1

Obsah
Účastníci prezentiády v anglickém jazyce předvedli kvalitní výkony ................................................... 3
Nezůstali jsme lhostejní.......................................................................................................................... 6
Nová učebna v provozu .......................................................................................................................... 8
Jsem sportující člověk, který potřebuje ke svému životu pohyb ........................................................ 10
Prezentiáda 2019 .................................................................................................................................. 13
Odešel Jiří Stránský ............................................................................................................................... 14
Naši obhájili vítězství v Horizon Grand Prix ......................................................................................... 16
Světové finále RC autíček Praha 2019 .................................................................................................. 17
Foto soutěž jaro 2019 ........................................................................................................................... 19
Rozloučení s úspěšnými maturanty ..................................................................................................... 20
Osmáci si zkouší řemesla ve sdílených dílnách a učebnách naší školy ............................................... 21
Recepty na léto ..................................................................................................................................... 22
Festivalové léto ..................................................................................................................................... 24
Za poznáním - Skotsko .......................................................................................................................... 26
Hlavolam ............................................................................................................................................... 27

2

Účastníci prezentiády v anglickém jazyce předvedli kvalitní výkony
Dne 28. 3. 2019 proběhla prezentiáda žáků čtvrtých ročníků oborů MC, HO a EL
v anglickém jazyce, která byla zaměřena na odbornou terminologii. V každé třídě soutěžili
minimálně čtyři žáci, přičemž zbytek třídy vystupoval v roli obecenstva a zároveň porotců.
S více než měsíčním předstihem si každý žák zvolil své téma a ve spolupráci
s vyučujícími anglického jazyka si připravil jeho prezentaci. Během dopoledne poté postupně
svá témata představili žáci tříd MC4, HO4 a EL4 nejen svým spolužákům, ale také
přihlížejícím učitelům a učitelům AJ. Po odprezentování svého tématu žáci odpovídali
na případné otázky spolužáků a vyučujících. Publikum poté potleskem ocenilo výkon každého
jednotlivce.

Úspěšní účastníci ze třídy MC4
Hodnoceny byly nejen prezentační a jazykové dovednosti, ale rovněž způsob uchopení
a podání tématu, umění komunikovat, reagovat na dotazy publika a schopnost improvizace.
Spolužáci hodnotili jednotlivá vystoupení za použití hodnotících kritérií.
Při závěrečném zhodnocení a vyhlášení výsledků měli žáci možnost vyjádřit se
ke svým dojmům z prezentace a svému projevu a okomentovat, co by případně pro příště
udělali jinak.
Vzhledem k tomu, že každá třída prezentovala zvlášť, byla vždy oceněna první tři
místa. Výjimkou se stala pouze třída EL4, kde všichni žáci předvedli vysoký standard
v odborném projevu a naprosto vyrovnaný výkon. Díky tomu nebylo možné stanovit pouze
jednoho vítěze. Všichni prezentující žáci poté byli odměněni diplomy, propiskami
a sladkostmi.
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Soutěžící ze třídy HO4
Prezentujícím žákům ze všech tříd patří velká pochvala za jejich úsilí a snahu
při přípravě, za postupné zasílání témat ke konzultacím, reakce na připomínky ze stran
vyučujících a za jejich přednes. Pevně věříme, že i v následujících letech uvidíme spoustu
kvalitních výkonů.
Prezentující žáci:
HO4: Kryštof Glos, David Misiorz, Filip Szotkowski, Dominik Tabor, David Wojnar
MC4: Patrik Byrtus, Matouš Mitrenga, Jakub Motyka, Daniel Vodák
EL4: Gabriel Mazur, Dominik Suszka, Jan Szkandera, Marek Waliczek.
Mgr. Petra Widenková
A prezentiáda ještě jednou z pohledu jednoho ze studentů.
Dne 28. 3. 2019 se konala prezentační soutěž pro čtvrté ročníky naší školy. Zúčastnili
se jí žáci ze tříd EL4, HO4 a MC4. Předmětem prezentací byla různá témata z odborné
terminologie jednotlivých oborů a žáci svůj přednes předvedli před porotou složenou z učitelů
anglického jazyka a také před zraky svých spolužáků. S kritérii hodnocení, jako například
se správnou výslovností a soudržností řeči s prezentací, se zúčastnění vypořádali nad míru
očekávání.
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„Zúčastnit se prezentiády bylo pro mě výzvou už jen z toho důvodu, že
v anglickém jazyce zrovna nevynikám. Považoval jsem za osobní vítězství, když se mi
podařilo svou prezentaci přednést, i když s malými chybami. Po celou dobu mého
prezentování jsem soupeřil s velkým strachem, jelikož na mě bylo upřeno příliš mnoho očí,
které sledovaly každý můj pohyb.“
Jan Szkandera, EL4

