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Začínáme nový školní rok
Po dvouměsíční pauze je zde nový školní rok 2017- 2018.
Prváci zahájili svoji novou životní etapu na střední škole, třeťáci výučních oborů budou
směřovat k získání výučního listu a čtvrťáci budou zdolávat poslední rok, který by je měl dovést
k maturitnímu vysvědčení. Všechny žáky čeká objevování nových věcí v teoretickém
vyučování i v praxi. Věříme, že kromě zkoušení, písemek, měření atd. zažijí i oddech, zábavu
třeba i nad stránkami našeho školního časopisu.
Ve školním roce 2017 – 2018 bude pokračovat vydávání časopisu Kanada Times.
Chceme změnu. Naším společným cílem bude, aby časopis neobsahoval pouze informace o
akcích, které už proběhly, a aby texty do něj nepsali pouze učitelé. Proto bude časopis obsahovat
pravidelné rubriky, které budou zastupovat buď jeden předmět, nebo budou sdružovat více
předmětů i různých oborů.
Přinášíme přehled rubrik a kontaktních osob, na které se můžete obracet se svými
příspěvky: Cizí jazyky (Ing. Silvie Říčanová), Matematika (Ing. Jana Káňová), Enviromentální
blok (Ing. Šárka Simandlová), Český jazyk a společenské vědy (Mgr. Stanislav Mintěl),
Odborný blok (Ing. Věra Drápalová, Ing. Zdeněk Šesták, Ing. Marcela Bezděková), Stravování
(Mgr. Jana Strumienská) a Sport (Zdeněk Dembinný). Samozřejmě můžete kontaktovat také
třídní učitele a ostatní pedagogy.
Překonejte vlastní pohodlí nebo ostýchavost a staňte se součástí redakčního týmu.
Informujte o dění ve škole i mimo ni, o vašem zapojení do akcí a soutěží, o zajímavostech
z jednotlivých předmětů nebo oborů, zkrátka o tom, co vás zajímá. Přispějte k tomu, že pro vás
bude časopis atraktivnější.
Pojďte se připojit, pobavit se a zapojit vaše mozkové buňky třeba při luštění křížovky.
Mgr. Milada Šupíková
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Český jazyk a společenské vědy

Adaptační kurzy 2017
K měsíci září neodmyslitelně patří jak začátek školního roku, tak i každoroční adaptační
kurzy. Letos proběhly v termínu od 6. do 19. září, místo konání se od minulých let nezměnilo,
z čehož vyplývá, že se žáci všech prvních ročníků vydali směr Nýdek, konkrétně na chatu
Hluchová. Pro žáky, jejich třídní učitele a mistry odborného výcviku byl připravený nabitý
program v režii zkušeného týmu: Mgr. Ester Sikorová, Mgr. Jana Boučková a Mgr. Tomáš
Sikora.

Společné foto třídy KU1

Nejvíc se o kurzech pravděpodobně dozvíme od samotných účastníků, proto jsme
některým z nich položili pár otázek.
1) K čemu podle tebe adaptační kurzy slouží?
2) Které aktivity tě nejvíc oslovily?
3) Vyber jeden nejlepší moment kurzu.
4) Je něco, co bys na kurzu změnil?
5) Ohodnoť kurz známkou jako ve škole.
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Táňa Z.
1) Abychom se více dozvěděli o svých
spolužácích, abychom se více poznali a
aby se zjistilo, jaký kdo je.
2) Poznávání přirovnání, rčení.
3) Když se převypravoval příběh.
4) Nezměnila bych nic.
5) 1

Anonym
1) Ke stmelení učitelů a žáků.
2) Pojídání párků.
3) Oběd, večeře, snídaně a spánek.
4) Délku pobytu.
5) 2 s váhou 10

Anonym
1) Slouží

k poznání

svých

nových

spolužáků, vybudování nějaké důvěry.
2) Samozřejmě, že týmový fotbal a poté nadávání, jak daleko to bylo do busu.
3) Naše výzva – snězení dvou ,,malých“ klobásek.
4) Místo, kde se kurz konal.
5) 2

Anonym
1) Podle mě slouží k tomu, abychom se více navzájem se třídou poznali.
2) Nejvíce mě oslovila práce ve skupinách.
3) Asi nejlepší moment na adaptačním kurzu byl ten, jak pan učitel nachytal kluky kouřit.
4) Na adaptačním kurzu bych asi nic neměnil.
5) 2
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Anonym
1) K seznámení kolektivu.
2) Nejvíce

mě

oslovily

samostatné

aktivity, protože jsme se u nich
dozvěděli něco nového o ostatních.
3) Načapání dvou studentů při kouření.
4) Výrazně bych zmenšil počet párků na
večeři.
5) 1

