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Pour féliciter
Tak jako otevíráte nové číslo našeho časopisu, otevírají se před Vámi dny nového roku,
roku 2018. Jistě jste si se svými blízkými a přáteli již popřáli jen to nejlepší. Prostřednictvím
sociálních sítí a mobilních telefonů jste dostali různá novoroční přání.
Možná nezaškodí malé ohlédnutí za uplynulým obdobím. Žáci prvních ročníků se za
čtyři měsíce na naší střední škole aklimatizovali, neztrácejí se ve změti chodeb a bezpečně
nacházejí cestu do učeben a hlavně do naší kantýny. Za všemi žáky stojí jejich čtyřměsíční
práce, lépe či hůře zvládnutá.
Pololetí je za dveřmi a je jen ve Vašich rukou, jak vylepšit známky v jednotlivých
předmětech. Určitě tedy nebudete zahálet.
Žákům prvních ročníků přejeme, aby se jim u nás líbilo a utvrdili se v tom, že si pro
sebe vybrali vhodný studijní obor. Třeťákům výučních oborů a čtvrťákům přejeme úspěšné
vykročení do roku, kdy, jak pevně věříme, získají výuční list a maturitní vysvědčení. Všem
ostatním žákům přejeme, aby co nejlépe procházeli cestou vzdělání, dokázali zdolávat
překážky, zažívali pohodu a úspěch a aby měli kolem sebe usměvavé lidi.
Mgr. Milada Šupíková
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Škola otevřela své „brány“ - Den otevřených dveří
Den otevřených dveří se konal ve čtvrtek 9. listopadu, podruhé pak ve středu
6. prosince. Školu navštívili hosté, jako ředitel pro personalistiku a vnější vztahy TŽ Ivo Žižka,
náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Stanislav Folwarczny, ředitelé různých firem,
rodiče s dětmi a další potenciální zájemci o studium na škole. Žáci se aktivně zapojili
do organizace tohoto dne a pomáhali na různých stanovištích. Ve středu se role průvodců
pod dohledem učitelů ujala třída EL2.
Zde jsou názory některých z nich:
Při dni otevřených dveří byla naše třída vybrána jako průvodci školou. Rozdělili jsme
se na dvě skupiny, jedna provázela dopoledne, druhá odpoledne.
Zájemce, tedy většinou rodiče se svými dětmi, jsme provázeli po různých stanovištích.
Ty se dělily podle oborů. Čtyřleté obory s maturitou byly celkem na třech stanovištích, tříleté
měly více stanovišť.
Zájemců nebylo ani málo, ani hodně. Více se zajímali o čtyřleté obory s maturitou. Moc
práce jsme tedy neměli, stačilo zájemce doprovodit na stanoviště a tam už se o ně postaral
učitel či mistr.
Mně osobně nevadilo, že jsem byl vybrán jako doprovod. Nenudil jsem se a trochu mě
to bavilo. K dispozici byl rovněž bufet, takže o jídlo bylo postaráno.
Tento den bych zhodnotil kladně, protože byla legrace i s rodiči, které jsem provázel,
něco jsem jim řekl i o sobě, protože se mě ptali. A řekl jsem jim, že jejich dítě se nemusí ničeho
bát, že to zvládne.
Od 8 do 17 hodin chodilo hodně zájemců, kterým se líbily nové dílny a kteří měli zájem
o robotické rameno. Hodně skupin mělo zájem o obor instalatér a elektro.
Kladně bych hodnotil přednes a projevy učitelů a mistrů, informací bylo ovšem hodně,
zbytečně se někde čekalo.
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Líbila se mi pohodová atmosféra Dne otevřených dveří, za mínus beru to, že stanoviště
byla daleko od sebe.

Nové dílny
Setkání s řediteli škol

Robotické rameno

Rozhovor s učiteli OV

Mgr. Stanislav Mintěl, žáci EL 2
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V rámci DOD 6. prosince se uskutečnil nábor pro žáky ze speciální školy v Třinci.
Ráno byli žáci 8. a 9. třídy uvítáni ve třídě pečovatelů. Naši žáci oboru Pečovatelské
služby jim předvedli stlaní postele v nemocnici a většině změřili tlak.
Další částí prohlídky byla cvičná kuchyňka a stolničení stravovacích služeb, kde jim
žáci oboru Stravovací a ubytovací služby připravili pomazánku, chleby, salám, nakrájenou
zeleninu a žáci ZŠ si sami připravili obložené chleby.
Dále následovala prohlídka dílen strojírenských prací, kde se aktivně zapojili do her
připravených OUV a žáky 1. ročníku Strojírenských prací.
Cestou z dílen si mohli ve vestibulu připravit svůj vlastní míchaný nápoj. Vyplnili
jednoduchý dotazník jako zpětnou vazbu a dostali balíček se sladkostmi od „Mikuláše“.
Žákům speciální školy v Třinci se nechtělo ani zpátky do školy a byli překvapeni, jak
jim to u nás ve škole rychle uteklo.
Poděkování patří žákům naší školy, kteří pomohli připravit program a krásně
prezentovali své obory: Jitce Chripkové z PP 2, Adamu Koudelkovi z PP 3, Evě Vaňkové z
KP 2, Adéle Moczydlanové, Dance Wavrzaczové, Anetě Wrublové a Davidu Wrublovi z KP
3, Matěji Lipowskému, Petru Bartošíkovi a Václavu Palarčíkovi z SP 1.

