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Přání do nového roku
Je zde nový rok 2017. Jistě, už jste slyšeli plno různých novoročních přání, nechci se
příliš opakovat. Ale přece – bude to rok pro řadu z Vás, studentů, v něčem přelomový.
Prváci budou ukončovat první pololetí svého prvního školního roku na střední škole,
třeťáci výučních oborů nakročili do roku, kdy získají tak důležitý výuční list, a čtvrťáci budou
zdolávat všechny překážky vedoucí k maturitnímu vysvědčení.
Ani ostatní žáci a studenti nebudou zahálet. Konec pololetí je za dveřmi, takže je třeba
ještě vylepšit, co se dá. Opravit špatnou známku z písemky, dát se vyzkoušet z učiva, na které
jste před Vánocemi neměli čas, dopsat chybějící písemky, odevzdat výkresy, laboratorní práce,
doměřit, co je třeba atd. atd. Je toho určitě dost.
Takže já Vám přeji, aby se vše podařilo splnit co nejlépe, abyste zažívali dny pokud
možno pohodové (i ty, kdy se budete učit), aby Vám sloužilo „zdravíčko“ a abyste měli kolem
sebe co nejvíce optimisticky naladěných lidí.
Za tým redakce Mgr. Helena Haltofová

Přes překážky ke hvězdám
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Byl jsem na konferenci
Dne 13. 9. 2016 se na naší Střední odborné škole TŽ uskutečnila konference na téma:
„Uplatnitelnost a podpora technického vzdělání inovativními metodami“. Jejím cílem bylo
představit projekty z oblasti výchovy a vzdělávání, které podpoří technické vzdělávání v
mateřských, základních a středních školách a v systému celoživotního vzdělávání s důrazem na
spolupráci se zaměstnavateli.
Představené projekty zdůrazňovaly důležitost začít s technickým vzděláním již v raném
věku – v mateřské škole vést děti k technice, zručnosti, tvořivosti, logickému myšlení a
týmové práci. Důležitá je kontinuita - technické vzdělání by mělo mít posloupnost a systém a
samozřejmě také oporu v zákonech, aby školy i firmy měly chuť spolupracovat a vzájemně se
doplňovat, to zdůraznil i p. Jiří Cienciala, zmocněnec vlády a nyní i senátor.
Jak postupovat dál v základních školách? Vést žáky k seberealizaci a profesnímu růstu,
zvýšit povědomí o technice a technických školách, například formou exkurzí do technicky
zaměřených firem apod.
Základní myšlenkou středoškolského vzdělání bylo Duální vzdělávání. Bylo
konstatováno, že pro zlepšení problémů nedostatku techniků je potřeba zvýšení povědomí o
technických oborech a zvýšení jejich atraktivity, resp. atraktivity budoucího povolání.
Další oblastí je celoživotní vzdělání. První částí je takzvaná Akademie mistrů. Shodli
jsme se, že i zde je co zlepšovat – zejména ve znalosti anglického jazyka.
Závěr bych rád převzal od p. Ing. Pavlíny Kaletové: „V ČR a SR je celá řada užitečných
projektů, které obohacují oblast celoživotního vzdělávání. Propojují různé cílové skupiny a
vedou k práci s potenciálem lidí uplatnitelných u různých zaměstnavatelů. Největší překážkou
je dobrovolnost celoživotního vzdělávání. Největším úspěchem projektů je, že se daří zapojovat
stále více lidí, kterým není lhostejný osobní růst, a chtějí dokázat měnit věci k lepšímu.“
Po konferenci přišly na řadu workshopy, ale nebyl jsem účastníkem ani jedné z nich,
přesto věřím, že i tyto workshopy mohly pomoci v hledání toho „pravého ořechového“ pro
danou osobu. Domnívám se, že konference měla velký úspěch a účastníci si vzali mnohé,
možná už dnes některé nápady praktikují.