Anonym
1) K poznání spolužáků.
2) Fotbal!
3) Jak jsme jeli domů vlakem.
4) Aby bylo více sportovních aktivit.
5) 3
Mgr. Andrea Ruszová
A ještě přidáváme několik postřehů žáků MC1 a EL1. I oni odpovídali na podobné otázky.
1) Co hodnotíte kladně na adaptačním kurzu?
2) Co byste na kurzu zlepšili?
3) K čemu byl adaptační kurz dobrý?
4) Jak byste kurz oznámkovali?
Třída MC1:
1) Opékání párků v dešti. Fotbal. Příběhy ze života.
2) Jídlo. Nemohli jsme si nic koupit. Počasí.
3) K seznámení.
4) 3
Třída EL1:
1) Jídlo. Opékání. Kiwano. Fotbálek. Aktivitu učitelů. Přírodu. Ze všeho nejvíc se nám
líbil výšlap na Filipku.
2) Postele. Víc jídla. Obědy. Více volného času. Večerka později. Wi-fi.
3) Abychom se lépe poznali. Na upevnění kolektivu. Najedli jsme se.
4) 1, 1, 2, 2, 3+, 4 zlaté bludišťáky
Zapsala: Mgr. Milada Šupíková
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Filmové babí léto
Stalo se již tradicí, že se žáci naší školy zúčastnili promítání filmů v rámci Filmového
babího léta. Akce proběhla ve středu 4. října.
Československý film Špína režisérky Terezy Nvotové vypráví o sedmnáctileté Leny,
která se stává obětí znásilnění a skončí v psychiatrické léčebně. Drama poukazuje na to, že
znásilněním bohužel všechno špatné teprve začíná.

Bývá zvykem, že spojení Jan Svěrák a Zdeněk Svěrák zaručuje dobrou podívanou.
Jejich film Po strništi bos nás zavádí do období protektorátu. Sledujeme osudy osmiletého Edy,
který se s rodiči stěhuje z Prahy na venkov k příbuzným. Musí se sžít se světem naprosto
odlišným od jeho městského.
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Přinášíme některé názory žáků třídy EL4 na film Špína:
„Příběh tohoto filmu byl velmi zajímavý. Zachycuje pocity dívky, která byla znásilněna svým
učitelem a stydí se to jakkoliv přiznat. Herecké výkony však ve mně zanechaly smíšené pocity.
Některé scény byly zahrány dokonale, ale některé tak, že jsem se chtěl až smát, i když to nebylo
na místě.“
„Realistické ztvárnění a skvělé herecké výkony z psychiatrické léčebny.“
„Příběh se mi zdál nereálný, scéna se znásilněním nebyla dost přesvědčivá. Nedokázal jsem se
vžít do role oběti.“
„Nelíbilo se mi, že film byl moc vulgární.“

A zde názory na film Po strništi bos:
„Film byl příliš přehnaný, hlavně brutalita ke zvířatům. Příběh byl očekávatelný.“
„Moc historické, málo akce. Příběh bez pointy.“
„Krásný.“
Mgr. Milada Šupíková
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Zásadní data v dějinách našeho státu aneb Proč máme ve škole
volno
28. září – Den české státnosti je státní svátek České republiky. Připomínáme si
zavraždění českého knížete Václava ve Staré Boleslavi v roce 935. Stalo se tak z popudu jeho
bratra Boleslava, který měl výhrady vůči Václavově vládě. Svatý Václav je chápán jako
ochránce českého státu.

28. říjen – Den vzniku samostatného československého státu je státní svátek České
republiky. Připomínáme si výročí 28. října 1918, kdy v Praze došlo k vyhlášení československé
samostatnosti. Večer vydal Národní výbor
svůj

první

zákon

–

zákon

o

zřízení

samostatného československého státu. Poté
bylo zveřejněno provolání Národního výboru:
„Lide československý. Tvůj odvěký sen stal se
skutkem...“
Československo
z nástupnických

států

se

stalo

jedním

Rakousko-Uherska.

