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BUDEME SE UMĚT CHOVAT A ŽÍT EKOLOGICKY?
Na tuto otázku se pokoušeli najít odpověď žáci oboru Instalatér ve čtvrtek 26. 1. 2017
na 24. ročníku tradiční výstavy a veletrhu Infotherma 2017. Pod vedením pedagogického
doprovodu učitelů teorie a praxe (Ing. Holeksa, Ing. Čmiel, Ing. Sikora, J. Sikora) celá skupina
dorazila autobusem na výstaviště okolo devíti hodin, právě v čase zahájení posledního dne
výstavy a veletrhu.

„Účastníci zájezdu“
Na výstavišti se prezentovalo více než 100 domácích i zahraničních firem se
sortimentem u nás vyráběných a dovážených kotlů na tuhá paliva, na plyn, elektrokotlů, kotlů
na olej a na spalování biomasy, na dřevoplyn, kondenzačních kotlů, krbů a krbových vložek
atd. V rámci úspor energií se představily například firmy s měřící a regulační technikou,
izolačními a zateplovacími hmotami, výměnou oken a dveří, termoregulačními roletami a
žaluziemi, kogeneračními jednotkami, vzduchotechnikou, klimatizací, ventilátory, zvlhčovači
a sušiči

vzduchu, směšovači

energií, rekuperátory, využíváním

odpadního

tepla

a nízkoenergetickými a pasivními stavbami. Na výstavišti byl i zajímavý doprovodný program,
například ekologické elektroautomobily, různé novinky, patenty a vynálezy v oblasti využití
obnovitelných zdrojů energií apod.

Žáci se v průběhu výstavy a veletrhu seznámili s řadou domácích a zahraničních
novinek v oboru, mohli posbírat různé podklady a materiály k dalšímu využití i ve školní teorii
i praxi. Úroveň organizace a zájezdu hodnotili velmi kladně, se zájmem účasti na dalším
ročníku.

Budoucí
instalatéři

Ing. Petr Sikora, upraveno H. Haltofová

Stáže učitelů v TŽ
Jarní prázdniny nejsou pro učitele žádnými dny volna, jak si mnozí myslí. V rámci
dalšího vzdělávání a získávání nových poznatků řada z nás navštívila v trochu sychravých
únorových dnech naši mateřskou firmu – Třinecké železárny.
Stáže či exkurze byly organizovány po skupinách dle odborného zaměření či zájmu
učitelů. Akce se zúčastnili jak učitelé odborných předmětů, tak všeobecných.
Skupina elektro navštívila provoz řídicích systémů a seznámila se s měřením kvality
kolejnic. Mnozí se zde znova cítili jako doma. Všechny známé tváře je rády provedly provozem
a ukázaly všechna zákoutí válcovny kolejnic.
Poznáváte mě?

Změť kabelů. Kdo se v tom má vyznat? No přece
elektrikář!

Mgr. Helena Haltofová

Stáž na Energetice
Dne 6. února 2017 proběhla plánovaná stáž učitelů
odborných předmětů Ing. Petra Sikory a Mgr. Františka
Panáka na pracovištích Energetiky Třinec,

jmenovitě na

provozu E3.
Po úvodním seznámení s technickými novinkami
(nová technologie – kotel, dopravní cesta, napájení, další
technologie a zařízení) jsme se odebrali na pochůzku a
prohlídku provozu s odborným komentářem.
Byly nám představeny některé novinky z oblasti řízení
výroby (regulace tlaku), ovládání výkonu přes frekvenční
měniče nebo nově používané transformátory
6 kV/690V.
Také jsme se seznámili s principem odprašovacího zařízení spalovacího kotle. Na fotografiích
jsou zobrazeny rozvaděče, jednotlivé přístroje,
technologické části a elektronické snímače.
Mgr. František Panák

