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DEN ZEMĚ 

 18. – 19. 4. 2017 

Ukliďme svět, ukliďme Česko! Takto zní název dobrovolnické úklidové akce, do které 

se i přes nepřízeň počasí už poněkolikáté zapojili také studenti naší SOŠ. Cílem akce, pořádané 

městem, bylo uklidit alej (cesta vedoucí lesem), parčík před školou, vysbírat odpadky v okolí 

školy, žáci nezapomněli ani na úklid autobusové zastávky. Jelikož druhý den úklidu začalo 

sněžit, musela být akce odložena.  

Za zorganizování akce děkujeme Ing. Simandlové. Velký dík patří rovněž studentům 

oborů IN2 a MC2, kteří se s vervou zúčastnili této prospěšné činnosti. 

 

Uklízíme před vstupem do jídelny. 

 

Mgr. Andrea Ruszová 
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Knihovnická soutěž  
aneb Co víš o knihách, knihovnách 

 
Březen bývá tradičně označován jako měsíc knihy. Při této příležitosti zorganizovala 

naše paní knihovnice „Knihovnickou soutěž aneb Co víš o knihách a knihovnách.“ 

„V soutěži se ukázaly větší neznalosti u základních pojmů používaných  v knihovnictví,  

jako je ISBN, katalogizační lístek, MVS, největší knihovna v republice atd. Jediná otázka, 

na kterou nikdo neznal odpověď, se týkala uvedení názvu internetové databáze, kde najdeme 

veškerou beletrii, její anotaci, bazar knih, recenze, řebříčky,  různé soutěže atd. Název databáze 

je: Databáze knih.cz. Určitě se na ni koukněte, je to taková sociální síť pro čtenáře knih. Větší 

znalosti soutěžící prokázali ve znalostech různých žánrů. Další okruh otázek se týkal znalostí 

knih určených k maturitě,“ sdělila knihovnice Klimková. 

A na závěr: poznáte, z jaké knihy pochází 

tento úryvek? 

 

Již jedenáctá odbila, 

A lampa ještě svítila, 

A lampa ještě hořela, 

co nad klekadlem visela. 

 

 

A jak tato soutěž nakonec dopadla?  

1.  Jakub Raszka – EL3 

2.  Puzoň David – HO4 

3. Valčík Aleš – MZ3 

 

 

Věra Klimková, Helena Haltofová 
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Novinky ze školní knihovny 

 

V letošním roce bylo do školní knihovny zakoupeno 12 kusů knih určených k doporučené četbě 

pro maturitní ročníky. Tyto knihy byly zakoupeny z finančních prostředků získaných 

za návleky, které si žáci kupují v případě, že nemají přezůvky. Jedná se o tyto knihy: 

Harry Potter a Kámen mudrců – J. K. Rowlingová – 2 ks 

Ostře sledované vlaky – B. Hrabal - 2 ks 

Obsluhoval jsem anglického krále - B. Hrabal – 2 ks 

Divá Bára – B. Němcová – 1 ks 

Romeo a Julie – W. Shakespeare – 2 ks 

Kytice – K. J. Erben – 1 ks 

RUR – K. Čapek – 2 ks 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak jste možná už někteří zjistili, na stránkách naší školy máme vystaven školní katalog knih 

ze školní knihovny. Vyhledávání je jako v klasickém PDF dokumentu, tedy CTRL + F, 

vyhledávat můžete dle názvu knihy nebo autora. 

Věra Klimková, knihovnice 
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Instalatéři nezklamali! 

 

 Všichni víme, jakým problémem je v současné době sehnat dobrého řemeslníka, ať už 

se jedná o zámečníka, zedníka či instalatéra. Že mezi našimi žáky jsou skuteční odborníci,     

o tom svědčí výsledky Regionálního kola soutěže oboru instalatér pořádané Cechem instalatérů 

ČR.  

 Matěj Dembinný a Dominik Sikora ze třídy IN3 předvedli své odborné dovednosti 

ve dnech 16. – 17. března na výstavišti Černá louka v Ostravě u příležitosti konání výstavy 

Střechy, stavba. Soutěž měla dvě části – teoretickou, v jejímž rámci žáci prokazovali v testech 

své vědomosti, a praktickou – provedli montáž potrubí, vytápění a montáž zařizovacích 

předmětů.  

 Naši žáci pracovali s přehledem a v konkurenci šesti družstev obsadili krásné 2. místo.  

 

Jak připojit radiátor… 

 

 

 Hotovo! 

 

 

 

 Trocha teorie 

 

Mgr. Helena Haltofová 
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Kovo JUNIOR – obráběči 

 

Dne 22. 3. 2017 proběhlo na VSPŠ v Ostravě regionální kolo soutěže odborných 

dovedností KOVO Junior 2017 pro obráběče kovů. Celkem bylo 11 soutěžících z šesti škol. Ti 

měli za úkol zhotovit dle výkresové dokumentace na soustruhu šroub (viz příloha), odpovědět 

na testové otázky a změřit výrobek. 

 

Naši školu 

reprezentovali žáci třídy OK 2 

-  Dominik Walach a  Lukáš 

Sabela. Dominik v nelehké 

konkurenci obsadil 5. místo, 

ale Lukáš vybojoval 2. místo 

a tím si zajistil postup 

na celostátní kolo, kde bude 

reprezentovat nejen naši školu, 

ale i Moravskoslezský kraj. 