Filip Walczysko, EL4B
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Best in English ?
Pro stovky českých, slovenských i evropských středních škol se středa 30. 11. 2016
nesla v duchu 6. ročníku mezinárodní online jazykové soutěže. Záštitu převzalo Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy ČR za pomoci zastupitelských úřadů i českých úřadů v
zahraničí. Hlavním organizátorem je nezisková společnost Institut rozvoje kompetencí ve
spolupráci s agenturou Czech – us, která už třináctým rokem umožňuje českým a slovenským
studentům a mladým lidem cestovat, pracovat a studovat v několika zemích světa. Pro studenty
a školy, které spíše zajímá jazyk německý, je také pořádána soutěž Němčinář roku / Best in
Deutsch.
„Na Best in English mě nejvíc baví, že ji můžeme libovolně rozvíjet nejen geograficky,
ale také různými návaznými projekty mezinárodní spolupráce. Nicméně hlavním cílem je, aby
soutěž studenty bavila a aby si uvědomili, jak je kvalitní jazyková výbava v dnešní době
důležitá,“ uvádí Jindřich Josífek, projektový manažer soutěže.
V minulém roce se soutěže zúčastnilo 10 985 studentů ve věku 15-19 let ze 479 škol a
19 zemí. Soutěž byla plně online a dostupná pro studenty i školy zdarma. Obtížnost testu byla
stanovena na úroveň B1- C1 a časový limit na vyplnění testu 60 minut. Nejmenší počet
účastníků z jedné školy byl stanoven na 10 osob, na naší škole se soutěže zúčastnilo 21 zájemců
různých oborů a ročníků. Vyhrává student s nejvyšším skóre, v případě rovnosti rozhoduje čas
dokončení testu.
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V současné době se výsledky zpracovávají, žáci obdrží informace o mezinárodních
výsledcích elektronickou poštou. Nejvyššího skóre na naší škole dosáhl žák Aleš Turoň ze třídy
EL3. Blahopřejeme. Nejlepší studenti očekávají zasloužené dárky v podobě mnoha věcných
cen, výherce obdrží poukázku na měsíční jazykový kurz ve škole v Kanadě. Pestrost témat,
nezjednodušené, ale zvladatelné poslechy jsou a mohou být motivací pro studenty k dalšímu
rozvoji.
Inspiraci k dalšímu jazykovému vzdělávání přeje Silvie Říčanová.
Postřehy a komentáře účastníků
Jsem celkem nadšený z toho, že jsem zjistil, kolik toho umím. Jsem rád, že jsem mohl po dlouhé
době něco zužitkovat z předmětu.
Gabriel Mazur, EL2
I feel like this test is a great way to know how good you are in English language, because it will
be needed in this world a lot. If you are able to speak fluently it will just add to your application
when you will be applicating for work. It's also great that the bestinenglish.org is going to work
more with the winners in the way that they will be giving out the Language courses and the
European Summer School courses. Personaly I would like to go there, but in that case, I would
need to be 1 year older and also, I would need to be on B1 level of English. That's what I am
not sure about, on what level of English am I? After all, I ended up better then last year in this
test achieving 90 points of 124, which is more than last years 81 points - Matěj Štrbáň, MZ3
Test byl poměrně těžký, ovšem ne úplně nesplnitelný. Mám z toho dobrý pocit.
Jiří Poljak, EL1
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Příběhy bezpráví
Letos v listopadu probíhal na více než šesti stech školách již 12. ročník projektu Příběhy
bezpráví – Měsíc filmu na školách. Zaměřuje se na aktuální témata novodobé historie a klade
důraz na život v totalitních systémech 20. století. Tento projekt vytvořila společnost Člověk
v tísni jako součást vzdělávacího programu Jeden svět na školách.
Akce se uskutečnila v aule školy SOŠ Třinec 25. 11. 2016 v prvních dvou vyučovacích
hodinách.
Týkala se tentokrát ožehavého tématu emigrace. Zúčastnily se třídy HT1, MZ3 a HO1. Po
úvodním slovu byl promítnut film Swingtime, ve kterém skvěle zahráli bratři Vladimír a Michal
Dlouhý. Snímek byl inspirován provokační akcí „Kameny“, ve které spolupracovníci StB
(Státní bezpečnost) na přelomu 40. a 50. let 20. století převáděli přes falešnou hranici uprchlíky
z komunistického Československa. Uprchlíci byli zatčeni a na dlouhá léta uvězněni.
Po filmu následovala beseda s třídou HO1 o filmu a problému migrace a emigrace
v minulosti a současnosti.
A toto jsou některé názory žáků třídy HO1 na film:
Závěr filmu mi připadal velice napínavý a zajímavý.
Tento film se mi celkem líbil, protože mám rád takovou
až vojenskou tematiku.
Film bych doporučil dětem i dospělým. Dávám 4,5
hvězdiček z 5.
Snímek byl o krizi migrace v polovině 20. století.
Film byl zajímavý, snažil se ukázat, jak vládli komunisté.
Jelikož vím, že film byl natočen podle
skutečné události, nechtěl bych v té době
žít. Lidé nemohli nikomu věřit a žili stále
ve strachu.
Herecké výkony, příběh a atmosféra byly
skvěle ztvárněny až k uvěření. Závěr byl
tragický, nečekaný a vynikající.

Mgr. Stanislav Mintěl
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Školní kolo Olympiády v českém jazyce
Letošní klání na poli české gramatiky a stylistiky proběhlo 29. listopadu na učebně číslo
22 v průběhu 2. a 3. vyučovací hodiny. Soutěže se zúčastnilo devět žáků ze sedmi maturitních
tříd, které měly teoretickou výuku.

Soutěž obsahovala část
gramatickou a slohovou.
V gramatické části dělaly žákům
problémy úkoly týkající se
syntaktické stránky textů (učivo 3.
ročníku). Mile překvapily některé
slohové práce, které reagovaly na
téma Nápis na zdi, což bylo téma
dost neobvyklé. Slohový útvar byl
libovolný.
Na prvním místě se shodným počtem bodů se umístil student třídy EL2 Gabriel Mazur
a maturant ze třídy EL4B Filip Walczysko. Oba postupují do okresního kola, které se koná
začátkem února 2017. Další místa obsadili tito studenti: Samuel Michalek (EL4B), Dominik
Szkucik (EL4A), Marek Waliczek (EL2) a Matouš Mitrenga (MC2).
Děkujeme všem za účast a nejlepším gratulujeme!

