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Exkurze v Nošovicích
Dne 18. 1. 2018 navštívili žáci MC3, MZ4 a IN3 se svými učiteli, Ing. Marcelou
Bezděkovou a Ing. Josefem Čmielem, společnost Hyundai Nošovice.
Exkurze začala prezentačním filmem společnosti, následovala prohlídka výrobních hal
v návštěvnických vláčcích. Zahrnovala lisovnu, svařovnu, finální montáž a převodovkárnu.
Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s r. o. (HMMC), se sídlem
v průmyslové zóně v Nošovicích, byla založena 7. 7. 2006. Jedná se o první výrobní závod
Hyundai v Evropě, který je považován za jednu z nejmodernějších automobilek v Evropě.
Všechny modely vyráběné v závodě HMMC (Hyundai i30, Hyundai i30 kombi, Hyundai i30
třídveřový, Hyundai ix20 a Hyundai Tucson) byly vyvinuty speciálně pro evropský trh
v Technickém centru Hyundai v německém Rüsselsheimu a odpovídají vysokým požadavkům
zdejších zákazníků na kvalitu, bezpečnost a atraktivní design. Výrobní plán na rok 2018 byl
350 000 aut ročně. Kromě výroby automobilů se v areálu nachází také hala na výrobu
převodovek, která pokrývá potřeby nejen místního závodu, ale také sesterského závodu Kia
v Žilině na Slovensku a Hyundai Motor Manufacturing Rus v Petrohradě.

Společná fotografie před vstupem do Hyundai
Ing. Marcela Bezděková
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Infotherma 2018
Dne 23. 1. 2018 navštívili žáci IN2, IN3 a SM3 se svými učiteli na výstavišti Černá
louka v Ostravě 25. ročník mezinárodní výstavy INFOTHERMA, která je největší
specializovanou výstavou na vytápění a úspory energií. 342 domácích a zahraničních firem
a organizací zcela zaplnilo ostravské výstaviště a představili novinky, služby a náměty, kam by
se mělo ubírat moderní a ekologické vytápění malých a středních objektů.
Seznámili jsme se s nejrůznějšími typy konstrukcí spalovacích zařízení, jejich
základními charakteristikami, viděli jsme, jak je provozovat a jak se o ně správně starat. Zaujaly
nás expozice s měřicí a regulační technikou, se zateplováním objektů, s novými technologiemi
výstavby, rekonstrukcemi, novinkami ve stavebních a izolačních materiálech a v dalších
oborech.

Naši žáci s učiteli před pavilonem na výstavišti Černá louka

Ing. Marcela Bezděková
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Návštěva ve firmě Steeltec
Dne 2. února jsme navštívili firmu Steeltec a chráněné dílny Ergon. Prohlídli jsme si
provozy, seznámili jsme se s pracovišti, na kterých pracují žáci SP2 a SP3 v rámci odborného
výcviku. Viděli jsme při práci i naše bývalé žáky.

Seznámení s provozem nám pomůže při výuce i při přípravě žáků na závěrečné zkoušky.
Provozy nás prováděl učitel OV Petr Misiarz, který nám vše ukázal, vysvětlil a také
zdokumentoval. Prohlídky firmy se zúčastnili učitelé E oborů - Anna Kaczarová, Marta
Němčíková, Marcela Bezděková a Josef Čmiel.

Ing. Marcela Bezděková, upraveno
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EL 2 v Jump centru
Po bouřlivé diskuzi se naše třída EL 2 dohodla, co uděláme s penězi za odměnu, kterou
dostala třída za prospěch. Zvítězil návrh navštívit Jump centrum ve Frýdku-Místku.
Tak jsme tam vyrazili autobusem ve čtvrtek 22. 2. 2018. Byli jsme překvapeni počtem
trampolín a vybavením. I když to vypadá jen jako „nějaké" skákání, tak to všem dalo nejspíš
zabrat. Střídali jsme se po skupinách v intervalu 10 minut.
Jako učitel jsem
si to s kluky užíval, až
do okamžiku, kdy ve
mně něco prasklo a já
dostal strach, že půjdu
na „marodku". Naštěstí
to nebylo tak zlé a zase
jsem

si

hopkal

na

„trampošce".
Při focení jsem pozoroval, jak jsou někteří kluci mrštní.
Myslím, že se jim dnešní výlet líbil, a zaslechl jsem, že by se mohlo jít i bruslit na zimní
stadión.