 

 

Během soutěže 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Martin Przybyla, upraveno 
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OBRÁBĚČI SOUTĚŽÍ 

 

Měsíc květen byl dějištěm hned dvou významných soutěží, do kterých se úspěšně 

zapojili také naši žáci oboru obráběč kovů. První ze zmíněných soutěží nesla název SOUTĚŽ 

KOVO JUNIOR a proběhla v Chomutově ve dnech 3. – 4. 5. 2017. Jednalo se o celostátní 

odbornou soutěž oboru OK, které se účastnili vždy dva nejlepší studenti z krajských kol. 

Celkem se do soutěže zapojilo 18 studentů, naši školu úspěšně reprezentoval DOMINIK 

WALACH. Původně nastoupil pouze jako náhradník za nemocného LUKÁŠE SABELU, 

dokázal však vybojovat krásné 9. místo a porazil tak i studenta z Vítkovic, který v krajském 

kole získal 1. místo. 

Další soutěží na velmi vysoké úrovni byla MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ OBRÁBĚČŮ 

KOVŮ, jež se uskutečnila 18. 5. 2017 na SOŠ ve Vyškově. Tentokrát naše škola čelila 

konkurenci z Polska, Ukrajiny a Německa. Studenti soutěžili na nových číselníkových 

obráběcích strojích. 

Vyhlášení vítězů bylo 

jistě velmi radostným 

okamžikem pro našeho 

LUKÁŠE SABELU 

(OK2), jelikož obsadil 

1. místo s celkovým 

počtem bodů 411 

ze 430 možných.  

 

 

 

 

Studentům gratulujeme 

a děkujeme za vzornou 

reprezentaci naší školy. 

 

 

 

Mgr. Andrea Ruszová 
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Šikovná Bára 

 

 Božena Němcová měla „divou“ Báru, my máme šikovnou a zručnou Báru. Řeč je o Báře 

Paprotové ze třídy MZ3, která reprezentovala naši školu v regionálním kole soutěže KOVO 

JUNIOR 2017 – pro zámečníky.  Jako náhradník se s ní připravoval její spolužák Josef Placzek 

z MZ3. Soutěž proběhla 13. března v Novém Jičíně na tamní Střední škole technické 

a zemědělské. 

 Úkolem soutěže bylo zhotovit dva výrobky – levý pant pevný, levý pant volný, provést 

měření a napsat test. Bára si vedla opravdu dobře – získala 109 bodů a od třetího místa ji dělily 

pouhé tři body a od druhého pět! Mezi soutěžícími byla jednou dívkou, a i proto si zaslouží 

velký obdiv! 

  

 

Bářiny panty 

 

 

 

 

Bára při práci – nejen krásná, 

ale i zručná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Helena Haltofová 
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Zlatý pilník 

 

 Další mezinárodní zkušenost. Opět zástupce zámečníků z třídy MZ3. Byl jím Denis 

Nieslanik, který reprezentoval naši školu v Opavě na 15. ročníku Mezinárodní soutěže Zlatý 

pilník 2017 v oborech Strojní mechanik, Mechanik strojů a zařízení a jim příbuzných oborů. 

Celkem se zúčastnilo 22 

žáků SOŠ z Polska, 

Slovenska, Moravy 

a Čech. Denis se ve 

velké konkurenci umístil 

na 11. místě.  

 

 

Soutěžní model mašinky 

 

 

O své účasti Denis referoval takto: 

Konkurence byla velká. Byly tam školy 

z okolního kraje, ze Slovenska a Polska. 

Zadání jsme dostali všichni stejné: 

do jednotlivých částí malého modelu 

lokomotivy jsme museli vyřezat a 

vypilovat patřičné otvory. Přední část, na 

kterou se upevnil komín, byla z kulatiny, 

která se spilovala do roviny, aby hezky 

dosedla na základní desku, kterou taky 

bylo třeba upravit. 

Práce na tom bylo hodně, času málo, ale 

dalo se to stihnout. Člověk se nesměl 

zastavit – brousili jsme, vrtali, 

zahrubovali, nakonec jsme ještě všechno 

leštili. 

Nakonec jsme si odnesli 11. místo, takový 

zlatý střed. 

 

 

Mgr. Helena Haltofová 
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Zlatý pohár Linde 

 

 Říká se, že řemeslo má zlaté dno. Toto rčení si velice dobře uvědomují studenti 

technických oborů, kteří mají možnost poměřit své dovednosti a znalosti i na mezinárodním 

poli. Tentokrát se jednalo o zámečníky, kteří se ve dnech 25. – 26. 4. zúčastnili 

mezinárodní svářečské 

soutěže o Zlatý pohár Linde 

2017. Soutěž probíhala ve 

Frýdku-Místku a sjeli se na ni 

soutěžící z různých koutů 

Evropy - Slovenska, Ukrajiny 

a Německa. 

Letos soutěžili za naši školu:  

Patrik Votava (SM2) - v metodě 111 (obalená elektroda) se umístil na 14.  z 24 soutěžících. 

Bára Paprotová (MZ3) - v metodě 135 (ochranná atmosféra) vybojovala 27. místo ze 41 

soutěžících.  

Jaroslav Szczotka (IN2) - v metodě 311 (plamenové svařování) se umístil na 14. místě z 21 

soutěžících. 