Změříme vám tlak
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Příprava
chlebíčků

Zkouška
zručnosti

Mgr. Marta Němčíková, Mgr. Anna Kaczarová, upraveno
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Games of jobs
V pátek 10. listopadu se vybraní žáci naší školy účastnili soutěže Games of jobs
ve Zdzieszowicích. Aleš Gajdacz a Dominik Grzegorz ze třídy EL3 řešili úkoly ze světa
dopravy a zasílatelství, světa počítačové grafiky a světa efektů.
Žáci uplatnili své počítačové dovednosti, kdy tvořili obal pro výrobek. Ve fotoateliéru
školy se nechali vyfotit a následně s fotografií pracovali ve Photoshopu, kdy ze své fotografie
a fotografie školy tvořili propagační materiál školy. V oblasti logistiky museli tvořit trasy
pro přepravu materiálu a připevnit zásilku k paletě přivazovacím popruhem tak, aby nedošlo
k posunu zásilky. Studenti se umístili na druhém místě.

Mgr. Zuzana Ligocká, Ing. Jaroslav Szlaur
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Vánoční ozdoby zkrášlí naši školu
Tradicí, která se již zabydlela u nás ve škole, je pořádání workshopu pro obor
Pečovatelské služby pod vedením učitelek – Šárky Burkotové, Anny Kaczarové a Marty
Němčíkové. Vánoční atmosféra dýchla na žáky již 16. listopadu v prostorách učeben
pečovatelství.
Žáci a žákyně se seznámili s novými rukodělnými technikami, které mohou využít
ve své praxi při práci s klienty v sociálních zařízeních. Workshopu se zúčastňují i žáci oboru
Stravovací a ubytovací služby, kteří mohou výrobky využít při výzdobě slavnostních tabulí
apod.
V tomto roce byl workshop tematicky zaměřen na Vánoce a výrobky žáků budou
využity při výzdobě naší školy.

Mgr. Anna Kaczarová, upraveno
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Zvládáme češtinu? Rozšiřujeme si obzory
Olympiáda v českém jazyce
Jako již každoročně se i letos na naší škole konalo školní kolo Olympiády v českém
jazyce. Termín byl stanoven na 28. 11. 2017. Do soutěže se zapojil výběr žáků z maturitních
oborů. V rámci olympiády museli žáci řešit jak mluvnická zadání vyplývající z výchozího
textu, tak i prokázat své slohové nadání. Téma slohové práce znělo: Vyřčená slova nelze vzít
zpět a mělo být zpracováno formou prózy, přičemž slohový útvar byl volný.
Nejlépe si se zadanými úkoly poradili tito tři žáci, kteří obdrželi sladkou odměnu: Jan
Szkandera (EL3, 1. místo), Ondřej Gryga (EL4, 2. místo) a Jan Kaleta (EL4, 3. místo). První
dva postupují do okresního kola olympiády, které by se mělo konat 22. 1. 2018.
Vítězům gratulujeme a ostatním studentům děkujeme za aktivní účast. Příští rok může
své znalosti češtiny prověřit třeba někdo z vás, milí čtenáři.
Mgr. Andrea Ruszová
Příběhy bezpráví
I letos se naše škola zúčastnila celorepublikové akce Příběhy bezpráví. Je zaměřena
na období 2. poloviny 20. století, především na totalitní systémy – nacismus a komunismus.
Smyslem akce je snaha, aby se nezapomnělo na toto období, aby mladá generace měla
povědomí o naší nedávné minulosti.
Akce se zúčastnily třídy OK1, HO2 a MZ4 a konala se v aule školy 24. 11. 2017.
Po úvodním slovu byl promítnut film Osmy, po jeho zhlédnutí se konala beseda.
Loni uplynulo 40 let od vzniku Charty 77, ve které odpůrci komunistického režimu
vedeni naším bývalým prezidentem Václavem Havlem upozornili na porušování lidských práv
totalitním režimem. Akce vyvolala pronásledování těch, kteří chartu podepsali. Film Osmy se
dotýká tohoto tématu a odehrává se ve stejné době. Hlavní hrdina, úředník Richard Tauš,
v opilosti podepíše v hospodě Chartu 77 a dostává se do kolotoče dramatických událostí. Má
problémy s bydlením, čeká ho komplikované trhání osmiček zubů, je pronásledován Státní
bezpečností, jeho 15letý syn čeká dítě. Nakonec nachází v sobě sílu k vytrhání osmiček
a k odmítnutí spolupráce se Státní bezpečností.
Pokud si budeme připomínat minulost, můžeme se z ní poučit a zabránit tomu, aby
se něco podobného v budoucnu neopakovalo. K tomu slouží i akce Příběhy bezpráví
a promítání filmů o naší nedávné minulosti. Často se poukazuje na to, že ten, kdo na svou
minulost zapomene, je nucen znovu ji prožít…
Mgr. Stanislav Mintěl
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Pěkně jsme si popovídali
K čemu je dobré pořádat soutěže v komunikaci? Vždyť my se přece domluvíme všude
a s každým, pomyslíte si.
Ale domluvit se s lidmi je také umění. Aby si žáci procvičili právě tyto dovednosti,
konal se 5. prosince druhý ročník Soutěže v komunikačních dovednostech pro tříleté obory.
Nejtěžší bylo přesvědčit žáky, aby se akce zúčastnili. A někteří to bohužel vzdali ještě
před samotnou soutěží.
Na učebně č. 18 se sešli žáci, kteří měli v lichém týdnu výuku: František Kotlár (HT1),
Jaroslav Randa (OK1), Michael Pěta (ES1), Georgij Mikuš (OK3) a Zlata Horváthová (KU3).
Soutěžící si mohli zvolit ze tří témat: Můj koníček, Moje ideální Vánoce a Moje oblíbená hudba.
Hodnotilo se dodržení tématu, čas, struktura, obsah, spisovnost, srozumitelnost a celkový
dojem.
Na některých soutěžících byla patrná tréma, jiní hovořili uvolněně se zaujetím pro dané
téma. Žáci využili možnosti a svůj projev obohatili o prezentaci. Zdárně reagovali také na
doplňující otázky poroty. Ta byla složená z vyučujících českého jazyka.
Konečné pořadí je toto:

1. místo – Michael Pěta (ES1),
2. místo – František Kotlár (HT1),
3. místo - Zlata Horváthová (KU3).

Tito žáci získali za své výkony v soutěži sladkou odměnu.
Věříme, že do dalšího ročníku soutěže v komunikačních dovednostech se zapojí více
žáků, překonají ostych, trému a možná také svou pohodlnost. Letošní vítězové jim mohou být
inspirací.
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Naši odvážní účastníci

Vítězné trio
Mgr. Milada Šupíková
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Zásadní data v dějinách našeho státu aneb Proč máme ve škole volno
Den boje za svobodu a demokracii –
17. listopadu - tento svátek si spojujeme se
studenty vysokých škol. Připomínáme si dvě
události.
První se odehrála v roce 1939. V den
výročí vzniku ČSR proběhly v protektorátě
demonstrace. Smrtelně zraněn byl medik Jan
Opletal. 15. listopadu proběhlo v Praze smuteční
rozloučení se studentem, které vyznělo jako
masová demonstrace proti okupantům. V noci z
16. na 17. listopadu provedli nacisté razie na
vysokoškolských kolejích. Devět studentských
představitelů bylo bez soudu popraveno a přes tisíc
studentů bylo deportováno do koncentračních
táborů. Na Hitlerův příkaz byly uzavřeny české
vysoké školy.

17. listopadu 1989 v Praze na
Albertově
proběhla
studentská
manifestace k připomenutí událostí roku
1939. Akce dále pokračovala na
Vyšehradě, kde byla oficiálně ukončena.
Část davu pokračovala do centra města.
Na Národní třídě došlo k brutálnímu
zásahu příslušníků Veřejné bezpečnosti
proti studentům. Tyto události spustily
„sametovou“ revoluci a vedly k pádu
komunistického režimu. Nejvýraznější
osobností se stal Václav Havel.

Kresba – Ráchel Jopková, KU 1
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Štědrý den – 24. prosince - jedná se o poslední den příprav na Vánoce. Se Štědrým
večerem, jakožto předvečerem Narození Páně 25. prosince, je spojeno množství
předkřesťanských i křesťanských vánočních zvyků a pověr, například štědrovečerní večeře
a rozsvěcování vánočního stromečku.
První svátek vánoční – 25. prosince - Boží hod vánoční, den Narození Páně je
vlastním dnem oslavy narození Ježíše Krista, tedy Vánoc. Se slavností Narození Páně je
tradičně spojena také příprava scén narození, tzv. betlémů, které poprvé připravil sv. František
z Assisi.
Druhý svátek vánoční – 26. prosince – si připomínáme sv. Štěpána. Svatý Štěpán byl
první mučedník křesťanství, jeden z prvních, který neohroženě hovořil o vzkříšení Ježíše
Krista. Byl ukamenován po procesu před židovskou radou jako údajný rouhač proti judaismu.
V českých zemích je svátek sv. Štěpána spojen s tradiční vánoční koledou.
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Den obnovy samostatného českého státu – 1. ledna
Právě na 1. ledna připadá svátek oslavující vznik samostatné České republiky.
V listopadu 1992 poslanci federálního shromáždění schválili ústavní zákon o zániku federace.
31. prosince 1992 zanikla Česká a Slovenská Federativní Republika (ČSFR) jako společný stát
Čechů a Slováků. Dne 1. ledna 1993 vznikly dva samostatné státy - Česká republika
a Slovenská republika. Letos Česká republika slaví 25 let.

