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Soutěž Modelování ve 3D SOLIDWORKS 

 Dne 20. 3. 2018 se žáci Novák Tomáš (MZ 4) a Wygrys David (OK 3) zúčastnili 

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

na  Moravě, za pedagogického doprovodu Ing. Kateřiny 

Ondraszkové.  

Na soutěž bylo přihlášeno 19 škol, z toho se 

zúčastnilo rekordních 56 soutěžících, kteří 

si porovnali zkušenosti a technické znalosti 

v konstruování a tvorbě výkresové dokumentace.  

 

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 se zadanými úkoly 

statečně poprali. 

Soutěž dodává 

studentům patřičnou 

motivaci, která je 

nesmírně důležitá pro 

jejich další studium. 

 

 

 Ing. Kateřina Ondraszková 
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MATEMATICKÝ  KLOKAN   2018  

Matematický klokan je mezinárodní matematická soutěž, které se každoročně účastní 

zájemci ze všech ročníků maturitních tříd. Soutěž probíhá ve dvou kategoriích: 

1. - 2. ročník      kategorie  JUNIOR, 

3. - 4. ročník      kategorie  STUDENT. 

          Dne 16. 3. 2018 se konalo školní kolo této matematické soutěže, kterého se zúčastnilo 

celkem 9 žáků. Příčinou malé účasti snad byl lyžařský kurz, nemoci, nezájem... Potěšila účast 

žákyně KU 1, která se navíc mezi žáky studijních oborů vůbec neztratila. 

Při řešení 24 příkladů není povoleno užití tabulek ani kalkulačky.  

A jak soutěž dopadla? 

Kategorie   JUNIOR (4 účastníci):  

1.      Petr ZEMAN (EL 2) 40 bodů 

2.      Henryk WALEK (EL 1) 33 bodů              

3.      Dominik PIETER (EL 2) 30 bodů 

4.      Markéta DOPIRÁKOVÁ (KU 1) 28 bodů     

Kategorie   STUDENT (5 účastníků):  

1.     Dominik GRZEGORZ (EL 3) 43 bodů 

2.     Denis NIESLANIK (MZ 4) 39 bodů  

3.     Jakub KADLUBEC (EL 3) 36 bodů 

4.-5.  Jakub RUSNOK (MZ 4) 35 bodů  

          Michal MELLO (MZ 4) 

B L A H O P Ř E J E M E ! ! ! 

Mgr. Jarmila Hudcovská 
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Proběhlo namátkové testování na OPL (omamné a psychotropní látky) 

na naší škole 

 

Naše škola je součástí Třineckých železáren, a proto každý rok probíhá několikrát  

namátkové testování žáků na přítomnost návykových látek  pracovníky Moravia security a.s. 

Při posledním březnovém testování byli dva studenti POZITIVNÍ na návykové látky 

a jeden z nich byl za hrubé porušení školního řádu okamžitě vyloučen ze studia. Oba dva 

studenti mají navíc záznam v Třineckých železárnách, čímž si zavřeli dveře pro práci v tomto 

podniku.  Podobné prohřešky proti školnímu řádu opravdu nezůstávají bez postihu. 

Na začátku školního roku jste vzali svým podpisem na vědomí pravidla školního řádu 

na Střední odborné škole Třineckých železáren. Dovoluji si znovu připomenout:  

 

A. Žáci jsou povinni    

1. Při příchodu do školy nesmí být žák pod vlivem alkoholu, omamných, 

návykových a psychotropních látek. 

 

B. Všem žákům je zakázáno 

1. Donášení, distribuce a užívání návykových a psychotropních látek v prostorách 

školy během výuky a při akcích organizovaných školou, kromě případů, kdy osoba užívá 

návykové látky v rámci léčebného procesu, který byl stanoven zdravotnickým zařízením. 

Porušení tohoto ustanovení bude klasifikováno jako hrubý přestupek a může vést 

k vyloučení žáka. 