Velké díky a uznání patří Báře Paprotové, která je u nás teprve krátce na kurzu svařování 

a jako jediná dívka ve své skupině byla schopna pokořit 14 soupeřících chlapců svářečů. Takto 

Bára vyjádřila své pocity ze soutěže: 

Soutěž se konala dva dny na střední škole ve Frýdku–

Místku. První den nás čekala samotná soutěž. Svařovali 

jsme v areálu firmy ArcelorMittal a poté ve škole psali 

testy z bezpečnosti a technologie. 

Samotné svařování bylo docela obtížné. Na dva svary 

jsme měli jen hodinu a k tomu svařovací agregáty, které 

jsou jiné než u nás ve škole. Testy už byly o něco lehčí 

a celá nervozita opadla.  

Druhý den bylo vyhodnocení soutěže. Když jsme zkoumali 

ostatní svary, tak šlo vidět, že soutěžili zkušenější svářeči, 

s větší praxí.  

I když jsme se neumístili, tak já jsem si ze soutěže odnesla 

novou zkušenost a jsem ráda, že už to mám za sebou. 

Na můj dotaz, zda ji svařování baví, odpověděla, že ano, 

takže se můžeme těšit na její další účast v soutěžích 

a samozřejmě vyšší umístění. 

  J. Szczotka, B. Paprotová, P. Votava 

 

Mgr. Helena Haltofová   
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Soutěž „Modelování ve 3D SOLIDWORKS“ 

Dne 21. 3. 2017 se žáci Novák Tomáš (MZ 3) a Ćmiel Aleš (OK 3) zúčastnili soutěže 

„Modelování ve 3D SOLIDWORKS“ na Střední průmyslové škole v Hranicích na Moravě, 

za pedagogického doprovodu Ing. Kateřiny Ondraszkové.  

Do soutěže bylo přihlášeno 22 středních průmyslových škol a odborných učilišť 

a  rekordních 56 soutěžících, kteří si porovnali zkušenosti a technické znalosti v konstruování 

a tvorbě výkresové dokumentace.  

Soutěžním zadáním bylo zpracovat 5 modelů a 1 výkres 

Soutěžní klání bylo rozděleno na dvě části. V první studenti vytvářeli výkres, ve druhé 

pak pět různých modelů. O nejlepších rozhodoval čas a správnost technického kreslení. V době, 

kdy probíhalo hodnocení odborníky z pořádající společnosti SolidVision, věnovali studenti 

pozornost ukázce správného řešení s živým komentářem.  

Naši studenti se statečně poprali se zadanými úkoly. Neskončili na vysokých příčkách, 

ale získali obrovskou zkušenost. Soutěž navíc dodává studentům patřičnou motivaci, která je 

nesmírně důležitá pro jejich další studium.  

 

Ing. Kateřina Ondraszková, upraveno 
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Zahájení a úvodní seznámení s úkoly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tomáš Novák a Aleš Ćmiel 
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Kanadský ZENIT 

 

 Středoškolská odborná činnost má mezi žáky a studenty již dlouholetou tradici. U nás 

je v současnosti spjata s odborným výcvikem a praxí.  

 Jak probíhalo letošní kolo SOČ? Do soutěže bylo přihlášeno osm výrobků, na jejich 

zhotovení se podílelo 13 účastníků.  

Porotě bylo představeno několik zajímavých prací. Vítěze se nepodařilo jednoznačně 

určit, a proto byly do okresního kola nominovány dvě velice technicky vyspělé práce, které se 

budou se svými tvůrci ucházet o co možná nejlepší umístění i v dalším kole ve Frýdku Místku. 

Jedná se o Animatronic hand Lukáše Raszky ze třídy EL4 a Zařízení na výrobu vodíku od 

Ondřeje Grygy a Davida  Byrtuse  ze třídy EL3.  

 

 

Lukáš Raszka 

 

Poděkování patří nejen těmto žákům, ale i jejich učitelům Zdeňkovi Šestákovi 

a Rostislavovi Michnovi za jejich technickou podporu a poradenství.  
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Čest patří "poraženým" a samozřejmě také velké díky žákům i učitelům, kteří se zúčastnili. 

 

Jméno žáka UOV Název práce 

Jaroslav Szczotka 

Vojtěch Kubík 

Antonín 

Szotkowski 

Globus z klíčů 

Patrik Lysek Josef Špiller Skládací terč pro 

vzduchovky   

Helena Szokalová 

Jakub Klus 

Dominik Kahlich 

Marie Kisielová,  

Bronislav 

Zahradník 

Hmoždíř 

Lukáš Raszka Zdeněk Šesták Animatronic hand 

Petr Chmiel Zdeněk Šesták LED kostka 

Michal Konderla Zdeněk Šesták Úsporný LED reflektor 

Lukáš Sabela 

Dominik Walach 

Petr Przyczko 

Marie Kisielová 

Leopold Walaski 

Motorová tříkolka 

Vít Krenželok Rostislav Michna Vodíkový vyvíječ pro výrobu 

vodíkové směsi 

Soupis všech soutěžících a jejich prací 

 

Obhajoba ve školní soutěži Zenit probíhala 22. 3. před komisí a trvala maximálně 

10 minut. Součástí obhajoby byla ukázka práce zpracované v PowerPointu. Cílem bylo stručně 

seznámit se zpracovaným tématem práce, prezentovat zajímavosti a výsledky. Součásti 

obhajoby byla i diskuse, kdy se hodnotila schopnost reagovat na otázky. Je třeba říci, že této 

úlohy se studenti zhostili se ctí a vyzkoušeli si tak své budoucí vystoupení před zkušební komisí, 

ať už maturitních, nebo závěrečných zkoušek. 