PŘÍRODOVĚDNÝ INSPIROMAT
SPŠ chemická v Ostravě se dvacátý první den měsíce února stala místem zajímavých
experimentů z fyziky a chemie. Setkali se zde učitelé přírodovědných předmětů, aby načerpali
novou inspiraci pro svou výuku. Naše škola vyslala dva zástupce – Mgr. Michaelu Poštulkovou
a Ing. Šárku Simandlovou.
Na semináři pořadatelé předvedli konkrétní experimenty z chemie, biologie a fyziky se
systémem Vernier (to jsou různé měřící sondy + program na zpracování dat).
Jako bonus obdrželi účastníci KUCHAŘKU, tj. příručku obsahující popis jednoduchých
experimentů do hodin chemie, fyziky a přírodopisu a kontakty na další stránky využitelné ve
výuce. Jsou zde náměty do výuky hlavně fyziky, ale i chemie. Další možností zatraktivnění
výuky je zapůjčení do škol některých pomůcek v centrech Elixír. Pro nás je toto centrum
nejblíže ve Frýdku-Místku.
Předváděné experimenty a možnosti zpracování získaných dat byly velmi inspirativní a
použitelné pro studenty školy a hlavně pro učitele, jak je patrné i z několika pořízených
fotografií.

Hoření organických látek (pokus)

Pokus na fyziologické funkce člověka
(to není znavený učitel!)

Jednoduchý potenciometr v praxi

Mgr. Helena Haltofová

SFL – finále MS kraje
Žáci našeho školního futsalového družstva postoupili až do finále SFK MS kraje.
V utkáních podali zdařilé a bojovné výkony.
Ve finále vybojovali 2. místo po velkém a snaživém výkonu. Přitom od prvního místa je
dělila pouhá minuta. Ale o tom to je. Sport je krásný, ale někdy i krutý a nevyzpytatelný.
A teď krátké postřehy žáků D. Misiorze a F. Szotkowského:
V posledním utkání jsme se střetli s velmi kvalitním soupeřem z Karviné, která měla stejně
jako my po dvou výhrách, tj. po šesti bodech.
I když Karviná měla lepší individuální schopnosti, dokázali jsme v prvním poločase
dominovat i takovému mužstvu. První poločas jsme vyhráli 2:1. V druhém poločase nám
docházely fyzické síly, a to kvůli tomu, že jsme měli jen dva střídající hráče.
Posledních pět minut jsme stále drželi těsný výsledek 2:1, ale dvěma povedenými akcemi
Karviná rozhodla zápas s konečným stavem 3:2 pro sebe.

V zápalu boje

Mgr. Stanislav Mintěl

Vzhůru k výšinám
Rychlost, silné ruce, dobrá fyzická kondice a samozřejmě nesmí chybět ani lano. Toto
všechno jsou pojmy, které neodmyslitelně souvisí se šplhem na laně, v němž 1. 2. 2017 naše
školní družstva dokázala svou kvalitu. I přes omlazenou sestavu zvládli naši studenti
s přehledem zvítězit v okresním kole a kvalifikovali se tak do kola krajského.
Naše škola byla zastoupena dvěma družstvy, A družstvo obsadilo první místo, B
družstvo skončilo na třetí příčce. V soutěži jednotlivců žáci naší školy obsadili první čtyři
příčky, a to následovně: 1. místo Franta Bruk, 2. místo Marek Szpyrc, 3. místo Kuba Zogata
(družstvo A) a Ondra Zawada (družstvo B).
Všem umístěným gratulujeme a přejeme mnoho úspěchu v dalších závodech.

Denis Cieslar při svém pokusu

Zleva Marek
Szpyrc,
František Bruk
a Jakub
Zogata

Mgr. Andrea Ruszová, upraveno H. Haltofová

Vítězství na kraji
Družstvo školy se opět ukázalo a výborně reprezentovalo SOŠ TŽ, když 28. února s přehledem
porazilo všechny soupeře v kraji a postoupilo na republikové finále ve šplhu.
O

úspěch

se

zasloužili:
Franta Bruk /EL4A/,
Marek

Szpyrc

/EL4B/,

Denis

Cieslar

/EL4B/,

Ondra

Zawada

/SM3/,

Kristián

Jedlička /HT2/.