 

Metodik prevence -  Mgr. Tomáš Sikora 
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Plukovník Miarka z celní správy ve výuce 

Výuka o celním zákoně a činnosti celní správy probíhala netradičně. Dne 22. 3. 

přednášel ve výuce Logistiky o celní správě vedoucí oddělení Celního úřadu 

pro Moravskoslezský kraj plk. Mgr. Roman Miarka a tisková mluvčí por. Ing. Pavla Zdobnická. 

Začátek prezentace obsahoval pár slov 

o historii celnictví, změny počtů 

celních úřadů během deseti let a také 

zmínil všechny činnosti, které jako 

celníci musí vykonávat, včetně 

vysvětlení různých odborných celních 

pojmů. Nechyběly fotografie 

zajímavých padělaných výrobků, 

cigaret a drog zabavených celníky. Viděli jsme, jak vypadají speciální mobilní vozidla, která 

používají rentgen na zjišťování nelegální 

přepravy osob a výrobků v náklaďácích. 

Prezentace byla zakončena videozáznamem ze 

zásahu speciální jednotky SON. Nakonec 

proběhla volná diskuze se žáky, které například 

zajímalo, co se děje se zabavenými padělky a 

cigaretami. Pro zajímavost: plukovník Miarka 

byl jedním z nás. Studoval také na této škole. 

Nyní bude s naší školou spolupracovat jako 

odborník z praxe a předávat studentům informace ze života celní správy, zahraničního obchodu, 

spedice, celních režimů a celních zákonů. 

 

Ondřej Wicherek, EL 4 
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Jak jsme si jeli do Ostravy zaprogramovat 

 

Dostali jsme šanci zúčastnit se soutěže 

v programování. A bylo to hned krajské kolo, neboť 

na okresní úrovni se podobná soutěž nekonala. Sice 

jsem začal s programováním až tento školní rok, ale 

po prozkoumání soutěžního zadání z předchozích 

ročníků mi to nepřišlo až tak nezvládnutelné. To 

Pavel byl na tom lépe, s programováním měl větší 

zkušenosti. Ale rivaly jsme se nestali, vybral si totiž 

jinou soutěžní kategorii.  

Já jsem programoval Arduino – malý 

mikropočítač, kterému se dají připojit LED, displeje, 

tlačítka atd. Celé zadání spočívalo vlastně jen 

v blikání svítivou diodou na 10 různých způsobů, např. semafor pro chodce. Na první pohled 

triviální zadání bylo dost časově náročné a ani      

čtyři hodiny, které na vypracování úloh byly 

vymezené, nestačily. Pavel si zase zvolil 

programování webu. Měl za úkol vytvořit webovou 

stránku, která umožňovala vyhledávat v databázi 

knih. Oba jsme seděli v oddělených místnostech a 

až po čtyřech hodinách jsme se opět setkali. 

Z našich unavených výrazů bylo patrné, že už 

chceme jediné – jet domů. Na vyhodnocení jsme 

nečekali, bylo nám přislíbeno, že budeme 

informování emailem. A opravdu jsme se dočkali. 

Na to, že naše škola není zaměřená na informatiku, 

jsme se umístili na přijatelném 5. a 11. místě.  

 

 

Jakub Kadlubec, Pawel Wantulok, EL3 
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Ukliďme svět, ukliďme Česko 

Dne 10. 4. 2018 se naše škola připojila k celorepublikové akci Ukliďme svět, ukliďme 

Česko. Jako každoročně vyrazily třídy EL2, OK1 a IN2 uklidit prostory školy a přilehlé okolí. 

Cílem bylo uklidit sportoviště, prostory pod okny školy, přilehlý lesík, alej, chodníky a parčík 

před vstupem do jídelny.  

 

Postřehy žáků třídy OK1: 

Sbírali jsme odpadky kolem cesty. 

Bylo krásné počasí. Naše třída OK1 

nasbírala 20 plných pytlů a ten, kdo toho 

nasbíral nejvíc, něco dostal.  

 

Dne 10. 4. 2018 jsme se třídou 

sbírali odpadky. Čekal jsem, že půjdeme 

někde okolo školy, ale nebylo to tak. 