Vladimír Mečiar a Václav Klaus
Mgr. Milada Šupíková
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Prosincové pranostiky
4. prosinec
Jaké je počasí na sv. Barboru, takové bývá až do Vánoc.
Na svatou Barboru saně do dvoru.
Po svaté Baruši střez nosu a uši.
Snese-li led o svaté Barboře hus, snese o Vánocích vůz.
Svatá Barborka vyhání dřevo ze dvorka.
6. prosinec
Na Mikuláše po ledě, na Štěpána po blátě.
Napije-li se na Mikuláše pták z koleje, nenapije se kůň tři měsíce z řeky.
O sv. Mikuláši snížek často práší.
Prší-li na Mikuláše nebo padá sníh, bude příští rok hodně hrachu.
Svatý Mikuláš splachuje břehy.

13. prosinec
Jaké jsou dni od sv. Lucie do Božího narození, takové jsou též měsíce příštího
roku. (12 dní – 12 měsíců)
Když přijde sv. Lucie, najde tu už zimu.
Svatá Lucie noci upije – ale dne nepřidá.
24. prosinec
Když na Štědrý večer sněží, na pytle se chmel těží.
Na Adama a Evu čekejte oblevu.
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25. prosinec
Když na Boží hod prší, sucho úrodu poruší.
Mráz na Boží narození – zima se udrží bez proměny.
Na Boží narození o bleší převalení.

26. prosinec
Jestli na Štěpána větry uhodí, příští rok se všecko špatně urodí.
Když svatý Štěpán vyfouká bláto, bude pěkné jaro nato.
Na svatého Štěpána každý se má za pána.
28. prosinec
O Mláďátkách den se omlazuje.
Prší-li na Mláďátka, budou děti mříti.
31. prosinec
Jak byl celý rok voda a bláto, na Silvestra nenapadne zlato.
Na Silvestra-li vítr a ráno slunce svítí, nelze nám dobrého vína se nadíti.
O Silvestru papeži snížek si už poleží.
Ondřej Kielkowski, MC1
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Darování krve. Připojíte se k nám příště i vy?
Dne 24. října jsme se v letošním školním roce poprvé zúčastnili darování krve
v nemocnici Třinec Sosna. Tentokrát jsme odběr absolvovali v počtu 15 žáků a na místě vše
proběhlo v pořádku a bez komplikací. Mezi námi byli pravidelně darující žáci, kteří jsou již
zkušení matadoři, ale jako pokaždé naše řady posílili také prvodárci. Všichni vše bez problému
zvládli a pevně věřím, že si s námi akci zase za čtyři měsíce zopakují. Žákům patří velké
poděkování za účast a zodpovědný přístup k této akci.
K zúčastněným patřili tito žáci: Lenka Bledowská (PL1), Richard Rakowski (OK2),
Markéta Zajacová (KU3), Lucie Patrášová (KU3), Mario Glombek (EL3), Jan Szkandera
(EL3), Ondřej Wicherek (EL4), Josef Branc (EL4), Jakub Rusnok (MZ4), Michal Marci (MZ4),
Daniel Ranosz (MZ4), Adrian Larysch (HO4), Patrik Kubásek (HO4), Ondřej Byrtus (HO4),
Mariusz Wania (HO4).
Přinášíme krátký postřeh Ondřeje Wicherka, jednoho z účastníků akce.
Proč daruji krev?
Darovat krev může skoro každý, pokud nemá nějaké vážnější zdravotní problémy,
a tak jsem si řekl, proč ne? Darovat krev můžete 3-4x ročně. Můžete tak pomoct ostatním
a skoro nic vás to nestojí. Nejhorší je první strach z darování a hlavně z jehly, ale kromě menší
bolesti při vpichu jehly je to bezbolestné
a pak už jenom čekáte 8 minut na křesle.
Kladem je, že dostanete omluvené volno
ve škole, ale taky budete mít skvělý pocit,
že jste někomu pomohli a udělali něco
pro ostatní.

Čas před odběrem věnujeme vyplnění
dotazníku
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Takové šikovné
sestřičky se o nás v
průběhu odběru vždy
vzorně starají

Darovat s námi chodí také děvčata
(Lucka Patrášová – KU3)

Mgr. Petra Widenková,
Ondřej Wicherek, EL4
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Školní klání v piškvorkách
Čtverečkovaný papír, dva hráči, kteří střídavě zakreslují křížky a kolečka. Kdo by
neznal tuto strategickou hru, ve které vyhrává ten, kdo jako první vytvoří řadu svých pěti
značek? Ano, to jsou piškvorky.
I letos se konalo školní kolo v piškvorkách, které proběhlo dne 23. října v aule školy
za účasti 55 nadšenců. Turnaj se uskutečnil jako soutěž pětičlenných družstev. Ve vyřazovací
bitvě obstáli ti nejlepší hráči, Jakub Boščík, EL1, Martin Szmek, EL2, Aleš Sikora, Dominik
Nagy, HO2, Filip Rusnok , Jakub Kadlubec, Michal Wojnar, Marek Waliczek , EL3, Aleš
Turoň
a Marek Tyrlík, EL4, kteří postoupili do oblastního kola.
Vítězové dostali sladkou odměnu.

