškeré nápady z Vaší strany jsou vítány. Bezpečná
škola je určitě přáním nás všech.
Za vedení školy Mgr. Jana Lysková (zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování)

10

Relaxační místnost
Začátek školního roku byl zpříjemněn otevřením nově zřízené relaxační místnosti neboli zkráceně
relaxačky. Nápad s jejím zřízením přišel na začátku minulého školního roku. Poté bylo chvíli ticho,
aby se mohla představa usadit a vyvrbit a v pololetí s velkou podporou vedení se začala měnit
myšlenka v realitu. Abychom nic nepodcenili, tak jsme se ještě před zahájením rekonstrukce byli
inspirovat v již fungujících relaxačních místnostech v Karviné a ve Zlíně.
Se začátkem 2. pololetí minulého školního roku tak začala celková proměna učebny č. 32. Bylo
potřeba celou třídu vystěhovat, odstranit staré linoleum, položit nový koberec, zapojit
multimediální techniku, vybavit místnost nábytkem a pomůckami a v neposlední řadě i vymalovat.
Díky tomu nám vznikla na zadní stěně místnosti duha, ke které bylo pověšeno keramické sluníčko,
jež naše škola získala jako odměnu za uspořádanou sbírku pro školu v Křinci, a tak už nám nic
nebránilo začít relaxačku naplno využívat.
Místnost je propojená s přilehlým kabinetem průchozími dveřmi. Na místě bývalého kabinetu je
nyní zřízen prostor pro čtenářské dílny, které fungují na škole v rámci hodin češtiny. V relaxační
místnosti nenajdeme klasické školní lavice ani židle. Sedí se zde na sedacích pytlích a polštářcích
na zemi v kruhu. Místnost je vybavená dataprojektorem, počítačem s připojením na internet,
tabulí. Dále tu můžeme poslouchat relaxační zvuky přírody, sledovat promítání uklidňujících
světelných obrazců na stěně nebo si dopřát aromaterapii. Všechny naše smysly zde budou
zapojeny. Jak už samotný název napovídá, relaxačku jde využít k odpočinku jako takovému, dále
k třídnickým hodinám, k zážitkové výuce nebo všude tam, kde potřebujeme, aby žáci měli k sobě
blíž a viděli jeden na druhého. Místnost je určená především pro práci se třídou. Mohou jí využívat
i školští poradenští pracovníci – školní psycholog, výchovní poradci, speciální pedagog nebo
metodik prevence. Žáci těch tříd, které sídlí na stejném patře, na kterém se nachází relaxační
místnost, si v ní mohou odpočinout i v době velké polední přestávky. Probíhají zde i pravidelná
setkávání skupinky vyučujících.
Snad bude relaxační místnost dlouho a dobře sloužit všem žákům a i pedagogům pro zpříjemnění,
zpestření a obohacení výuky.
Ester Sikorová, školní psycholožka
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V letošním školním roce žáci 1. a 2. ročníků tříletých oborů využívají relaxační místnost
v hodinách českého jazyka. Probíhají zde čtenářské dílny. Žáci si mohou půjčit ke čtení knížku ze
školního fondu nebo si přinesou svou knihu z domova.
Přečtěte si hodnocení učebny z pohledu žáků:
„Učebna je pěkná. Sedací pytle jsou příjemné, ale mohlo by jich být více. Čte se tady dobře.“
(třída ES 2)
„ Učebna se nám líbí. Pracuje se nám tam lépe než ve třídě. Dobrý výběr knížek. Chtělo by to
koupit více sedacích pytlů.“ (třída HT 2)

Mgr. Milada Šupíková
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Adaptační kurzy 2016
Začátek měsíce září byl na naší škole opět ve znamení adaptačních kurzů, a to konkrétně
v termínu od 5. 9. do 16. 9. Stejně jako i v předešlých letech se jich zúčastnili studenti všech
prvních ročníků se svými třídními učiteli a učiteli odborného výcviku. Místem konání se stala
nýdecká chata Hluchová, kde na studenty čekal program připravený týmem ve složení: Mgr. Ester
Sikorová, Mgr. Jana Boučková a Mgr. Tomáš Sikora.