Mgr. Helena Haltofová
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Přemýšlej, kombinuj a vyhraj!
SUDOKU je mezinárodní hra, která nevyžaduje znalost jazyků, ale schopnost logického
myšlení. Od roku 2004 se stala celosvětovým fenoménem. Má dokonce i své mistrovství světa.
Mezi žáky naší školy se těší velké popularitě. Soutěžilo se i v první listopadový den. Do lavic
v aule školy usedlo 23 studentů ze 7 tříd, aby poměřili
svoje síly.

A konečné pořadí?
1. místo Michal Wojnar, EL 2
2. místo Radek Brozda, EL 4A
3. místo David Grabovský, EL 3
Na nepopulárním 4. místě se umístil Jiří Cieslar, EL 2 a 5. místo obsadil Josef Lasota, EL 4A.
Studenti na prvních třech místech dostali sladkou odměnu a Sudoku pro další trénink v řešení.
Budou také reprezentovat naši školu na soutěži v řešení SUDOKU v Havířově dne 16. 11. 2016.
Děkuji všem za účast. Vítězům gratuluji.

Mgr. Jarmila Hudcovská, upraveno

A kdo si chce vyřešit SUDOKU?
Tady je jedno z nich:
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Chvíle soustředění

Úspěšné trio
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SUDOKU očima účastníků
V aule naší školy proběhla dne 1. 11. 2016 soutěž SUDOKU pod vedením Mgr. Jarmily
Hudcovské. Dobrovolníci asi ze sedmi tříd s psacími pomůckami, konkrétně tužkou a mazací
gumou, se shromáždili o půl desáté na určeném místě a soutěž mohla začít.
Hlavním cílem všech bylo zdárně vyplnit co nejvíce možných SUDOKU za dobu hodiny a 35
minut. Během luštění bylo slyšet jen šustění papíru, přičemž se každý snažil ze sebe vypotit to
nejlepší. První, nejlehčí SUDOKU bylo spíše zahřívacím. Devět žáků zvládlo vyplnit dvě
SUDOKU a vrhli se na třetí, nejobtížnější, ale potýkali se s nedostatkem času. Nakonec zvítězili
ti s nejlepším časem druhého SUDOKU.
První tři byli oceněni diplomem a sladkou drobností, nepohrdli ani společnou fotografií. Touto
výhrou si zajistili (dobrovolný) postup do soutěže pro studenty SŠ v řešení sudoku v Havířově.
Jeden nejmenovaný účastník nám poskytl krátké interview.
Proč ses rozhodl zúčastnit?
„Soutěž byla přes výuku, takže jsem se chtěl ulít ze školy a zasoutěžit si.“
Jaké pocity tě provázely?
„Před začátkem určitě napětí z budoucího výkonu, ale při luštění spíše nervozita.“
Jak jsi předpokládal, že se umístíš?
„Co jiného než 1. místo.“
Je něco, co bys chtěl dodat na závěr?
„Příště snad budu lepší.“
Letošní soutěž SUDOKU je za námi, ovšem jistě není naposled, takže příště můžete být výherci
právě vy.
Jakub Raszka, EL2

Havířovské klání v SUDOKU
Výše zmiňované trio nejlepších řešitelů zápolilo šestnáctý listopadový den v Havířově.
Bojovalo se o tři nádherné dorty a pohár. SUDOKU se řešilo štafetově - první členové každého
družstva začali souběžně řešit zadání číslo jedna, po vyřešení pak ihned začal řešit druhý člen
zadání číslo dvě, stejným způsobem následoval třetí člen. Na vyřešení měli maximálně
dohromady 90 minut.
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Zase jsme si
museli nechat
zajít chuť!

Letos soutěžilo 18 družstev (4 družstva byla diskvalifikována) a naše družstvo se umístilo na
pěkném 9. místě. Dort jsme tedy ani letos nezískali. Třeba příště....
Mgr. Jarmila Hudcovská

Ale aspoň jsme si zasoutěžili!
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Myslí nám to!
Šachy jsou považovány za královskou hru. Uspět znamená mít trpělivost a slušnou dávku
logického myšlení a kombinatoriky. A to má řada našich studentů a učňů, kteří se 16. listopadu
2016 zúčastnili mezinárodního šachového turnaje pro studenty SŠ.
Klání proběhlo v Čadci za účasti družstev z Polska a Slovenska. Bojovalo se o pohár a ceny.
Šachy se hrály na 10 minut a bylo vidět, že nikdo nechce dát nic zadarmo. Naši kluci bojovali,
seč to šlo, a nakonec se naše družstvo se umístilo na pěkném 4. místě.
Šachisté zde získali cenné zkušenosti z oblasti taktiky a seznámili se s žáky jiných středních
škol. Součástí akce byla i prohlídka
technické školy v Čadci.
Mgr. Karel Vejmola, upraveno