 

Ing. Zdeněk Marek, Mgr. Helena Haltofová 
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Hutnický ODPICH 

 

Škola hrou – takové heslo hlásal již J. A. Komenský. Důsledně bylo uplatněno dne 

27. března t. r.,  den před výročím narození „učitele národů“.  

Žáci 2. – 4. ročníku oboru  Hutník operátor se zúčastnili soutěže s názvem ODPICH. Ta 

probíhala ve třech třídách zároveň. V 

aule žáci soutěžili v křížovkách, 

osmisměrce a pracovních listech. Na 

učebně 10 probíhaly bouřlivé souboje ve 

hrách Riskuj a AZ kvíz a  nakonec pro 

žáky to nejzajímavější -  reálné pokusy 

Hookova zákona a měření potenciálu 

na učebně 14. 

 

Po sečtení všech bodů se na následujících místech umístily týmy: 

1. místo - tým Hrošíci  -  HO4: Puzoń, 

Hojdysz, Lysek, Sikora; HO3: Pyszko, 

Cymorek, Jarnot, Chýlek; HO2: Walica, 

Misiorz. 

 

2. místo - tým Veverčáci - 

HO4: Cienciala, Chmiel, Kufa; 

HO3: Hawliczek, Benko, Mrózek; 

HO2: Mizera, Sládeček.  

 

3. místo - tým Kuřátka - HO4: Nicielnik, Kubisz, Klus; HO3: Holič, Konečný, Wania; 

HO2: Glos; Kantor; Tumlíř; Sikora 

Dominik. 

 

Členové hodnotící komise:  

Aula: Ing. Petr Várník, učebna 10: Ing 

Věra Drápalová, učebna 14: Ing. Šárka 

Simandlová a Mgr. Michaela Poštulková 

 

 

Ing. Věra Drápalová, upraveno 



17 

 

KYBER STOČ 2017 

 

Maturita se blíží. Čtvrťáci mají hotové své 

maturitní práce a v této souvislosti se Lukáš Raszka ze 

třídy EL4A zúčastnil soutěže KYBER STOČ 2017 na 

VŠB-TU Ostrava. Je to soutěžní prezentace tvůrčích 

činností studentů v oblasti automatizace, mechatroniky, 

kybernetiky a softwarových systémů. 

 

Nejprve byly představeny kolektivní projekty. 

Kolektiv RaMa  předvedl multifunkční dům, moderní 

objekt s ovládacím systémem (zmenšeným objektem 

své školy). Dalším kolektivním projektem byl Snímač 

podmínek v místnosti. Jednalo se o meteostanici 

s teploměrem a vlhkoměrem, s integrovaným displejem 

a konfigurací na webovou stránku s aktuální teplotou.  

S třetí skupinovou prací  soutěžili AJŤÁCI SPOAFM s projektem Modulární CANSAT 

pro atmosférický tlak. Z názvu vyplývá, že se jedná taktéž zařízení z meteooblasti. Byla to 

sonda na měření všeho, co souvisí s  ovzduším - látky, teplota, vlhkost atd. No prostě nový 

prototyp meteorologického balonu. 

V další části soutěžili jednotlivci. Zde již byla větší konkurence a projekty  různorodé:  

prodloužení sériové linky LAN, mini PC RASPBERRY PI nebo model ručně vyrobeného 

prototypu dronu. 
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Výsledkem práce studenta naší školy, Lukáše Raszky, byl projekt s názvem 

Animatronic Hand čili Mechanická ruka.   

Lukáš Raszka a jeho mechanická ruka 

 

 

 

Kdo byli vítězové? Ve skupině kolektivů zvítězil 

projekt CANSAT, následoval Multifunkční dům a na 

posledním 3. místě Snímač podmínek v místnosti.  

Ve druhé skupině – jednotlivci 2. a 3. ročníků - 

Návrh výtahu a Smart M-ka se umístili současně na 1. 

místě, pokračoval projekt WIFI sítě s Raspberry Pi na 3. 

místě a 4. místo patřilo Prodloužení sériové linky.  

Ve 3. skupině byly hodnoceny projekty maturantů. Elektronika na ruce se umístila 

na  6. místě, následoval projekt Tréninková časomíra pro hasiče, 4. místo obsadil náš Lukáš 

Raszka, 3. místo patřilo Sekačce s autonomním řízením. Čelní  místa patřila soutěžícím, kteří 

prokázali znalosti a dovednosti nad rámec středoškolského vzdělání. Tedy na 2. místě se 

umístila Výroba ojnic v malosériové výrobě a 1. místo patřilo Prototypu dronu. 

 Ing. Zdeněk Šesták a žáci ze 

třídy EL3 – Marek Tyrlík, 

Václav Mikler, Jan Kaleta 

a David Byrtus.  

 

.  