Zahrnovalo území Čech, Moravy, Slezska, Slovenska a Podkarpatské Rusi. Jednou z hlavních
osobností, které se zasloužily o vznik Československa, byl první československý prezident
– Tomáš Garrigue Masaryk.
Oslavy svátku probíhají na mnoha místech České republiky. Ve Vladislavském sále
Pražského hradu prezident republiky uděluje státní vyznamenání vybraným osobnostem.
Mgr. Milada Šupíková
Str. 9

Český jazyk a společenské vědy

Pranostiky
Pojďme nahlédnout do dob minulých, kdy se naši předkové řídili různými lidovými
průpovídkami – pranostikami, které se týkaly počasí a zemědělských prací.
Září
Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.
Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava.
Zářijová slota - hrstka deště, fůra bláta.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
Jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří.
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
Září jezdí na strakaté kobyle.
Podzim bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu.
Září, na léto jde stáří.
Svatý Václav víno chrání, po něm bude vinobraní.
Po svatým Václavu beranici na hlavu.
Říjen
Teplý říjen - studený listopad.
Září víno vaří, říjen víno pijem.
Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají.
V říjnu mnoho dešťů, v prosinci mnoho větrů.
Mlhy v říjnu - sněhy v zimě.
Studený říjen - zelený leden.
Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikrade.
V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc.
Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima.
Svatý František zahání lidi do chýšek.
Po svaté Tereze mráz po střechách leze.
Šimona a Judy - tuhnou na poli hrudy.
Mgr. Milada Šupíková
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Bajkeři
Nevlastní bratři Jáchym a
David společně s kamarádem Sašou
tráví většinu času ve světě sociálních
sítí. Vztahy pro ně představují chaty s
virtuálními dívkami, které nikdy
neviděli, obživu falešná módní show,
v níž se předstírá něco, co není, a
největší životní problém pak vybitý
mobil nebo nefunkční Wi-Fi. Na
nátlak rodičů jsou donuceni vydat se pod vedením Davidovy půvabné „macechy“ Terezy na
dvousetkilometrový cyklovýlet.

Kino Kosmos
Produkce: Česko
23. - 25. 10. v 17:30

Rok výroby: 2017

Komedie

Vstupné: 120,-

2. - 5. 11. v 17:30

Všechno nejhorší
Jaké to je uvíznout v jednodenní časové smyčce, která vždy skončí

vaší vraždou? Dost děsivé. Přesně to v thrilleru Všechno nejhorší zažívá
studentka Tree (Jessica Rothe) a nezbývá jí tedy nic jiného než konečně
vypátrat svého vraha dříve, než ji zase zamorduje.
Produkce: USA

Rok výroby: 2017

Horor

Vstupné: 110,- české titulky

2. - 5. 11. v 17:30
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TO
Každých sedmadvacet let se ve městě
Derry probouzí zlo, beroucí na sebe podobu
toho, čeho se nejvíce bojíte. Důvod je jediný:
strach ochutí naše maso a „To" může začít
hodovat. Ale pozor! Živí se hlavně dětmi,
protože jejich strach je mnohem jednodušší než
u dospělých. Tak to chodí odpradávna, jenže v
roce 1958, zrovna v době, kdy má klaun
Pennywise žně, se spojí parta dětí a „To" porazí.
Myslí si, že ho zabily, ale... v roce 1985 je jisté, že „To" žije a střádá strašlivou pomstu. Sedm
členů tehdejší dětské party musí opět čelit hrůzám mládí, na které časem raději a neúmyslně
zapomněli.
Produkce: Británie

Rok výroby: 2017

Horor

Vstupné: 110,-

české titulky

6. - 8. 11. v 17:30

Milada
Film MILADA je inspirován osudem a životem
JUDr. Milady Horákové, který se dotkl mnoha lidí.
Odehrává se v letech 1937 – 1950 a vypráví příběh
ženy, v jejíž osobnosti a životě byly morální principy
zakořeněny tak silně, že se často ve svých rozhodnutích
řídila více svým svědomím než srdcem, a to i za cenu
ohrožení vlastní rodiny a sebe sama. Milada Horáková
byla popravena 27. června 1950 i přesto, že tehdejší
prezident Československé republiky dostal mnoho
žádostí o udělení milosti. O její milost žádali např. Albert Einstein, Winston Churchill nebo
Eleanor Rooseveltová. Ústředními tématy filmu jsou svoboda, boj za demokracii, pravda,
láska, naděje, moc a oběť, které jsou velmi aktuální i dnes. Cílem filmu je přiblížit osobnost
Milady Horákové, její život a osud, nejširšímu publiku v České republice a v zahraničí.
Produkce: Česko