Jde to, ach jde! Jen každý hleď
k vlastnímu dobře jádru! (J. V.
Sládek)
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Soutěž v komunikačních dovednostech
Víme, že v mnoha případech umění se domluvit, komunikovat s lidmi je důležitým
předpokladem našeho úspěchu. Abychom podpořili tyto dovednosti, uspořádali jsme první
soutěž v komunikačních dovednostech určenou pro tříleté obory.
Nebylo jednoduché přesvědčit naše žáky o účasti v soutěži. Do poslední chvíle jsme
trnuli, kolik soutěžících přijde a zda vůbec soutěž proběhne. Nakonec žáci přišli a mohlo se
začít.
Učebna č. 22, den 13. prosince, 5. a 6. vyučovací hodina. Ve třídě sedí porota – Mgr.
Andrea Ruszová, Mgr. Milada Šupíková a Ing. Radka Rucká. Postupně vystupuje 7 žáků
tříletých oborů, kteří mají v sudém týdnu výuku: Lukáš Sabela OK 2, František Urbanczyk ES
2, Patrik Anděl HT 2, Adam Kotas SM 3, Aleš Čmiel OK 3, Tomáš Šteffek ES 3 a Dominik
Sikora IN 3.
Jsou daná tři témata: Jak jsem strávil(a) prázdniny, Můj koníček a Moje ideální Vánoce.
První soutěžící mají ještě trému, ale postupně se uvolňují a hovoří nad očekávání velmi dobře.
Hodnotí se: dodržení tématu, čas, struktura, obsah, spisovnost, srozumitelnost a celkový dojem.
Porota má nelehký úkol, protože všichni by si zasloužili zvítězit. Nakonec bylo
rozhodnuto o pořadí takto:
1. místo - Tomáš Šteffek ES 3
2. místo - Dominik Sikora IN 3
3. místo - Adam Kotas SM 3.
Tito tři žáci obdrželi za své výkony diplom a sladkou odměnu.

Ještě chvíli a mám to
za sebou!
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Soutěžící a vítězové
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Mladý barman – „O pohár starosty města“
Prosinec je tradičně měsícem, kdy se v Českém Těšíně na Albrechtově SŠ koná soutěž
mladých barmanů „O pohár starosty města“. Té se zúčastnila i naše děvčata pod vedením Mgr.
Jany Strumienské.
Letos bylo na startovní čáře 25 barmanů ze tří českých a čtyř zahraničních škol.
Konkurence velká.
Úkolem bylo připravit tři porce míchaného nápoje dle vlastní receptury v časovém
limitu 7 minut dle pravidel CBA. Přísná porota a veliká nervozita udělaly své.
Ve výsledku se naše Emílie Kominářová umístila na 10. místě a Sandra Seginová
obsadila 13. místo.
Soutěž děvčata hodnotí velmi pozitivně a chtějí se zúčastnit i další soutěže.
P. S. Soutěžní drinky bylo možno ochutnat na DOD ve dnech 24. 11. a 7. 12. 2016.
Mgr. Strumienská Jana, upraveno Mgr. Helena Haltofová

Naše soutěžící
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Stříbrní volejbalisté
Výborné sportovní výsledky žáků naší školy jsou všeobecně známé. Nikoho proto nepřekvapí,
že získali další zářez na pažbě sportovních úspěchů.
Tentokrát uspěli 3. listopadu v mezinárodním volejbalovém turnaji ve Skoczowie, když
vybojovali krásné druhé místo v konkurenci polských, slovenských i českých družstev a
potvrdili tak, že sport k naší škole prostě patří.
O výborný výsledek se zasloužili žáci z těchto tříd:
EL2 - Marek Juřica, Filip Rusnok, Marek
Waliczek, EL4A - Adam Sikora, EL4B - Adam
Drong, MZ3 - Denis Nieslanik, MC1 - Michal
Szkatula, EL1 - Ondřej Karpecki.
Zdeněk Dembinný, upraveno
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Futsalový turnaj v Ostravě
Druhé kolo Školní futsalové ligy dopadlo pro naše školní mužstvo úspěšně. Svým soupeřům
5. prosince 2016 nedovolili ani bod. S přehledem postoupili do finále Moravskoslezského kraje.
Na úspěchu se podíleli tito hráči:
ES3-Radovan Melecký , MZ3-Denis Nieslanik, EL2-Standa Potůček, HT2-Jakub Zogata,
Zde jsou ohlasy žáků D. Misiorze a F. Szotkowského:
První kolo v Orlové jsme zvládli docela jasně. Uspěli jsme ve všech třech zápasech, které
jsme s nadhledem vyhráli a postoupili z první pozice do krajského kola., kde se nacházely týmy
jako Ostravské gymnázium a ISŠ Ostrava.
Nejtěžší utkání jsme odehráli hned na začátku turnaje, kdy jsme narazili na Ostravské
gymnázium, které mělo pár individuálních hráčů, kteří se dokázali prosadit. Co se týče našeho
týmu, byli jsme sehranější a více jsme toužili po výhře. V kombinacích jsme byli bezchybní a
dokázali je zakončit krásnými góly. To vedlo k našemu úspěchu 3:1 a rovněž dalším vítězstvím
nad ostatními týmy, které již byly snadnější.
Podmínky na futsal byly více než dobré s vynikajícím rozhodčím, který dokázal pískat na obě
strany spravedlivě.
A postřehy hráče M. Kubika:
V Ostravě nás čekali tři soupeři, byli jsme maximálně soustředěni. Jeden zápas se hrál na
15 minut. První a nejtěžší zápas jsme vyhráli 3:1, další už byly lehčí a vyhráli jsme 5:0 a 7:1.
Rozhodčí byl velmi přísný, šel z něho respekt, všechny fauly pískal spravedlivě a nikomu
nepomáhal…
Mgr. Stanislav
Mintěl

