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A je tu opět září
Začátek nového školního roku zahajovaly již tradičně adaptační kurzy 1. ročníků. Žáci
měli možnost hned od prvních zářijových dnů budovat nové třídní kolektivy. Společné chvíle
strávili ve středisku Nýdek-Hluchová obklopeni krásami našich Beskyd. Jak se jim líbilo
prostředí, společné hry, vycházky po okolí si přečtěte v následujících řádcích. O své názory se
s námi podělili žáci EL1 a PL1.
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.
1. K poznání se s ostatními, zjistit, jak na tom jsme jako třída.
2. Všechny, ale nejvíce asi to poznávání vůní jako týmová práce.
3. Večerní opékání párků a posezení u ohně a povídání historek.
4. Určitě dobu trvání, přidal bych tak 1 – 2 dny.
5. 1
Dominik Rezničák
1. K poznání se navzájem.
2. Postavit věž ze špejlí a brček.
3. Táborák.
4. Ne.
5. 1
Anonym
1. K seznámení.
2. Fotbal, výlet na Filipku.
3. Fotbal.
4. Více sportovních aktivit.
5. 2Anonym
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1. K seznamování s panem třídním učitelem a se spolužáky.
2. Hledání hřibů a postavení věže.
3. Opékání párků.
4. Aby to bylo delší.
5. 1*
Anonym
1. Aby se žáci více poznali.
2. Fotbal.
3. Jídlo.
4. Více sportu.
5. 2
Patryk Kisiala
1. Abychom se poznali a společně pracovali.
2. Ty, u kterých jsme mohli společně spolupracovat.
3. Sranda v noci a opékání párků.
4. Abychom mohli chodit na hřiště.
5. 1
Anonym

Žákům prvních ročníků přejeme, ať se jim v naší škole líbí a ať se brzy ujistí v tom,
že si ke studiu vybrali ten správný obor. Všem ostatním žákům přejeme mnoho chuti a síly
k získávání nových poznatků, vědomostí a dovedností. Ať hravě překonávají případné
problémy, zažijí úspěch na poli teoretického a odborného vyučování, v různých soutěžích,
při reprezentaci školy a samozřejmě také v soukromí.
Zpracovala: Milada Šupíková
Zdroj: https://www.google.cz/imghp?hl=cs
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Zdoláváme slovenské hory
Dne 10. 9. 2018 jsme se my žáci
EL3, HO3, MC3, HT3, IN3, OK3 a SM3
vydali na turistický kurz, který se konal ve
Žiaru na Slovensku. Cesta do střediska byla
delší, než měla být, protože u Žiliny byl
zpomalen provoz. Nakonec ale všichni ty tři
hodiny cesty vydrželi a dojeli jsme do
střediska. Hned po určení pokojů, vybalení
věcí a malého školení o tom, jak se máme
přes pobyt na kurzu chovat, jsme se šli
projít na Žiarskou chatu.
Každý den jsme měli v 8 ráno
snídani, okolo 12:00 - 13:00 oběd a v 19:00
večeři. Myslím si, že jídlo zde bylo velmi
dobré.
Další den v úterý byl naplánován
výšlap na Baníkov. Proto jsme se také rozdělili do tří skupin. První skupina společně s tou
druhou šla rovnou na vrchol. Třetí šla jen na Žiarskou chatu. Ve středu jsme měli víceméně
odpočinkový program. Žádný výšlap nebyl naplánovaný, pouze kratší procházka na chatu
Baníkov v blízkém okolí, takže jsme zůstali ve středisku a odpoledne jsme si zahráli jednu
soutěžní hru, která si myslím bavila úplně všechny. Večer jsme poté měli přednášku od horské
služby, která nás zaučovala o tom, jak se máme a naopak nemáme chovat na horách.
Ve čtvrtek byl v plánu další výšlap. Tentokrát to byl Baranec. První skupina šla jako
první na Baranec, potom sešli na Žiarské sedlo a došli až na Žiarskou chatu. Druhá skupina šla
pouze na Baranec, ale měli určený čas, za který ho musí vyjít. A třetí skupina se šla podívat
jenom na vodopády pod Baníkovem. Jelikož to byl poslední večer na kurzu, tak nemohl chybět
společný posed u ohně. Žáci si mohli opéct párky, nebo si mohli dát vajíčka s houbami.
A poslední den, tedy v pátek ráno, jsme okolo 10:00 vyjeli zpátky do Třince. Tentokrát
cesta byla bez problémů a v Třinci jsme byli asi ve 12:30. Celý kurz se velmi vydařil a všichni
si ho naplno užili.
Jan Pilch, EL3
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Žákovský parlament
Školní parlament se schází pravidelně jedenkrát za měsíc (dle potřeby častěji). Členové
parlamentu sdělují návrhy a připomínky žáků k chodu školy. Každé setkání řídí metodik
prevence Mgr. Tomáš Sikora, který dané návrhy a připomínky tlumočí vedení školy.
Cíle žákovského parlamentu:


sdělovat vedení školy připomínky žáků



informovat žáky o novinkách v průběhu roku



aktivně se podílet na vytváření pozitivního klimatu školy



aktivně se zapojovat do akcí školy



sdělovat žákům připomínky vedení školy a učitelů



dávat žákům možnost aktivně se podílet na zkvalitnění školního klimatu



podpora iniciativy a nových nápadů na zlepšení fungování školy
a studentského života

Členové školního parlamentu:
Poř.č.

Jméno a příjmení

Třída

1.

Lukáš Volný

EL1

2.

Radim Martynek

HO1

3.

Tomáš Winkler

IN1

4.

Marek Slovák

KU1

5.

Šimon Gorzolka

EL2

6.

Michael Pěta

ES2

7.

Veronika Szotkowská

OK2

8.

David Bojko

HO2

9.

Marek Byrtus

HT2

10.

Adam Lasota

HT3

11.

Jan Legerski

OK3

12.

Jakub Supik

MC3

13.

Robin Caputa

HO3

14.

Jan Jarnot

HO4

15.

Jan Szkandera

EL4

Tomáš Sikora
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Naši žáci opět pomáhali
Dne 12. 10. 2018
jsme se poprvé v letošním
školním roce zúčastnili již
tradičního darování krve v
nemocnici Třinec Sosna.
Na akci jsme dorazili v
hezkém počtu šestnácti
žáků, za což nás sestřičky
pochválily. Naši skupinu
doplnila také dvě děvčata. Z celkového počtu 16 žáků bylo 11 prvodárců, takže doufáme, že jim
nadšení a zápal pro dobrou věc vydrží. Po celou dobu akce jsme si udržovali dobrou náladu
a darování krve proběhlo bez komplikací. Žákům patří poděkování za jejich účast na akci
a pevně věřím, že se opět
za čtyři měsíce setkáme s
jejich stejně zodpovědným
přístupem.
Akce se zúčastnili
tito žáci: OK3: Legerski
Jan, Rakowski Richard,
HT3:

Kasztura

Pavel,

KU2: Dopiráková Markéta,
MC2: Szokalová Helena, HO3: Kubaczka Michal, Sikora Aleš, Pindor Dominik, EL4: Jurga
Filip, Marszalek Marek, Ranosz Adam, Szkandera Jan, Waliczek Marek, HO4: Danko Filip,
Misiorz David a Mizera Jakub.