Naši šampioni

Připravit, pozor … teď!

Mgr. Helena Haltofová

Silní muži (ale nikoli na létajících strojích)
Silový čtyřboj je další sportovní disciplínou, ve které tradičně dosahujeme výborných
výsledků. Družstvo školy 3. února t. r. soutěžilo v silovém čtyřboji ve F-M. V konkurenci
dalších sedmi škol skončil náš výběr na krásném 2. místě. Za zmínku stojí výkon Jakuba Zogaty
(ES3), který s přehledem obsadil 1. místo v soutěži jednotlivců.
O úspěch se zasloužili:
Jakub Zogata (ES3),
Daniel Ranosz (MZ3),
Tomáš Martynek (EL1),
Daniel Ott (EL3).

Nastoupená „jednotka“soutěžících

Daniel Ott a Jakub Zogata během svých pokusů

Stříbrné družstvo
našich borců

První J. Zogata mezi jednotlivci

Víme, jak naši chlapci bojovali, ale víme, co vlastně silový čtyřboj obnáší? Soutěž a
její pravidla přiblíží učitel TV p. Mgr. Tomáš Sikora:
Silový čtyřboj je zaměřen na rozvoj všestranně silových schopností prostřednictvím
disciplín silově dynamického charakteru. Každé družstvo se skládá ze čtyř závodníků, kteří
svými individuálními výkony přidávají body do týmového součtu.
První disciplínou jsou tlaky s činkou neboli bench press, které je zaměřen hlavně na
prsní svaly. Závodník provádí cvik s činkou, která odpovídá 75% hmotnosti závodníka. Pro
příklad náš nejlepší závodník a celkový vítěz jednotlivců Jakub Zogata váží 83,4 kg, zvedal tedy
činku o váze 62,5 kg. V této disciplíně je rozhodující maximální počet opakování.

Druhou disciplínou je trojskok snožmo z místa, který se skládá ze tří skoků, první skok
je z klidového základního postavení, odrazy na druhý a třetí skok jsou plynulé bez zastavení.
Cílem disciplíny je, aby závodník doskočil co nejdále. V této disciplíně dominoval opět Jakub
Zogata.
Třetí disciplínou jsou shyby na doskočné hrazdě s držením podhmatem. Zde se
závodník snaží o maximální počet opakování.
Poslední disciplínou jsou svisy vznesmo na doskočné hrazdě s držením nadhmatem,
zde závodník zapojuje primárně břišní svalstvo. Úkolem cviku je provést maximální počet
opakování přechodu ze svisu s napjatými pažemi do svisu vznesmo, jednoduše řečeno, se musí
z klidového svisu dotknout nárty chodidel hrazdy. Tady jsme bohužel neudělali tolik bodů, kolik
jsme plánovali a to nás s celkovým počtem 497 bodů katapultovalo na 2. místo. První tým vyhrál
s 509 body.
Takže už víme, co je silový čtyřboj. Doufám, že z našich žáků budeme mít nadále koho vybírat
a posílat do silových soutěží.
Mgr. Helena Haltofová

Daruj krev …
… daruj naději!
Takový nával v transfúzní stanici špitál na Sosně již dlouho nezažil! O něj se postaralo
25 žáků naší školy, kteří se rozhodli přispět svou kapkou krve do moře tolik potřebné tekutiny.
Dárcovství krve se na naší škole začíná stávat tradicí. Dvacátý čtvrtý únorový den se tak
pro mnohé stal dnem, kdy počtvrté darovali krev. Ale jedenáct dárců přišlo poprvé. Tentokrát
řady hochů rozšířily i tři zástupkyně něžného pohlaví.
Lékařský personál byl mile zaskočen tak hojnou účastí zvláště nyní, kdy se nemocnice
momentálně potýká s nedostatkem krve. Všem zúčastněným patří velký dík, ale nejenom nim.
Akce by se neuskutečnila, kdyby se do ní aktivně nezapojili naši tělocvikáři – Mgr. Petra
Widenková a Mgr. Tomáš Sikora, kteří
rovněž patří mezi stálice v darování
krve.