Rok výroby: 2017

6. - 8. 11. ve 20:00

30. 11. - 3. 12. ve 20:00

Biografie

Vstupné 120,-

Hráči se smrtí
V mysteriózním thrilleru se skupina studentů medicíny
snaží získat odpověď na otázku, zda existuje život po smrti.
Opakovaně se dostávají do stavu klinické smrti, avšak stále
nebezpečnější experimenty si na každém z nich vybírají svou
daň...
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Matematika

Naši úspěšní šachisté
I v letošním roce se konal šachový turnaj žáků partnerských škol. Proběhl v Čadci dne
27. září za účasti našich žáků z EL2 – Vojtěcha Sikory a Ondřeje Karpeckého.
Ti poměřili své šachové umění se studenty z Polska, Čadce a Frýdku-Místku.
Skončili na krásném třetím místě. Diplom a pohár můžete obdivovat ve školní knihovně.

Ondřej Karpecki při hře

Společná fotografie na památku
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Vojtěch Sikora v plném soustředění
Mgr. Karel Vejmola, upraveno

Pro chytré hlavičky
Vytvořte z pěti zápalek dva trojúhelníky tak, aby se dotýkaly jen jedním vrcholem.
Zápalky se pochopitelně nesmí zlomit.

Správné řešení naleznete v příštím čísle časopisu.
Ing. Jana Káňová
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Best in English – Angličtinář roku – online soutěž pro žáky

How is your English? Good or even excellent. Best In English is an international
contest for high school students. Ten students in each school are needed to participate (up to
20). For open tests from past look at http://bestinenglish.org/open-tests/
Where? – SOS Třinec, room 49 (computer room)
When – November 30th, 2017, 9.00-11.00
How? – online
Are you interested? Please register at ricanova.silvie @sostrinec.cz until November 10th 2017
Halloween – fun facts

Write down 25 nouns (podstatných jmen) describing the pictures. Submit your answer
to your English teacher and you will see………………..
Ing. Silvie Říčanová
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Prezentace frekvenčních měničů na naší škole
Švédská firma ABB sídlí v Curychu a má několik poboček po celém světě, včetně
Česka. Právě česká pobočka vyslala z řad svých zaměstnanců pana inženýra Petra Kubika, aby
přednášel o firemních výrobcích našim žákům tříd ES1, EL3 a EL4.
V úvodu proběhla

prezentace

firmy, seznámení s její historií, s
jejím zaměřením, včetně cenových
relací

výrobků.

Jaká

zařízení

můžeme od společnosti očekávat?
Elektrická zařízení pro AC i DC
energii,

pro

„silovinu“

i

slaboproudařinu. ABB poskytuje velkou škálu elektrických zařízení od frekvenčních měničů,
přes pohony, transformátory, až po automatizaci PLC a správu sítí. Hovořilo se také o
zařízeních,

která

tato

společnost nevyrábí, tj. PC,
tablety,

smartphony,

atomové reaktory a turbíny.
Rovněž zde zaznělo, na co
musíme dávat pozor při
výrobě

a

používání

frekvenčních měničů.
Závěr prezentace byl zaměřen na frekvenční měniče
vyráběné firmou ABB. Proběhla také demonstrace
jednoho jejich výrobku. Prezentace byla pro žáky
zajímavá a přínosná. Mohli si zopakovat spoustu
odborných názvů: synchronní či asynchronní otáčky,
skluz, účiník, tlumivky, usměrňovače a jiné.

Václav Mikler, EL4
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Z historie výroby kovů - damascénská ocel
Největší zájem ze starověkých speciálních technologií vzbuzovala výroba damascénské
oceli. Název pochází od syrského města Damašku, kde si tyto meče kupovali evropští rytíři,
kteří se zúčastnili křížových výprav. Pravé damascénské meče se vyznačovaly těmito znaky:


Vysoká ostrost, mečem bylo možné přeseknout hřebík nebo malý kámen, aniž by se
porušilo ostří.



Vysoká pružnost, meč bylo možné stočit do kružnice a opět se bez porušení narovnal.



Charakteristická kresba na povrchu připomínající kresbu na dřevě nebo strukturu kůže.