Další přiblížení výletu na zadní straně Kanada Times.
Autor a foto: Mgr. František Panák
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Soutěžíme v angličtině
Výsledky soutěže Best in English 2017

Stovky českých, slovenských i evropských středních škol se dne 30. 11. 2017 účastnilo
mezinárodní jazykové soutěže Best in English. Hlavním organizátorem je nezisková společnost
Institut rozvoje kompetencí ve spolupráci s agenturou Czech – us. Soutěž byla plně online
a dostupná pro studenty i školy zdarma. Obtížnost testu byla stanovena na úroveň B1 - C1
a časový limit na vyplnění testu 60 minut. Nejmenší počet účastníků z jedné školy byl stanoven
na 10 osob, na naší škole se soutěže zúčastnilo 20 zájemců různých oborů a ročníků
(převažovali žáci oboru Elektrotechnika). Vyhrává student s nejvyšším skóre, v případě
rovnosti rozhoduje čas dokončení testu.
Naše škola se umístila na 253. místě ze 333 škol v ČR, celkově pak na 569. místě
ze 730 zúčastněných škol. Několik desítek škol bylo diskvalifikováno. Žáci obdrželi informaci
o výsledcích individuálně. Nejvyššího skóre na naší škole dosáhl žák Bogdan Lebeda ze třídy
EL4. Blahopřejeme.
Nejlepší studenti získají zasloužené dárky v podobě mnoha věcných cen, výherce obdrží
poukázku na dvoutýdenní jazykový kurz ve škole v Kanadě včetně letenky a pobytu. Témata
byla pestrá, poslechy se daly zvládnout, žáci označili jazykovou kompetenci jako nejtěžší.
Přejeme inspiraci k dalšímu jazykovému vzdělávání.
Výsledky soutěže Smaller Earth
V měsíci prosinci probíhalo školní kolo soutěže Smaller Earth. Pravidla byla
jednoduchá – plnoletí studenti měli napsat esej v angličtině v rozsahu A4 na jedno ze tří témat.
Soutěže se zúčastnilo 21 žáků čtvrtých ročníků.

Do mezistátního kola byly závěrem

kalendářního roku odeslány čtyři eseje. Naši školu reprezentují žáci J. Branc (EL4), A. Fojcik,
J. Konečný a P. Kubasek (HO4). Autor nejlepší eseje vyhraje 3měsíční program v USA zdarma
a další výherce GoPro kameru.
Děkujeme všem zúčastněným a výhercům blahopřejeme.
Ing. Silvie Říčanová
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Školní kolo olympiády
Ve středu 31. 1. 2018 proběhlo na SOŠ TŽ školní kolo Olympiády v anglickém
jazyce. Do soutěže se přihlásilo 13 žáků, 3 se nedostavili. Všichni absolvovali poslechový test.
V ústní části čekala studenty konverzace na vylosované téma (po krátké přípravě), popis
obrázku a řešení situace (bez přípravy). V ústní části se hodnotila jazyková pohotovost
a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost. V kategorii
III. A zvítězil Jiří Poljak ze třídy EL2, který postupuje do okresního kola, druhé místo
vybojoval Marek Glac z PL1 a solidní výkon předvedl Patrik Szotkowski ze třídy EL3.
S podrobnějšími výsledky školního kola se můžete seznámit na nástěnce učitelů jazyků naproti
fotbálku.
Všem zúčastněným patří dík za výborné a pohotové reakce. Blahopřejeme!
Ing. Silvie Říčanová

Patrik Szotkowski při ústní části soutěže
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Před porotou

Vítěz školního kola
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Tongue Twisters
If Pickford's packers packed a packet of crisps would the packet of crisps that Pickford's packers
packed survive for two and a half years?

A big black bug bit a big black dog on his big black nose!
How many cookies could a good cook cook If a good cook could cook cookies? A good cook
could cook as much cookies as a good cook who could cook cookies.

There those thousand thinkers were thinking how did the other three thieves go through.

I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish the wish the witch wishes, I won't
wish the wish you wish to wish.

Riddles
Which creature walks on four legs in the morning, two legs in the afternoon, and three legs in
the evening?
Ing. Silvie Říčanová
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Přednáška „Okna statistiky dokořán“
V úterý 30. 1. 2018 dorazila do školy Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. z Katedry
aplikované matematiky Vysoké školy báňské. V zajímavé prezentaci ukázala, že statistika
rozhodně není nudná látka. V přednášce nám připomenula základní statistické pojmy a ukázala
jejich korektní i zavádějící využití v běžné praxi.
Umíme si odpovědět
na otázky: Co nám říká
průměr?
Proč někdy používáme
průměr, jindy medián?
K čemu je dobrá
směrodatná odchylka?