Žáci ze třídy EL4 a vyučující angličtiny,
paní Mgr. Veronika Mitrengová a paní Mgr. Petra Widenková
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Nezůstali jsme lhostejní
Ukliďme svět, ukliďme Česko je
dobrovolnická úklidová akce, která probíhá
na území celé ČR. Jejím cílem je uklidit
nelegálně vzniklé černé skládky a vyčistit
chodníky. Naše škola SOŠ TŽ i tento rok
nezůstala lhostejná. Žáci tříd HO2 a PL2 se
připojili k akci pořádané městem. Naším
cílem bylo uklidit od odpadků okolí školy a
alej (cesta vedoucí lesem), zamést parčík před školou.
Všem žákům, kteří se podíleli na úklidu, děkujeme.

6

Postřehy žáků:

Ing. Šárka Simandlová
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Nová učebna v provozu
Slavnostní otevření učebny č. 18 proběhlo dne 15. května 2019 a stalo se tak součástí
již tradičních Mezinárodních řemeslných her, které naše škola každoročně pořádá. Všichni
tuto učebnu známe pod zmíněným názvem učebna č. 18, ale nově se jedná o učebnu čtenářské
a matematické gramotnosti, jež mohla vzniknout díky zapojení školy do projektu OKAP.
Taktéž veškeré knihy, matematické hry a pomůcky jsou financovány ze zmíněného projektu.
Komu poskytne učebna zázemí? Jejími hlavními návštěvníky budou studenti 3letých
oborů, a to v rámci tzv. čtenářských dílen. Dále pak se zde bude konat žákovský studijní klub,
matematický a šachový kroužek. Věříme, že prostory učebny se stanou pro studenty
podnětným prostředím pro zdokonalování čtenářských a matematických dovedností.
Na vybavení učebny, její slavnostní otevření a první ,,otestování“ studenty
třídy EL1 se můžete podívat na následujících fotografiích.
Mgr. Andrea Ruszová
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Jsem sportující člověk, který potřebuje ke svému životu pohyb
Učitelka německého jazyka a tělesné výchovy učí na naší škole už nějaký ten rok. Je
na čase se s paní učitelkou Mgr. Petrou Widenkovou líp poznat.
Najdete ji v kabinetu vedle učebny č. 43.
„Jsem extrovert, ráda komunikuji a líbí se mi práce,
kterou dělám, myslím si, že ji v rámci svých možností dělám
dobře. Určitě jsem sportující člověk, který potřebuje ke svému
životu pohyb, nesnáším vysedávání doma.“
Oblíbené jídlo: Knedlo, vepřo, zelo
Oblíbený film: Česká klasika - Pelíšky
Oblíbená barva: Modrá
Paní učitelko, co bylo Vaším zaměstnáním, než jste se dostala na naši SOŠ TŽ?
Začínala jsem učit na základní škole v Českém Těšíně, bylo to 6 let. Pak jsem se
rozhodla učit i na střední škole, tak jsem přešla na Střední zemědělskou školu v Českém
Těšíně a tam to bylo asi 7 let.
Co jste vystudovala, než jste začala vyučovat?
Mám vystudovanou tělesnou výchovu a německý jazyk, nejprve pro 2. stupeň základní
školy a později i pro střední školy. Na Masarykově univerzitě v Brně jsem si dodělávala
tělesnou výchovu a na pedagogické fakultě v Olomouci němčinu.
Baví Vás učit? Jak vycházíte se studenty?
Učení mě bavilo, baví a snad později i bude. Myslím si, že se studenty vycházím
dobře.