Kdo bude nejlepší?
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Naši nejlepší hráči piškvorek
Soutěž v piškvorkách ve Frýdlantu nad Ostravicí
Oblastní kolo soutěže v piškvorkách se konalo 16. listopadu na gymnáziu ve Frýdlantu
nad Ostravicí. Naše družstvo skončilo ve čtvrtfinále.
Doufáme, že příští rok se našim soutěžícím povede ještě lépe než letos.
Děkujeme za účast a gratulujeme.
Mgr. Karel Vejmola, upraveno
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SUDOKU
Ve středu 1. listopadu 2017 proběhla na naší škole
soutěž v řešení SUDOKU.
Zúčastnilo se jí 32 studentů ze 7 tříd. A konečné
pořadí?
1. místo Pavel Bukowczan, HO 1
2. místo Luboš Chudzik, EL 3
3. místo Miroslav Kohut, HO 1
Na nepopulárním 4. místě se umístil Jakub Boščík, EL 1 a 5. místo obsadil Vladimír
Studnička, EL 1 .
Studenti na prvních třech místech dostali sladkou odměnu.
Děkujeme všem za účast. Vítězům gratulujeme.

Vítězové školního kola
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Pokračování v Havířově
Dne 14. listopadu 2017 se tříčlenné družstvo naší školy (ve složení Vladimír Studnička
EL 1, Jakub Boščík EL 1, Michal Wojnar EL 3) zúčastnilo soutěže pro studenty SŠ v řešení
SUDOKU, které se konalo v Havířově. Sudoku se řešilo štafetově - první členové každého
družstva začali souběžně řešit zadání číslo 1, po vyřešení pak ihned začal řešit druhý člen zadání
číslo dvě, stejným způsobem následoval třetí člen. Na vyřešení měli maximálně dohromady 90
minut. Letos bylo zadání náročnější než v jiných letech, mnoho družstev nedořešilo v limitu.
Soutěžilo 21 družstev a bohužel mezi 9 úspěšných jsme se nevešli. Splnili jsme sice časový
limit, ale chybička - dvě stejná čísla v jednom sloupci - se vloudila. Pro nás to znamenalo
diskvalifikaci. Snad příště budeme úspěšnější.

Naše družstvo na soutěži v Havířově
A kdo si chce vyřešit SUDOKU?
Tady je jedno z nich:

Mgr. Jarmila Hudcovská, upraveno
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Pro chytré hlavičky
Jistě jste byli úspěšní a zdárně vyřešili úlohu se zápalkami. Připomeňme si zadání
z minulého čísla. Vytvořte z pěti zápalek dva trojúhelníky tak, aby se dotýkaly jen jedním
vrcholem. Zápalky se samozřejmě nesmí zlomit.

A zde máte pro kontrolu řešení.

Dnes můžete zaměstnat mozkové buňky u následujícího úkolu.
Doplňte číselnou řadu: 11, 24, 37, 51, 65, 80, 95, 111, ….?
Nezapomeňte, že prozrazený hlavolam, přestane být hlavolamem. Nevíte-li si hned
rady, zkuste odložit hlavolam na později.

Ing. Jana Káňová, upraveno

24

Mladý barman
Dne 5. prosince 2017 se v Českém Těšíně na Albrechtově SŠ konala soutěž barmanů
„Mladý Barman 2017", které se zúčastnila Michaela Motyková, naše žákyně třetího ročníku
oboru kuchař – číšník, pod vedením Mgr. Jany Strumienské.
Soutěže se zúčastnilo celkem 18 barmanů z českých a zahraničních škol.
Soutěžním úkolem bylo připravit během 7 minut tři porce míchaného nápoje dle vlastní
receptury.
Ve výsledném hodnocení obsadila Michaela 1. místo v kategorii nealkoholický „Fancy
drink“ a 4. místo v celkovém součtu všech bodů.