Hrajeme si a poznáváme se.
Několika účastníkům adaptačního kurzu jsme položili tři zvídavé otázky:
1. Co na adaptačním kurzu hodnotíš kladně?
2. Je něco, co bys pro příště změnil?
3. Na stupnici 1 – 5 adaptační kurz oznámkuj.
13

Jakub S.
1. Kladně hodnotím to, že jsme se s třídou více poznali. Společně jsme hráli hry a
se.
2. Neměnil bych nic, všechno bylo super.
3. Adaptační kurz hodnotím známkou 2.

bavili

Kryštof E.
1. Dobré hry a soutěže. Dobře jsme se jako třída poznal a byla sranda.
2. Dal bych možná více volného času, ale jinak to bylo super.
3. Adaptační kurz bych hodnotil známkou 2.
Anonym
1. Dobré bylo, že jsme venku opékali párky, hráli fotbal a různé hry. Taky byl dobrý přístup
učitelů.
2. Nic bych neměnil, adaptační kurz se mi líbil.
3. Známka: 1.
Anonym
1. Opékání párků, dobrá atmosféra, výborná strava.
2. SIGNÁL!!!
3. Tento kurz hodnotím známkou 2.
Anonym
1. Byla tam celkem sranda, taky tam byla dobrá parta.
2. Změnil bych chatu, protože byla daleko a nikomu se tam nechtělo.
3. 2
Anonym
1. Líbilo se mi, že jsme se spolu více seznámili a taky, že jsme dělali různé aktivity.
2. Změnil bych čas budíčku. Místo v 7:30 – v 10: 00.
3. Hodnocení 1-2.
Anonym
1.
Všichni jsme se dobře
seznámili a dobře jsme si
zahráli fotbal.
2.
Změnil bych večeři.
3.
Hodnocení: 2.
Týmová spolupráce

Mgr. Andrea Ruszová
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Utužování kolektivu v Žiaru
Žáci 3. a 4. ročníků měli letos možnost zúčastnit se sportovně turistického kurzu, který proběhl
v rekreačním středisku Třineckých železáren v Žiaru.
Prostředí podhůří Západních Tater – Roháčů skýtá nepřeberné množství zajímavých turistických
výletů a nabízí úchvatné pohledy na okolní krajinu. Toho si byla vědoma čtyřicítka našich
studentů, kteří pod dohledem zkušených pedagogů vyrazila 10. října tohoto roku právě zde.
Nejpočetnější skupinu tvořili studenti 4. ročníku oboru elektrotechnika, kteří si uvědomili, že mají
poslední možnost zažít v kolektivu třídy něco neopakovatelného, co jim zůstane v paměti navždy.
Také oni se rádi podělili se svými postřehy z pobytu v Žiaru. Ptali jsme se na cestu, ubytování,
jídlo, program a celkový dojem.

Chata Protež - tady jsme bydleli a odtud vycházeli na túry.
Cesta byla náročná a zdlouhavá. Kvůli stavbě nového obchvatu trvala poměrně déle než obvykle.
Ubytování příjemně překvapilo, postele se zdravotními matracemi, na každém pokoji nové
záchody a sprchy, k tomu pěkný výhled z okna na hory a okolní les.
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Hned první den jsme vyrazili na Žiarskou chatu. Bylo to sice jen 6 km, ale výškový rozdíl přece
jen udělá svoje. Zamlžené hory, místy nešlo vidět ani na dva metry daleko. Čím výš jsme byli,
tím víc bylo chladno a přibývala sněhová pokrývka.
Následující den jsme vyrazili na Žiarské sedlo, tam už bylo sněhu po pás.
Třetí odpočinkový den pro nás učitelé připravili vědomostní a zároveň sportovní soutěž. Cílem
této hry bylo nasbírat co nejvíc mincí.
Čtvrtý den jsme plni síly vyrazili na třetí, nejnáročnější túru na horu Baranec. Většina z nás to
vzdala v polovině cesty z důvodu vyčerpání a velmi špatné viditelnosti. Ale na několik vytrvalců,
kteří došli až na vrchol, čekalo nesmírné překvapení – modrá obloha a kousek pod nohama mraky.
Byla to nádhera!
Turistický kurz dopadl ku podivu velmi úspěšně, všichni jsme ve zdraví přežili a vrátili se s plnou
hromadou zážitků.
Michal Konderla, EL4B