Příprava

Dárkyně a dárci:
Gabriel Mazur (EL2), Gryga Ondřej, Wicherek Ondřej (EL3), Habart Rostislav, Dudzik
Břetislav, Adamiec Jiří, Kowala Lukáš, Rudinec Miroslav (ES3), Čmiel Aleš (OK3),
Cieciotková Kateřina, Kuligová Anna Amálie, Žilková Denisa (KU3), Bojda Dalibor, Gorný
Jakub (HT3), Heczko Radek, Kaleta David, Nieslanik Daniel, Szotkowski Lukáš (SM3), Stec
Sebastian (IN3), Bielesz Jan, Brozda Radek, Marosz Vít, Przybyla Jan, Sikora Adam,
Szotkowski Jan (EL4A)

Celkem si lebedíme…

Mgr. Helena Haltofová, Mgr. Petra Widenková

Na bitevním poli anglického jazyka
Dne 2. února 2017 proběhla na naší škole soutěž v anglickém jazyce pro studenty 1.3.ročníků maturitních oborů. Z 18 přihlášených se zúčastnilo 14 žáků. Soutěžili v několika
disciplínách: poslech s porozuměním a ústní část. V ústní části žáci kromě znalosti slovní
zásoby z vylosovaného tématu a samostatného projevu na dané téma projevili pohotovost při
řešení předem nepřipravené situace v improvizovaném rozhovoru se členy komise. Komisi
tvořili: Mgr. Widenková, Mgr. Haroková, Ing. Říčanová, Bc. Santariusová.
Ve školním kole olympiády zvítězili:
1. místo: Aleš Turoň, EL3
2. místo: Ondřej Wicherek, EL3
3. místo: Tomáš Reisinger, EL3
Vítěz postupuje do okresního kola, které se bude konat ve Frýdku - Místku. Velká pochvala
patří soutěžícím i porotcům. Všem soutěžícím přejeme hodně inspirace a motivace ke
zdokonalování se v angličtině.
Ing. Silvie Říčanová

Pekelně se soustřeď!

Před komisí

Nejlepší z EL3

Soutěžíme v angličtině
Dne 2. února letošního roku proběhla na naší škole soutěž v anglickém jazyce pro studenty
1. – 3. ročníků maturitních oborů. První místo obsadil Aleš Turoň ze třídy EL 3 a zajistil si tak
účast v okresním kole ve Frýdku-Místku, které proběhlo v pondělí 27. února.
Okresní kolo pro něho již tak úspěšné nebylo, přesto přineslo pro Aleše důležitou zkušenost.
Přinášíme Vám rozhovor s vítězem školního kola soutěže.

Kde se učíš angličtinu? Spíše doma, nebo ve škole?
Aleš: Spíše doma.
Považuješ se za dokonalého angličtináře, nebo máš pocit, že se ještě musíš zlepšit?
Aleš: Mám pocit, že jsem průměrný angličtinář a že je ještě hodně co zlepšovat.
Odkud se bere tvoje nadšení pro angličtinu?
Aleš: Rád ji používám a celkově se mi tento jazyk velmi líbí.
Myslíš si, že někdy budeš angličtinu používat ve větším rozsahu než jenom poradit turistům, kde
koupit lístky na vlak?
Aleš: Už ji ve větším rozsahu používám.

Použil jsi někdy angličtinu jinde než ve škole?
Aleš: Každodenně ji používám doma na internetu.
Školní kolo soutěže jsi vyhrál. Byl jsi před tím nervózní?
Aleš: Soutěžil jsem už minule a oproti minulé soutěži jsem byl mnohem méně nervózní.
A byl jsi nervózní před soutěží, které ses v pondělí zúčastnil?
Aleš: Moje hlavní strategie byla nebýt nervózní, a to se mi celkem podařilo, takže jsem moc
nervózní nebyl.
Mrzí tě, že ses neumístil?
Aleš: Trochu jo.
A na závěr, jaká je tvoje oblíbená anglická věta?
Aleš: Money is not an issue. (Peníze nejsou problém.)