Nejdříve jsme šli do lesa za školu. Tam jsme chvíli byli a potom jsme šli na alej. Sbírali jsme 

odpadky různého typu. Nejčastěji PET lahve a drobné papírky. Ale někteří našli opravdový 

odpad. Jeden spolužák našel pneumatiky a druhý prázdný barel. Celkem zajímavý den.  

 

 

O velké přestávce jsme měli 

čekat u vestibulu na učitelku a jít 

uklízet. Když přišla učitelka, dala 

každému jeden pytel a šli jsme 

uklízet. S třídou jsme uklízeli podél 

cesty u lesa. Poté, co jsme to celé 

uklidili, jsme měli vzít všechny pytle 

a dát je ke kládám, kde si je odvezla 

fa Nehlsen Třinec s. r. o. Celý den 

mě bavil a jsem rád, že jsme mohli 

také něco udělat pro přírodu.  
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Každoročně připadá          

na 22. dubna ekologický 

svátek, který má lidem 

připomenout, jaký negativní 

dopad má současný styl 

života na životní prostředí. 

Mezinárodní Den Země je 

dnem, kdy by se lidé měli 

zamyslet nad tím, jak mohou 

naši planetu šetřit. Cílem 

Mezinárodního dne  

Země je širokou veřejnost přesvědčit o důležitosti dopadů ničení životního prostředí a rozvíjet 

diskuzi o možných cestách řešení.  

 Poprvé se Den Země slavil 22. dubna 1970 v San Francisku. Za vznikem stojí muž 

jménem John McConnell. Den Země se zapsal na seznam mezinárodních svátků v roce 1990. 

Od té doby se slaví ve 192 zemích a do aktivit spojených s ochranou Země se zapojuje více než 

jedna miliarda lidí.  

22. dubna se pořádají po 

celém světě nejrůznější 

akce – sází se stromy, 

uklízí příroda, pořádají se 

pochody anebo koncerty, 

které mají podpořit pro 

Zemi šetrnější způsob 

života. 22. duben tak 

můžeme považovat za 

výročí vzniku moderního 

environmentálního hnutí. 

Jeho význam spočívá v tom, že umožňuje skutečně každému přispět k péči o životní prostředí, 

umožňuje spojit síly široké veřejnosti a představitelů politické i ekonomické moci ve jménu 

ochrany přírody a životního prostředí. 

Zuzana Brzuchanská, Marek Herman, Ondřej Peiter a Čeněk Šinágl 
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Výlet do Londýna 

Dne 23. dubna jsme se sešli u školy jako skupina devatenácti žáků a společně s dvěma 

učitelkami jsme se vydali na cestu do 

Londýna. Jeli jsme netradiční trasou kvůli 

žákům z Ústí. Pánové řidiči byli od prvního 

momentu hodně příjemní. Po několika 

hodinách jsme se ocitli již v zmiňovaném 

Ústí, odkud jsme se vydali cestou přes 

Německo do Belgie, odtud naše cesta vedla 

do Francie. Ve Francii jsme dojížděli k 

přístavu, odkud jsme se dostali na trajekt a naše cesta pokračovala přes La Manche. Dopluli 

jsme do Doveru přibližně v 8 hodin ráno.  

Po dvouhodinové jízdě jsme konečně dorazili do Londýna, konkrétně do Greenwich 

parku.  Procházeli jsme přes Královskou observatoř, kde jsme přešli přes nultý poledník. Naše 

cesta pokračovala přes řeku Temži. Dostali jsme se   

k Tower Hillu, odkud jsme mohli vidět Tower Bridge. 

První památkou, kterou jsme navštívili, byl londýnský 

Tower. Dále jsme procházeli přes Monument až 

k Národní bance a dále ke katedrále svatého Pavla, kde 

jsme mohli dobrovolně vstoupit. První den jsme 

zakončili cestou zpátky přes jednu     z londýnských 

galerií. Byli jsme rozřazeni  k jednotlivým hostitelským rodinám, u kterých jsme následující 

dny bydleli.   

