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Výlet za novinkami z oboru vytápění 

          Dne 24. 1. 2019 jsme 

navštívili v Ostravě výstavu vytápění 

Infotherma. Zúčastnily se třídy IN1, 

IN3, EL1 a MC4.  

Na výstavě jsme viděli mnoho 

novinek z oboru vytápění, například 

od firmy Viadrus kotel Hercules 

s automatickým podáváním pelet, který 

je zařazen v rámci dotací zelená 

úsporám, nebo ohřívač vody od firmy 

Dražice s 15% úsporou elektrické 

energie.  

Poznatky, které jsme získali 

z výstavy, uplatníme ve výuce 

odborných předmětů. 

 

Vojtěch Drčík, IN3 
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Lyžařský kurz ve Velkých Karlovicích 

Hned po vánočních svátcích a náročném silvestru, od 7. ledna do 13. ledna, vyrazili žáci 

1. a 2. ročníku na lyžařský kurz. Zúčastnilo se cca 41 žáků.  

 

Od školy jsme vyjížděli okolo 9:00. Po příjezdu jsme se ubytovali v pokojích v penzionu 

Školka. Po obědě jsme vyrazili s lyžemi na zádech na sjezdovku Razulu. Tam jsme se protáhli 

a poté otestovali své zkušenosti a podle toho jsme se rozdělili do tří družstev. Třetí družstvo se 

skládalo z nelyžařů, kteří ještě nestáli na lyžích. Druhé a první družstvo se skládalo 

z pokročilých lyžařů.  
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Další dny se třetí družstvo jezdilo učit lyžovat na sjezdovku jménem Horal. První 

a druhé družstvo zůstalo na Razule.  

Dny probíhaly asi takhle: budíček v 7:30, snídaně v 8:00 a na svah jsme šli v 9:00. 

Ve 12:00 byl oběd, po obědě následoval odpolední klid a pak zase lyžování, asi do 16:00. 

V 17:30, nebo 18:00 jsme večeřeli podle toho, jestli pro nás byla připravena přednáška, nebo 

ne. Přednášky byly zajímavé a každý se dozvěděl něco nového. Snídaně, obědy a večeře byly 

skvělé. Ve volném čase jsme hráli ping-pong nebo se jen tak flákali na pokojích. Zpestřením 

lyžáku byl výšlap na kopec, na kterém bylo kolem 0,75 metru sněhu a který jsme poté sbíhali. 

Poslední den se konaly závody v podobě slalomu. Dopoledne závodila třetí skupina  

na Horalu a odpoledne závodila druhá a první skupina na Razule. Večer bylo slavnostní 

vyhlašování. Poté jsme se vydali na pokoje, kde jsme strávili poslední noc. Ráno jsme se dali 

do úklidu a balení, poté jsme vyrazili do Třince. 

Lyžařský kurz jsme si užili a zdokonalili jsme se v lyžování. Doufáme, že příští rok, 

jestliže budou volná místa, si lyžák zopakujeme. 

 

Foto: Tomáš Sikora 

Jakub Klimek, Filip Byrtus, Tomáš Pyszko, HO1 a Michal Zielina, PL1, upraveno 
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Konverzujeme anglicky 

Konverzační soutěž v anglickém jazyce proběhla 29. 1. 2019. Zúčastnil se jí výběr žáků 

1. - 3. ročníků. 

Zde nabízíme názory soutěžících. 

 

 

 

 

Kryštof Elsnic, MC3  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

David Kantor, MC2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakub Klimek, HO1 

 

Děkuji, že jsem se mohl zúčastnit této akce, velmi 

mi to pomohlo k maturitě z angličtiny. 

Soutěž se mi líbila a zvládl jsem ji na moje 

zkušenosti dobře, i přes můj problém mluvit anglicky 

mezi lidmi jsem neměl problém např. s popisem. 

Soutěž jsem si užil. 

 

Soutěž pro mě byla velmi poučná a pomohla mi 

tak nějak si představit, jak by to vypadalo u maturit. 

