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Beskidski konkurs młodych barmanów
Polský Těšín měl tu čest 30. května hostit 22 mladých barmanů, a to jak z Polska, tak i
z České republiky. Do soutěžního klání se zapojila také naše škola, kterou reprezentovala
Michaela Motyková ze třídy KU2. Musíme dodat, že se jednalo o její soutěžní premiéru.
Co bylo úkolem soutěžících? V časovém limitu museli namíchat 3 porce „Short fancy
coctailu“ a 3 porce „Soft fancy drinku“, nutno podotknout, že šlo o přípravu míchaných nápojů
dle vlastní receptury. V jednotlivých kategoriích se Michaela umístila na krásném 7. a 9. místě.
Jak hodnotí soutěž sama Michaela? ,,Soutěž probíhala celkem ve stresu, protože se jí
účastnilo 22 žáků z různých škol. Škola, na které se soutěž konala, byla velká, ale velmi hezky
zařízená.“
Michaele gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Michaela během
přípravy drinků.

Drink je hotov!

Mgr. Andrea Ruszová

Bronzoví soustružníci
Ve dnech 1. - 2. 6. 2017 se konala mezinárodní soutěže v Považské Bystrici v soustružení
a frézování. Naši školu reprezentovali žáci Lukáš Sabela a Dominik Walach z třídy OK2.
Soutěž byla náročná, konkurence veliká. Soutěžilo 11 družstev ze Slovenska a České
republiky. Naši žáci se umístili na krásném 3. místě.
Po soutěži pořadatelé umožnili návštěvu termálních lázní v Rajeckých Teplicích. Druhý den
proběhla exkurze v PSL, kde se vyrábí ložiska pro větrné elektrárny.
A zde jsou postřehy úspěšných žáků, Lukáše Sabely :
„…Ten den se toho dělo hodně. Ráno jsme museli brzy vstávat, protože už o půl sedmé jsme
měli vyrazit spolu s žáky z SOŠ Lískovecká z Frýdku-Místku. Po dvou hodinách jsme dorazili
do cíle. Hned jsme se převlékli do montérek a seznámili se se základními pravidly. Pak si
všichni vylosovali čísla strojů, na kterých se bude pracovat.
Proběhlo zahájení, občerstvení a po vzájemném představení šla první polovina soutěžících na
soustruhy a ta druhá na frézy. Trošku jsme zápasili se svými mašinami, ale nakonec jsme je
udolali. Po obědě se skupiny vyměnily. Uběhlo to rychle. Po odpočinku na hotelu jsme jeli do
termálních lázní do Rajeckých Teplic, kde jsme strávili dvě hodiny. Po večeři jsme šli unaveni
spát.
Ráno jsme se šli nasnídat do školní jídelny. Po snídani se jelo do firmy na výrobu ložisek
PSL. Když exkurze skončila, pozvali nás na oběd a po obědě na vyhlášení. V kategorii
jednotlivců jsme skončili uprostřed, ale za družstvo jsme obsadili 3. místo. Slováci to museli
vyhrát. Měli ty nejlepší stroje. Pak už nás čekala jen cesta domů.“
…a Dominika Walacha:
„… Poté, co jsme dojeli do Považské Bystrice, nestačil jsem koukat. Byl to takový zapadákov,
nad kterým vedl svítící most na Bratislavu. Škola byla postavena asi v roce 1940, nebyla snad
nikdy rekonstruována, a proto nevypadala nejlíp. Stroje, na kterých jsme pracovali, neměly
generální opravu…
… Po soutěži jsme byli ubytováni v hotelu, kde měli tvrdé postele (nedalo se v nich spát) a
v televizi měli jen třináct programů, které byly rakouské, a proto jsme jim nerozuměli. Po
odpočinku jsme jeli do termálních lázní do Rajeckých Teplic, kde jsme si to na 100% užili.

Byly tam hezké holky, takže se bylo na co dívat i odpočívat v různých teplých pramenech. Po
návratu do hotelu jsme se dívali na rakouskou televizi a pak šli spát.
Na druhý den jsme šli na snídani a pak do firmy PSL, kde vyráběli ložiska maximálně do
průměru 2,5 m. Tahle exkurze mě velmi zaujala. Po návratu byl oběd a vyhodnocení. Lukáš
skončil 10., já 13., celkově jsme byli třetí a vyhráli pohár. Pak jsme se celkem spokojeni vraceli
domů.“
A zde jsou některé fotky ze soutěže:

U strojů

Instrukce

Nádherné Rajecké Teplice

Na exkurzi

Úspěch
Mgr. Stanislav Mintěl,
upraveno

Dárci krve po třetí!
Již po třetí v tomto školním roce se žáci naší školy zapsali mezi tisíce dobrovolníků,
kteří nezištně darují tu nejcennější tekutinu, vlastní krev, aby tak přispěli k záchraně lidských
životů.
Všichni se sešli 13. června brzy ráno v areálu nemocnice Třinec Sosna. „Z původně 19
nahlášených žáků jich bohužel tentokrát dorazilo pouze 14, což je opravdu velká škoda,“
konstatovala Petra Widenková, spoluorganizátorka akce. „Dárců by bylo více, kdybychom
nebyli ochuzeni o absolventy-maturanty, kteří se v minulých termínech hojně účastnili.
Proto doufáme, že se nám v příštím školním roce podaří řady dobrovolných dárců opět
rozšířit. Všem zúčastněným děkujeme za jejich účast a přístup k této akci a budeme se těšit zase
v příštím školním roce,“ uvedli „náboráři“ Petra Widenková a Tomáš Sikora.
Neodmyslitelná pomůcka

V. Mikler v akci
Na závěr jména dárců:
Gabriel Mazur (EL2), David Tomšů, Ondřej Wicherek (EL3), Aleš Čmiel (OK3), Kateřina
Cieciotková, Lenka Bledowská (KU3), Dalibor Bojda, Jakub Gorný (HT3), David Kaleta,
Daniel Nieslanik (SM3), Sebastian Stec (IN3), Michal Marci (MZ3), Denisa Gorzolková, David
Wygrys (OK2).

Ležím si a čtu si…

Přípravna – dobrá nálada, žádný
stres

Užívám si a je mi hej!

Mgr. Helena Haltofová

Jak na šikanu?
Celospolečenským problémem se stala šikana a
nejnověji kyberšikana. Tento jev se začíná čím dál
častěji objevovat ve školách i v běžném životě. Ne že
by nebyl již dříve, ale začíná být čím dál
rafinovanější

a

někdy

s tragickými

následky.

Nemůže být přehlížen ani ve škole.
Ve dnech 22. - 23. května a 5. - 6. června jsme absolvovali s Mgr. Tomášem Sikorou
kurz zaměřený na řešení šikany a kyberšikany. Proběhl v Brně pod vedením lektorek Mgr.
Heleny Adamusové a Mgr. Renáty Ježkové a byl pořádán pod záštitou Ministerstva školství.
Jednalo se o 1. stupeň z připravovaného pětistupňového vzdělávání, které má Ministerstvo
školství v plánu realizovat pro školy v oblasti šikany.
Kurz byl veden ve velmi praktickém a intenzivním duchu hlavně díky lektorkám, které
jsou odbornicemi na slovo vzatými. Obě totiž již několik let působí především
v Jihomoravském kraji jako špičky v řešení šikany přímo v terénu na školách. Dostanou se
k těm nejtěžším případům. Jejich semináře jsou přínosné právě díky osobním zkušenostem
obou lektorek. Od začátku až do konce jsme se nezastavili. Tempo lektorek bylo přímo
vražedné a obdivuhodné, neměli jsme prostor na to, abychom se nudili.
Na semináři jsme se díky znakovosti naučili bezpečně rozeznat šikanu od škádlení,
pojmenovat nemocné chování a určit stadium závažnosti ubližování. To je důležité pro
stanovení toho, zda je řešení v kompetenci školy nebo je třeba požádat o pomoc odborníky
zvenčí. To všechno jsou znalosti, které by měli znát všichni pedagogičtí pracovníci. Vzdělávání
v oblasti šikany v dalších připravovaných stupních je už pak určeno pro užší skupiny školních
pracovníků, především pro školní poradenské pracoviště (metodika prevence, výchovné
poradce, školního psychologa).
Informace, které jsme se na kurzu dozvěděli, nebyly pro nás sice úplně nové, ale způsob,
jakým byl seminář vedený (řešení konkrétních kazuistik), nám pomohl ujasnit si postupy a
získat větší jistotu v praxi. Teď už jen doufáme, že nabyté vědomosti budeme ve škole
potřebovat v co nejmenší míře. Těšíme se na další přínosné setkání se s lektorkami, protože
informací od odborníků z praxe není nikdy dost.
Mgr. Ester Sikorová, školní psycholožka

FOTOSOUTĚŽ JARO 2017
Letos se již třetím rokem konala na naší škole fotosoutěž. Možnost se přihlásit a zaslat své
výtvory byla celý měsíc duben a květen. V červnu se uskutečnilo vyhodnocení a předání
hodnotných cen.
V kategorii žáků se účastnilo 5 žáků s 10 soutěžními příspěvky. Nezávislá porota vybrala tři
snímky, a to v pořadí:
1. místo: Šnek - J. Raszka, EL3