Jsem ráda, že
na přednášce
zaznělo, že
matematické
vzdělání vede
k výchově
přemýšlivého
člověka, který
umí použít
matematiku
v různých
životních situacích a nenechá se doslova opít rohlíkem.
Ing. Jana Káňová
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Souboj češtinářských vědomostí
Na konci měsíce ledna si žáci mohli poměřit své znalosti z českého jazyka, a to
v okresním kole Olympiády v českém jazyce, které se konalo 29. 1. 2018 na Gymnáziu
ve Frýdlantu nad Ostravicí. Jednalo se již o 44. ročník této tradiční soutěže.
Letos se do okresního kola zapojili také studenti naší školy, konkrétně Jan Szkandera
(EL3) a Ondřej Gryga (EL4). Ve druhé kategorii určené pro studenty středních škol
reprezentovali s nasazením naši školu, a to v nelehké konkurenci.
Oběma studentům děkujeme za účast.
Mgr. Andrea Ruszová
Jedno neslavné výročí - 70 let od převzetí moci komunisty
Letos si připomínáme 70 let od únorového převratu v roce 1948. Komunisté
vyprovokovali politickou krizi. Dne 20. února ministři tří nekomunistických stran podali demisi
prezidentu republiky E. Benešovi. Komunisté v čele s K. Gottwaldem požadovali přijetí demise
a

doplnění

vlády

novými

lidmi.

Zinscenovali řadu nátlakových akcí,
například 24. února generální stávku, ve
městech se začaly vytvářet ozbrojené
Lidové milice. 25. února prezident
podepsal demisi a přijal komunistický
návrh nové vlády. Komunisté začali
upevňovat svou monopolní moc.
Klement Gottwald

Mgr. Milada Šupíková
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Pranostiky
Leden
1. 1. Jestli na Nový rok třeba jen tolik slunka zasvítí,
co by vozka bičem mrsknul, bude srpen jasný.
4. 1. Svatá Ida, ta dne přidá.
6. 1. Na tři krále o krok dále.
7. 1. O svatém Luciánu bývá často mlha k ránu.
8. 1. O svatém Erhartu zima zebe do nártu.
10. 1. Když 10. ledna slunce svítí, budem žita, vína hojnost míti.
14. 1. Svatý Vigil z ledu mosty zřídil; a když nezřídil, to je břídil.
16. 1. Na svatého Marcela zima leze do těla.
19. 1. Když na Alžbětu sněží, sníh dlouho poleží.
20. 1. Na svatého Fabiána a Šebestiána stromům opět míza dána.
29. 1. Na Saleského Františka meluzína si často zapíská.
Únor
2. 2. Na Hromnice půl krajíce a půl píce.
4. 2. Svatá Veronika seká ledy z rybníka.
5. 2. Svatá Agáta bývá na sníh bohatá.
6. 2. Je-li svatá Dorota ucouraná, zvedou
se brambory.
7. 2. Svatý Radko - na poli hladko.
9. 2. Svatá Apolena bývá v mlze
zahalena.
10. 2. O svaté Šcholastice navleč si rukavice.
14. 2. Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna.
16. 2. Když slunce na sv. Juliánu stromy osvítí, bude mnoho jablek.
21. 2. Jaké je počasí o Popeleční středě, takové se drží celý rok.
24. 2. Najde-li Matěj led, seká ho hned; nenajde-li led, dělá ho hned.
28. 2. Je-li na svatého Romana jasno, bude hojná úroda.
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Březen
3. 3. Skřivan si v březnu musí vrznout, i kdyby mněl zmrznout.
6. 3. Svatá Felicita sníh z polí odmítá.
7. 3. Zima, kterou Tomáš nese, dlouho námi ještě třese.
9. 3. Na svatého Františka déšť - neurodí se brambory.
12. 3. Na svatého Řehoře čáp letí od moře, žába hubu otevře, líný sedlák, který neoře.
17. 3. Mrzne-li na sv. Gertrudu, mrzne ještě celý měsíc.
19. 3. Je-li na svatého Josefa hezky, urodí se málo obilí.
20. 3. Na svatého Jáchyma skončila se už zima.
21. 3. Za rovnodení větry nelení.
22. 3. Na Kazimíra pohoda - na brambory úroda.
27. 3. Jaké počasí bude na sv. Ruprechta, takové bude i v červenci.
30. 3. O svatém Kvirinu už je teplo i ve stínu.
31. 3. O svaté Balbíně je už po zimě.