Proto bych chtěl poděkovat za tuhle zkušenost a moc 

jsem si to užil. 
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Jiří Poljak, EL3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Boháč, EL2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicolas Carroll, EL2 

 

 

Upraveno 

  

Soutěž byla zaměřena především na konverzaci, 

ale také poslech a porozumění textu. Velice se mi líbila 

a doufám, že se bude konat i v dalších ročnících. 

Soutěž se mi líbila, i když se nedostavilo moc lidí. 

Kdyby tato soutěž byla i příští rok, určitě bych se 

rád znova zúčastnil. Nevidím chybu. 

Soutěž byla zábavná. Mám na ni pouze kladný názor. 

Určitě se zúčastním i v dalších školních soutěžích 

z angličtiny. Děkuji. 
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Sněhuláci pro Afriku 

Dne 6. 2. 2019 se uskutečnila na naší škole akce: „Sněhuláci pro Afriku“. Celkem se jí 

zúčastnilo 16 žáků 1. a 3. ročníku oborů Stravovací a ubytovací služby, Pečovatelské služby  

a Strojírenské práce. 

Žáci stavěli 

sněhuláky na školním hřišti 

a foto nejkrásnějšího 

sněhuláka bylo zasláno 

do soutěže. Za každého 

sněhuláka bylo vybráno 

startovné, které bude 

zasláno na účet Sněhuláků 

pro Afriku. Tímto činem se naši žáci učí pomáhat svým vrstevníkům v Africe, kteří příspěvkem 

získají lepší cestu ke vzdělání. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Eva Czerniková 
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Kyberšikana  

Kyberšikana neboli počítačová šikana je druh šikany, který využívá elektronické 

prostředky, jako jsou mobilní telefony, e-maily, pagery, internet, blogy a podobně. 

Řada jejích projevů může spadat do oblasti kriminálních činů. Její nejobvyklejší projevy 

představuje zasílání obtěžujících, urážejících či útočných mailů a SMS, vytváření stránek 

a blogů dehonestujících ostatní, popřípadě může kyberšikana sloužit k posilování klasických 

forem šikany, nejčastěji prostřednictvím nahrání scény na mobilní telefon a jejího následného 

rozeslání známým dotyčného, popřípadě vystavení na internetu. Zejména poslední varianta 

šikany může být extrémně nebezpečná, pokud se spojí s nějakou velmi ponižující situací. 

Takovéto zveřejnění ponižujících materiálů pro obrovské množství lidí (které nejde vzít zpět) 

mnohonásobně zvyšuje utrpení a trauma oběti, což na ni může mít extrémně neblahý dopad. 

Kyberšikana je velkým problémem v řadě zemí. Řada zemí kvůli ní přijímá nové zákony 

a bezpečnostní opatření (např. Polsko filtruje na školních sítích přístup k internetu a zakáže 

dětem používat na školách mobilní telefony, Jižní Korea přijímá rozsáhlé restriktivní úpravy 

ohledně využití internetu), některé země už dokonce ustavily speciální policejní vyšetřovací 

týmy určené pro boj s kyberšikanou (např. Jižní Korea, kde kyberšikana představuje vážný 

celospolečenský problém). V USA je kyberšikana od roku 2006 federálním zločinem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondřej Heczko, EL4 
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Soutěž „Modelování ve 3D SOLIDWORKS“ 

 Dne 20. 3. 2019 se žáci Filip Pohli - MC 4, Jan Rechtorik - MC 4, Helena Szokalová - 

MC 2 a  Rudolf Stahel - MC 3 zúčastnili soutěže „Modelování ve 3D SOLIDWORKS“ 

na Střední průmyslové škole v Hranicích na Moravě za pedagogického doprovodu 

Ing. Ondraszkové. Do soutěže bylo přihlášeno 16 škol, zúčastnilo se rekordních  60 soutěžících, 

kteří si porovnali zkušenosti a technické znalosti v konstruování a tvorbě výkresové 

dokumentace. 

Úkolem soutěžících bylo zpracovat co nejrychleji a správně 4 modely a jeden výkres. 