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho dalších úspěchů.
Ondřej Gryga, EL3

Rozhovor s Mgr. Veronikou Harokovou
Jak už asi všichni víte, na naší střední škole se objevila
nová tvář v učitelském sboru. Její jméno je Veronika Haroková,
nastoupila k nám 26. června minulého roku a učí především
angličtinu. Speciálně pro náš časopis odpověděla na pár otázek.



Řeknete nám něco o sobě?

Pocházím z Karviné, ale momentálně bydlím s přítelem
v Třinci.


Co jste vystudovala?

Studovala jsem anglický a španělský jazyk na Ostravské univerzitě.


Kde jste dříve působila?

Tohle je moje první střední škola, ale učila jsem v třineckém
Pygmalionu, což je jazykovka.


Co bylo zajímavého na předchozím zaměstnání?

Zejména nové zkušenosti s vyučujícími, ale i studenty a seznámení s novými lidmi a celkově
s kolektivem.


Jak jste se dostala k povolání učitele?

Vždycky jsem chtěla být více či méně vzorem pro ostatní a učitelka dává žákům docela velký
vzor zejména v učení a motivaci.


Baví vás učit? Jak vycházíte se studenty?
Moc mě to baví a myslím, že se studenty vycházím
celkem dobře. Snažím se jim probíranou látku podat
z trochu jiného úhlu pohledu, aby to pochopili a taky je to
aspoň trochu bavilo.



Máte nějaké zkušenosti se zahraničním školstvím?

Vůbec žádné, neměla jsem tu možnost učit v zahraničí.



Čemu se věnujete ve svém volném čase?

Zejména rodině a přátelům, trávím s nimi mnoho času. Taky moc ráda cestuji, je jedno kam.


Co bylo/je vaším snem?
Od malička byl můj sen procestovat starověké
památky. Peru, Střední Amerika, Egypt, prostě
starověké kultury, které se proslavily a dodnes je
známe.


Co si představujete pod pojmem dovolená?

Pro mě je dovolená možnost odpočinku a relaxace.
Třeba u moře nebo na obchůzkách starověkých
památek.


Pokud byste měla velký obnos peněz, jak byste s ním naložila?

Rozhodně bych investovala do bydlení a pak zbytek bych si nechala na cestování.


Co vás napadne, když se řekne: a) úklid, b) vaření, c) zahrada, d) hudba, e) kutil?

a) Pořádek, b) zábava, c) květiny, d) odpočinek, e) asi jen Pat a Mat.


Jaké vlastnosti nemáte ráda u lidí a proč?

Děkuji paní Harokové za zajímavý rozhovor a čtenářům přeji dobré vycházení s touto
příjemnou osobou.
Gabriel Mazur, EL2

Mezinárodní den žen
Tento svátek, připadající každoročně na 8. března, je mezinárodně uznávaný svátek stanovený
Organizací spojených národů k výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908.
Za počátek tohoto svátku se považuje hned několik událostí. První zmínka se objevuje již v roce
1857, kdy ve Spojených státech stávkovaly ženy v textilních továrnách za zlepšení pracovních
podmínek. Tehdy se svátek neujal.

Následujících více než padesát let se žádné významnější akce nekonaly. Až opět v březnu roku 1908
se švadleny v New Yorku rozhodly stávkovat. V průvodu městem více než 15 tisíc žen požadovalo
zkrácení pracovní doby, lepší platové podmínky, hlasovací právo a ukončení zaměstnávání dětí. Stávka
se nesla pod heslem „chléb a růže“, kdy chléb symbolizoval ekonomické jistoty a růže lepší kvalitu
života.
V květnu téhož roku rozhodla Socialistická strana USA o slavení Národního dne žen. Poprvé byl
slaven v roce 1909 poslední únorovou neděli až do r. 1913. V Kodani v srpnu 1910 prosadila německá
socialistka Clara Zetkinová pořádání mezinárodního svátku, tehdy ještě bez určení pevného data. V
následujícím roce, tedy právě před sto lety, se poprvé slavil MDŽ v Rakousko-Uhersku, v Dánsku, v
Německu a ve Švýcarsku - oslavy ovšem připadly na 19. března - na 8. březen se MDŽ přesunul v roce
1913.
Dne 8. března 1917 ženy v Petrohradu vyšly do ulic protestovat proti válce a spustily tak
demokratickou revoluci v Rusku. Tím se nakonec Mezinárodní den žen ustálil na 8. březnu.