 

 

Autor a foto: Václav Mikler EL 3, upraveno H. Haltofová 
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Projektové dny tříletých oborů 

 

Žáci končících ročníků píší v závěru svého studia ročníkovou práci, která je předkládána 

u závěrečných učňovských zkoušek. Nejinak tomu bylo i letos.  Obhajoby těchto prací 

probíhaly v závěru měsíce března na různých učebnách školy. Přinášíme stručný přehled 

výsledků jednotlivých tříd třetích ročníků. 

Dne 30. března se představili žáci oboru kuchař číšník. Soutěžilo 11 žáků. Téměř 

všechny práce byly velmi dobře zpracovány a odprezentovány. Soutěžící podpořili žáci třídy 

KU2.  

Hodnotící komise ohodnotila nejlepší práce takto:  

1. cena za profesionální prezentaci a vystupování – Anna Kuligová   

2. cena za největší přínos pro žáky – Soňa Mazurová  

3. cena diváků - Romana Fusiková  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Porota bedlivě sleduje. 

 

Následující den byl v režii elektrikářů. Sešli se v hojném počtu na učebně č. 18. Všichni žáci 

přistoupili k prezentaci svědomitě. Porota nakonec vybrala tyto vítěze:  

 

1. místo – Pavel Filipek 

2. místo – Miroslav Rudinec 

3. místo – Lukáš Kowala 

 

 

 

ES3 a diváci 
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Ve stejný den se v aule naší školy představily žákyně třetího ročníku oboru kuchařské práce. 

Soutěž se skládala z prezentace na vybrané téma z oboru + zpracování tématu v tištěné podobě. 

Všechna děvčata se k úkolu postavila zodpovědně a jejich práce byly velmi zajímavé.  

            Porota neměla lehkou úlohu. Hodnotilo se odborné zpracování práce 

i vlastní prezentace. Konečné rozhodnutí dopadlo takto: 

 

 

1. místo - Terezie Puczoková 

2. místo - Jitka Chripková 

3. místo - Lucie Veselková 

 

 

 

 

 

 

Během prezentace 

 

Učebna číslo 10 byla místem soupeření obráběčů. Jak konstatoval jejich třídní Ing. Jaroslav 

Szlaur, „žáci byli na vysoké úrovni a rozhodnutí o vítězích nebylo jednoduché.“ Porota 

nakonec vybrala tyto vítěze: 

1. místo - Tobola Radim 

2. místo - Valečko Miroslav 

3. místo - Čmiel Aleš 

 

   Třída OK3 
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Obdobná situace panovala i v aule, kde mezi sebou soupeřili zámečníci. Ani zde nebylo 

rozhodování snadné. Mezi nejlepšími byli oceněni: 

1. místo -  nejlepší ústní obhajoba práce: Dominik Didek  

2. místo -  nejlepší zpracování práce v PowerPointu: Martin Lysek  

3. místo -  cena diváků: Samuel Valko  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úspěšní zámečníci 

 

A jak dopadly prezentace ostatních oborů?  

Obhajoby prací oboru hutník-operátor:  

1. místo -  Lukáš Bojko  

2. místo -  Dominik Kuffa  

3. místo -  Lukáš Bednár  

Cena diváků: Dominik Kuffa. 

 

Mezi huťaři byli nejlepší tyto žáci:  

1. místo – Jaroslav Rusz  

2. místo – Dalibor Sebera 

3. místo – Dalibor Bojda 

 

Mezi instalatéry zabodoval Vojtěch 

Kubík.             

 Vítězové z HT3 

Mgr. Helena Haltofová 
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Zlatá vařečka 

Obor Kuchařské práce se pravidelně účastní různých soutěží, děvčata sbírají zkušenosti, 

aby se mohla v profesním životě lépe uplatnit. Letos je na začátku dubna čekala soutěž 

v Havířově.  

Této soutěže se zúčastnilo 12 škol a 24 soutěžících. Naše děvčata si vybojovala 

krásné sedmé a deváté místo. Tímto bych jim chtěla poděkovat a popřát úspěšné zakončení 

studentských let u závěrečných zkoušek. Bojovaly s velkým nasazením a jenom o deset bodů 

byla Lucie Puczoková vzdálena od prvního místa,  dosáhla 95 bodů. Anička Turoňová získala 

92 bodů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie a Anička v soutěžním oděvu 

 

 

 

Antonie Faturová, upraveno 
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Středoškolská odborná činnost 

 
Studenti oboru Elektrotechnika jsou tradičně účastníky celé řady soutěží. Zapojili se 

i  o středoškolské odborné činnosti, jejíž okresní kolo proběhlo dne 5. dubna letošního roku 

na SPŠ ve Frýdku – Místku. Naši školu reprezentovali žáci třídy EL4A – Lukáš Raszka a Jan 

Szotkowski, kteří se v kategorii elektrotechnika, elektronika a telekomunikace umístili se svou 

robotickou rukou na prvním místě. 

 

Dalším soutěžním týmem byli 

žáci třídy EL3 – David Byrtus 

a Ondřej Gryga, kteří 

v kategorii ochrana a tvorba 

životního prostředí rovněž 

obsadili první místo. 

Představili se s vodíkovým vyvíječem. 

Oba týmy naší školy postoupily do krajského kola, které se konalo 11. května na VŠB –TU 

v Ostravě. 

 

 

 

 

Této soutěže se zúčastnili Ondřej Gryga a David Byrtus. Úroveň soutěžních prací v krajském 

kole je již na velmi velké úrovni. Ondřej i David byli velmi dobře připraveni prezentovat svou 

práci před odbornou porotou a jako jediní výsledek své práce mohli i fyzicky předvést publiku. 