Petra Widenková
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Interview s Mgr. Tomášem Martausem
Učitel anglického jazyka, učí na této škole druhým rokem.
CHARAKTERISTIKA: Nedělej to, co nechceš, aby dělali tobě.
Oblíbené jídlo: pizza, oblíbený film: Ong-bak, oblíbená barva:
černá
Pane učiteli, co bylo Vaším zaměstnáním, než jste se dostal na
naši SOŠ TŽ?
No, než jsem se dostal na tuto školu, dělal jsem pro firmu Sony, kde jsme
testovali software na nové LCD televize. A taky jsem prodával telefony, pracoval jsem
v partnerských prodejnách Nokie. A kromě učitele na naší škole, taky pracuji na jazykové škole
v Čadci.
Co jste vystudoval a proč jste se rozhodl pro povolání učitele?
Vystudoval jsem anglický jazyk a literaturu. Rozhodl jsem se studovat právě anglický jazyk,
protože na škole mi angličtina opravdu šla, jeden z mála předmětů.
Baví Vás učit? Jak vycházíte se studenty?
Myslím si, že ano, se studenty vycházím a učit mě baví.
Každého to zajímá, jaký jste byl student?
Co se týče angličtiny, patřil jsem mezi nejlepší, ale co se týká jiných předmětů, tak na gymnáziu
jsem měl i čtyřky. Z matematiky, fyziky, chemie. A jinak na základní škole jsem byl jedničkář
a slovenština šla dobře.
Rodina? Máte děti? Kde jste vyrůstal?
Vyrůstal jsem na Čiernom, to je dědina blízko Čadci. A když jsem pracoval, strávil jsem
nějakých deset roků v Nitře a na západním Slovensku. Momentálně bydlím s přítelkyní
v Českém Těšíně.
Co se změnilo od doby, kdy jste byl sám studentem?
Kdysi bylo méně pomůcek, než je nyní. Počítače ve třídách nebyly a všechno jsme museli psát
ručně, i třídní knihy. Ale jinak to učení mi přijde téměř stejné. Jen žáci si teď dovolí více než
kdysi.
Jaké máte záliby, „koníčky“ ve volném čase?
Volného času mám teď málo. Záliby mám například karate, počítačové hry, filmy, seriály.
Z počítačových her nejčastěji World of Warcraft, mám rád RPG nebo strategie, a také hry
s dobrým příběhem.
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Podváděl jste někdy při testu?
U státních zkoušek jsem nepodváděl, ale u nějakých testů na gymnáziu bylo. Hlavně z fyziky
a chemie.
Máte nějaké životní motto či oblíbený citát?
Co tě nezabije, to tě posilní. Ale nehodí se to na každou situaci.
Jaký hudební žánr posloucháte?
To mám hodně široké spektrum, poslouchám úplně všechno. Od rapů, přes rock, metal, i staré
techno, pop.
Jak se Vám líbí život ve městě Třinec a okolí?
Třinec se mi celkem líbí, připomíná mi to docela Čadci na Slovensku. Žádné velké město,
všechno je blízko. Je tu celkem pěkně.
Jaký je Váš názor na státní maturity?
Myslím si, že by statní maturity měly být přenechány školám, protože na gymnáziu je jiná
úroveň vzdělání na rozdíl od nějakých průmyslových škol, kde není český jazyk nebo angličtina
hlavní předmět.
Plánujete v blízké době nějaké školní akce, projekty?
Máme kroužek pro žáky 4. ročníků a jsou zaměřeny na přípravu k maturitě. Mohou si vyzkoušet
konverzaci pomocí speciální metody. Kroužek se koná každý sudý týden v pondělí a v lichý
týden je to ve středu vždycky 7. VH.
Co byste přál našim studentům?
Hlavně, aby to studium nevzdávali, i když si myslí, že na to nemají. Oplatí se tu alespoň tři roky
vydržet na ten výuční list. Když něco začneš, snaž se to dokončit.
Co Vás napadne, když se řekne…
ÚKLID – ÚKLID JE MI NEZNÁMÝ, „BORDEL“, KUCHYŇ – JÍDLO, ZAHRADA – GARDEN
PARTY, KUTIL – NÁŘADÍ, SPORT – BALON, DOMOV – BUDOVA
Buď - anebo
KÁVA – ČAJ
PĚŠKY – AUTEM
HORY – MOŘE
BLONDÝNA – BRUNETA – ZRZKA (smích)
PRANÍ – ŽEHLENÍ
FOTBAL – HOKEJ
Děkuji panu Tomáši Martausovi za zajímavý rozhovor.
Václav Mikler, ES2
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Filmové babí léto 2018 aneb My studenti a Jan Palach
V rámci 26. Filmového babího
léta jsme měli možnost 5. října zhlédnout
dva filmové snímky, a to Jana Palacha
režiséra