Právě čas a správný postup rozhodoval o tom, kdo byl nejrychlejší. V době, kdy probíhalo 

hodnocení odborníky z pořádající společnosti SolidVision, věnovali studenti pozornost ukázce 

správného řešení s živým komentářem. 

Naši studenti se statečně poprali se 

zadanými úkoly. Soutěž dodává studentům 

patřičnou motivaci, která je nesmírně důležitá 

pro jejich další studium. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Kateřina Ondraszková 
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Numismatici slaví stoleté výročí 

Letos jsme z pohledu numismatiků před pár dny oslavili v Česku důležitý milník.  

Před 100 lety byla totiž ustanovena nová měna, a začala tudíž platit československá koruna. Jak 

uvádí web Česká pokladnice, zákon, který umožnil zrod měny nově vzniklého státu, nesl číslo 

84 a byl vydán 25. února roku 1919. Název koruna byl převzat z Rakouska-Uherska. 

Aby byla hospodářská nezávislost Československa vyřešena co možná nejrychleji, 

prosadil tenkrát Alois Rašín netradiční řešení. Ministr financí nařídil část původních bankovek, 

kterými se do té doby platilo, okolkovat, a tím snížil peněžní oběh. Než se do oběhu dostaly 

skutečné bankovky a mince, používaly se tzv. státovky, tedy provizorní oběživo vydávané 

státem. Mince se začaly razit až tři roky po vzniku Československa. Za zmínku stojí uvést fakt, 

že první raženou mincí byl dvacetihaléř. Koruna byla uvolněna do oběhu v roce 1922 a setrvala 

v něm 31 let. 

 Smutný osud dívky na československé koruně znala jen hrstka lidí 

 Kdo ví něco o dívce, která byla 

na této koruně vyobrazena? Před pár lety 

vyšlo najevo, jak to tenkrát všechno bylo. 

Předlohou pro dívku sázející lípu na minci 

v hodnotě 1 Kčs byla Bedřiška Synková. 

V té době jí bylo 19 let. Osud by s ní ale 

asi měnil jen málokdo. Bedřiška totiž vedla v té době skautský oddíl. A to byl problém, protože 

skauti nebyli právě skupinou, která by se zamlouvala tehdejšímu režimu. Proto komunisté dívce 

nařídili aktivity přerušit. Ona ale i přes zákaz pokračovala a zakrátko poté byla odsouzena 

na 10 let za vlastizradu a uvězněna. 

Bedřiščina nešťastná maminka vyprávěla otřesný příběh své dcery v umělecké škole, 

kde pracovala. Její vyprávění si vyslechla i další zaměstnankyně školy, sochařka Marie 

Uchytilová, která k tehdejšímu režimu cítila stejné opovržení, a proto zosnovala pomstu. 

Přihlásila se do soutěže o návrh nové koruny a dle fotografie odsouzené Bedřišky zpracovala 

podobu dívky sázející lípu. Návrh sochařky napoprvé sice vybrán nebyl, ovšem tehdejšímu 

ministru financí se natolik líbil, že ho i přes nevoli poroty nakonec prosadil. 

Tato korunová mince byla vlastně rekordmanem, lidé ji nosili v peněženkách celých 

35 let. Svým způsobem tak Čechoslováci ve svých kapsách a peněženkách nosili symbol 

pomyslného pomníku dívky, která se vzepřela režimu. 

Mgr. František Panák 

https://instory.cz/galerie_styl/12/3226
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Na skok k matematice 

Jako každý rok se na mnoha školách řešily úlohy 

z Matematického klokana. Matematický klokan je mezinárodní 

matematická soutěž, která probíhá ve stejný den na školách 

nejen v naší republice. Letos to bylo v pátek 22. 3. 2019 

ve 2. a 3. vyučovací hodině.  Každoročně se na naší škole účastní zájemci ze všech ročníků 

převážně maturitních tříd. Soutěž probíhá ve dvou kategoriích: 1. - 2. ročník kategorie JUNIOR; 

3. - 4. ročník kategorie STUDENT. Při řešení úloh nejsou povoleny ani kalkulátory, ani tabulky.  