A pokud nastane nějaký problém, nacházíme společnou řeč.
Jaká jste byla studentka? Podváděla jste někdy při testu? U jakého předmětu?
Studentka jsem byla dobrá, aspoň si to myslím. (smích) Podvádět? Určitě jsem

podváděla. Já si myslím, že v životě podváděl každý. A kdo tvrdí, že ne, tak „kecá“. Určitě
jsem podváděla v matematice a na zeměpisu, ale bylo to jen párkrát.
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Proč jste si vybrala ke studiu zrovna tělesnou výchovu a němčinu? Vedl Vás k tomu
někdo?
Když jsem chodila na gymnázium, to byly první ročníky, kdy se zaváděla sedmiletá
gymnázia, takže jsem odcházela z 5. třídy základní školy. Tak můj učitel, co mě učil němčinu,
byl učitel německého jazyka a tělesné výchovy a tehdy se mi zalíbila taková kombinace.
Tělesnou výchovu hlavně proto, že mám blízko ke sportu a němčina, že se mi líbil tento cizí
jazyk.
Jaký je Váš oblíbený sport, aktivita, hobby?
Mým oblíbeným sportem je volejbal, který jsem hrála 9 let, a to jak ve sportovních
halách, tak i ten plážový. Dále se věnuji turistice. Pravidelně o prázdninách jezdím do
Vysokých Tater, ale i na jiná pohoří na Slovensku a v Česku. Ráda si chodím zaplavat nebo
zalyžovat, prakticky se nevyhýbám žádným sportům. V blízké době bych si chtěla vyzkoušet
tandem. Mezi koníčky patří divadla, občas zajdu do kina, ráda čtu, i když na to není dost času.
A vůbec největším koníčkem je můj osmiletý pes Amy.
Rodina? Máte děti? Kde jste vyrůstala?
Děti nemám (smích), vyrůstala jsem v Českém Těšíně, kde jsem se narodila,
žiji, ale kdo ví, jestli tam i zůstanu.
Máte nějaké životní motto či oblíbený citát?
„Co děláte každý den je mnohem důležitější než to, co děláte jednou za čas.“
(Gretchen Rubin)
Jaký hudební žánr posloucháte? Oblíbený zpěvák či hudební skupina?
Poslouchám úplně všechno, ale každopádně více tíhnu k metalu a rocku. Mám
hodně ráda hudební skupinu Nightwish. Z českých skupin Kabát a Daniela Landu.
Jak se Vám líbí život ve městě Třinec a okolí?
Tím že jsem „Českotěšíňačka“, tak se moc v Třinci nepohybuji. Ale myslím si,
že Třinec nabízí mnohem více různých kulturních, sportovních a relaxačních míst než Český
Těšín.
Jaký je Váš názor na státní maturity?
Já si myslím, že to nebyl špatný nápad. Myslím si, že poskytují komplexní
přehled o vzdělání studentů. Takže, docela jsem se státní maturitou spokojena.
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Co Vás napadne, když se řekne…
ÚKLID – ŽEHLENÍ (smích)
KUCHYŇ – VAŘENÍ, DOBRÉ JÍDLO
ZAHRADA – SEKÁNÍ TRÁVY, RELAX
KUTIL – KUTIL URČITĚ NEJSEM (smích)
SPORT – RELAX, ADRENALIN
DOMOV – KLID, POROZUMĚNÍ
Buď - anebo
KÁVA – ČAJ
PĚŠKY - na hory, AUTEM - do zaměstnání
HORY – MOŘE
BLONDÝNA – BRUNETA
(komentář: „Musím držet basu.“)
PRANÍ – ŽEHLENÍ – VYSÁVÁNÍ
(komentář: „Jenom to tam dám a pere to samo.“)
FOTBAL – HOKEJ – TENIS
OLYMPIÁDA – MISTROVSTVÍ SVĚTA