Druhý den v Londýně jsme brzo 

ráno vyrazili cestou autobusem 

k Windsoru. Po výkladu paní 

průvodkyně jsme si mohli prohlédnout 

hrad Windsor. Hrad je druhým největším 

obývaným hradem na světě hned po 

Pražském hradě. Po cestě k Stonehenge 

nás začalo potýkat typicky anglické 

počasí, střídavě déšť se sluníčkem. Po prohlídce Stonehenge jsme vyjeli z Londýna 

k nedalekému Salisbury. Katedrála v Salisbury se řadí k nejkrásnějším památkám v oblasti 
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Londýna a taky udělala na mne obrovský dojem svou krásou a velikostí. Po prohlídce katedrály 

jsme se vraceli k rodinám.  

Ve čtvrtek, poslední výletní den po Londýně, jsme měli namířeno do centra Londýna. 

Již z autobusu jsme mohli vidět Stamford Bridge, což je stadion londýnského celku Chelsea 

FC. Dále jsme měli namířeno k Madame Tussaud, kde si každý z nás pořizoval fotografie se 

svými idoly, či vysněnými partnerkami. Po prohlídce voskových figurín jsme metrem 

pokračovali k Buckinghamskému paláci, 

který se pyšnil svou krásou. Dále jsme 

procházeli kolem Westminsterského paláce, 

k Big Benu, který však byl zahalen lešením 

kvůli rekonstrukci. Následně jsme došli k 

Trafalgarskému náměstí, což je největší 

náměstí Londýna. Na Trafalgarském 

náměstí jsme dostali tříhodinový rozchod. 

Poslední zastávkou před cestou zpět do 

Třince bylo Londýnské oko, odkud jsme viděli rozložený Londýn z výšky 115 metrů. 

Po Londýnském oku, již zmiňovaném, jsme se vraceli autobusem stejnou trasou  do Třince.  

 

 

 

 

 Foto: Pavel Kasztura, 

HT2,      

Mgr. Petra Widenková, 

Text: Daniel Vodák, MC3 
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Rozhovor s Radkem „Gipsy“ Bangou 

Nedávno k nám na školu zavítala jedna osoba ze světa showbyznysu. Radek 

„Gipsy“ Banga pořádá různé prevenční akce pro základní a střední školy. Rozhodli jsme 

se jej tedy zeptat na pár otázek z jeho osobního života. 

 

Jak  ses vyrovnával se vzestupem své slávy? 

Každému může na chviličku hrábnout, ale já jsem naštěstí již v minulosti dělal 

producenta pro velké hudební 

vydavatelství, takže jsem již 

věděl jako producent, že jak se 

člověk může rychle dostat 

nahoru, tak rychle se může 

dostat i dolů. Samozřejmě se 

člověk potom oklepe a 

následně musí začít pracovat.  

To, že se ale dostaneš nahoru, 

je jenom začátek, poté to už je 

jen a jen práce… 

 

Měl jsi v dřívější době problémy se šikanou nebo rasismem? Přetrvávají ty problémy dodnes? 

Jsem původem Rom, 

tudíž ty předsudky budou 

doživotně, prostě je to tak. 

Záleží, jak se k tomu člověk 

postaví. Zvláště na základní 

škole to bylo těžší, tam když 

jsem se setkal s těmi předsudky, 

tak ti druháci, třeťáci neví, co 

říkají, zkopírují to, co znají 

z domova. Takhle se to dá 

vysvětlit. Ale jak jsem již říkal, 

vše záleží na tom, jak se k tomu postavíš. Já aspoň věřím, že jsem si za ta léta udělal takový 

respekt, že si jen tak nikdo nedovolí a když už ano, tak to musí být nějaký extrém. Ale zaplať 

pánbůh tohle se mi už nestává tak často, protože si myslím, že mám ten společenský respekt. 
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Jakým sportům  ses věnoval jako náctiletý a věnuješ se jim dodnes? 

Hodně dlouho jsem hrál basket, ve třinácti jsem ale zavadil o bojové sporty, kde jsem 

začal s boxem. Hodně mě to bavilo, ale později jsem tam postrádal nohy, tak jsem přešel 

na kickbox. V patnácti letech mi ale začaly problémy, které mě stíhaly až do mých devatenácti. 