Zima a mlha na Žiarské chatě – a přece jsme došli!
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Cesta byla pohodlná, až na zácpy, které se tvořily před Čadcí. Ubytovali jsme se do dvou chatek.
První se jmenovala Protež a druhá Krokus., ve které jsem se ubytoval se svým spolubydlícím.
Vstávali jsme cca v sedm hodin. Na půl osmou jsme měli snídani a po kratší pauze byl sraz před
chatkou a vydali jsme se na nějakou túru. Noční klid nastal ve 22:00 hodin.
První den byla krátká procházka na Žiarskou chatu. Druhý den byla podstatně delší túra, kdy
jsme se vydali na Plačlivé sedlo. Třetí den byl odpočinkový, ten jsem se svými přáteli strávil
hraním tenisu. Čtvrtý den byla nejdelší túra na Baranec. Já osobně jsem tuto horu zdolal.
Ve středu jsme měli přednášku pozvaného člena horské služby, kde jsem se dozvěděl nějaké
zajímavé informace.
Tento kurz hodnotím jako velice zábavný a vydařený.
Marek Szpyrc, EL4B

Zimní zátiší
Mgr. Helena Haltofová
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Exkurze na Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2016
Žáci třídy OK1 a OK2 dne 4. 10. 2016 navštívili Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně
pod dozorem pedagogů Marie Kisielové, Mgr. Martina Przybyly, Ing. Josefa Čmiela a Ing.
Kateřiny Ondraszkové.
Je to nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě s velmi vysokou návštěvností a
odborností. Zastoupeny jsou zde všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického
průmyslu.
Hlavním tématem MSV byla průmyslová automatizace, prezentace měřicí, řídicí, automatizační
a regulační techniky zahrnující všechny obory veletrhu. Obor elektronika, automatizace a měřicí
technika je po obráběcí technice a materiálech a komponentech ve strojírenství třetím
nejobsazenějším specializovaným celkem MSV. Součástí veletrhu byl špičkový doprovodný
program odborných konferencí, seminářů a workshopů na aktuální technická, obchodní a
ekonomická témata.
I přes nepřízeň počasí prohlídka proběhla bez jakýchkoliv problémů. Určitě byla výstava pro
všechny přínosem v dalším odborném vzdělávání a pohledu na vývoj ve svém oboru.

A jaké byly dojmy našich žáků? Odpovídali žáci třídy
OK 1:
„Na veletrhu se mi líbily nové soustruhy, roboty a 3D
tiskárny i různé obráběcí stroje.“
„Byla dost zima a zataženo.“
„Bylo tam hodně soustruhů a fréz, takže vím, co mě už
čeká na praxi.“
„Bylo tam hodně stánků s občerstvením.“
Ing. Kateřina Ondraszková
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Bylo celkem chladno, zima až za ušima.

Stroje a technologie 21. století.
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Studenti opět darují krev
Již potřetí se žáci naší školy zúčastnili dobrovolného darování krve v Nemocnici Třinec, p.o. na
Sosně. Je škoda, že z původního počtu 29 nahlášených žáků se jich nakonec dostavilo „jen“ 24.
Na místě však vše proběhlo bez komplikací, nálada byla výborná, o čemž svědčí úsměvy na tvářích
našich dárců. Žákům děkujeme za jejich postoj a zodpovědný přístup k této akci a budeme se těšit
na jejich další účast zase za čtyři měsíce.
Celá akce proběhla 4. října 2016.
Dárcovství se zúčastnili tito žáci:
Fusiková Romana (KU3), Heczko Radek (SM3), Bilko Dominik (SM3), Čmiel Aleš (OK3),
Ptošek Michal (OK3), Sršeň Jakub (OK3), Bojda Dalibor (HT3), Swierczek Marek (HT3), Kubík
Vojtěch (IN3), Tomšů David (EL3), Wicherek Ondřej (EL3), Marszalek Filip (EL4A), Przybyla
Jan (EL4A), Marosz Vít (EL4A), Szotkowski Jan (EL4A), Cichy Jan (EL4A), Brozda Radek
(EL4A), Sikora Adam (EL4A), Bielesz Jan (EL4A), Pilch Lukáš (HO4), Bednár Lukáš (HO4),
Hlavačka Jan (HO4), Kubisz Denis (HO4), Jursa David (HO4).
Mgr. Petra Widenková, upraveno

Přípravná místnost
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Je to fajn, užíváme si to…
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Našim dobrovolníkům jsme po akci položili pár otázek:
1) Co nebo kdo tě k dárcovství krve přivedl?
2) Musel jsi podstoupit nějaká speciální vyšetření před tím, než jsi krev mohl darovat?
3) Pokolikáté si se stal dárcem krve?