Děkuji za Váš čas a za ochotu poskytnout rozhovor
Václav Mikler, ES2
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Prezentiáda 2019
Letos se již potřetí uskutečnila na naší škole Prezentiáda určená žákům maturitních
oborů. Žáci měli jako každoročně na výběr ze dvou témat: Život není fér; Ta dnešní mládež.
Souboj jednotlivých prezentací proběhl 14. května a první místo obsadili studenti 2. ročníku
oboru Průmyslový logistik, jmenovitě Jan Szmek a Dominik Dudys. V následujícím odstavci
si může přečíst, jaké téma si zvolili právě oni a na co se ve své prezentaci zaměřili.
„Vybrali jsme si téma Ta dnešní mládež, protože my sami patříme mezi dnešní
generaci, tím pádem se nám to zpracovávalo nejlépe. Společně jsme chtěli poukázat na to,
jaká je doopravdy dnešní mládež, a na rozdíl od ostatních jsme uvedli i pozitiva, která jsme
v ostatních prezentacích postrádali. Nehledě na dobu, vždy bude mít mládež svá pozitiva i
negativa, ať už bereme v úvahu dnešní dobu nebo dobu našich rodičů, prarodičů.“
Jan Szmek, Dominik Dudys, Mgr. Andrea Ruszová

Vítězové společně s organizátory
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Odešel Jiří Stránský
Motto: „Tak se narovnej, blbče, a hned ti bude líp. Ale musíš se narovnat i uvnitř.“

Ve věku 87 let zemřel 29. května spisovatel,
scénárista a politický vězeň Jiří Stránský. U širší
veřejnosti ho proslavil zejména televizní seriál Zdivočelá
země, na němž se podílel. Za život podle skautského
slibu a zákona a za celoživotní příklad ostatním obdržel
v roce 2011 nejvyšší skautské ocenění – řád Stříbrného
vlka.

Stránský se narodil 12. srpna 1931. Jeho otec pocházel ze starobylého šlechtického
rodu, matka byla dcerou agrárního politika Jana Malypetra, prvorepublikového předsedy
vlády a sněmovny. V mládí Stránského formovala skautská vlčata a atmosféra na dědečkově
statku, kam se sjížděly přední osobnosti politiky a společenského života. Od matky,
absolventky divadelní konzervatoře, pak získal blízký vztah k umění a literatuře.
Jako mladý student gymnázia se Stránský zapojil do květnového povstání v roce 1945.
Jeho otec, významný pražský advokát, byl za války vězněn v Osvětimi a pak znovu zatčen
v roce 1948. V roce 1950 zatkli i Stránského bratra Jana. Sám Jiří musel opustit těsně před
maturitou gymnázium, v roce 1952 byl rodině zkonfiskován dům a musela se vystěhovat
z Prahy. Stihl jej tak osud potomka třídních nepřátel režimu, které bylo potřeba „zadupat
do země”.
V roce 1953 byl zatčen, obviněn ze špionáže a odsouzen za velezradu k osmiletému
žaláři. Ve vězení se setkal i se spisovateli Františkem Křelinou, Josefem Knapem a Janem
Zahradníčkem. Ve vězeňském táboře na Bytízu poznal Zdeňka Rotrekla i Karla Pecku.
Propuštěn byl v roce 1960.
Ve svých dílech čerpal z vlastních zkušeností člověka, který byl za komunistického
režimu dvakrát uvězněn - druhý trest dostal v 70. letech za údajné rozkrádání. Je například
autorem knihy Zdivočelá země, podle níž vznikl stejnojmenný televizní seriál.
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Napsal řadu próz, mimo jiné Povídačky pro Kláru, Aukce, Přelet nebo Tichá pošta.
Byl také autorem scénářů k seriálům a filmům, mezi nimiž byly Tábor Černého delfína,
Bumerang či Kousek nebe. Je rovněž spoluautorem dokumentu Ztráta paměti a na kontě má
i rozhlasové hry, fejetony a překlady z angličtiny.
V roce 1990 se stal členem českého PEN klubu a od roku 1992 mu po téměř 14 let
předsedal. Byl také členem Konfederace politických vězňů a od února 2000 až do roku 2006
zasedal v Radě Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj kinematografie.
Za svoji činnost i občanské postoje získal řadu ocenění. V roce 2001 mu prezident
udělil medaili Za zásluhy. Za dlouholetou práci pro skautské hnutí obdržel v roce 2011
nejvyšší skautské ocenění - Řád Stříbrného vlka. Ve stejném roce pak Stránský získal medaili
Artis Bohemiae Amicis (Přátelé českého umění). Byl laureátem Ceny Karla Čapka, v roce
2015 se stal Rytířem české kultury a před třemi lety dostal Cenu Arnošta Lustiga.
Stránský byl vdovec, manželka Jitka, s níž žil v letech 1960 až do její smrti v roce
2010, byla architektkou. Narodily se jim dvě děti - syn Martin a dcera Klára. Vztah mezi
Stránským a jeho ženou byl silný a trvalý, již před svatbou jej sedm let navštěvovala ve
vězení.
Použito z: https://www.novinky.cz/stalo-se/506216-zemrel-spisovatel-jiri-stransky.html
Zpracoval: Mgr. František Panák