Naše úspěšná soutěžící
Mgr. Jana Strumienská, upraveno
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Testovali jsme naši jazykovou výbavu v soutěži Best in English
Dne 30. listopadu v době od 9.00 do 10.00 již počtvrté mohlo 21 studentů SOŠ TŽ
porovnat své dovednosti v angličtině se studenty jiných škol i zemí v Evropě. A to zcela
zdarma! Registrace byla otevřena všem středním školám v Evropě, kde nemají úřední jazyk
angličtinu. Po udělení základních instrukcí a přihlášení začal online test. Test byl sestavený
na úrovni B1 - C1 dle evropského referenčního rámce. I letos se žáci poprali s gramatikou,
součástí testu byly videoukázky s poslechem a orientace v textu. Maximální doba
testu činila 60 minut. Největší počet bodů na naší škole získal Bogdan Lebeda ze třídy EL4 .
Děkuji žákům za účast a odhodlání soutěžit a Zdeňkovi Šestákovi za přípravu učebny
a testování aplikací.
Přinášíme zpětnou vazbu některých účastníků soutěže.
Hodnotil bych tento test opravdu kladně. Čas, který nám byl poskytnut, byl
dostačující a vyhovující na splnění všech úkolů. Výchozí texty, s kterými jsme měli
pracovat, byly sice zdlouhavé na čtení, ale přesto srozumitelné. Úkoly zahrnující poslech
byly vhodně zvolené, ale z mého osobního pohledu byl poslech obsahující i vizuální
prezentaci vhodnější pro přesnější vnímání děje. Vhodné bylo i zahrnutí vtipné televizní
show, která i takovýto test dokáže na zlomek okamžiku proměnit i v příjemný a zábavný
požitek.
„Škola hrou " Komenský.
V testu byly zajímavé články i poslechy. K dokončení testu bylo poskytnuto dostatek
času.
Není to špatné takové soutěže, aspoň vidíme, jak na tom jsme. Ale moc mi takové věci
nejdou, to se přiznám.
Test byl celkem těžký, zjistil jsem, že bych se měl v angličtině zlepšit. Tento test mě bavil
a určitě bych si to chtěl jednou zopakovat!
Cítím se zmateně. Hodně slov jsem neznal.
Soutěž byla celkem fajn, bylo to docela těžké. Nejtěžší byl asi poslech.
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Test je zajímavý a složitý. Pár slov jsem ani neznal. Užil jsem si to. Konečně nějaká
pořádná výzva v angličtině.
Z testu mě zaujaly poslechy a byla tam i zajímavá témata. Nezaujaly mě texty a přišly
mi nudné a zdlouhavé. Některé otázky jsem „naklikal random“, protože se mi už nechtělo číst.
S testem jsem spokojený. Mohlo být méně čtení.
Test proběhl podle mého v pořádku, i když se mi příliš nelíbilo, že se tam vyskytovala
slova, jež nemáme šanci znát, protože se prostě v běžné hovorové konverzaci nepoužívají.
Většinou jsem věděl, co znamenají.

My feelings from the test are, that it wasn't as hard as I remember last year. It is a good
way to find out, how good you are in English. I would recommend it for others so they can
experience this for themselves.
Bylo to zajímavé, nejsem spokojen se svým výsledkem, ale to se snad zlepší.

Soustředění
Ing. Silvie Říčanová, upraveno
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Něco pro naše začátečníky z NJ

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!

Umkreise die richtigen Wörter:
1. a) der Schneemann
b) der Weihnachtsmann

2. a) das Rentier
b) der Schnee

3. a) die Kugel
b) die Kerze

7. a) die Kerze

4. a) der Weihnachtsbaum
b) der Tannenbaum

5. a) das Geschenk
b) die Glocke

6. a) der Schneemann
b) der Weihnachtsmann

10. a) der Schnee

28

b) die Kappe

8. a) der Schlitten
b) das Geschenk

9. a) der Weihnachtsbaum
b) der Tannenbaum

b) der Schlitten

11. a) der Adventskranz
b) die Kerze

12. a) die Kappe
b) der Engel

Lösungen: 1b, 2a, 3a, 4b, 5b, 6a, 7a, 8b, 9a, 10b, 11a, 12a
Mgr. Petra Widenková
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Ani bojovný výkon tentokrát nestačil
Naše škola se zúčastnila mezinárodního turnaje ve volejbale ve Skoczowie, který se
uskutečnil ve středu 25. 10. 2017. Sraz jsme měli v 8 hodin na náměstí v Třinci Cetrum, kde
jsme museli čekat delší dobu na autobus, který měl zpoždění. Vymrzli jsme, ale ve chvíli, kdy
jsme spatřili autobus, nás zahřálo u srdíčka. Nastoupili jsme a vyrazili jsme na cestu. Ta trvala
asi 45 minut, mezitím jsme si odpočinuli a také se zahřáli a psychicky se připravovali na turnaj,
o kterém jsme věděli, že v něm nebude jednoduché zvítězit.
Po příjezdu do Skoczowa jsme vystoupili z autobusu a vyrazili jsme do školy, kde nám
byly přiřazeny šatny. Naši jsme sdíleli s jiným družstvem, ale byli přátelští a zasmáli jsme se
spolu. Takže super parta. Převlékli jsme se a šli jsme se podívat na první zápas, který byl velice
vyrovnaný. Po dlouhé hře jsme přišli na řadu my. První zápas jsme hned hráli s domácím
družstvem, takže jsme se šli připravit a rozehřát se. Bohužel navzdory našemu snažení jsme
v zápase podlehli. Přestože jsme prohráli, dobrá nálada nás neopustila, a tak jsme šli do šaten,
kde jsme si spravili náladu a probrali taktiku, kterou bychom mohli použít v dalším zápase.
Když jsme opět přišli na řadu, hráli jsme proti Čadci. Do posledních sil jsme se rvali, ale
nestačilo to. Po tomto zápase jsme dostali velice chutný oběd. Po obědě jsme odehráli poslední
dva zápasy, ve kterých jsme bohužel rovněž neuspěli, ani navzdory mému nepřetržitému
povzbuzování našeho týmu. Počkali jsme na vyhlášení a vyrazili jsme domů.
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Naše družstvo