V roce 1975 OSN oficiálně uznala MDŽ. V Československu byl tento svátek slaven desítky let. Za
komunistické totality byl svátek občas zneužíván a měl své stoupence i odpůrce. Po roce 1989 je tento
mezinárodní svátek příležitostí k přání a poděkování ženám za jejich nezastupitelnou roli ve společnosti.

A zde jsou některá přání žáků naší školy k MDŽ:

Milá maminko!
chtěl bych ti z celého srdce poblahopřát a poděkovat za vše, co pro mě děláš, je to velmi důležité. Přeje
k MDŽ Tvůj milovaný syn.

Milá maminko,
dnes je MDŽ, a tak bych Ti chtěl poblahopřát
hodně štěstíčka, zdravíčka, na stole sklenička,
vedle ní lahvička nejlepšího vínečka. Slunce
osvětluje Tvoji tvář, mě oslňuje Tvoje tvář.
Všechno nejlepší!
Mami,
všechno nejlepší k MDŽ,
ale co bych to byl za syna,
kdybych popřál Ti jen.
Kytici růží Ti koupím
a do restaurace Tě vezmu
a pak k prahu našich dveří Tě ponesu.
Miluji Tě, mami,
a vždy budu jen
a na tvoje štěstí
si i slivovicí připijem.

Nejlepší ze všech maminek,
balila jsi mě do plínek
a já ti za vše moc děkuji,
ke dni žen ti gratuluji.
Tvůj milovaný synáček.

Popřál bych svojí mamce hodně štěstí, zdraví a chtěl bych jí poděkovat za všechno, co pro mě
dělá i přesto, že jí hodně často lezu na nervy, a pro mě to je určitě nejlepší máma na světě.

Přál bych jí všechno nejlepší,
ať se jí daří v práci i v životě,
aby byla pořád tak hodná jak doteď.
Poděkoval bych jí za to,
že stojí při mně, ať se děje cokoliv,
že mě má pořád ráda
a je to prostě
moje nejhodnější máma na světě.
Děkuji ti, mami, za vše.
Tvůj milující syn.

Přání k MDŽ
Milé ženy,
dnes je významný den.
Tento den bychom Vám rádi poděkovali
za Vaši snahu a starostlivost
a pevné nervy s námi –
sobeckými a mnohdy egoistickými muži.
Bez Vaší pomoci
bychom možná podlehli
zákeřné nemoci
zvané „rýma“.
Tímto Vám za vše děkujeme.

Mgr. Stanislav Mintěl, Mgr. Helena Haltofová

Kanada Times

NABÍDKA FILMŮ Z KINA KOSMOS
kinokosmos.cz
Muzzikanti
Muzzikanti jsou film plný písniček a melodií od
folklorních kořenů až po mladou rockovou současnost,
odehrávající se na československopolském trojmezí, v
drsném, ale půvabném kraji Těšínského Slezska, kde
slovo chlapa má stále svou sílu.

DNY: 2.-5.3. v 17:30

CENA: 120 Kč

DNY: 20.-21.3. v 9:00; 17:30 a 20:00

CENA: 120 Kč

John Wick 2
Další dobrodružství nájemného zabijáka Johna
Wicka.
DNY: 2.-5.3. ve 20:00 CENA: 110 Kč

Kong: Ostrov lebek 3D
Strhující původní dobrodružný film režiséra Jordana
Vogt-Robertse vypráví příběh nesourodého týmu
badatelů, vojáků a dobrodruhů, kteří se spojili, aby
prozkoumali tajemný, stejně nebezpečný jako krásný,
ostrov v kdesi v Pacifiku, který není zanesen do
žádné mapy.