Zdroj:www.google.cz
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Naši obhájili vítězství v Horizon Grand Prix
WERK

TEAM

1,

Mario

Glombek,

ES2,

Filip

Rusnok,

EL4,

ve složení

Martin

Kukuczka

a

Marek Czepiec, EL3, pod
vedením

Bohuslava

Cyhana získal po třetí za
sebou

titul

mistra

republiky mezi středními
školami v závodech RC
autíček

na

vodíkový

pohon.
Vítězný tým
Soutěž probíhala ve dnech 17. – 18. 4. 2019 v Ostravě.
O mistra republiky se pral i WERK TEAM 2, ve složení Martin Puczok, HT1, Vojtěch
Čmiel, OK1, Jaroslav Randa a David Martynek, OK2, vedený Martinem Przybylou. Tým
složený z nováčků v závodu předvedl velice pěknou jízdu s minimálními zastávkami v boxu,
ale chyběly zkušenosti. Kluci obsadili krásné 5. místo.
Oba

týmy

také

získaly cenu za design.
Klukům a vedoucím
týmů

patří

obrovské

DÍKY!!!

Mgr. Martin Przybyla
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Světové finále RC autíček Praha 2019
Dne 8. 6. 2019 proběhlo
v Praze

v

rámci

výstavy

„Veletrh vědy" světové finále
závodu RC autíček na vodíkový
pohon.

Po

velmi

šestihodinovém

únavném

závodě

naši

studenti obsadili krásné 9. místo
z 19 týmů z 9 zemí.
Velké díky patří klukům
za

reprezentaci

republiky,

města

nejen

naší

Třince,

ale

hlavně školy.

Soutěžní
Mario

Glombek,

tým
ES2,

tvořili
Filip

Rusnok, EL4, Martin Kukuczka
a Marek Czepiec, EL3.