Snažil jsem se to stíhat, ale moc to nešlo.  Nakonec jsem zase od bojových sportů přešel 

k freestyle akrobacii, takový předchůdce parkouru, kde se využívaly i prvky z bojových umění, 

ale kvůli problémům s klouby jsem od toho odstoupil. V dnešní době pouze rekreačně. 

 

Jakou střední školu a obor jsi studoval? Bavilo tě to? 

Můj obor mě nesmírně bavil, studoval jsem ajťáka. A už od osmi programoval. Pro mě 

to nebylo studium, pro mě to byl můj koníček a takový relax. 

 

Máš nějakou radu pro dnešní mládež? 

Hlavně se z těch technologií nepokakejte. (Smích) Dnešní doba je rychlá, takže nikdy 

neuškodí trochu zpomalit a hlavně pracovat na mezilidských vztazích. Tohle je takový velký 

problém. Snažme se… 

 

Máš nějakou vizi do budoucna? Čeho bys chtěl dosáhnout? 

Na tuhle otázku je těžké 

zodpovědět, jelikož vše, čeho 

jsem v životě chtěl dosáhnout, 

už jsem si splnil a pak je těžké 

o něčem snít. Ale já bych se 

ještě chtěl v republice ukázat 

jako zpěvák, nejenom jako 

rapper, ale taky ukázat, že 

umím zpívat, a doufám, že se 

mi to v následujících deseti 

letech podaří. 

 

Děkujeme za rozhovor                                                                  Jiří Poljak a Petr Zeman, EL2 
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Nicky Winton a jeho děti na plátně kina Kosmos 

 V době, kdy se žáci základních škol doslova potili 

u přijímacích zkoušek, se studenti naší školy vydali do kina. 

Plátno třineckého kina Kosmos ovládl 12. 4. hraný dokument 

věnovaný Nicholasi Wintonovi s názvem Síla lidskosti.  

 Otázka většiny studentů před zhlédnutím představení asi 

zněla podobně. Kdo je to vlastně Nicholas Winton? Čím je tak 

zajímavý? Na dotaz, zda studenti už někdy slyšeli jméno 

Nicholas Winton, většina odpovídala: „Tohle jméno jsem 

neslyšel.“ 

 Během projekce byl studentům nastíněn příběh N. Wintona, dokument byl doplněn 

o dobové záběry a výpovědi tzv. Wintonových dětí. Po skončení filmu následovala beseda, kdy 

měli studenti možnost položit své dotazy a hlouběji diskutovat. 

Několik reakcí našich studentů. 

1. Zamyšlení nad názvem dokumentu.  

„Film se tak jmenoval proto, že on ty lidi zachránil, protože málokdo má tak velké 

srdce, aby to udělal.“ 

2. Co ses z filmu dozvěděl o N. Wintonovi? 

„Převážel děti, pomáhal rodinám.“ 

„Že to byl člověk, který zachránil víc jak 600 dětí, byl to záchranář.“ 

„Organizoval záchranu dětí (669, židovských) z Československa.“ 

,,Dožil se vysokého věku.“ 

3. Která informace o N. Wintonovi tě během filmu překvapila? 

„Že byl ve svém věku stále tak čilý a hbitý.“ 

„Počet dětí, které zachránil a které chtěl ještě zachránit.“ 

4. Jak by ses na Wintonově místě zachoval ty? Využil bys možnosti a dětem pomohl? 

„Určitě bych se o něco takového pokusil, ale asi bych tolik nevyskakoval.“ 

„Pokusil bych se zachovat stejně. Děti jsou naše budoucí generace, pro ně bych se 

obětoval.“ 

Mgr. Andrea Ruszová a studenti třídy HT1 

Foto: www. wikipedia.org 
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Květnové dny aneb Proč máme ve škole volno 

1. května – Svátek práce 

V roce 1889 byla v Paříži založena Druhá internacionála. Zástupci socialistických stran 

ve svém programu zdůrazňovali hospodářské a politické zájmy dělníků. 1. máj stanovili 

dělnickým svátkem. Měl připomínat události v Chicagu z května 1886. Došlo tam ke střetu 

demonstrujících dělníků s pořádkovými složkami. 