Vítězové
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Naši studenti obsadili stupně vítězů
Školní florbalové mužstvo se dne 7. 12. 2016 zapojilo do florbalového turnaje G2.
Tým ve složení David Tomšů - EL3, Patrik Konderla - EL1, Adam Pustowka,
Dominik Kantor - EL2, David Adámek - MC2, Marek Kubík - HO2, Kristián Strapáč - SP1,
Ladislav Báló - HT1 vybojoval krásné 3. místo.
Nutno podotknout, že sestava hráčů naší školy byla ve značném oslabení, jelikož
klíčoví hráči podlehli nemoci. Florbalistům k získanému umístění gratulujeme.

Na pár otázek ohledně turnaje jsme se zeptali jednoho z hráčů.
1. Kolik družstev se turnaje účastnilo?
Turnaje se zúčastnila celkem 4 družstva.
2. Kde se turnaj uskutečnil a jak se ti líbilo prostředí, v němž se turnaj konal?
Uskutečnil se v Třinci v hale STARS. Po herní stránce bylo prostředí vynikající.
3. Co bylo na turnaji nejnáročnější?
Jelikož nás bylo málo, byly zápasy po herní stránce náročnější.
4. Měl snížený počet členů vašeho školního družstva vliv na hru?
Určitě ano, chybělo nám pár dobrých hráčů, kteří by zápas dokázali jistě ovlivnit.
5. Byl jsi spokojený s výsledkem vašeho týmu?
Nemůžu si stěžovat, tým bojoval až do konce.
6. Našel bys nějaké herní nedostatky týmu, které by šly do příště vylepšit.
Možná jedině obranu, v té jsme chybovali.
Mgr. Andrea Ruszová

Bronzoví florbalisté
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Vánoce se blíží
Na všechny již v listopadu začne dýchat atmosféra Vánoc, svátků, které jsou považovány řadou
lidí za vyvrcholení celoročního snažení. Všichni chceme, aby i ty naše domácí Vánoce byly co
nejkrásnější. Každý rok proto své domovy a pracoviště zdobíme kupovanými nebo
vlastnoručně zhotovenými výrobky. Svou zručnost v této oblasti prokazovali žáci oboru
Pečovatelské služby a Kuchařské práce.
Dne 15. listopadu se sešli na již tradičním workshopu pro žáky oboru Pečovatelské služby. Žáci
se zde seznamují s různými rukodělnými technikami, které pak mohou uplatnit v rámci
ergoterapie se svými klienty v rámci pečovatelské praxe.
Letos byl workshop výjimečný v tom, že se jej zúčastnili i žáci 3. ročníku oboru Kuchařské
práce. Nejenže se měli možnost blíže seznámit s jiným oborem, ale mohli zjistit, že podobné
činnosti mohou uplatnit i ve svém oboru, např. při přípravě tematických tabulí.
Žáci se naučili vyrábět různé lucerničky, adventní
věnce a vánoční ozdoby z papíru. Tyto výrobky
budou použity jako výzdoba školy, čímž doufáme,
že přispějí ke sváteční - vánoční atmosféře.

Mgr. Kaczarová Anna, upraveno

A jak se jim dílo podařilo, posuďte
sami.
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Svět patří nám… aneb Našinec se ve světě neztratí
Již po několikáté se naši studenti vypravili do sousedního Německa, aby získali nové zkušenosti
a rovněž ukázali, že i my něco umíme. Tentokrát představujeme tuto stáž očima pedagogického
doprovodu Mgr. Gabriely Ciompové, která nás o ní průběžně informovala.

Stážisté

před

hotelem

Ansbach
Dovolujeme si touto cestou poslat příjemné a pozitivní pozdravy z Ansbachu v krásné
oblasti Německa nedaleko známého města Norimberk.
Naše pracovní cesta v rámci projektu Erasmus začala velmi úspěšně již 1. prosince 2016
a bude trvat až do 16. prosince 2016. Pan ředitel školy Jurgen Efinger z Maschinenbauschule
nás přivítal s otevřenou náručí ve své kanceláři. Seznámili jsme jej nejen s projektem tvoření
modelu větrné elektrárny, který je postupně tvořen velmi flexibilní žáky třídy EL3 Davidem
Byrtusem a Ondřejem Grygou, ale i s projektem výroby dvou svěráků, dle kterých žáci třídy
OK 2 - Denisa Gorzolková, Petr Przyczko, Helena Szokalová a Dominik Walach - pracují na
dvou frézkách .
Naše velmi moderní dílna, která je propojena průchodem s dalšími dílnami, je řízena
panem Alwinem Wichertem. Spolupráce je velmi výborná, žáci se nebojí komunikovat
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s německými žáky a mistry nejen anglicky, ale i německy. Připravili jsme si předem odbornou
terminologii i v němčině a pan Wichert byl velmi nadšen.
Žákům EL3 se ulomil čep
důležitý pro model větrné elektrárny a
žák Petr Przyczko z OK2 jim velmi
pohotově za instrukcí německého žáka
vyrobil na moderním soustruhu Weiler
nový čep (fotografii zasíláme). Byl
pochválen