Ondřej Kielkowski, MC 1
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Velikonoce se blíží
Velikonoce jsou považovány za vyvrcholení křesťanského liturgického roku. Jsou
pohyblivým svátkem.
Velikonoční týden, svatý týden, začíná Květnou
nedělí, kdy Kristus vstoupil do Jeruzaléma. Název svátku
je odvozen od květů, jimiž bývají vyzdobeny kostely.
Mají připomínat palmové větve, kterými lid vítal Ježíše.
Sazometná středa (Škaredá středa) získala jméno
podle toho, že se tento den vymetaly komíny. Podle lidové pověry se v tento den lidé neměli
mračit, aby se nemračili všechny středy v dalším roce. Na Škaredou středu se v českých zemích
pečou jidášci.
Na Zelený čtvrtek Kristus naposledy večeřel s apoštoly a ustanovil svátost eucharistie.
Přívlastek zelený mohl vzniknout tím, že došlo ke zkomolení původního německého
názvu Greindonnerstag (lkavý čtvrtek) na Gründonnerstag (zelený čtvrtek). Na Zelený čtvrtek
odlétají zvony do Říma, zvuk zvonů je
nahrazen řehtačkami. V tento den se
traduje, že je zdravé jíst něco zeleného
proto, aby byl člověk zdravý po celý
následující rok.

Velký pátek připomíná utrpení a ukřižování Ježíše Krista. Od roku 2016 je v České
republice uznáván jako svátek. S Velkým pátkem jsou spojovány i pověry. V tento den se měly
otevírat hory, které vydávaly poklady.
Nemělo se nic půjčovat, protože půjčená věc
by mohla být očarována. Nesmělo se
pracovat na poli ani prát prádlo, protože by
bylo namáčeno do Kristovy krve.
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Na Bílou sobotu ležel Ježíš v hrobě. Nastupující noc patří obřadům velikonoční vigilie.
Bílá sobota navazuje na velkopáteční atmosféru půstu, hlídání a návštěvy Božího hrobu,
a přináší zlom. Tmu a ticho v katolických kostelích střídá světlo svící, zvonění a varhany,
aby myšlenka Kristova kříže a smrti vrcholila znamením jeho zmrtvýchvstání. Název Bílá
sobota pravděpodobně pochází od bílých křestních rouch křtěnců, kteří přijali křest právě
o Velikonoční noci (vigilii). Název může také pocházet z lidových zvyků velkého úklidu
a bílení.
Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční) oslavuje Zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Velikonoční neděle je první neděle po prvním jarním úplňku.
Velikonoční pondělí je dnem, který následuje po neděli Zmrtvýchvstání Páně.
Křesťané oslavují radost z vykoupení. Je to
den, který řadíme k svátkům České republiky.
S Velikonočním pondělím jsou spojeny různé
zvyky a tradice. Chlapci chodí na koledu a
mrskají děvčata, aby „neuschla“. Odměnou
pro koledníky jsou hlavně malovaná a
čokoládová vajíčka.

Zdroj: cs.wikipedia.org
Mgr. Milada Šupíková
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Filmová nabídka - březen