V Českých zemích se Svátek práce slaví od roku 1890. V době komunistického režimu 

se 1. máj oslavoval prvomájovými průvody. 

1. květen není spojován pouze s oslavou svátku 

práce, ale také s lidovými zvyky. Květen je měsícem 

lásky a na 1. máje mají pánové políbit své ženské 

protějšky pod rozkvetlou třešní. V Praze míří 

zamilovaní k soše Karla Hynka Máchy, autora Máje, 

na Petříně. 

 

8. května slaví Česká republika státní svátek – Den vítězství. Připomínáme si konec 

2. světové války v Evropě. Po celé republice se konají pietní akce, například v Praze 

u památníku na Vítkově. 

Dne 7. května 1945 byla v Remeši podepsána bezpodmínečná kapitula Německa. 

Německá armáda měla zastavit boje 8. května ve 23 hodin 01 minut. Sověti si vymohli 

podepsání kapitulace také v Berlíně z 8. na 9. května. 

A jaká situace panovala v Čechách? Na začátku května vypuklo v českých zemích 

povstání proti okupantům, rychle se šířilo, 

v Praze probíhaly těžké boje. 8. května Česká 

národní rada a vojenské velení povstalecké 

Prahy uzavřely dohodu o odchodu německé 

armády z Prahy. Německé jednotky začaly naše 

hlavní město opouštět. Odpor však kladla část 

příslušníků SS a gestapa. Ráno 9. května 

dorazila do Prahy Rudá armáda a město bylo 

osvobozeno.                                                                                               Maršál Koněv v Praze 

Mgr. Milada Šupíková, Foto - zdroj: cs.wikipedia.org, www.google.com 
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Prezentiáda 

Prezentiáda je soutěž v prezentačních dovednostech dvoučlenných a tříčlenných týmů. 

Je určena pro základní a střední školy.  Tato soutěž je podporovaná Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy i řadou 

významných firem. Jejím cílem je učit 

mladé lidi, jak prodat svůj nápad, svou 

znalost či myšlenku. 

Mezinárodní studie uvádějí, že 

v ČR máme řadu nadprůměrně 

inteligentních lidí, ale za většinou 

vyspělých zemí zaostáváme ve schopnosti 

tyto myšlenky prodat. Prezentiáda se tento 

významný deficit snaží zmenšit.  

Školní kolo 9. ročníku této soutěže se konalo v aule naší školy v úterý  15. května 2018. 

Pro žáky i učitele to byla premiéra, ale myslím si, že vcelku úspěšná. Předkola proběhla ve 

třídách v hodinách Základů společenských věd, kde se zapojili všichni žáci. Nejlepší tým 

postupoval dál. Celkem jsme měli deset týmů, ale soutěžilo pouze devět. Tým třídy HO2, který 

měl odborný výcvik, nedorazil. 

Akci zahájila v 8:00 zástupkyně 

SOŠ Mgr. Jana Kahánková. Zdůraznila 

nutnost umět prezentovat zejména 

výsledky své práce, v případě budoucích 

maturantů ročníkové práce. Výkony 

soutěžících hodnotily tři dvojice porotkyň. 

Byla hodnocena grafická stránka 

prezentace (písmo, barevnost, práce 

s obrázky, grafy, tabulkami, struktura 

textu, animace a přechody snímků, čitelnost, nápaditost), zpracování tématu, verbální 

a nonverbální projev. Časový limit byl stanoven na 7 – 10 minut. Za nedodržení       či překročení 

času byly přiděleny trestné body.  

Pro žáky středních škol byla určena témata: „Droga dnešní doby“ a „Co nám doma 

neřekli“. Většina studentů vybrala první téma, to druhé se zalíbilo pouze jedné dvojici.     Mezi 
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hrozby současnosti zařadili soutěžící cukr, alkohol, marihuanu, počítačové hry, internet 

a sociální sítě. 