Mgr. Martin Przybyla

Přinášíme ohlédnutí za uplynulými ročníky očima jednoho ze soutěžících studentů.
„K RC autíčkům jsem se dostal už před osmi lety. Po krátké pauze jsem dostal
příležitost zúčastnit se výběrového kola na řidiče a člena týmu WERK TEAM 1, který vede
učitel odborného výcviku pan Mgr. Bohuslav Cyhan. Druhý tým WERK TEAM 2 pracuje
pod vedením Mgr. Martina Przybyly.
Již po třetí jsme se stali mistry republiky v kategorii ENDURANCE. Autíčka jsou
na vodíkový pohon kombinovaný s baterií a závodí se na speciálním RC koberci.
Díky škole, sponzorským darům a trpělivosti mistrů jsme se mohli podívat při prvním
ročníku do Francie na závod 24 de Saint Jo Le Mans, který nám dal mnoho zkušeností a
hlavně zážitků. Ve Francii jsme se umístili na 2. místě. V roce 2018 po vítězství v národním
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finále v Praze jsme dostali možnost reprezentovat stát, školu a náš tým v nedalekém Německu
ve městě Chemnitz. Bylo to pro nás velmi náročné, jelikož jsme soupeřili s týmy, které
pocházely například z Ruska, Ameriky a dalších vyspělejších zemí. Na tomto závodě, kde
jsme také získali mnoho zkušeností, jsme se umístili na 6. místě.
Letošní závod se konal v Praze na výstavišti Letňany v rámci Veletrhu vědy.
Organizačně byl tento rok závod, v porovnání s ostatními, skvěle zvládnutý, bez větších
potíží. Po příjezdu do areálu proběhl trénink a řidiči si tak mohli vyzkoušet trať. Bohužel se
nám při tréninku objevily trhliny na přední části podvozku, které způsobily větší vibrace kvůli
odpružení zadní části podvozku. RC autíčko se pak muselo na hotelu do ranního startu
přeskládat na nový podvozek s pevnou nápravou. Po této příhodě jsme mohli odstartovat a
bez větších problémů dokončit šestihodinový závod na krásném 9. místě.
Na závěr bych chtěl poděkovat těm, kteří nás podporovali, a to byli Mgr. Bohuslav
Cyhan a Mgr. Martin Przybyla. Díky za jejich pevné nervy. Dále by moje poděkování patřilo
členům WERK TEAM 1, bez kterých bychom to v depu nezvládli, a to Martinu Kukučkovi,
Filipu Rusnokovi a Marku Czepiecovi. Také bych rád poděkovat panu řediteli, Moravii Steel
za finanční podporu v závodě a hlavně společnosti HORIZON a jejich organizátorům
za skvělou přípravu.“
Mario Glombek, ES2
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Foto soutěž jaro 2019
Počet účastníků: 5, zasláno 9 snímků.
Soutěž proběhla v termínu od 15. 3. do 15. 5. 2019.
3. místo
Název snímku: Zrcadlení
Patrik Pawelek, KU2

2. místo
Název snímku: Horské údolí
Jiří Poljak, EL3

1. místo
Název snímku: Včela
Anna Malyszkova, KP3
Děkujeme všem soutěžícím za účast, vítězům gratulujeme a těšíme se opět na další
foto soutěž v podzimním kole roku 2019.
Vítězové si vyzvednou ceny v kabinetě elektrotechniky u Mgr. Františka Panáka.
Mgr. František Panák
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Rozloučení s úspěšnými maturanty
V pondělí 3. června proběhlo v aule naší školy slavnostní předání maturitních
vysvědčení. Pánové z EL4, HO4, MC4 a PT3 převzali tento pro ně důležitý dokument z rukou
třídních učitelů. Došlo rovněž na ocenění studentů s nejvyšším počtem kreditů. Mezi
gratulanty bylo nejen vedení školy, ale také pan Ing. Ivo Žižka za Třinecké železárny.

Foto: Ing. Petr Sikora
Mgr. Milada Šupíková
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Osmáci si zkouší řemesla ve sdílených dílnách a učebnách naší školy
Díky získání prostředků z projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání
v MSK (OKAP) může škola akci financovat a žákům zařídit dopravu z jejich základní školy
až do dílen, laboratoří a učeben SOŠ TŽ. A tady, jak všichni doufají, zažehnout zájem o
řemesla a technické obory.
Žáci ZŠ mají možnost
vyzkoušet

si

v

našich

vybavených prostorách různé
technologické

postupy

ve

strojních, elektrotechnických a
instalatérských oborech pod
vedením

zkušených

učitelů

odborného výcviku a praktické
výuky.
Děti osmi základních
škol Třinecka a Jablunkovska v těchto dnech zkouší práci elektrotechniků a osazují desku
plošných spojů, v zámečnické dílně svařují plasty,
vrtají a řežou a vyrábí si flétničku z vodárenských
trubek, ve strojírenské učebně skládají funkční
modely ze stavebnice Merkur a učí se správně
měřit.
Rádi

bychom

motivovali

žáky

ZŠ

k řemeslným oborům a zaujali je zajímavými
praktickými

úkoly

v prostředí,

kterým

ZŠ

nedisponují, a vzbudili u nich zájem o technické
obory. Chtěli bychom jim dát zároveň příležitost
získat

cenné

informace,

které

jim

usnadní

rozhodování a přechod na střední školu.