DNY: 9.-12.3. v 17:30 CENA: 130 Kč

JAZYK: CZ TITULKY + 3D

JAZYK: CZ TITULKY

Logan
Po porážce X-menů se Wolverine (Hugh
Jackman) a Profesor X (Patrick Stewart)
ukrývají před Nathaniel Essexem a jeho
společností, která se snaží zabít mutanty a
vytvořit z nich zbraně.

Šmoulové: Zapomenutá vesnice

DNY: 16.-19.3. ve 20:00
TITULKY

CENA: 150 Kč JAZYK: CZ

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: 31.3.-2.4. ve 15:00 CENA: 150 Kč

JAZYK: CZ + 3D

La La Land
Moderní pojetí klasického hollywoodského
milostného románu umocněné skvělými
písničkami doprovázenými velkolepými tanečními
čísly líčí vášnivý milostný vztah od něžného
vzrušení rozvíjející se lásky až po trpké zklamání z
velkých ambicí.
DNY: 27.-29.3. ve 17:30 CENA: 110 Kč
TITULKY

Václav Mikler, EL3

JAZYK: CZ

Perličky našich žáků – z hodin ZSP
Z historie:
Jaké byly důsledky zastřelení Jana Opletala a následných demonstrací?
Zastřelení studenti se vzbouřili!
Kdy vznikla ČR?
1.1.1415.
Právo:
Věcná břemena - jsou to břemena, která jsou věcná.
Zadržovací právo – je to právo, které … mám to na jazyku … tak asi nevím.
Popiš činnost advokáta.
Advokát zastupuje svého pána.
Může poradit i ve smlouvách a takých věcech.
Odkdy je zákon platný?
Ode dne vidání.
Popiš soustavu soudů.
Státní soud ve státních městech.
Trestní právo
Otázka na druhy trestů: Která věc může propadnout?
Žák, který se neučí do ZSP.
Myslím, že někteří spolužáci.

Politologie:
Jaké rozlišujeme druhy voleb a jak volíme?
Máme volby aktivní a pasivní a volíme pomocí otázek.
Otázka: Co je přímá demokracie?
Odpověď: Tváří v tvář (popleteno s přímou komunikací).

Kdo jsou/je skinhead?
Ostříhané do hola hlavy, nic víc nevím.
Je to člověk trpící na nemoc vypadávání vlasů – holohlavec.
Kdy vzniklo křesťanství?
Toto náboženství vzniklo po upálení Ježíše Krista.
Jaké jsou hlavní znaky sekt?
Liší se od normálních lidí, když se na ně podíváme.
Neáky vůdce v čele sekty.
Opiáty jsou látky, ze kterých jsme rychle opilí.
Halucinogeny? Člověk je schopen vyskočit z okna.
Doplňte hlavní města států EU:
Kypr – hl. město Hercegovina
Maďarsko – hl. město Jugoslávie
Velká Británie – hl. město USA
Co je volný čas?
Je to doba, která nám zůstane po splnění celého života.

Mgr. Helena Haltofová, z poznámek Jany Boučkové

Uhodnete, o jaké dobře známé přísloví se jedná?

PÁR ZAJÍMAVOSTÍ
ZE SVĚTA KNIH
Věděli jste, že
 nejmenší kniha na světě
je menší než lidský nehet
(2,9 x 2,4 mm).

 největší kniha na světě
váží 1,5 tuny stejně
jako Škoda Superb.

 nejpřekládanější knihou
je Bible.

CITÁTY O KNIHÁCH
Nemilovat knihy znamená
nemilovat moudrost.
Nemilovat moudrost však
znamená stávat se hlupákem.
(Jan Amos Komenský)

Knihy nemají být
nábytkem, který by zdobil
dům. Mají být potravou,
která živí ducha.
(Francesco Petrarca)