Soutěž byla pro studenty 

prubířským kamenem a ukázala, kde jsou 

rezervy. Jednak v nápaditějším zpracování 

tématu, lepším využitím grafiky a hlavně 

v komunikačních dovednostech. A jak 

jsme hodnotili? 

Nejlépe se představil se svou 

prezentací o Alkoholu Jiří Poljak ze třídy 

EL2, který vše suverénně a s nadhledem 

zvládl sám (spolusoutěžící nedorazili). Na druhém místě skončili Tomáš Kajzar a Dominik 

Zogata ze třídy MC1. Jejich tématem byl Cukr v nápojích. Třetí místo obsadili žáci třídy PL1 

Martin Filipiec, Šimon Morcinek a Jakub Steller se svou prací o Počítačových hrách. 

Musím přiznat, že jsem se dozvěděla i něco nového. Nejvíc mě ale potěšilo, že i mezi 

prvními ročníky máme 

studenty, kteří se nebojí 

ukázat, co umí,  

a trumfnou i starší 

ročníky. Jen tak dál!  

Další ročník 

bude jubilejní, určitě se 

do něj zapojíme            

a budeme usilovat        

o účast v krajském 

kole. Letos jsme to 

nestihli, ale první 

zkušenosti jsme získali, 

takže uvidíme.  

Všem soutěžícím děkujeme za účast a těšíme se na další ročník.  

Mgr. Helena Haltofová, foto: Ing. Radka Rucká 
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Simulace hromadného neštěstí 

V pátek 25. 5. 2018 byla naše škola požádána o pomoc při mezinárodní soutěži 

vysokých škol zdravotních záchranářů. Naši žáci dělali figuranty ve Werk aréně, kde simulovali 

výsledek hromadného neštěstí, kluci za pomoci maskérů předstírali nejrůznější druhy poranění 

a úkolem zdravotnických posádek bylo co nejrychleji a nejpřesněji provést prvotní třídění obětí. 

Kluci z EL1 se s tímto úkolem poprali velice statečně a do rolí zraněných se opravdu perfektně 

vžili. Za velice náročný a dlouhý den patří klukům velké dík. 

 

Honza: Maskéři mi na tělo připevnili 

hadičky s červenou tekutinou - simuloval jsem 

tepenné krvácení, byl jsem v bezvědomí. Záchranáři 

mi ruku nad ránou zaškrtili … 

 

Marek: Já jsem měl být v bezvědomí, museli 

mne převrátit a zjistit, zda dýchám… 

 

Michal: Měl jsem hrát účastníka neštěstí 

v šoku. Otravoval jsem záchranáře, aby šli pomoci 

dalším zraněným, křičel jsem na ně, nadával jim… 

 

 

 

 

 

Honza: Hrál jsem 

mrtvého, nedýchal jsem. 

Označili mne pak černou 

páskou… 
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Pavel: I já jsem hrál mrtvého, záchranáři mne fackovali – chtěli mne probrat. Vžil jsem 

se do role tak, že když mi dali černou pásku, říkal jsem si, že jdu do nebe…Ale pak jsem se 

probudil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Sikora, Mgr. Jarmila Hudcovská a žáci EL 1 
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Hydrogen Horizon Automotive Chalenge 2018  

S týmem jménem Werk Team jsme se zúčastnili soutěže Hydrogen Horizon Automotive 

Chalenge 2018, zkráceně H2AC. Vedoucí týmu byl pan učitel Bohuslav Cyhan a ostatní 

členové týmu byli Mario Glombek, Filip Rusnok, Michal Marci, Marek Tyrlík a Lukáš Sabela. 

Závod H2AC je   šestihodinový závod vodíkových autíček, hlavní zdroj je baterie, která je přes 

speciální článek dobíjená vodíkem, který se mění na elektrickou energii. Závod se konal dva 

dny, a to 14. 4. a 15. 4. v Praze 

na fakultě vysoké školy ČVUT.  