I přes všechna snažení, prezentaci a ukázku to nestačilo, aby se umístili na prvních třech 

místech. Ovšem jako jediní za své snažení a prezentaci hotového výrobku byli zvlášť oceněni 

a podpořeni ve svém snažení dále se v tomto směru rozvíjet. 

 

Mgr. Helena Haltofová, Ing. Dušan Mikmek 
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Nečekaný úspěch v závodě RC modelů autíček 

 

Studenti naší školy vybojovali první místo ve vytrvalostním závodě dálkově ovládaných 

modelů aut s hybridním vodíkovým pohonem v celostátní soutěži „Hydrogen Horizon 

Automotive Challenge Prague 2017“. 

V univerzitním Kampusu Dejvice (ČVUT) v Praze proběhl ve dnech 7. – 8. dubna 2017 

 3. ročník celostátního vytrvalostního šestihodinového závodu RC modelů autíček. Za naši 

školu se představily dva týmy.  Werk team 1 reprezentovali: Mario Glombek a Filip Rusnok 

z EL 2, Michal Marci z MZ3 a Marek Tyrlik z EL3 pod vedením učitele odborného výcviku 

Bohuslava Cyhana.  Werk team 2 soutěžil ve složení: Jan Konečný a Roman Labaj z OK3, Filip 

Dužík, Jakub Sliž a Daniel Byrtus z OK2 pod vedením Martina Przybyly. O tvorbu prezentace 

se zasloužil Filip Walczysko z EL4B. A právě prvnímu družstvu se podařilo v konkurenci 

dalších 18 středoškolských týmů z celé České republiky probojovat hodinu   před koncem 

na první místo, které si udrželo až do konce závodu. 

 

Úkolem hochů bylo kompletně přestavět model RC auta podle pravidel soutěže a vybavit ho 

hybridním vodíkovým systémem, který bude dobíjet baterii během závodu. První den soutěže 

byl věnován tréninku na soutěžní trati a dolaďování auta, které muselo projít technickou 

kontrolou. Druhý den proběhl samotný šestihodinový závod. O tom, že byla příprava náročná, 

svědčí množství nečekaných technických problémů, se kterými se tým potýkal během závodu. 

Soutěžilo se v pěti kategoriích: 

vytrvalost, energie, design, životní 

prostředí a organizace stánku 

a inovace modelu. Nejdůležitější 

trofejí bylo vítězství 

ve vytrvalostní  kategorii.  

       

 Dolaďování autíčka 

Členové prvního družstva nakonec dodrželi domluvenou strategii a dosáhli nečekaného 

úspěchu. Vybojovali první místo. Jako vítězové českého kola získali právo reprezentovat 

Českou republiku na mezinárodním čtyřiadvacetihodinovém závodě ve Francii. 

Ten proběhl ve dnech 5. – 6. května  ve škole Lycée Saint Joseph ve francouzském městě Saint 

Martin Boulogne. Mezinárodního vytrvalostního závodu RC modelů autíček „24 H de St. Jo 
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2017“ se zúčastnilo 23 týmů. Naši školu, ale také Českou republiku reprezentoval tým        

ve složení: Mario Glombek, Filip Rusnok, Michal Marci, Marek Tyrlik a Daniel Byrtus  opět 

pod vedením Bohuslava Cyhana a Martina Przybyly. Soutěžilo se v pěti kategoriích: 24HP1, 

24HP2, 24HP3, 24HP3H2 a 24HP1H2. Závod byl velice náročný, protože probíhal i v noci. 

Hoši se v silné mezinárodní konkurenci neztratili, zabojovali a obsadili vynikající 7. místo. 

V kategorii 24HP3H2 obsadili 2. místo hned za týmem ze Slovenska. 

 

Díky takovýmto akcím se středoškolští studenti mohou blíže seznámit s obnovitelnými zdroji 

energie a teoretické znalosti pak použít při sestavení dálkově ovládaného závodního auta, 

poháněného vodíkovými 

palivovými články. 

 

 

            

Vynikající úspěch našeho týmu 

 

 

 

 

 

 

 

Krátký noční odpočinek 

 

 

Děkujeme za úspěšnou 

reprezentaci a těšíme se na další 

případné úspěchy. 

Mgr. Milada Šupíková 
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Řemeslné hry 2017 

  

 

 

Slavnostní zahájení 

 

 

Popularizace řemesel dostala 

letos nový impuls. V rámci hesla 

„Co se v mládí naučíš…“ byly do 

letošních ŘH zapojeny i mateřské 

školky z Třince a okolí. Tolik 

nadšených dětských tvářiček 

jsme už dlouho neviděli! Nadšené byly nejen děti, ale i jejich učitelky.  

A v čem dětičky soutěžily? Byly to nadmíru zajímavé disciplíny (některé jsme si sami 

zkusili na setkání u příležitosti Dne učitelů) – zatloukání kolíků, ozubená kola, mašinka, 

propojování obrázků a hra šikovnosti. Všechny hry měly pohádkový doprovod – viděli jsme 

zajíčky, myšky a krtečka. Dětský smích a radost nám byly 

satisfakcí a odměnou. 