Naši školu reprezentovali: Petr Niemczyk (EL2), Benjamín Konderla (HO2), Filip
Rusnok (EL3), Jakub Kadlubec (EL3), Marek Juřica (EL3), Filip Danko (HO3), Ondřej
Wicherek (EL4) a Daniel Ranosz (MZ4).
I přes bojovný výkon a velké nasazení jsme tentokrát v konkurenci polských,
slovenských i českých družstev obsadili páté místo. Přesto hochům patří velký dík za
reprezentaci a přístup ke všem zápasům.
Mgr. Petra Widenková
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Naši futsalisté nenavázali na dřívější úspěchy
Ve čtvrtek 9. listopadu v karvinské sportovní hale proběhlo základní kolo Středoškolské
futsalové ligy.
Školu reprezentovali: Adam Puczok, MC 1, Tomasz Gleta, MC 2, Petr Niemczyk
a Ondřej Jalovičor, EL 2, Stanislav Potůček, Daniel Jež, Vojtěch Cieslar, EL 3 a Martin
Konečný, HO 3.
Naše školní futsalové družstvo se pokoušelo navázat na úspěšné tažení svých
předchůdců. Bohužel bez konečného efektu, protože jim postup do další fáze uniknul o jednu
vstřelenou branku. Hochům patří dík za reprezentaci školy a věřím, že nabyté zkušenosti využijí
v dalších ročnících SFL.

Společná fotografie našeho futsalového družstva
Zdeněk Dembinný, upraveno
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Fotosoutěž podzim 2017
V pátek 15. prosince jsme uzavřeli třetí rok fotosoutěží.
Podzimního kola se zúčastnilo osm žáků, kteří do soutěže zaslali 17 snímků. Nezávislá
porota vybrala tři snímky a to v pořadí:

3. místo - „Bunkr“ - Jan Rechtorík, MC3,
2. místo - „Voda“ - Václav Mikler, EL4,
1. místo - „Cvik“ - Ráchel Jopková, KU1.
Soutěžící byli odměněni hodnotnými cenami a vítězné fotografie budou vystaveny na
chodbě před knihovnou.
Podzimní kolo soutěže je již za námi, ale naši žáci se mohou těšit na další soutěž ve
fotografování, která bude vyhlášena na jaře 2018. Přejeme dobré světlo.

Mgr. František Panák
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Křížovka - rizikové chování

1) Jak se jmenuje školní metodik prevence na SOŠ TŽ (příjmení)?
2) Oslabení pozornosti a opatrnosti, zvýšení hovornosti, tendence se prosazovat, slovní
nebo fyzická agrese. Lidé mívají po užití této látky zarudlé oči a zhoršenou koordinaci
pohybů. O jakou látku jde?
3) Jaký je to druh šikany, když agresor používá časté nadávky, ponižování, zesměšňování,
opovrhování, výhrůžky, cílené vyvolávání strachu, citové vydírání?
4) Jak odborně říkáme závislosti na mobilních telefonech?
5) V začátcích se může vyskytnout - bledost, studený pot, nevolnost, zvracení, bolesti
hlavy. Později se objevují zažloutlé prsty, bolesti žaludku, srdeční choroby.
Charakteristický je zápach z úst. Toto jsou příznaky závislosti na požívání čeho?
6) Jak můžeme označit úmyslné zameškávání školního vyučování? Žák se z vlastní vůle,
bez vědomí rodičů vyhýbá pobytu ve škole.
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7) Jak obecně říkáme službě na Internetu, která registrovaným členům umožňuje si
vytvářet osobní, veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet
informace, fotografie, videa, provozovat chat a další aktivity?
8) Mezi jaké drogy řadíme: kofein, nikotin, alkohol?
9) Jak nazýváme prevenci, která zahrnuje veškeré aktivity realizované s cílem předejít
problémům spojených s výskytem nežádoucích jevů?
10) Jak označujeme drogu obsahující psychoaktivní látku THC a je nejrozšířenější nelegální
drogou v naší zemi?
11) Jak označujeme drogu, která patří mezi uměle připravené drogy podávané obvykle ve
formě tablet či tobolek? Označuje se jako taneční droga, lidově se jí říká droga lásky.
12) Jedna z nejrozšířenějších sociálních sítí, založena Markem Zuckerbergem?
13) Jak se označují „drogy“ se kterými se běžně setkáváme, jsou společensky tolerovány,
ale může na ně vzniknout stejná závislost? Příklad: alkohol, nikotin, kofein.
14) Jak se jmenuje výchovná poradkyně na SOŠ TŽ (příjmení)?
15) Jak říkáme chorobné závislosti na hraní hazardních her?
16) Jak se říká onemocnění, které se většinou přenáší pohlavním stykem a vede ke ztrátě
imunity, tj. obranyschopnosti organismu? Tato nemoc stále zůstává téměř vždy
nevyléčitelnou a smrtelnou.
17) Jak říkáme složce státu určené k udržování pořádku uvnitř státu a jeho vnitřní ochraně
práv, majetku a bezpečnosti občanů a ke stíhání pachatelů trestné činnosti?
18) Nevhodné chování projevující se zejména opakovaným fyzickým sledováním,
nechtěnými kontakty (dopisy, SMS atp.), dlouhodobým sledováním aktivit určité osoby
a sbíráním informací o ní označujeme jak?
19) Jak nazýváme látky, které mohou způsobit závislost fyzickou nebo psychickou,
případně kombinovanou (můžeme zde řadit závislosti na nikotinu, alkoholu…)?
20) Roční období, před hlavními prázdninami, kdy je pácháno nejvíce trestné činnosti?
21) Jak označujeme zkoušku vykonávanou policisty či zaměstnavatelem k orientačnímu
zjištění alkoholu v těle?
22) Mezi jaké drogy řadíme heroin, pervitin, kokain…?
23) Jak označujeme způsob ubližování pomocí moderních komunikačních technologií mobilní telefon, email, chat, sociální sítě, odehrávající se ve virtuálním světě, zpravidla
bez přímého kontaktu, v kyberprostoru?
Mgr. Tomáš Sikora
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Vánoční atmosféra dýchala na každém kroku. Ve zkratce
Vánoční pečení
Dne 12. prosince žáci KP 2 a PP 2 spolu se svými učiteli pekli na cvičné
kuchyni vánoční cukroví. Recepty si vybrali sami žáci. Vlastní pečení probíhalo ve velmi
příjemné atmosféře. Pro některé žáky a žákyně tato předvánoční tradice byla novou
zkušeností. Všechno cukroví se povedlo.