mistry

naší

hostitelské

školy.
Všichni

jsme

zde

velmi

spokojeni a rádi se učíme s humorem i
němčinu. Ve škole jsme denně od 8
do16 hodin. Večer jsme již prošli
historickou
navštívili

část

města

jsme vánoční

Ansbach,
trhy

a

plánujeme cesty do dalších měst, např.
do Norimberka….
Práce na větrné elektrárně

Uběhlo pár dní a opět jsme prostřednictvím mailu v německém Ansbachu.
Opět vás všechny zdravíme z bavorských koutů Německa.
V odborných moderních dílnách žáci stále vzorně pracují na modelu větrné elektrárny
a svěráku na frézce. Naše větrná elektrárna se stala rovněž součástí teoretické výuky
německých žáků, kteří sledovali práci našich studentů Davida Byrtuse a Ondřeje Grygy a jejich
přesné lití epoxidu do předem připravené formy….
Studenti OK Denisa Gorzolková, Helena Szokalová, Petr Przyczko a Dominik Walach,
kteří pracují zdárně na frézkách, mají rovněž možnost projít ostatní dílny a komunikovat
s mistry i studenty… Naši žáci se učí německé morálce a systému, který je velmi přesný…
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V pátek jsem zorganizovala s našimi studenty, 12 německými studenty a mistry
odborného výcviku panem Axelem a Manfredem exkurzi do města Burgbernheim. Cestou ve
vlaku jsme potkali muslimské přátele, kteří v našich studentech vzbuzovali smíšené emoce…
Ve městě jsme navštívili továrnu Burkholz, jež se specializuje na kovoobrábění ve velmi
širokém měřítku. Rovněž vyrábí karosérie do aut, např. Audi TT, kovové šuplíky, dokonce i
vánoční kovové hvězdy…. Naši chlapci byli inspirováni způsobem práce a německým platem
natolik, že se začali zamýšlet nad tím, že v této firmě o letních prázdninách absolvovali
brigádu.
Velkým údivem pro naše studenty byla rovněž automatická svářečka …Ve
firmě Burkholz nám pan majitel také připravil příjemné vánoční občerstvení. Postupně se u
žáků vytrácely jazykové bloky, zvykli si i na německou mentalitu a jako dozor na výletě zdárně
přijali i přísné německé mistry.
Město Burgbernheim se nám zalíbilo natolik, že jsme zde zavítali i do místní pekárny
Brothaus , kterou nás provedl pan Heger. Žákům se prohlídka velmi líbila a zejména pekařská
uniforma, kterou jsme si na sebe oblékli. Exkurze začala přednáškou o firmě, pokračovala
prohlídkou kanceláře, knihovny a rovněž samotného pekařského prostředí - výrobny
německého pečiva. Tato exkurze byla ukončena ochutnávkou….

Se zástupcem OV v Norimberku
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S žáky postupně procházíme historickou
část Ansbachu, např. Karlpaltz, Orangery…
Příjemným probuzením vánoční nálady je
pro žáky místní obchodní dům… O našich
dalších

naplánovaných

exkurzích,

teoretických hodinách, jež navštívíme, vás
budu informovat příští týden.:)

O posledních aktivitách studentů jsme získali již jen kusé informace:
Byli jsme ještě v historickém Norimberku a navštívili místní vánoční trhy, kde měli
stánky lidé z celého světa. Bylo možno zakoupit suvenýry z daných zemí, hovořit danými
jazyky s místními obchodníky…

Vánoční atmosféra dýchala na nás ze všech stran
Mgr. Helena Haltofová, Mgr. Gabriela Ciompová
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Studenti píší…
Letošní maturanti se již přihlásili ke zkouškám, mají za sebou (většinou) stužkovací večírek.
Někteří se již začínají učit, některým vše bohužel dochází až později (jak Seppu Jőrgenovi
z Krysaře), ale faktem zůstává, že maturita se blíží a je třeba začít něco dělat. Ne vždy se
všechno podaří na poprvé, o čemž svědčí básnička studenta třídy EL4B Marka Janiczka:

Naše třída
Až měřák probudí tě tuto noc,
Tak zenerových diod proměříš moc.
Před měřením dělič si vypočítáš,
Ale žádným poměrem, nýbrž vzorcem, to už dobře znáš.

Kučera už jen tiše hledí,
Klus se činí, jsa celý bledý.
Zapojil to zase opačně – už to jiskří,
Cieslar pod stolem se smíchy krčí.