Přání smrti
Lékař Paul Kersey (Bruce Willis) má všechno, co si jen
člověk může přát – zajímavou práci, krásnou rodinu a
nádherný domov. S násilím se setkává pouze na operačním
sále pohotovosti, kde pracuje jako chirurg. Jednoho dne se
však všechno změní. Po brutálním napadání v jeho
vlastním domě, manželka (Elisabeth Shue) umírá a dcera
(Camila Morrone) zůstane v nemocnici ležet v kómatu. Hroutí se mu celý svět a policie jen
bezmocně krčí rameny, protože podobných případů řeší desítky denně. Poháněný touhou se
pomstít, Paul vezme zákon do vlastních rukou a ozbrojený vyráží do ulic, aby nevinným životy
zachraňoval a zločincům je bral. Chicago má nového hrdinu, který věří, že spravedlnost ještě
existuje.
Film se promítá 8. - 11. 3. ve 20:00.
Vezměte si s sebou na vstup 120 Kč. Promítá se v cizím jazyce s českými titulky.
Oni 2: Noční kořist
Připadal vám horor TO! nic moc. Je tady Oni 2: Noční kořist
– sci-fi horor s fantastickým podtextem. Rodinu, která se na
noc ubytuje v odlehlém kempu, navštíví tři maskovaní
psychopati a podrobí je zkoušce až po ty nejzazší meze.
Film se promítá 15. - 18. 3. ve 20:00.
Vezměte si s sebou 110 Kč. Promítá se v cizím jazyce s českými titulky a je přístupný od 15 let.
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Na konci světa
Johnny Saxby (Josh O’Connor) pracuje od rána do večera na
zastrčené farmě svých rodičů. Frustraci z osamělosti si vybíjí
destruktivní konzumací alkoholu v místní hospodě a
příležitostným sexem. Ve chvíli, kdy se na farmu dostává
atraktivní rumunský pomocník Gheorghe (Alec Secareanu),
začíná být Johnny konfrontován s emocemi, které nikdy
dříve nepocítil. Během sezóny jehňat spolu oba dva začínají pracovat stále intenzivněji a stejně
intenzivně se začíná vyvíjet jejich osudový vztah, který může oběma navždy změnit život.
Na konci světa je podmanivým a tísnivě krásným debutem Francise Leeho, který je zasazen
do prostředí rurálního Yorkshiru.
Film se promítá 12. - 14. 3. ve 20:00.
Vezměte si s sebou na vstup 80 Kč. Promítá se v cizím jazyce s českými titulky.
Ready Player One: Hra začíná
Děj filmu legendárního režiséra Stevena Spielberga je
zasazen do roku 2045, kdy se svět ocitá na pokraji
chaosu a kolapsu. Lidé však nalezli spásu v OASIS,
rozsáhlém světě virtuální reality, který vytvořil geniální
a excentrický James Halliday (Mark Rylance). Když
Halliday zemře, odkáže své nesmírné bohatství prvnímu
člověku, který najde Velikonoční vajíčko ukryté někde
v OASIS. Odstartuje tak zběsilý závod, který pohltí celý svět. Když se k závodu o nalezení
Velikonočního vajíčka rozhodne přidat nenápadný mladý hrdina Wade Watts (Tye Sheridan),
je vržen do šílené, realitě na hony vzdálené honby za pokladem ve fantaskním světě mystérií,
nečekaných objevů a nebezpečí.
Film se promítá 29. 3. - 1. 4. v 17:30.
Vezměte si s sebou na vstup 130 Kč. Promítá se v českém jazyce s 3D projekcí.
www.kinokosmos.cz
Václav Mikler, EL 4
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Míchané nápoje - křížovka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Dvoudílný shaker
Nápoje od 7 – 30 cl
Short nápoje před jídlem
V jakém inventáři mícháme zmrzlinu a ovoce
Nápoj na drceném ledu servírovaný v koktejlové sklenici se jmenuje
Short nápoje po jídle
Nápoje od 7 – 10 cl
Základní limonáda patří do drinků
Jakou ingredienci nesmíme nikdy dát rovnou do drinku
Jedna báze z barové šestky
Nápoj na míru
Těžce spojitelné ingredience mícháme v nádobě s názvem
Long drink
Jinak řečeno short
Lehce spojitelné ingredience mícháme ve sklenici s názvem
Nápoj na celém ledu servírovaný ve viskovce se jmenuje
Jakou ingredienci nikdy nesmíme dát do shakeru
Míchání přímo do skla
Mgr. Jana Strumienská
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Vezeme si druhé místo
Naše školní družstvo se 11. ledna vypravilo do Frýdku-Místku soutěžit v okresním kole
v silovém čtyřboji. V konkurenci dalších pěti škol vybojovali naši kluci krásné 2. místo
v týmech a do osobní sbírky si připsal Josef Ascher 3. místo v jednotlivcích.
Velkou pochvalu a zasloužené kredity
za umístění si zaslouží: Josef Ascher - EL1,
Tomáš Martynek - EL2 a David Jokiel - MC2.

Mgr. Tomáš Sikora, upraveno
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Úspěšní futsalisté
Dne 7. února proběhlo okresní kolo ve futsalu. Naši školu reprezentovali tito vybraní
žáci: EL3 – V. Cieslar, S. Potůček a D. Jež, HO3 – M. Konečný a F. Szotkowski, MC2 R. Walaski a T. Gleta, MZ4 – D. Nieslanik.
Jako jedni z favoritů zvládali hoši vše v pohodě, bohužel ve finále chyběla větší
koncentrace, a tak jsme skončili druzí.

Společné
foto

Naše družstvo (vlevo)

Zdeněk Dembinný, upraveno

21

22