Mgr. Anna Kaczarová
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Vánoční Praha
Ve čtvrtek 21. prosince jsme si spolu s našimi žáky přivstali a v brzkých ranních
hodinách jsme mířili vlakem navštívit vánoční Prahu.
Na prohlídku jsme měli pouze šest hodin. Z časových důvodů jsme využili metra,
kterým jsme se dopravili na stanici Malostranská. Odtud jsme se vydali kolem Parlamentu
a dalších vládních budov na Pražský hrad. Díky trvajícímu prvnímu stupni teroristického
nebezpečí jsme se po „povinné“ fotodokumentaci podrobili prohlídce přes bezpečnostní rámy,
kde nám mimo jiné byly zkontrolovány také tašky a baťohy.
Poté už jsme se zařadili do proudu turistů a procházeli přes jednotlivá hradní nádvoří.
Po prohlídce Katedrály svatého Víta jsme obdivovali každoročně vystavený slaměný betlém
v životní velikosti. Naše další cesta vedla po Starých zámeckých schodech ke Karlovu mostu,
kde někteří hladili již do zlata vyhlazenou část sochy Jana Nepomuckého a přáli si splnění
nesplnitelného.
Kolem 12. hodiny jsme se díky mobilnímu spojení skoro všichni setkali pod Orlojem.
Pak už nám zbývaly tři hodiny na prohlídku centra města, kde stál tradiční vánoční strom
a betlém. Ve stáncích byly nabízeny pro zahraniční turisty předražené vánoční suvenýry
a gastronomické lahůdky, které bohužel někdy zklamaly kvalitou.
V 15:30 se nám podařilo opět díky mobilním telefonům dát naši skupinu 34 žáků
dohromady a pořádně unaveni a spokojeni, že už jedeme domů, jsme se vydali směrem
k Václavskému náměstí a dále k Hlavnímu nádraží. Objednané místenky nám všem zajistily
pohodlnou cestu domů, která díky posilujícím iontovým nápojům probíhala v příjemné
komunikativní atmosféře. Vánoční Praha byla krásná a navodila příjemnou atmosféru Vánoc.

Procházíme bezpečnostní kontrolou před vstupem do areálu Hradu
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Společné foto před Hradem
Mgr. Jana Kahánková

Vánoční Kahoot a jiné hry
Poslední den před vánočními prázdninami se žáci zapojili do různých aktivit, které měly
jedno společné – Vánoce. Prostřednictvím svých mobilních telefonů si mohli vyzkoušet
Kahoot, odpovídali na otázky většinou vánočně laděné, v anglickém či českém jazyce. Jiní žáci
například luštili hlavolamy, vyzkoušeli si logické hry a kvízy, deskové hry, programování nebo
si mohli protáhnout těla při aktivitách v tělocvičně. Z následujících fotografií si můžete udělat
představu, jaká nálada panovala.
Mgr. Milada Šupíková
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Fotografie: Mgr. František Panák
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