Jan H.
1) No, byla to vlastně učitelka, která nám přišla nabídnout možnost darovat krev.
Samozřejmě jako správného žáka mě napadlo volno ze školy. Později jsem ale
vyhodnotil, že můžu někomu pomoct, nebo dokonce zachránit život.
2) Na začátku jsme odevzdali jen krev a moč pro běžné vyšetření.
3) Bylo to pro mě poprvé, ale chystám se krev darovat znovu.

Lukáš P.
1) K dárcovství mě přivedl hlavně fakt, že je to pro dobrou věc a také to, že mé okolí se
aktivně podílí na této smysluplné akci.
2) Pouze dotazník.
3) Toto darování bylo mou premiérou!

Denis K.
1) Vidina toho, že mohu pomoct.
2) Ano, museli. Odběr krve z důvodu testu na různé nemoci, také test moči.
3) Toto bylo poprvé.

Mgr. Andrea Ruszová
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Lehkoatletická soutěž Corny – první letošní úspěch!
Začal nám nový školní rok a s ním také první sportovní soutěž.
V lehkoatletickém poháru družstev získalo 21. září 2016 naše školní družstvo i přes nepříznivé
počasí nádherné druhé místo a tímto naši hoši vybojovali pro školu krásný stříbrný pohár.
Je velká škoda, že jsme nebyli kompletní, avšak i tak patří velká gratulace všem, kteří nás úspěšně
reprezentovali.
Naše družstvo: Jakub Konderla - EL1, Sergej Tkač - IN1, Filip Szotkowski - HO2, Ondřej Zawada
- SM3, Břetislav Dudzik - ES3, Jakub Zogata - ES3, Jakub Gorný - HT3, Lukáš Kantor - EL4B,
Marek Czeczotka - EL4B.
Mgr. Petra Widenková
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Přespolní běh
Žáci SOŠ TŽ opět vzorně reprezentovali školu na OK v přespolním běhu, když v silné konkurenci
podlehli pouze kvalitnímu družstvu Gymnázia Třinec a obsadili krásné druhé místo a v
jednotlivcích doběhl třetí Marek Czeczotka. Akce proběhla 29. 9. 2016 v Třinci.
Školu reprezentovali:
Marek Czeczotka /EL4B/,
Sergyi Tkač /IN1/, Jakub Konderla /EL1/,
Jan Cienciala /EL3/, Radim Sliž /HT1/.
Zdeněk Dembinný

Exkurze do firmy Nehlsen

V tomto školním roce proběhly v období od 12. 10. 2016 do 21. 10. 2016 exkurze do fy Nehlsen.
Exkurzí se zúčastnily třídy MC1, EL1, ES2, OK2 a KU2. Žáci byli seznámeni s činnosti fy
Nehlsen, viděli na vlastní oči, co se dále děje s odpady z města Třince a z okolí. Uvědomili si,
kolik odpadů vyprodukují občané a firmy z okolí a také se dozvěděli, co se dále děje
s recyklovatelným odpadem.
Firma Nehlsen nabízí občanům bezplatný odběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu, na
kompostárnu je možno odvést jakýkoli biologický odpad, který slouží k výrobě kompostu
v kompostárně.
Ing. Šárka Simandlová
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Elektrotechnici nezklamali
Počátkem října 2016 odjeli dva studenti 4. ročníku oboru elektrotechnika Marek Janiczek a Filip
Walczysko na soutěž v logistice a spedici do Zdzieszowic na zdejší družební školu.
Celá soutěž probíhala v polském jazyce. Naši studenti, aniž bylí znalí této problematiky, skončili
celkově na třetím a čtvrtém místě. Zase se projevila schopnost našich žáků se přizpůsobit prostředí
a uspět.