 

Technických oborů se nebojí ani dívky 

6. duben byl ve znamení starších ročníků. Zvlášť soutěžily 

základní školy, zvlášť střední. ZŠ se utkaly v pěti 

kategoriích – zámečník, hutní, elektro, instalatér a kuchař-

číšník. Celkově se na 1. místě usadila ZŠ Mosty u 

Jablunkova, 2. místo patřilo Polské ZŠ z Českého Těšína a 

3. místo obsadila ZŠ Vendryně. ŘH se letos zúčastnilo 24 

základních škol. 
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Ani sádra nebyla překážkou 

Chvíle soustředění 

 

 

 

 

Vysvětlování podmínek soutěže 

 

 

 

 

Mezi středními školami v kategorii 

strojní zámečník excelovala SOŠ 

Kysucké Nové Město, Zespół Szkół 

Technicznych Skoczów a SOŠ Frýdek-

Místek. Kategorii elektro vyhrála SŠ 

Bohumín, další byla Vítkovická SPŠ 

a SOŠ Čadca.  

 

Mgr. Helena Haltofová 
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Jeden svět pro studenty 

Již po devatenácté se uskutečnil u nás největší festival dokumentárních filmů 

s tematikou lidských práv na světě. Jde o jednu z nejvýznamnějších kulturních akcí v ČR, která 

proběhla v Praze a v dalších 32 českých, moravských a slezských městech. 

Naše škola se zúčastnila této akce v pondělí 3. 4. 2017 v třineckém kině Kosmos. Žáci 

tříd EL1, HO1, HO3, MC2 a OK2 zhlédli nejprve hodinový dokument režisérky Kateřiny Hager 

Děti online. Na portrétech tří mladých protagonistů Lukáše, Oskara a Nikoly ukazuje, jaké je 

dospívání dětí v době, kdy většinu času tráví online. Po filmu následovala beseda. 

      Druhý film trval rovněž hodinu, byl natočen americkou režisérkou Sue Williams. 

Zabývá se velkým nárůstem elektronického odpadu, který nelze bezpečně likvidovat a jde 

o problém globálních rozměrů. Po filmu následovala rovněž beseda  a ukončení akce. 

 

Žákům třídy HO1 jsme položili několik otázek: 

1. Jaký máte názor na akci? 

Oba dokumentární filmy byly dobře natočené, ale přišlo mi, že režisér moc tlačil 

na pilu a snažil se nám vnucovat myšlenku, že internet, generace apod. jsou špatné… 

Filmový festival Jeden svět byl super. Bylo dobré, že jsme šli na to do kina… 

Moc se mi to líbilo. Dozvěděl jsem se věci, o kterých jsem ani nevěděl… 

Tato akce se i líbila, protože vítám zpestření filmem místo výuky ve škole… 

Akce se mi líbila, protože jsme na ta témata besedovali a rozebírali je… 

2. Co se vám líbilo nebo nelíbilo na filmu Děti online? 

Myslím si, že to bylo až moc soukromé, moc mě to nezajímalo… 

Můj názor je takový, že děti jsou online moc dlouho a ztrácejí kontakt s realitou… 

Lukáš se snaží jako youtuber vyniknout, Oscar svým hraním na počítači není normální 

a na Nikole se mi líbilo, že to někomu řekla, jinak by mohla skončit špatně… 

Film je aktuální, myslím, že je dobré vědět, co děti na sítích dělají… 
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3. Čím Vás zaujal film Zemřít pro design? 

Film poukázal na to, jak výroba moderních technologií v Číně znečišťuje životní 

prostředí v Číně, jak dělníci a pracovníci musí trpět… 

Je to smutné. Takové velké firmy jako Apple by měly více dbát na životní prostředí… 

Myslím, že je zbytečné takové filmy ukazovat nám patnáctiletým, když s tím nemůžeme 

nic udělat… 

Podle mě se výroba zlepší a bude méně znečišťovat ovzduší. 

Dokument byl zajímavý a smutný, že nechají ty lidi umírat. Zarazilo mě, že za tu práci 

dostanou tak málo peněz. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Stanislav Mintěl, upraveno 
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„Brazílie – vášnivé srdce Jižní Ameriky“ 

 

Čtvrtý dubnový den končilo vyučování pro vybrané třídy již po třetí vyučovací hodině. 

Důvod?  Návštěva vzdělávacího programu o Brazílii v třineckém kině Kosmos. 

Akce tohoto typu jsme se nezúčastnili poprvé. Po předchozích zkušenostech jsme 

i tentokrát očekávali zajímavý kulturní zážitek. A nemýlili jsme se.  

Skupina českých filmařů a fotografů 

navštívila tentokrát Brazílii, stát, kde proběhla 

poslední letní olympiáda. Seznámili jsme se 

s krásami pulzujícího Rio de Janeira, ale 

i s nebezpečím číhajícím na evropské 

návštěvníky. Činnost místních gangů nelze 

podceňovat, okrást a zabít vás mohou v bílý 

den uprostřed ulice. Na hrdinu není čas si hrát, 

často je třeba vzít nohy na ramena a  zachránit 

si tak holý život. 

Symbol Ria – 38 m vysoká socha Krista 

Spasitele    

    

        Nebezpečné favely 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proslulé schody v  Riu 
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V průběhu putování po Brazílii jsme se s autory dokumentu vypravili na dobrodružnou 

cestu do hlubokého nitra amazonského záplavového deštného pralesa, kde jsme pátrali po 

ojedinělých zástupcích fauny a flóry (papoušci ara, tukani, lenochodi, tapíři, orchideje, 

bromélie…).  