Roberta

Sedláčka

a film

Hastrman Ondřeje Havelky.
Jak se ti líbilo filmové zpracování
života Jana Palacha? Co jsi o Janu
Palachovi věděl před zhlédnutím filmu? Co tě nejvíc zaujalo na životě Jana Palacha? Odpovědi
našich studentů na tyto tři otázky týkající se prvního z promítaných filmů naleznete
v následujících řádcích.
1. Snímek skvěle popisuje blízké období před Palachovým rozhodnutím k uskutečnění
tragického plánu za boj proti okupaci a komunismu. Herec, který ztvárnil postavu Jana
Palacha, dokonale zahrál scénu těsně před učiněním plánu upálit se.
2. O Palachovi jsem moc nevěděl, jen že se upálil kvůli tomu, že se lidé nechtěli bránit
proti okupaci.
3. Na Palachově životě mě nic moc nezaujalo, nežil moc dobrodružným ani nějak
zajímavým způsobem života.
Pindor
1. Film byl velmi dobře zpracován podle skutečné události, podle života Jana Palacha a té
doby. Herec, který ho představoval, se této těžké role zhostil velmi dobře. Jakožto divák
jsem se do jeho role dokázal velmi dobře vcítit a představit si, jak těžké muselo být v té
době žít.
2. Před tím, než jsme se šli do kina na tento film podívat, věděl jsem akorát to,
že se v mladém věku upálil na protest proti režimu. Ve filmu byl však znázorněn celý
jeho život, rodina, kamarádi a další věci, které jsem o něm nevěděl.
3. Na Palachově životě mě nejvíc zaujalo to, že se pokoušel ostatní lidi různými způsoby
vyburcovat k odporu, ale když ostatní nereagovali, rozhodl se k radikálnímu řešení.
Bylo to velmi zvláštní, Jan byl inteligentní, věřící člověk, měl rodinu, přátele a všechno
tohle dokázal zahodit jenom kvůli tomu, aby se v naší zemi žilo lépe.
Golasowski, M.
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1. Film se mi líbil, byl zpracovaný dobře, herci ztvárnili role skutečně dobře, v některých
scénách jsem si myslel, že jsem součástí filmu.
2. Věděl jsem akorát, že byl student, co se upálil.
3. Na jeho životě mě zaujala skromnost, odhodlanost, když si něco usmyslel, tak to
i udělal. Jako druzí chtěl změnu, ale jako jeden z mála pro to něco udělal.
Michalek
1. I když nemusím filmy tohoto typu a nemám rád české filmy, tak se mi tento celkem
líbil, i když byl v některých místech moc zdlouhavý.
2. Věděl jsem jen to, že se upálil.
3. Líbilo se mi na něm to, že si stál za svým a jak bojoval za věc, ve kterou věřil.
Anonym
1. Dobře natočený film, líbila se mi kombinace jazyků a také herecké obsazení. Scénky
byly svižné a celkem lehké na pochopení, děj byl poutavý, životní příběh J. Palacha mě
zaujal.
2. Věděl jsem pouze to, že se upálil na protest na Václavském náměstí. Jinak nic moc.
3. Zaujal mě jeho postoj k životu celkově, než aby byl utlačovaný, radši by zemřel.
Vlastenectví, odvaha, chtěl umřít proto, aby se další generace měly lépe.
Lysek A.
1. Příběh byl velice dobře a poutavě natočen. Líbily se mi pohledy do jeho osobního života
a jeho neustálá snaha bojovat.
2. Že se upálil, aby vyjádřil nesouhlas se systémem a cenzurou.
3. Byl to vlastenec, který i přes riskování svého života (ještě před tím, než se upálil) byl
schopný bojovat za svobodu. Obyčejný kluk, který se obětoval pro vlast.
Svoboda V.
1. Film byl velmi dobře zpracovaný. Herci byli dobře zvolení. Velmi dobré.
2. Věděl jsem o něm téměř všechno, co bylo ve filmu.
3. Upoutala mě jeho odhodlanost a jeho pevná vůle a také to, že byl ochotný položit svůj
život pro dobro ostatních.
Anonym
Studenti HO3, MC3
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Zeptali jsme se našich studentů v prvním ročníku
„Co byste vzkázali žákům devátých tříd, kteří se právě teď
rozhodují, na jakou střední školu jít?“

Rozhodovat
byste se měli
podle
vzdálenosti od
domu ke škole.
Internát by měl
být poslední,
nejhorší scénář.

Pokud vás na ZŠ baví fyzika a
zajímáte se o elektro a jiné
věci, tak tohle je něco pro vás,
dobře vaří, OK učitelé.

Zaujal mě
obor
logistika

Rozhodujte se podle sebe, nikoliv
podle rodičů, učitelů ze středních
škol nebo kohokoliv jiného. Lepší je
si to po…t podle sebe než podle
někoho jiného. 

Je tu kantýna
a automat.

Pro SOŠ TŽ jsem se rozhodl, jelikož je blízko
mého bydliště.
Další důvod je maturita. Taky jeden
z důvodů je jistá práce po maturitě.

Držte se toho, co
vám jde.
Mám to blízko od
domu.
Nelíbily se mi školy
v Karviné a nechtěl
jsem tam chodit,
tak jsem se podíval
do atlasu škol a
líbila se mi SOŠ TŽ,
pak jsem se podíval
na internetové
stránky a podal
jsem si přihlášku.