Mgr. Michal Bulawa
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Studenti píší…
V jednom loňském čísle jsme měli možnost přečíst několik básní o lásce, které napsali naši studenti.
V této tradici pokračujeme, ale tentokrát přinášíme příspěvky absolventa naší školy Radima
Andryse. První tři básničky věnoval dívce Haně, ostatní Adél.
Nejistá
Jak ve vyprahlé pustině cítí se,
neb ona myslí, že nemilujem se.
Jak moc on miluje ji,
ví,
neb zatím jí
nepoví.
Nepoví, jak moc miluje chvíle s ní.
Nepoví, jak se mu o ní stále sní.

406 kilometrů daleko
Tvé oči mě vždy uchvátí!
Jak zlobit bych se-mohl?
Láska naše se mnou se neztratí!
Jak bych ti po-mohl?
Ptám, sám sebe se ptám,
na víc jsem se nez-mohl.
Znám, tolik tě znám,
nepomoct jsem se pře-mohl.
Jistota rána

Tebe nechci se vzdát!

Však velká úleva
s polibkem ranním se dostaví,
ta na rtech lásky poleva,
co v srdci se roztaví.
Ten polibek,
jenž mou lásku ti dokáže!
Ten polibek,
jenž zle smýšlet ti zakáže!
Ten polibek na vlásky,
který už ti chci dát.
Ten polibek lásky,
co řekne:
26

My se známe?
Potkal ji,
třikrát znal ji.
Teď už zná ji,
ano ji.
Ji jež rád má,
a s úsměvem vidí.
Ji jež teď zkoumá,
tak proč se tak diví.
Překvapení
U vlaku čekala.
Sedm minut ji to stálo.
Za báseň říkala...
Stačí jí prý tak málo.
Polibek dala mi,
pak ještě objetí.
S úsměvem popřála,
„jen“ dobré dojetí.
***
Roztomilá když schovává se,
(pod bílým peřím).
Krásná když předvádí se,
(tancem, zatímco ležím).
Když se zrána na mě koukne,
jako bych snil dál.
V srdci mi navíc bouchne,
kéž bych ji jej vzal.
Schoval bych ten pohled do sklenice.
Bych nebyl smutný, už nikdy
více.
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Třinecké Filmové babí léto
Tradičně, jako každým rokem, se žáci Střední odborné školy Třineckých železáren studijních
ročníků zúčastnili promítání filmů v třineckém kinu Kosmos. Projekce proběhla 5. října 2016
v dopoledních hodinách.
První film Muzikál aneb Cesty ke štěstí vypráví o třídě pražské konzervatoře, která dostane na
letním soustředění za úkol nazkoušet Starce na chmelu v původní muzikálové podobě. Přes
počáteční odpor se jim podaří nastudovat představení ve zmodernizované podobě. Ve filmu
jsou použity původní písně Starců na chmelu.

Psychologický horor Polednice je inspirován baladou K. J. Erbena a převeden do moderní doby.
Eliška s malou dcerkou se po mnoha letech vrací do rodné vesnice svého muže, aby se zde
pokusila o nový začátek. Kromě vlídného přijetí sousedů ji tu však čeká i setkání s místní
podivínkou, ženou, která ve své pomatené mysli vleče tíhu vlastního dávného neštěstí. Kritiky
k tomuto filmu byly vesměs příznivé.
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Zde jsou některé názory na film Muzikál od žáků:
„Film se zdá zpočátku vážný, ale
potom je energický a plný rytmické
hudby…Všechno dobře dopadlo a
představení se vydařilo…“
„Trochu mě zklamal ten konec,
protože

byl

zbytečně

urychlený…Mohli

by

moc
klidně

natočit pokračování…“
„Bylo to o talentovaných lidech,
kteří se připravovali na důležitý
Muzikál… Hodně se mi líbilo, že spolupracovali, až na jednoho hocha….“
A zde názory na film Polednici:
„Film se mi líbil, ale čekal jsem trošku zajímavější konec.“
„Film byl vcelku zajímavý a
kvalitně zpracovaný. Doporučil
bych ho ke zhlédnutí.“
„Film se mi líbil, byl zajímavě
zpracován. Ale na horor skončil
dobře. Zároveň bych chtěl říct, že
toto

hororové

provedení

Polednice bylo originální, protože
jsem si myslel, že Aneta na konci
filmu zemře.“
„Film byl docela dobrý a nebyl hororový.“
Mgr. Stanislav Mintěl
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Seznam filmů kina Kosmos