Letos se přihlásilo velmi málo žáků – do Juniora jen Tomáš Trněný - ES 2; do Studenta 

Jakub Kadlubiec, Dominik Grzegorz, Filip Rusnok - všichni EL 4 a Petr Zeman - EL 3. I když 

nebyla kvantita, byla kvalita. Řešitelé získali více bodů než v minulých letech.  Tomáš Trněný 

získal 51 bodů, v kategorii Student 1. místo obsadil Dominik Grzegorz se ziskem 57 bodů. 

Děkuji žákům za účast. 

 Na otázku:  „Proč jste se přihlásili   

na soutěž?“ zazněly odpovědi:  

„Chtěl jsem to zkusit.“ 

„Bral jsem to jako takovou přípravu 

k maturitní zkoušce z matematiky.“ 

 

 

 

Mgr. Jarmila Hudcovská 
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FollowMe 

Dne 21. 3. 2019 jsme se v aule naší školy zúčastnili akce Jeden svět Třinec, kde nám 

promítali film o Instagramu. Nejprve se nás paní Pietrová ptala, jestli máme Instagram, kolik 

máme followerů apod. Následně nám pustila samotný film. 

 Film byl spíše takovým dokumentem. Bylo to o tom, jak se reportér Nicolas 

vyptával různých lidí, jak na Instagramu vydělávají a jak získávají followery. Na Instagramu 

vydělávají i tím, že propagují nějakou značku, píší kladné komentáře na objednávku nebo 

si followery i kupují, aby měli více laiků. 

 Instagram je sociální síť, na které můžete sdílet fotky a videa s ostatními. Můžete 

zde hledat inspiraci pro přípravu jídel, módu nebo třeba vyhledat místa, která můžete navštívit. 

Profil můžete mít buď soukromý, nebo firemní. Na soukromém účtu sdílíte sebe a své zájmy. 

Na firemním sdílíte nebo propagujete nějakou značku. 

 Na závěr se nás paní Pietrová ptala, jestli jsme věděli, že se dá na Instagramu 

podvádět tím, že se nakupují followeři, nebo platíte za to, že vám někdo okomentuje fotku, 

i když se mu nelíbí. Followeři, které si koupíte, můžou být buď boti, nebo skuteční lidé. 

Rozeznatelní jsou podle ceny. Např. 1 000 botů stojí 50 Kč, kdežto za 1 000 skutečných lidí 

zaplatíte 11 000 Kč.  

Adéla Byrtusová, PL1  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Studenti HO1, PL1, EL1 

před projekcí 

    Studenti během diskuse 

    s Bc. Hanou Pietrovou 
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Sportovní a kulturní akce v Třinci a okolí  

Duben 2019 – Oceláři míří do semifinále, potažmo finále hokejové extraligy 

Jste fanoušek hokeje a jste z ocelářského města? Potom si nemůžete nechat ujít závěr 

sezóny play-off 2018/19. 

 

DUBEN, KVĚTEN 2019 – FK Fotbal Třinec 

 Máte dost hokeje? Třinecká fotbalová sezona je v plném proudu. Těšíme se na Vás… 

Více o týmu na webu: www.fotbaltrinec.cz 

 

 

8. - 10. 4. 2019 – CAPTAIN MARVEL 

Snímek Captain Marvel se odehrává v devadesátých 

letech dvacátého století a je tak zcela novým 

dobrodružstvím z dosud neviděného období filmového 

světa Marvel. Film sleduje příběh Carol Denversové, 

ze které se stala jedna z nejmocnějších superhrdinek 

světa. Když Zemi dostihne válka mezi dvěma 

mimozemskými rasami, Denversová se ocitá   s malou 

skupinou spojenců přímo v srdci konfliktu.  