Mgr. Zdeněk Marek
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Recepty na léto
Mramorová bábovka










Cukr 1 hrnek
Vejce 2 ks
Olej ½ hrnku
Polohrubá mouka 2 hrnky
Mléko 1 hrnek
Prášek do pečiva
Vanilkový cukr
Kůra z citrónu
Kakao
1. Smícháme cukr s vejci, přidáme olej, mouku, mléko, prášek do pečiva,
vanilkový cukr a dobře promícháme.
2. Rozdělíme těsto do dvou misek. Do jedné misky přidáme podle chuti
nastrouhanou kůru z citrónu (nejlépe v bio kvalitě).
3. Do další misky s těstem dáme holandské kakao také podle chuti.
4. Nalijeme do vymazané formy a pečeme na 200 °C asi 45-50 minut.
5. Po upečení ještě horkou vyklopíme na talíř. Krájíme vlažnou.

High Society
4cl gin
2cl Bols Peach
2cl Campari
8cl grapefruitový džus (ideálně čerstvý)
Nejprve si připravíme sklenici, ve které budeme koktejl servírovat tak, že ji po okraj naplníme
kostkovým ledem, zalijeme vodou a několikrát zamícháme barovou lžičkou, abychom ji
důkladně vychladili. To samé poté uděláme se spodní částí šejkru. Po scezení vody poté
do šejkru nadávkujeme uvedené ingredience, přidáme čerstvé kostky ledu a po uzavření
druhou částí důkladně protřepeme. Pomocí barového sítka poté scedíme obsah šejkru do
předchlazené servírovací sklenice, kterou předem zbavíme ledu a vody. Zdobíme a
servírujeme.
Veronika Homporová, KU 2
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Představte si, že ležíte u azurově modrého moře, stín na vás vrhá kokosová palma
a bílým pískem se k vám brodí obsluha, která nese chutný koktejl. A pak otevřete oči…
Ač se tento drink z rumu, jehož název je MAI TAI, tváří, že vznikl na některém z více
než tisícovky ostrovů v Tichém oceánu, pravda je trochu někde jinde. Během 30. let minulého
století se Spojenými státy šiří tzv. Tiki kultura, inspirovaná kulturou domorodých
Polynésanů. Po celých Spojených státech tak vznikají restaurace, bary a kluby vyzdobené
v polynéském stylu.
Na přípravu budete potřebovat následující suroviny:
•
•
•
•
•

4 cl tmavého rumu
2 cl světlého rumu
1,5 cl likéru Curacao
1,5 cl mandlového sirupu
1 cl čerstvé limetkové šťávy

Roman Staszko, KU 2

Krásné prožití prázdnin a spoustu úžasných gurmánských zážitků Vám přeje
třída KU 2 a třídní učitelka Mgr. Jana Strumienská
„Objev nového jídla znamená pro štěstí člověka víc než objev hvězdy.“
(Anthelme Brillat-Savarin - francouzský právník, politik a spisovatel 1755 – 1826)
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Festivalové léto
ROCK FOR PEOPLE
4. - 6. července
letiště v Hradci Králové
Manic Street Preachers, Rudimental, Bring
Me the Horizon, Franz Ferdinand, Kodaline,
The Subways, Vypsaná fixa, Mig 21 a mnoho
dalších
www.rockforpeople.cz
BEATS FOR LOVE
Baví vás tanec? Zkuste festival B4L.
3. - 6. července
Ostrava – Dolní oblast Vítkovice
Robin Schulz, Alle Farben, Illyus & Barrientos,
DJ Hybrid, Netsky, Dope Ammo, Don Diablo,
Jauz, AniMe, Pythius, Merk & Kremont, Lewis
Fautzi

www.b4l.cz
Colours of Ostrava
18. ročník mezinárodního multižánrového
festivalu
17. až 20. července
Ať už jde o světově známé hvězdy nebo
naopak o kapely, které se pro vás stanou
velkými objevy.
www.colours.cz
Hip hop KEMP