Přiletěl Konderla s hnízdem na hlavě,
Hubovi vyčinil, že nemá fénovat se ve vaně.
Huba bez váhání kontroval hned,
Že normy jsou celý jeho svět!

Proto dobře ví, co Panák mu už nepoví,
On ale nevěděl, že jistič mu službu vypoví.
Bulawa, co pomoct mu měl,
Ze zasněžených Mostů nedojel.

No a Mucha místo chráničku
Z relátek Popkovi udělal měničku.
Už není co dodat o ELKU,
Buď, studente, v pohodě a hlavně NELELKUJ!
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Ohlédnutí za projektovým dnem
Dne 20. prosince loňského roku se konal Vánoční projektový den všeobecných předmětů.
Zúčastnili se ho žáci, kteří měli teoretické vyučování. Někteří zavítali na učebnu č. 22 s psacími
pomůckami v ruce a s očekáváním, co se skrývá pod názvem NO NEMÁM ÚŽASNÉ NÁPADY?
ANEB NEBOJME SE PSANÍ.
Vážně nevážně si žáci vyzkoušeli práci novinářů. Dostali fotografii s určitým tématem a
vytvářeli krátký publicistický text. Podívejte se, jak se to některým povedlo.

Pokusy na zvířatech
V pondělí odpoledne známý zvířecí doktor Bába zase prováděl pokusy na zvířatech. Tentokrát to odnesl
malý pták. Zvěrolékař zkoušel ve své ordinaci vyřezat ptákovi srdce a nahradit ho umělým. Při operaci
pták zemřel. To rozlítilo ochránce zvířat a podali na lékaře trestní oznámení. Doktor skončil za mřížemi.
(Radek Sikora, HO 4)

26

Bude Karlík zase létat?
Andulka jménem Karlík ze ZOO Praha je výjimečná. Už dva roky baví návštěvníky svým pokřikováním.
Ve středu večer se Karlík polekal jednoho ze šimpanzů útěkářů a zlomil si obě křídla. Nyní je v péči
doktora Chrousta. „Pokud se nám ho do konce týdne nepodaří vyléčit, dáme mu kapky, které ukončí
jeho trápení,“ řekl smutný lékař.
(Jan Čmiel, EL 4B)
Vyhynou vlaštovky obecné?
MUDr. Jan Sýkorka, známý zeměpisec a zvěrolékař, vystoupil na konferenci s příspěvkem „Vyhynou
vlaštovky obecné?“. Náplní jeho práce se v uplynulých týdnech stalo oživování polomrtvých vlaštovek.
Denně kolem hlavního čtyřproudého tahu nachází deset až patnáct vlaštovek a počet neustále narůstá.
Může snad za jejich stav globální oteplování? Je známo, že vlaštovka obecná je stěhovavý pták, který si
hledá přes zimní období teplejší podnebí. Narušuje oteplování celé planety také vlaštovčí lokalizační
systém? Lékař Sýkorka si je téměř stoprocentně jistý, že právě oteplování má na svědomí kolaps
vlaštovčího srdce a následnou smrt. Pokud to takto půjde dál, do roku 2020 může tento druh zcela
vyhynout.
(Jakub Raszka, EL 3)
Gusto a jeho mistrovské dílo
Známý světový kuchař jménem Gusto vymyslel v italském městě Miláně v ulici U Sedmi papoušků
speciální recept určený k servírování v Bílém domě. Kuchař, jak dokládá naše fotografie, je zachycen,
jak právě odpeřuje andulku svým průlomovým odpeřovačem. Na stole má připraveno speciální koření,
které zvýrazní chuť a požitek z jídla. Tato Gustova specialita – Pekingská andulka na smetaně – je zatím
jeho nejlepším výtvorem kariéry.
(Robin Ligocki, HT 3)
Mgr. Milada Šupíková
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Střípky z ostatního dění
Fotosoutěž
Letošní podzimní fotosoutěže se zúčastnilo 6 žáků naší školy.
Do soutěže zaslali 15 soutěžních snímků. Porota vybrala jako třetí v pořadí snímek Šimona
Miklera, jako druhý snímek Jakuba Raszky a na prvním místě ocenila snímek Radima
Tomiczka.
Vyhodnocení proběhlo v aule 14.12 2016.

Vítězný snímek
Konference o ochraně biodiverzity
Ve čtvrtek dne 8. 12. 2016 proběhla v Ostravě konference Ochrana biodiverzity (biodiverzita
znamená rozmanitost živých organismů na Zemi, což zahrnuje rozmanitost druhů i
ekosystémů) pořádaná Zoologickou zahradou Ostrava ve spolupráci s organizací KEV.
Každoročně nabízí celou řadu výukových programů pro studenty středních škol, např.
Zvířata v ohrožení - cílem programu je seznámení s příčinami a důsledky ohrožení zvířat ve
světě, jejich ochranou.
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Pochybné suvenýry aneb Zločiny v divočině - cílem programu je seznámení s
problematikou nelegálního obchodu se zvířaty.
Prales na talíři - poznání významu tropických deštných pralesů, pochopení souvislostí mezi
naším spotřebitelským chováním a úbytkem pralesů.
Program trvá 90 min a je určen pro jednu třídu (max. 30 žáků).