Doctor Strange
Studio Marvel uvádí film Doctor Strange
o světoznámém neurochirurgovi Dr. Stephenu
Strangovi, jehož život se změní po strašlivé
dopravní nehodě, která mu znemožnila
používat ruce. Když ho tradiční medicína
zklame, je Strange nucen hledat uzdravení a
naději jinde. A tak se vypraví na mystické,
odloučené místo známé jako Kamar-Taj. Brzy
zjistí, že Kamar-Taj není jen chrámem
uzdravení, ale i základnou pro boj s temnými
silami, jež chtějí zničit naši realitu. Zanedlouho si musí Strange – vybavený novými magickými
schopnostmi – vybrat, zda se vrátí k původnímu životu plnému bohatství a slávy, anebo se
všeho vzdá a bude bránit svět jako nejmocnější kouzelník ve vesmíru.
DNY: 3.-6.11. v 17:30

CENA: 150 Kč

JAZYK: CZ + 3D

DNY: 28.-30.11. v 17:30

CENA: 150 Kč

JAZYK: CZ

bez 3D

Zúčtování
Christian Wolff (Affleck) je matematický génius,
který má lepší vztah k číslům než k lidem. Pod
zástěrkou maloměstské účetní kanceláře pracuje jako
nezávislý účetní pro několik nejnebezpečnějších
zločineckých organizací na světě. S postupným
stahováním smyčky ze strany oddělení pro boj
s organizovaným zločinem ministerstva financí, v
jehož čele stojí Ray King (J. K. Simmons), Christian
přijme legálního klienta: dobře zavedenou společnost
zabývající se robotikou, ve které účetní (Anna
Kendrick) zjistila účetní nesrovnalosti ve výši miliónů
dolarů. Ale s tím, jak Christian rozkrývá účetní záznamy a přibližuje se k odhalení pravdy,
začíná v jeho okolí stoupat počet mrtvých.

DNY: 7.-9.11. ve 20:00

CENA: 110 Kč

JAZYK: CZ TITULKY
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Komici s.r.o.
Komická roadshow, jaká tady ještě nebyla! Knor,
Pavlásek, Kočičková, Matonoha, Nedvěd a Ruda z
Ostravy projíždějí republikou. Jejich standup show
plní ty největší sály. Film Juraje Šajmoviče Komici
s.r.o. The Tour je ale hlavně o tom, co se Komikům
po cestě přihodí a jací jsou mimo pódium. Knor,
jako impresário téměř zešílí, Pavlásek se stává
schizofrenikem, Kočičková prožije několik
orgasmů, Matonoha sice baví, ale strašně "prudí",
Nedvěd blbne lidi svou trapnou magií, Ruda z
Ostravy se zbaví osobnosti a bude z něj Michal Kavalčík. Prostě si uděláte v kině výlet s
Komiky s.r.o. tak, jak je neznáte, ani znát nemůžete. A nakonec přijde i tolik ojedinělý moment
v kinematografii. Protagonisté jsou konfrontováni se skutečným filmovým kritikem!
DNY: 14.-16.11. ve 20:00

CENA: 100 Kč JAZYK: CZ

Fantastická zvířata a kde je najít
Newt Scamander přichází do New Yorku se svým záhadným
kufříkem, ve kterém se nachází obrovská sbírka vzácných
magických tvorů z jeho cest kolem světa. Co se může stát, když se
nadaný britský kouzelník vydá do Ameriky a jeho zvířata uniknou z
kufříku?
WARNER BROS. STUDIO, PREMIÉRA 17.11.
DNY: 17.-20.11. ve 20:00

CENA: 150 Kč JAZYK: CZ + 3D

Sebevražedný oddíl
Je to dobrý pocit, být ten zlý... Dejte dohromady tým těch
nejnebezpečnějších superzločinců na celém světě, kteří si
právě kroutí své tresty, vyzbrojte je tím nejefektivnějším
arzenálem, který má vláda k dispozici, a pošlete je porazit
záhadnou nepřemožitelnou entitu.
DNY: 21.-23.11. ve 17:00