Tvar mečů byl dost proměnlivý. Většinou byl zahnutý. Kování damascénských ocelí byla
zapomenuta. Novodobí kováři se pokoušejí napodobit historickou technologii výroby
damascénské oceli.
Hlavní tajemství damascénské oceli spočívalo kromě technologie také v materiálové
podstatě, tj. v tom, že ložisko železné rudy, ze které se v Indii vyráběly polotovary pro
damascénskou ocel, asi obsahovalo vanad. Právě účinky této náhodné legury ve spojení
s dokováním při nízké teplotě přisuzují jemnou strukturu a další příznivé vlastnosti oceli.
Damascénské meče se začaly vyrábět v Indii před rokem 1 000 př. Kr. Kovaly se i
v Persii pod názvem puhad janherder.
Z damascénské oceli se kromě mečů kovaly také dýky, sekery, nože, břitvy. Dnes opět
řada kovářů vyrábí nože, šperky a další předměty z damascénské oceli. Mnozí experimentují
s dalším rozvojem této technologie.

Zdroj: Hutnické listy 4/2017
Ing. Věra Drápalová
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Odborný blok

Křížovka – obnovitelné zdroje energie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1. Energie využívající tepla z nitra Země
2. Rychle rostoucí dřevina
3. Vodní elektrárna
4. Zařízení přeměňující sluneční záření na teplo
5. Hmota organického původu záměrně pěstovaná nebo odpadní
6. Zařízení vyrábějící spalováním paliva současně teplo a elektrickou energii
7. Paliva, která nepatří k obnovitelným zdrojům (uhlí, zemní plyn, ropa)
8. Zařízení na výrobu elektrické energie (je součástí kogeneračních jednotek, větrných
i vodních elektráren)
V tajence najdete hlavní výhodu obnovitelných zdrojů energie.
Správnou tajenku naleznete v příštím čísle časopisu.

Ing. Marcela Bezděková
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Stravování

Barmanský a Baristický kroužek
Je určen pro všechny žáky ze všech ročníků a oborů, kteří mají zájem o barmanství,
výrobu různých druhů míchaných nápojů nebo se zájmem o kávu a její přípravu. Kroužek
není určen pouze žákům, kteří chtějí reprezentovat naši školu, ale i pro žáky, kteří chtějí svůj
čas strávit v příjemné společnosti, prostředí a jako bonus se naučí něco nového.

Vedoucí kroužku: Mgr. Strumienská Jana
Bližší informace: kabinet č. 29 nebo e-mail: strumienska.jana@sostrinec.cz
Kroužek bude probíhat v učebně STOLNIČENÍ – škola 2., v liché středy od 13.30 hod, pokud
nebude uvedeno jinak.
Mgr. Jana Strumienská
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Enviromentální blok

Exkurze do firmy Nehlsen
V říjnu 2017 navštívily třídy SM2, HO2, OK2 a HT2 firmu Nehlsen, kde se seznámily
se sběrem, tříděním a recyklací odpadu ve městě Třinec a blízkém okolí.
Zde je článek jednoho účastníka exkurze, J. Schramka z HO2:
Včerejší exkurze v Nehlsenu v Třinci mě poměrně dost zaujala. Dozvěděl jsem se tam
toho hodně ohledně recyklace. První zastávka byla u spotřebičů, jako jsou třeba televize. Sbírají
staré, někdy funkční televize, a hromadí je. Dál je posílají na místa, kde je rozebírají, a materiál,
jako je měď, zlato, hliník, cín nebo plasty, se používá na další výrobu.
Je to dobrá věc, lepší, než by to mělo skončit někde vyhozené v přírodě a znečišťovat životní
prostředí. Dál jsem se dozvěděl, jak končí odpad, jako je třeba dřevo. U další zastávky jsem se
dozvěděl, jak se zpracovává listí, větve atd. Náš průvodce nám vysvětloval, že se odpad rozdrtí,
uloží do uzavřených kontejnerů, kde je zhruba několik týdnů, potom se uloží na plochu, kde
se vypařuje voda, a zpracovává na substrát a hnojivo.
Další zastávka byla u třídění
odpadů z domácností. Třídí se tam
plasty, papír a ostatní odpadky.
Exkurze se mi moc líbila,
protože jsem se tam dozvěděl, jak se
s odpadky ve sběrném dvoře zachází.

Žáci sledují množství odpadů po vytřídění
na třídicí lince fy Nehlsen

Žáci se dozvídají nové informace o nakládání
s odpady od pracovníků fy Nehlsen

J. Schramek, HO2,
foto: Ing. Šárka Simandlová
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Sport

Turistický zájezd 2017
Nastalo 25. září a 80 třeťáků se „ulilo“ ze školy a vydalo se směrem Západní Tatry.
První den se nešlo na žádný pořádný výšlap, jen na odpolední procházku na Žiarskou
chatu (1 275 m n. m.). Ozývaly se poznámky jako: „Kdy už tam budeme? Jak dlouho eště? Ach
jo, to je dálka.“ I když to bylo jen pět kilometrů po asfaltce. Samozřejmě si učitelé nenechali
ujít příležitost pořídit jednu z prvních skupinových fotek.