Rozhodovat se podle toho, co
mě láká a baví, třeba i s rodiči,
prarodiči. Takovou školu, kde
po vystudování budeš mít
práci, zaměření, které tě baví.

Věděl jsem o kamarádech,
kteří šli na SOŠ TŽ.

Držte se
toho, co vás
baví.

Nevěděl
jsem kam
jít.
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Za 1, je to blízko a není vůbec náročné dojíždění
Za 2, byl jsem na dni otevřených dveří a hodně mě obor HO
zaujal.
Za 3, šli tam moji nejlepší kámoši, tak jsem se i proto
rozhodl.

Zaujalo mě to, a kámoš mi to
doporučil a mám tu kámoše.

Je to blízko a všichni mi o této škole říkali samé
dobré věci. Bylo mi v podstatě jedno, kde půjdu, ale
hlavně jsem chtěl maturitní obor a šli tady taky moji
kamarádi.

Na SOŠ TŽ jsem šel,
protože mi ji doporučil
kamarád. Škola je dobrá.
Obor zkouším a líbí se mi.

S výběrem školy mi
pomáhali rodiče. A
dobře.

Bylo to moje
rozhodnutí. Je
to blíže než
Karviná.

Na SOŠ TŽ jsem šel, protože tady
chodil můj táta, chodil úplně na
stejný obor jako já.

Sport –
fotbal.
Dobrá kantýna.

Nejdříve jsem nevěděl, tak na
poslední chvíli mamka řekla,
jestli bych nechtěl zkusit
logistiku. Nejdříve jsem váhal,
pak jsem řekl, že ano. A zatím
mě to fakt baví.

Byl jsem na den
otevřených
dveří. Kámoši.
SOŠ TŽ byla na
mojí škole.
Mám to blízko.

Byl jsem na dni otevřených dveří. Mám tady
bratra. Nechtěl jsem jít na gymnázium.
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Němí strážci hranic

Hranice zalít do betonu
Po nástupu A. Hiltlera k moci v roce 1933
začaly být zřejmé jeho dobyvačné choutky, a proto
Československo začalo řešit zabezpečení svých hranic.
V úvahu přicházely dvě varianty obrany republiky.
První variantou bylo vybudování motorizované a
modernizované armády, která by se přesouvala dle
potřeby. Druhou možností bylo zbudovat stálé
pevnostní úseky, které by se táhly po celé ohrožené
hranici. Po vzoru francouzské Maginotovy linie se začalo s budováním důmyslné obranné linie,
kterou už nebylo mladému Československu souzeno dokončit. I přesto se stihlo vybudovat
úctyhodných necelých 10 000 lehkých a 262 těžkých objektů opevnění.

Jedna z okolních pevnůstek (foto J. Rechtorík)
Stavební úsek XIX Louky
Dne 11. 1. 1938 byla stavební firmě Antonín Feist, Moravská Ostrava zadána výstavba čtyřiceti
sedmi lehkých kulometných objektů, z nichž se do dnešních dní dochovalo deset, právě
na území obce Chotěbuz. Jako největší zajímavost zdejšího úseku lze uvést to, že linie opevnění
zde procházela staroslovanským hradištěm z 9. - 10. století. Setkaly se zde tak po mnoha
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staletích dva fortifikační systémy mající stejný úkol, zabránit nepříteli v překročení hraniční
řeky Olše.
Klub vojenské historie
V současné době tři objekty v námi sledovaném úseku opečovává Klub vojenské
historie Chotěbuz. Jeho členové uvedli objekty do stavu ze tří různých období historie. První
objekt je zrekonstruován do stavu z období mobilizace v roce 1938, druhý se nachází ve stavu,
v jakém se v těchto objektech na Ostravsku bránili Němci před Rudou armádou v roce 1945.
Třetí byl uveden do stavu tzv. reaktivace, tedy do stavu, v jakém se nacházely objekty tvořící
po válce součást tzv. železné opony. Všechny tři bunkry jsou několikrát do roka zpřístupňovány
veřejnosti.
Více informací lze nalézt na webových stránkách: www.kvhchotebuz.cz

Členové KVH Chotěbuz před jedním z objektů opevnění (foto KVH Chotěbuz)

Jan Rechtorík, MC4
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Angličtina informuje a baví
Best in English
The competition will take place on 30th of November 2018, between 9 and 11 AM in
the PC room 49. Your English teachers will tell you the exact time of the test, however, the
whole

school

/all

students

shall

start

at

the

same

moment.