Programy je potřeba objednat 14 dní předem. Výukový program je zdarma, platí se pouze
vstupné do ZOO dle aktuálního ceníku.
Vánoční kanadské hry
Konec kalendářního roku byl opět ve znamení sportovního zápolení (házení na koš, do
obruče), zpívání koled, hádání vůní, skládání puzzle, vystřihování vánočních vloček, cvičení
paměti apod. Nálada byla výborná, jen jsme občas museli čekat, až na nás přijde řada.
Nicméně většina účastníků si to užívala. Nejlépe se všech úkolů zhostily letošní končící čtvrté
ročníky, a to v pořadí:
1. místo – EL4A (108 bodů)
2. místo – EL4B (96 bodů)
3. místo – HO4

(94 bodů)
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Vítězná třída EL4B

Třetí HO4
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Připrav se a házej!

Trefí? Netrefí? Radši se nebudu
dívat!

Narodil se Kristus
Pán, veselme se!

Mgr. Helena Haltofová
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Povánoční kvíz
Aneb zavzpomínejte na Vánoce a otestujte si, co všechno o nich víte.
1. Kdy vznikla tradice velkých vánočních
stromů na městských náměstích a kdo ji
vymyslel?
a) V Praze v roce 1918 na popud T. G.
b) V Brně v roce 1924 a vymyslel ji novinář
Rudolf Těsnohlídek
c) V Olomouci v roce 1926 a byl to nápad
olomouckého arcibiskupa
2. Kde se v Česku poprvé rozsvítil ozdobený
vánoční stromeček?
a) V roce 1852 na Hradě v domácnosti
excísaře Ferdinanda Dobrotivého
b) V roce 1812 ve vile ředitele Stavovského
divadla
c) V roce 1855 v domku pražského kata
3. Ve které americké firmě reklamní grafici
vytvořili typickou postavu Santa Clause?
a) V automobilce General Motors
b) V Coca- Cole
c) V pivovaru Budweiser
4. Jak zemřel autor naší nejslavnější vánoční
mše Jakub Jan Ryba?
a) O Vánocích 1815, když mu bylo 98 let
b) V létě 1816 se nešťastnou náhodou utopil
c) Na podzim 1815 spáchal sebevraždu
5. Tipněte si, kolik Vánoc z 10 je podle
dlouhodobých statistik na sněhu a kolik na
blátě:
a) 2 na sněhu, 8 na blátě
b) je to půl na půl, 5 na sněhu, 5 na blátě
c) 3 na sněhu, 7 na blátě
6. Jaké dary přinesli Ježíškovi tři králové k
jesličkám?
a) Zlato, diamanty a safíry
b) Myrhu, zlato a kadidlo
c) Mléko, chléb a sůl
7. Odkud pochází rostlina zvaná vánoční
hvězda?
a) Z Asie
b) Z Afriky
c) Ze střední Ameriky

8. Z čeho se dělá vánoční františek?
a) Z mletého dřevěného uhlí kadidla
b) Nedělá se, roste v lese podobně jako jmelí
c) Kope se ze země jako uhlí
9. Kolik druhů vánočního cukroví má být na
svátečním stole?
a) žádný, abychom pak nemuseli držet dietu
b) sedm druhů – symbolicky na každý den v
týdnu jeden
c) dvanáct – symbolicky na každý měsíc v roce
jeden
10. Kolik figurek má náš nejznámější
Třebechovický betlém?
a) 256, z toho přes 100 pohyblivých
b) 351, přes 200 pohyblivých
c) 421, přes 250 pohyblivých
11. Proč slaví pravoslavní věřící např. v Rusku
Vánoce až 6. a 7. ledna?
a) slaví je podle tzv. juliánského kalendáře
b) prodlužují si tak oslavy Silvestra
c) v prosinci je to nebaví
12. Jak správně zacházíme s vánočním
kaprem?
a) dáme mu nějaké hezké jméno a povídáme si
s ním o životě
b) pustíme ho do nejbližší řeky nebo potoka
c) odborně ho usmrtíme a pěkně usmažíme
13. Kdo je autorem známé české písničky
Purpura?
a) Karel Gott
b) dvojice Suchý - Šlitr
c) Jára Cimrman
14. V Rusku naděluje dárky děda Mráz,
kterého se nám taky pokusili za totality vnutit.
Která figura ho doprovází?
a) Mužik ve válenkách
b) Baba Jaga
c) Sněhurka
Správné odpovědi: 1b, 2b, 3b, 4c, 5c, 6b, 7c,
8a, 9c, 10b, 11a, 12c, 13b, 14c
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Vánoční Kraków
Dne 21. 12. 2016 se zúčastnili žáci, zaměstnanci školy a pedagogický doprovod poznávacího
vánočního zájezdu do Krakowa. Měli jsme vynikajícího průvodce pana Vejmolu, který nás
provedl historickou částí města. Viděli jsme Wawel, Jagelonskou univerzitu, Chrám Panny
Marie a další historické památky. Všichni byli se zájezdem velice spokojeni.
Ing. Radka Rucká
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