Za zvuků nočního pralesa jsme svítilnami pátrali po predátorech amazonských řek. 

Abychom se na ně podívali detailně, jednoho kajmana brýlového náš fotograf ulovil rukama.  

 V srdci nedotčené džungle jsme se podívali k původním obyvatelům Amazonie, 

jihoamerickým indiánům. Společně s jejich šamanem jsme nahlédli nejen do tajů tradiční 

přírodní medicíny, ale i do života a zvyklostí této komunity. 

V závěru projekce jsme se vypravili na největší vnitrozemský mokřad na světě. 

V samém srdci Pantanalu jsme  pátrali nejenom po kapybaře nebo mravenečníkovi, ale hlavně 

po královně zdejších bažin -  anakondě velké. Pátrání po ní bylo nakonec úspěšné, její ulovení 

vyžadovalo opravdu velkou odvahu a kus nadšení! 

 

Film byl doprovázen promítáním fotografií a živým komentářem.  

Celý program byl patřičně oceněn spontánním potleskem všech diváků.  

 

Mgr. Helena Haltofová 
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Florbal – bramborové zklamání 

 

Skončit na nepopulárním bramborovém místě nikoho netěší. Ale takový je život. Není 

každý den posvícení! Hořkost porážky zakusili 14. března reprezentanti školy v okresním kole 

ve florbale ve Frýdku-Místku.  

V konkurenci dalších osmi škol skončil náš výběr na nepopulárním 4. místě. 

V semifinále naše družstvo podlehlo výběru Střední průmyslové škole a jazykové škole Frýdek-

Místek 6:1 a  

v boji o 3. místo prohrálo s Gymnáziem Petra Bezruče 5:3. Bohužel, kdyby se udělovala cena 

za neproměňování tutových šancí, získali bychom suverénně 1. místo :-)  

Za bramborový úspěch patří poděkování těmto hráčům:  

David Tomšů EL3, David Adámek MC2, Kristián Kollár MZ3, Martin Szmek, Jan Valica EL1, 

Adam Pustovka EL2, Kristián Strapáč SP1, Radim Klimek HT3. 

 

Mgr. Tomáš Sikora, upraveno 

  



33 

 

Republikové finále ve šplhu – 23. - 24.3. 

 

Holešov završil sportovní úspěchy našich „šplhačů“. Družstvo chlapců ve složení Franta 

Bruk (EL4A), Marek Szpyrc (EL4B), Ondra Zawada (SM3) a Jakub Zogata (ES3) opět výborně 

reprezentovalo školu, když v konkurenci deseti škol, převážně policejních, vojenských či 

sportovních gymnázií, obsadilo konečné 4. místo se ztrátou 29 setin sekundy na bronzovou 

příčku!  

Chuť jsme si spravili v soutěži jednotlivců, kde Franta Bruk vybojoval skvělé 3. místo! 

 

 

 

Naši 

reprezentanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Bruk a O. Zawada 

během soutěže 

 

 

 

 

 

Mgr. Helena Haltofová 
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Filmová nabídka   

Piráti z Karibiku: 

Salazarova pomsta 

V dalším pokračování svých fantastických 

dobrodružství se kapitán Jack, ke kterému se 

štěstěna opět jednou nemilosrdně obrátila zády, 

ocitá tváří v tvář bandě smrtících pirátských duchů 

pod vedením strašlivého kapitána Salazara (Javier 

Bardem), kterým se podařilo uniknout z Ďáblova 

trojúhelníku a jejichž jedinou touhou je připravit 

o život každého piráta - a zejména Jacka. Jackovou 

jedinou nadějí … 

 

 

 

 

Mumie 

Když ležíte celá století od hlavy až po paty zafačovaní 

gázou a zavření ve zdobené rakvi, musí ve vás 

nečekaná svoboda probudit touhu udělat něco 

mimořádného. Princezna Ahmanet by chtěla zničit 

celý svět. Dokáže ji tajná organizace zvaná Prodigium 

zastavit?  
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POBŘEŽNÍ HLÍDKA 

Červené plavky a plovák stejné barvy, těla 

samý sval a šlacha. Vídali jsme je rádi, zvlášť 

ti, kteří se zrovna topili. Pobřežní hlídka se stala 

fenoménem a jedním z nejúspěšnějších seriálů 

v televizní historii. Původní Mitch Buchannon 

je už sice dávno v důchodu, to ale neznamená, 

že by lidi i dál nepotřebovali tahat z vody. Ale 

protože se režie filmového remaku ujal tvůrce 

Šéfů na zabití Seth Gord… 

 

 

 

 

TRANSFORMERS: 

POSLEDNÍ RYTÍŘ 

Automechanik Cade Yeager (Mark Wahlberg) má 

s Transformery bohaté zkušenosti a válce navzdory 

se spojí s „nepřítelem“ Bumblebeem. Jejich 

společným cílem je nalezení důvodu, proč 

se Transformers po staletí vracejí na Zemi. 

Odpověď na tuhle otázku jim může dát významný 

historik a asi největší teoretický znalec 

Transformers Edmund Burton (Anthony Hopkins), 

který věří, že právě v minulosti lze najít k… 
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