Register

at

martaus.tomas@sostrinec.cz or ricanova.silvie@sostrinec.cz.


B1 - C1 level according to the C E F R



the test consists of several parts - grammar, reading and listening skills



time limit is 60 minutes, however, students may finish earlier



students learn their score right after the test, the highest score wins



in case of equal scores achieved by two or more students or two or more schools,

the winner is determined by the time in which the test was completed


is organized under the patronage of Ministry of Education of the Czech

Republic

Jokes
Two snakes are chatting. One of them turns to the other and
asks: » Are we poisonous? The other replies:«Yes, we are. Why are
you asking?« »I've just bit my lip!«

Walker George Phillips of Meridian, Mississippi was going
up to bed when his wife told him that he'd left the light on in the
garden shed, which she could see from the bedroom window. George opened the back door to
go turn off the light but saw that there were people in the shed stealing things. He phoned the
police, who asked "Is someone in your house," and he said "no." Then they said that all patrols
were busy, and that he should simply lock his door and an officer would be along when
available. George said, "Okay," hung up, counted to 30, and phoned the police again. "Hello, I
just called you a few seconds ago because there were people stealing things from my shed.
Well, you don't have to worry about them now because I just shot them." Then he hung up.
Within five minutes six police cars, a SWAT Team, a helicopter, two fire trucks, a paramedic
and an ambulance showed up at the Phillips' residence and caught the burglars red handed.One
of the Policemen said to George: "I thought you said that you'd shot them!"
Zpracovala: Silvie Říčanová
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Přespolní běh
Dne 5. 10. 2018 se naše škola zúčastnila okresního kola přespolního běhu.

Do nejlepší desítky běžců se dostali i naši žáci - Petr Niemczyk z EL3 – 3. místo, Jakub
Konderla z EL3 – 5. místo a Robert Walaski z MC3, který se umístil na 10. místě. Naše škola
se jako družstvo umístila na druhém místě těsně za Gymnáziem z Třince a před Gymnáziem
Petra Bezruče z Frýdku Místku.

Nástup vítězů

Jan Pilch, EL3
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Republika slaví. A kolik toho o ní vědí naši studenti?
Letos slavíme kulaté výročí našeho státu. V průběhu
celého roku si ho připomínáme prostřednictvím různých
kulturních akcí. A jaké povědomí o našem státu mají naši
studenti? Přečtěte si výběr z jejich odpovědí na následující
otázky. Odpovídali studenti EL2.
1. Kdy vznikla Československá republika?
2. Která jména se vám vybaví v souvislosti se založením Československa?
3. Kdo je autorem naší hymny?
4. Které státní symboly znáte? Uveďte alespoň tři.

1. 28. 10. 1918
2. T. G. Masaryk
3. J. K. Tyl
4. Vlajka, hymna, státní pečeť
Anonym

1. V roce 1918, 28. 10. 1918
2. Tomáš G. Masaryk
3. Je to ze hry „Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka“
4. Korunovační klenoty, Pražský hrad, český lev
Anonym

1.

1918

2.

Tomáš Garrigue Masaryk

3.

Smetana

4.

Lev, trikolora: modrá, bílá, červená
Anonym

1. 28. 10. 1918
2. –
3. –
4. Řízek, sandály, Praha
Anonym
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1. 22. října 1918
2. Masaryk, Havel
3. Kajetán Tyl
4. Vlajka, hymna, pečeť
Anonym
1. 28. 10. 1918
2. Štefánik, Beneš, T. G. Masaryk
3. Smetana
4. Vlajka, malý a velký státní znak
Anonym

1.

28. 10. 1938

2.

Tomáš G. Masaryk

3.

Bedřich Smetana

4.