2. místo: Rosa - V. Mikler, EL3

3. místo: Orloj - M. Kolarczyková, KP1
Soutěžíci byli odměněni hodnotnými cenami a vítězné fotografie budou vystaveny na chodbě
před knihovnou.
Letošní soutěž je za námi, ale naši žáci se již teď mohou těšit na další soutěž ve fotografování,
která bude vyhlášena na podzim 2017.
S přáním „dobrého“ světla Mgr. František Panák

Maturity 2017
31. květen 2017. Den, který se stal pro úspěšné absolventy maturitních oborů završením
jejich čtyřletého (pro některé pětiletého) studia. Okamžiky předávání maturitních vysvědčení
se všem natrvalo zapíší do paměti všech zúčastněných. Cesta, kterou museli všichni zdolat,
byla mnohdy strmá, kamenitá, plná výmolů a různých nástrah. Někdy bylo třeba se i vrátit a
nastoupit znovu.
Co všechno museli maturanti překonat? Začínali obhajobami maturitních prací, pak je
čekaly nástrahy písemné slohové práce z českého jazyka, a to již 11. dubna. Opravovány byly
centrálně, proto ten dřívější termín. Důležitou součástí byly praktické zkoušky z odborného
výcviku či odborných předmětů. „Poslední zvonění“ si maturanti užili 28. dubna.
Následující týden studenti absolvovali didaktické testy – z matematiky, českého a
anglického jazyka a písemnou práci z angličtiny. Ústní zkoušky začaly třetí květnový týden.
Maturovali studenti oboru Hutník operátor, Elektrotechnika, Provozní technika a neúspěšní
maturanti z loňska.
Z celkového počtu maturantů úspěšně zvládla celou anabázi polovina studentů. Přitom
řadě z nich stačilo opravdu málo – nějaký bodík nebo procento navíc, které scházelo
k hodnocení uspěl! Ale takový je život – ne vždy se vše podaří na poprvé. Je to i varování pro
letošní studenty, aby ke svému studiu přistupovali zodpovědněji a mezery ve svých
vědomostech a dovednostech odstraňovali co nejdříve. Ne až za pět minut dvanáct či pět minut
po dvanácté!
Jak maturity probíhaly? Zde je několik snímku zachycujících průběh maturit v roce 2017:
Jan Szotkowski na potítku.

Radek Brózda losuje otázku.

Ředitel napjatě sleduje
výkon Filipa Walczyska.

Franta Bruk přesvědčuje o
svých znalostech.

Napjaté čekání na
verdikt: udělal, neudělal?

Předseda vyhlašuje výsledky.

Gratulace zkušební komise.
Gratulace zkušební komise.

A jak to vypadalo při slavnostním předávání maturitních vysvědčení?

Absolventi, rodiče, hosté a učitelé v aule školy.

Huťařům gratuluje třídní, vedení školy a TŽ.

Gratulace pro EL4B od Ing. Žižky.

„Čtyři stateční“ dálkaři.

Kytička jako poděkování.

Dort od elektrikářů.

Mgr. Helena Haltofová

Učňovské zkoušky
K závěru svého studia dospěli také žáci tříletých oborů. Slavnostní předávání výučních
listů probíhalo tentokrát mimo teritorium naší školy, v sále třineckého kina Kosmos.
Do další etapy jejich života jsme je vypustili v pondělí 19. června. Mezi absolventy byli
zástupci těchto oborů: hutník, instalatér, obráběč kovů, elektrikář-silnoproud, zámečník,
kuchař-číšník, stravovací a ubytovací služby a žáci maturitního oboru hutník-operátor, kteří
mají možnost ve třetím ročníku vykonat závěrečnou učňovskou zkoušku. Celkem zde
nastoupilo 90 vyučenců.
Celé slávě předcházela etapa uzavření ročníku, zvládnutí písemných i praktických
zkoušek a posléze ústní zkouška před zkušební komisí. Jak už to bývá, ne všem se podařilo
všechny zkoušky vykonat. Čeká je proto
opravný termín v září letošního roku.
Některé

okamžiky

zachytili

pohotoví fotografové z řad učitelů:

Budoucí kuchařky číšnice

Zahájení - společný nástup

Horké chvilky u zkoušky

Chvíle přemýšlení

Verdikt

Praktická zkouška

Mgr. Helena Haltofová

Tajemství českých rčení
Čeština je jazyk nesmírně bohatý a hravý. Existuje mnoho ryze českých rčení, která ani pořádně
nejdou přeložit a která tvoří nezbytnou součást českého folkloru a jsou používána už po
generace.
Když rčení říkáte, nejspíše ani nepřemýšlíte nad jejich významem nebo nad tím, jak ono dané
rčení zrovna vzniklo. Poodhalili jsme pro vás roušku historického tajemna a nyní máte
jedinečnou možnost zjistit, co vlastně znamená, když jste z něčeho jelen, děláte něco

o sto

šest, pošlete někoho do háje nebo máte máslo na hlavě.
1. O sto šest

Dělat něco o sto šest znamená dělat to naplno. Vše začalo u sázky dvou přátel uzavřené

v

roce 1880, kde jeden se vsadil s druhým, že do svátku sv. Jana Nepomuckého získá přízeň
dívky, do které byl zamilovaný. V den, kdy započalo jeho úporné snažení o srdce své vyvolené,
zbývalo do 16. května, kdy se slaví Nepomuckého svátek, 106 dní.
2. Jdi do háje

Dnes velmi nevinně znějící nadávka, kterou nejspíše v konkurenci vulgárních termínů, kam
můžete někoho poslat, nikoho nepobouří a neurazí. Dříve ale slovo háj znamenalo hřbitov, tudíž
pokud jste někoho poslali do háje, naznačovali jste mu tím, že by měl zemřít. To už tak mile
nezní.
3. Být z něčeho jelen

Rčení, které poukazuje na něčí zmatenost a nedostatek důvtipu, vzniklo za první světové
války, když čeští vojáci museli v rámci císařské armády Rakouska-Uherska bojovat po boku
Maďarů. Ti se během nástupu hlásili při vyvolání svého jména právě vykřiknutím slova:
"jelen", což je maďarský výraz pro: "přítomen". To, že maďarština používá slovo, které zní jako
české jméno zvířete, spolu s často nízkou inteligencí maďarských branců, přišlo Čechům
legrační a celé se to ujalo a používalo i po válce.
4. Dávat si bacha

Poměrně rozšířené vysvětlení je, že synonymum k tomu, když si má někdo dávat pozor, vzniklo
podle jména absolutistického kancléře Alexandera Bacha, před kterým se každý musel mít na
pozoru. Realita je ale prozaičtější, "bacha" si totiž lidé dávali už dávno před Bachovým
narozením, jedná se o českou zkomoleninu německého "Obacht!", což znamená
zlodějů právě "dej si pozor".

v žargonu

Takto vypadal obávaný kancléř Alexandr Bach, podle kterého si
bacha nedáváme.

5. Je to na draka

Prohlášení, že je něco k ničemu, je v této formě takové
téměř až pohádkové. Nenechte se ale mýlit, místo
pohádek o dracích je původ rčení nutno hledat tak leda ve
slovníku německých vulgarismů. Drak totiž není ničím
jiným než zkomoleninou německého "Dreck", což znamená výkal. Tudíž když je něco na draka,
je to zároveň na ho*no.
6. Kout pikle

Hovorový výraz pro to, když na někoho vymýšlíme nějakou zákulisní a nekalou věc,
kupříkladu spřádáme jakýsi komplot. Pikle je pak množným číslem slova pikel, což byla malá
středověká bodná zbraň, která šla lehce ukrýt a pak někomu nepozorovaně vrazit do zad. Její
výroba měla tedy s dnešním intrikařením leccos společného.
7. Být v čudu

Většina lidí chápe tento výraz pro to, že někdo nebo něco zmizelo tak, že se jedná o
zkomoleninu "být v čoudu", tedy utíkat pryč tak, že se za člověkem práší. Historie nám nabízí
ještě jedno humornější vysvětlení. ČUD neboli Českomoravské úvěrové družstvo byl podnik,
který lidem nabízel půjčky. Jeden ze zakladatelů svou kampeličku vytuneloval a s penězi zmizel
neznámo kam. Ti, kteří přišli o peníze, tak rázem věděli, že jejich úspory jsou

v "ČUDu".

8. Chytat lelky/ lelkovat

Lelek je malý hnědý pták, který celý den spí a aktivní je jen k večeru, kdy loví hmyz. Líní lidé,
kteří nic nedělají, jsou tak stejní jako tento ptáček. Co se jeho chytání týče, ptáčníci věděli, že
právě vzhledem k neaktivitě lelků je přes den prostě chytit nemohli a tak úsloví
lelků používali k naznačení toho, že se zabývají něčím zbytečným a nepotřebným.

Mgr. Helena Haltofová

s chytáním