Společné pózování

Zvládli jsme to
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První noc proběhla nečekaně v klidu, ale když došlo na vstávání…. U snídaně byli žáci
rozděleni do tří skupin. První skupina zahrnovala turisty, kteří neměli problém vylézt na
Baranec (2 184 m n. m.). Druhá skupina měla stejný cíl. Jen byla početnější a pomalejší. Ale
došli všichni. Ve třetí skupině byli jedinci fyzicky a psychicky méně zdatní, anebo ti, kterým
se nechtělo chodit. Tak se procházeli nedaleko naší chaty. Osvědčili se jako sběrači hub. Na
konci dne se řešilo, kam je dát. V závěru dne se rekapitulovalo. Nikdo se neztratil, neskutálel
se z kopce dolů ani nikoho nesežral medvěd. Bylo jen pár roztržených bot, potlučené pozadí po
uklouznutí na sněhu.

Na třetí den připadl odpočinek. Snídaně a procházka na chatu Baranec. Před obědem
učitele a žáky napadlo, že fotbálek, nohejbal, volejbal nebo tenis není vůbec na škodu. Po obědě
další odpočinek. K večeru byla připravena sportovní kvízová hra čtyř družstev. Dvě družstva
nedokončila ve stanovený čas a další dvě doběhla jen s chybami v kvízu. Mezi nimi se
rozhodovalo o 1. a 2. místě.

Pohodička
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Čtvrtý den byli žáci rozděleni do dvou družstev. První se vydalo na Jalovecké sedlo
(1 858 m

n. m.) pod horou Baníkov. Ve vymezeném čase to zvládla asi polovina skupiny,

zbytek cíle nedosáhl. Druhé družstvo šlo do Račkové doliny (1 000 - 1 400 m n. m.). Odpoledne
proběhlo v poklidu. Pak se vařila vaječina s nasbíranými hřiby a opékaly se párky. Ke konci
večera se u ohně zpívaly gorolské písničky.
Následující ráno po snídani se účastníci kurzu vydali k domovu.

Co se špinavým hrncem?
Václav Mikler, EL4, foto: pedagogové na školním kurzu a Václav Mikler
Své postřehy z turistického kurzu nám sdělili žáci třídy MC3:
„Byli jsme ubytováni v chatkách, které byly moderně zařízené. S ubytováním jsme byli
spokojeni. Z výšlapů se nám nejvíce líbil výlet na Baranec. Byl odtamtud krásný výhled. Ve
volném čase bylo možno hrát míčové hry, anebo stolní hry na pokoji. Jediné, co bychom vytkli,
byla kvalita a kvantita jídla. Akce se nám celkem líbila.“
Zapsala: Mgr. Milada Šupíková
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První sportovní soutěž v letošním školním roce
Dne 15. 9. 2017 se žáci naší školy zúčastnili první sportovní soutěže v letošním školním
roce. V

okresním

kole

Středoškolského

atletického

poháru

získalo

naše

školní

družstvo nádherné druhé místo. V silné konkurenci podlehli naši žáci pouze kvalitnímu
družstvu Gymnázia Třinec.
Školu reprezentovali:
Marek Juřica - EL3, Jakub Konderla,
Petr Niemczyk, Ondřej Jalovičor EL2, Robert Walaski - MC2, Jan
Kantor, Aleš Sikora - HO2, Radim
Sliž - HT2, Adam Puczok - MC1,
Šimon Morcinek – PL1

Naši stříbrní medailisté
Všem žákům patří velké
poděkování a gratulace za vzornou
reprezentaci školy.
Mgr. Petra Widenková
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Okresní kolo v přespolním běhu
Ve středu 4. října 2017 se naše škola zúčastnila okresního kola v přespolním běhu, které
se konalo v Třineckém lesoparku. Tým ve složení Filip Szotkowski - HO3, Jan Pilch – EL2,
Jakub Konderla - EL2, Robert Walaski - MC2, Tomáš Josiek - OK2 vybojoval krásné druhé
místo za Gymnáziem Třinec. Všichni jsme si to užili a s dobrou náladou zvládli.

Připravit ke startu…

Úspěšní
reprezentanti

Jakub Konderla, EL2, foto: Zdeněk Dembinný
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