Státní vlajka, hymna, pravda vítězí
Anonym

A jak byste si s otázkami poradili vy?
Pro ty zvídavé přinášíme správné odpovědi.
1. 28. 10. 1918 došlo k spontánnímu provolání československé samostatnosti.
2. Se založením státu si můžeme spojit osobnosti jako Tomáš Garrigue Masaryk,
Edvard Beneš, Milan Rastislav Štefánik. Významnou úlohu sehráli také tzv. muži
října – Alois Rašín, Jiří Stříbrný, František Soukup, Antonín Švehla a Vavro Šrobár.
3. Autorem naší hymny je Josef Kajetán Tyl, hudbu složil František Škroup.
4. Mezi státní symboly patří: malý a velký státní znak, státní barvy, vlajka, vlajka
prezidenta republiky, pečeť, hymna.
Zpracovala: Milada Šupíková
Zdroj: https://www.google.cz/imghp?hl=cs
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Sudoku
Ve čtvrtek 1. 11. 2018 proběhla na naší škole soutěž
v řešení SUDOKU.
Letos se jí zúčastnilo jen deset studentů ze šesti tříd. A
konečné pořadí?
1. místo GOLASOWSKI Matěj; HO 3
2. místo WOJNAR Michal; ES 2
3. místo CIESLAR Jiří; EL 4
Studenti

na

prvních

třech místech dostali sladkou
odměnu.
Reprezentovat
školu

na

oblastní

naši
soutěži

v řešení SUDOKU v Havířově
dne 14. 11. 2018 budou žáci
Matěj Golasowski (HO 3),
Michal Wojnar (ES 2) a Filip
Danko (HO 4).
Děkuji všem za účast. Vítězům gratuluji.
A kdo si chce vyřešit SUDOKU?
Tady je jedno z nich:

Jarmila Hudcovská
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Piña Coláda - nápoj oblíbený hlavně v Karibiku na plážích
 Existuje více variant s alkoholem, bez alkoholu, nebo s různými příchutěmi jako je např.
banán.
Potřebné suroviny na přípravu:
-

bílý rum

-

kokosový sirup MONIN

-

smetana

-

ananasový džus

Technologický postup:
 do sklenice nabereme led a frapovací tyčinkou budeme frapovat (ochlazovat)
 slijeme přebytečnou vodu ze sklenice
 do šejkru vložíme led a přidáme 3 cl bílého rumu, 3 cl kokosového sirupu, 3 cl smetany
a cca 10 cl ananasového džusu
 vše řádně v šejkru promícháme
 hotový nápoj nalijeme přes sítko do sklenice s ledem
 můžeme ozdobit plátkem ananasu nebo plátkem pomeranče s koktejlovou třešní.
Kde můžete ochutnat?
V Třinci v Pizzerii cafe Vergnano, v Baru Destiny nebo na Dni otevřených dveří SOŠ TŽ.
Varianta – dezert Piňa Coláda
1 ks listové těsto
250 g měkký tvaroh
2 ks vejce
4 lžíce kokosová smetana, nebo mléko
3 lžíce cukr krupice
1 lžíce hnědý rum
3 lžíce strouhaný kokos
ananas – kompotovaný, nebo čerstvý
 Koláčovou formu vyložíme pečicím papírem, pak listovým těstem (to vytáhneme až
do okrajů), pak nalijeme krém.
 Krém: tvaroh rozmícháme se žloutky, cukrem, kokosovou smetanou (mlékem), rumem
a strouhaným kokosem. Nakonec vmícháme tuhý sníh z bílků s pokrájeným ananasem.
 Dáme péct do předehřáté trouby na střední teplotu (180°C) na cca 45 minut.
Zpracoval a doporučuje: Roman Staszko, KU2
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Sportovní a kulturní akce v Třinci a okolí
9. 11. 2018 – Oslava 20. narozenin DJ VEXE z Kanady
Pojďte společně s DJ VEXEM slavit v TKC CLUBU
(bývalé K2) v centru Třince. Čeká na vás bohatý program a
7 DJs hrajících širokou škálu hudebních žánrů. Od popu,
oldies, HOUSE, Elektro Dance Music, Drum´n´Bass až po
techno. Tento večer si opravdu přijdete na své. Začínáme ve
20 hodin a jedeme až do svítání.
Sledujte akci na webových stránkách: fb.com/TrineckeKC
17. 11. 2018 – Florbal Ossiko Třinec
Je vám blízký florbal nebo máte kamaráda v týmu Třince? Právě v sobotu 17. 11.
domácí tým FBC Ossiko Třinec odehraje utkání s FBC Mohelnice. Tento zápas začne
v 9 hodin dopoledne a potom ve 13:30 se na hrací ploše Ossiko střetne s FBK Rožnov
p. Radhoštěm. Oba zápasy se odehrají v hale STaRS v Třinci. Těšíme se na Vás…
Více o týmu Ossika na webu: fbctrinec.cz
23. 11. 2018 – Ocelářské derby v hokeji
Jste fanoušek hokeje a jste z ocelářského města? Potom si
nemůžete nechat ujít ocelářské derby mezi hutními městy tohoto
kraje.
HC Oceláři Třinec vs. HC VÍTKOVICE RIDERA. Derby se
uskuteční na domácím ledě v naší WERK ARÉNĚ 23. 11. v 17 hodin.
22. - 23. 11. 2018 - Na stojáka v kině
Málokdo by čekal, že bývalý pořad České televize Na stojáka
bude mít pokračování. Několik fantastických komiků jako je Lukáš
Pavlásek nebo Richard Nedvěd vystoupí v třineckém kině Kosmos.
26. - 28. 11. 2018 - Johnny English znovu zasahuje
Vzpomínáte na britský špionážní film z roku 2003, kdy se legendární Rowan Atkinson
představil jako Johnny English?
Tak pro fanoušky máme dobrou zprávu, Johnny English znovu zasahuje. Samozřejmě
jde s dobou, a proto uvidíte spoustu humoru, nadsázky i nových špionských hračiček včetně
virtuální reality. Film britské produkce, kde ztvárňuje hlavní roli Rowan Atkinson, opět v kině
Kosmos. Promítá se 26. - 28. listopadu od 17:30 v českém znění.
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29. 11. 2018 – Robin Hood
Britské