Festival pro milovníky rapu a hip hopu
18. ročník se odehrává ve dnech 15. - 17. 8.
v Hradci Králové.
Těšte

se

na

The Alchemist

klasiky
nebo

jako
Hocus

Kontrafakt,
Pocus

na

dohromady šesti stages.
www.hiphopkemp.cz
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Festivalové léto ve světě
Balaton Sound (Zamárdi, Maďarsko)
3. 7. – 7. 7. 2019
Balaton Sound se pomalu a jistě blíží.
Nahoď úsměv a pojeď na nejlepší plážový
festival tohohle léta! Světové hudební
hvězdy, non stop party, spousta Djs a ta
největší pohoda, jakou si umíš představit.
Čekají tě Tiësto, Don Diablo, Timmy
Trumpet, Future, Nervo, Will Sparks, Paul
Kalkbrenner, Sofi Tukker a další!

Tomorrowland (Boom, Belgie)
19. 7. – 28. 7. 2019
Tomorrowland

je

největším

festivalem

elektronické hudby na světě. Probíhá na konci
července a vystupuje zde přes 400 djs hrajících
na více než 10 pódiích.
V minulosti zde návštěvníci mohli vidět
např. Davida Guettu, Axwell, Moby, Push nebo Swedish House Mafia.
Rock in Rio (Rio de Janiero, Brazílie)
27. 9. – 29. 9. a 3. – 6. 10. 2019
Rock in Rio je festival, který vznikl
již v roce 1985. Za dobu svého
fungování sem přijalo pozvání
mnoho
AC/DC,

slavných

hvězd,

Ozzy

např.

Osbourne,

Scorpions, Rod Stewart, Queen,
INXS, George Michael.

Václav Mikler, ES2
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Za poznáním - Skotsko
Milí příznivci angličtiny,
ve školním roce 2019/2020 jsme si pro vás, žáky 1. – 3. ročníků, připravili osmidenní
poznávací zájezd do Skotska. Máme ještě 6 volných míst, proto je stále možnost se na tento
zájezd přihlásit. V ceně 11.800,- je zahrnuta doprava, trajekt, ubytování a strava v rodinách,
služba průvodce a komplexní cestovní pojištění. Dále je třeba počítat s částkou cca 75£
na návštěvu památek.
Zájezd bude začínat
od školy a naše první
zastávka bude v Nizozemí
v Amsterdamu, kde bude
následovat prohlídka centra
města. Odpoledne se poté
přemístíme

do

přístavu

Ijmuiden a trajektem se
přepravíme do severní Anglie.

Falkirk Wheel
Loch Ness

Vylodíme se v Newcastlu a
naše cesta povede do Skotska.
Ubytování a strava je zajištěna
ve skotských rodinách, což
bude

rozhodně

obrovská

zkušenost. Navštívíme nejen
spoustu památek, ale uvidíme
rovněž

překrásnou

skotskou

přírodu, projedeme se parníkem a možná uvidíme i Lochnesku. 
Zájemci mají stále možnost se zájezdu zúčastnit. Přihlášky si můžete vyzvednout
u Mgr. Petry Widenkové v jejím kabinetu (vedle jazykové učebny č. 43).
Na vaši účast se těší jazykáři.
Mgr. Petra Widenková
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Hlavolam

Řešení: 5(1 kokos+1jablko+3 banány

Mgr. Jarmila Hudcovská
Redakce časopisu Vám přeje pohodové prázdniny, plno krásných a nevšedních zážitků!

------------------------------------------------------------------------------------------------KANADA TIMES

Časopis Střední odborné školy TŽ

Vedení redakce: Mgr. Milada Šupíková, supikova.milada@sostrinec.cz, na 4. čísle časopisu
se podíleli: Mgr. Petra Widenková, Jan Szkandera – EL4, Ing. Šárka Simandlová,
žáci HO2 a PL2, Mgr. Andrea Ruszová, Václav Mikler – ES2, Jan Szmek
a Dominik Dudys – PL2, Mgr. František Panák, Mgr. Martin Przybyla,
Mario Glombek – ES2, Ing. Petr Sikora, Mgr. Milada Šupíková, Mgr. Zdeněk Marek,
Veronika Homporová a Roman Staszko – KU2,
Mgr. Jarmila Hudcovská, Ing. Věra Drápalová
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