Promítá se 8. - 10. dubna od 20 hodin v českém znění. 
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12. 4. 2019 - TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY 

Velká cesta kolem světa končí! Poslední výprava 

uzavírá cesty žlutých trabantů napříč kontinenty 

ve velkém stylu. V týmu tentokrát není žádná žena 

a putování smečky mužů v čele s cestovatelem Danem 

Přibáněm nabírá často divoké obrátky. Žlutý cirkus 

jede z Indie až domů. Překonává Himaláje i diktatury, 

láme výškové rekordy i prchá před policií. Přestože jde 

mnohokrát do tuhého, mezinárodní česko-slovensko-

polská posádka bojuje se všemi nástrahami s černým 

humorem, sebeironií a občas na hraně politické korektnosti.  

Promítá se pouze 1 den. 12. dubna od 17:30 hodin. 

Více na stránkách kina Kosmos: kinokosmos.cz 

 

25. - 30. 4. 2019 - AVENGERS: ENDGAME 3D 

Tento film z produkce MARVEL nepotřebuje 

komentář! 

Promítá se 25. - 26. dubna od 16:30 v českém znění,  

27. - 30. dubna od 20:00 v českém znění. 

 

 

4. 5. 2019 – HUTNICKÝ DEN 

 

 

 

 

18. 5. 2019 – MÁJOVÁ VESELICE     

ve Vendryni 

Dovolte nám pozvat Vás na pátý ročník 

Májových slavností ve Vendryni!  

Akce se koná v sobotu 18. května a letošní 

program potěší všechny věkové kategorie. 

Vystoupí kapely Horkýže slíže Revival, 

Forrest Jump, Traktor a na závěr nebude 

chybět večerní party s DJ Tronicem a Dannem.  

Václav Mikler, ES2 
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Školní parlament navrhl svačinový automat 

Počátkem školního roku 2018/2019 vznikl na škole nový školní parlament pod vedením 

Mgr. Tomáše Sikory. Parlament se schází průměrně jednou za měsíc, projednávají se různá 

témata z prostředí a života školy. V únoru byl na poradě školního parlamentu přítomen i pan 

ředitel Mgr. Aleš Adamus společně se zástupkyní školy Mgr. Janou Kahánkovou a odpovídali 

na dotazy žáků. 

Školní parlament se může pochlubit svým prvním velkým úspěchem, žáci navrhli  

a následně prosadili instalaci školního svačinového automatu, který se u žáků stal okamžitě 

velkým hitem. Proto ostatní žáci neváhejte! Pokud máte nějaký nápad na zkvalitnění  

a zpříjemnění studijního školního života, dejte návrh svým zástupcům a vaši myšlenku určitě 

probereme. Stejně tak, pokud se chcete sami aktivně zapojit do školního parlamentu, dveře máte 

otevřené. 

Zástupci školního parlamentu jsou: Lukáš Volný - EL1, Radim Martynek - HO1, Tomáš 

Winkler - IN1, Marek Slovák - KU1, Šimon Gorzolka - EL2, Michael Pěta - ES2, Veronika 

Szotkowská - OK3, Marek Byrtus - HT2, Jan Szkandera - EL4.  

 

Mgr. Tomáš Sikora 
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K čemu je matika? 

Žáci se často ptají: „ K čemu je mi matika?“   

Třeba k tomu: 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jarmila Hudcovská 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KANADA TIMES    Časopis Střední odborné školy TŽ 

Vedení redakce: Mgr. Milada Šupíková, supikova.milada@sostrinec.cz, na 3. čísle časopisu 

se podíleli: Vojtěch Drčík - IN3, Jakub Klimek, Filip Byrtus, Tomáš Pyszko - HO1,  

Michal Zielina - PL1, Kryštof Elsnic - MC3, David Kantor - MC2, Jakub Klimek - HO1,  

Jiří Poljak - EL3, Jan Boháč - EL2, Nicolas Carroll - EL2, Mgr. Eva Czerniková, Ondřej 

Heczko - EL4, Ing. Kateřina Ondraszková, Mgr. František Panák, Mgr. Jarmila Hudcovská, 

Adéla Byrtusová – PL1 , Václav Mikler – ES2, Mgr. Tomáš Sikora, Ing. Zdeněk Šesták 
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