CENA: 110 Kč JAZYK: CZ

Kinokosmos.cz
Václav Mikler, EL3
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Školní knihovna nabízí
Školní knihovna, jež je otevřena po celý den školního vyučování, slouží pro všechny žáky a
zaměstnance této školy. Je zde možnost zapůjčení beletrie, odborné a naučné literatury.
Maturitní ročníky si mohou zapůjčit doporučenou četbu určenou k maturitě. Půjčování je
zdarma. Knihovna je vybavena počítači s internetem, žáci mají možnost tisku, kopírování,
zhotovení kroužkové vazby a laminování dokumentů za poplatek.
Letos v září již třetím rokem proběhla na naší škole burza učebnic, která je organizována školní
knihovnou. Učebnice, které už žáci nepotřebují, přinesou do knihovny a určí si cenu. Učebnice
se pak prostřednictvím burzy nabízejí nižším ročníkům. Burza má stoupající tendenci, letos se
celkem prodalo 63 ks. V případě větší nabídky by počet prodaných učebnic byl určitě ještě
větší. Jsou zde nabízeny jen učebnice, jež se na naší škole používají. Ve větší míře to jsou
učebnice angličtiny pro maturitní a tříleté obory, učebnice českého jazyka a literatury, fyziky,
matematiky a další. Největší zájem bývá o učebnice angličtiny. Ceny jsou přijatelné, u jazyka
to zpravidla bývá cena ani ne poloviční ve srovnání s kamenným obchodem. Cena se liší i dle
stavu nabízené knihy.
Zisk ze školní burzy byl využit na nákup dvou kusů nových knih do knihovny a to Harry Potter
a prokleté dítě.
Věra Klimková, knihovnice
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Chutně a čerstvě jen v naší kantýně

V letošním školním roce máme u nás v kantýně jednu
novinku, a tou jsou bagety. Čerstvé bagety! Tyto
bagety nám každé úterý a čtvrtek chystají dívky z
oboru kuchař/číšník. Bagety jsou nabízené cereální se
šunkou.
V kantýně jsou i obložené housky, a to šunkové nebo
sýrové. Cena bagety je 21 Kč a housky 16 Kč. Záruční
lhůta je dva dny, ale většinou z pultu zmizí hned. Žáci,
kteří nemají ve škole svačinu, si ji tak mohou za
rozumnou cenu koupit a navíc má obor kuchař/ číšník
na praxi co dělat.
Ondřej Gryga a Václav Mikler, EL3
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Perličky našich žáků – z hodin ZSP (obory tříleté i maturitní)
Karel IV. byl jednu dobu prezidentem Československa.
Mezi světová náboženství patří křesťanství, ateizmus…
Jaký svátek slavíme 8. května? První máj…
Co se událo 28. října? Proběhlo květnové povstání.
Vznik ČR – 1. 1. 1415
Inteligenci dělíme na: stupidní a normální.
Několik výroků o lidské paměti:
Paměť – člověk si něco v hlavě uschove a hned mu to vyjde z hlavy ven.
Bezděčná paměť – nemá začátek ani konec.
Úmyslná paměť - paměť, kterou bychom si měli opakovat, aby sme ji nezapomněli.
Druhy paměti: přemýšlivá – na přemýšlení; zapomětlivá – třeba báseň na zapamatování.
Druhy paměti: zapomětlivá a nezapomětlivá.
Láska - je to, jak se mají rádi 2 člověci.
Sexuální potřeby – patří k prvotním potřebám, protože když je neuspokojíme, může nás
rozervat.
O Evropské unii:
EU vznikla: v 18. století v Belgii; v Americe; v Bruselu r. 1738.
Cílem EU je sjednotit státy a zlepšit životo správu.
Hymnou EU je píseň Kde domov můj.
Mezi nejméně rozvinuté země patří Švýcarsko.
Charakteristika vyspělých zemí: mají rozvinutý zemědělský a sociální průmysl.
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O naší historii:
Která vojska okupovala ČSSR v r. 1968?
Rusko, Amerika; Německo a Rakousko – Uhersko.
Které velmoci uzavřely Mnichovskou dohodu?
Germanije, Rusko – Uhersko.
Jaké jiné označení použijeme pro masmédia? Nápověda – tři slova – zkratka HSP.
Třída: Hromadné – chvíli nic, pak dodali - sexuální pomůcky.

Mgr. Helena Haltofová, z poznámek Mgr. Jany Boučkové
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