ostrovy

nebyly

ve

13.

století

optimálním místem k životu. Už tak chudá země ještě
financovala ambiciózní křížové výpravy svého krále
Richarda. V řadách jeho vojsk hájil problematickou
čest anglické koruny i bezejmenný lučištník Robin
(Russell Crowe). Ten se stane očitým svědkem smrti
krále při obléhání francouzského hradu a spolu s
několika kumpány se rozhodne na vlastní pěst dostat...
Promítá se 29. 11. v 17:30 zvuk v EN a české titulky
Více na stránkách kina Kosmos: kinokosmos.cz
4. 12. 2018 - KRYŠTOF
Singly jako je Inzerát, Cesta, Ty a já, Šňůry nebo Tak pojď hledat břeh. Havířovská
skupina KRYŠTOF zavítá do Třince. Přesněji to je úterý 4. 12., kdy si můžete zajít na jejich
koncert. Koncert se uskuteční v Kulturním domě Trisia v Třinci. Vstupné se pohybuje
od 790 Kč do 1000 Kč.
7. 12. 2018 – DJS PARTY NIGHT VOL. 2
První prosincový pátek opět pokračování populární akce
Djs party night v TKC CLUBU Třinec (bývalá K2). Tentokrát s
hostem z Frýdku-Místku, zahraje DJ Andy Smile! K tomu bude
hrát JURIS S, L0G a DJ z „Kanady“ – DJ VEX. Uslyšíte známé i
méně známé songy napříč hudebními žánry EDM, DNB,
HOUSE.
Sledujte událost na webových stránkách: fb.com/TrineckeKC
25. 12. 2018 – KALI a PETER PANN
Slovenský raper a textař Koloman Magyary aka KALI se o Vánocích ukáže v Dolní
oblasti Vítkovic na jednom z posledních koncertů. Takže jestli vám v Rokáči nestačil, další
příležitost je tady.
Václav Mikler, ES2
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Klamárium

Prostřední díl zmizí při pohledu zleva doprava.

Jarmila Hudcovská
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Pro bystré hlavičky
Logická úloha se sirkami – odstraňte čtverec

V této logické úvaze vidíte 5 stejných čtverců. Vaším úkolem je přemístit 2 sirky tak,
aby vznikly pouze 4 čtverce. Není možné nějakou sirku odstranit. Čtverce musí být stejně velké.
Jana Káňová

KANADA TIMES

Časopis Střední odborné školy TŽ

Vedení redakce: Mgr. Milada Šupíková, supikova.milada@sostrinec.cz, na 1. čísle časopisu
se podíleli: žáci EL 1 a PL1, Jan Pilch – EL3, Mgr. Tomáš Sikora, Mgr. Petra Widenková,
Václav Mikler – ES2, žáci HO3 a MC3, Mgr. Zuzana Ligocká, Jan Rechtorík – MC4,
Ing. Silvie Říčanová, žáci EL2, Mgr. Jarmila Hudcovská, Roman Staszko – KU2,
Ing. Jana Káňová, Ing. Zdeněk Šesták
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