Tyto závody jsou rozděleny 

vždy na dvě části, kde v 1. části se utkají 

školy z České republiky a v 2. části se 

utkají školy z celého světa. Za první 

místo jsme získali možnost jet 

reprezentovat Českou republiku do 

německého města Chemnitz a také 

spoustu dalších věcných cen, jako 

například jízdu v nejnovějším autě Hyundai Nexo na vodíkový pohon.  

 

Co se týče závodu v Praze a Německu, tak v Praze jsme věděli, do čeho jdeme, díky 

minulého ročníku jsme to znali. Jedné věci jsme se ale letos trochu obávali a to té, že byla 

pravidla trochu pozměněna oproti minulého ročníku. Letos si totiž každý tým mohl vzít  

jakoukoli baterii či motůrek, tím pádem jsme nevěděli, s čím nám soupeři budou konkurovat. 

Závody v Německu byly trošku 

zajímavější než v Praze, jelikož 

se tam přijely zúčastnit i školy 

například z Ruska, USA, 

Polska, Slovenska a spousty 

dalších zemí. To by bylo 

porovnání Prahy a Německa.  

 

 

 

Obhájili jsme 1. místo v republice 
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Co se týče ale porovnání 

ročníků 2018 a 2017, tak v roce 

2017 jsme se díky vítězství            

a škole podívali do Francie, kde 

se závod nekonal pouhých šest 

hodin ale rovnou 24 hodin.       

Pro psychiku člověka to bylo 

velmi těžké, ale naopak to byla 

zajímavá zkušenost. Ve Francii 

byly týmy, které byly 

sponzorované různými 

automobilkami, a ty už byly na profesionální úrovni. Na závěr bych chtěl poděkovat hlavně 

panu učiteli Bohuslavovi Cyhanovi za trpělivost s členy týmů a také za to, že se ujal této 

soutěže, dále pak škole, která nás podporovala a taky Moravii Steel za sponzorství.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mario Glombek, EL 3 
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Příroda pohledem našich amatérských fotografů  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Anna Malyszková, KP2 
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Zábavná matematika 
Zábavná  matematika  

  

Žáci MC3 
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Luštíme 

 Tematická doplňovačka 

1.Jídlo vhodné pro mimina se nazývá …kaše. 

2.Moučník stočený do ruličky je … 

3.Charakteristika: vždy sladký je… 

4.Zahuštěné škrobovou moučkou jsou … 

5.Všude, kde dáváme kvásek je kynuté… 

6.Kakao, rozinky a mandle jsou…do těsta. 

7.Těsto na věnečky se nazývá… 

8.Moučníky hodně nabývající jsou… 

9.Moučníky dělíme na jednoduché a ... 

Mgr. Eva Czerniková 

Křížovka ze zdravovědy 

 1.              

   2.               

3.                 

 4.              

 5.                 

  6.              

   7.            

 

 

 

 

 

Mgr. Marta Němčíková 

Znění tajenky z minulého čísla: Barmanství je zábava 

1. obal lidského těla 

2. jinak slepé střevo 

3. váže se na červené barvivo (hemoglobin) v červených krvinkách 

4. je mléčný i trvalý 

5. párový orgán, kde se filtruje krev 

6. vlákna vedoucí vzruchy 

7. tekutina v těle (červená) 
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Záhada lidské ho mozku  

 

 

Do 4. čísla časopisu přispěli: 

Ing. Kateřina Ondraszková, Mgr. Jarmila Hudcovská, Mgr. Tomáš Sikora, 

Ondřej Wicherek - EL 4, Jakub Kadlubec a Pawel Wantulok – EL 3, 

Zuzana Brzuchanská, Marek Herman, Ondřej Peiter a Čeněk Šinágl – OK 1, 

Daniel Vodák – MC 3, Pavel Kasztura – HT 2 a Mgr. Petra Widenková, 

Mgr. Andrea Ruszová a žáci třídy HT 1, Mgr. Milada Šupíková, 

Anna Malyszková – KP 2, Mgr. Helena Haltofová, Ing. Radka Rucká, 

žáci třídy EL 1, MC3, Mario Glombek – EL 3,  

Jiří Poljak a Petr Zeman – EL 2, 

Mgr. Eva Czerniková, Mgr. Marta Němčíková 
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