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Vyhodnocení soutěže
o nejlepší novoročenku
V letošním školním roce zase proběhla soutěž o nejlepší
novoročenku žáků. Cílem bylo vytvořit elektronický dokument
(MS Word, PowerPoint, grafický editor) na toto téma.
Do soutěže se zapojili všichni žáci, kteří mají ICT.
Po vyhodnocení soutěže byly vybrány práce těchto žáků:

Na prvním místě
se umístil David
Martynek ze
třídy EL2.

Na třetím místě se umístil Filip
Zmijka ze třídy KC1.

Na druhém místě se umístil
Marek Špilák ze třídy EL1.

Autorka: Mgr. Zuzana Ligocká, učitel odborných předmětů logistiky a ekonomiky
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Prezentiáda JA
Žáci čtvrtých ročníků oborů EL, HR a PL prokázali své prezentační dovednosti
v anglickém jazyce. Za dodržení hygienických opatření v době od 10:25 do 13:15
žáci
dle vlastního výběru prezentovali odborné
téma. Žáci oboru EL předali
své znalosti a informace
o nářadích a náčiních, transformátorech, logických
obvodech a pasívních součástkách. Spolužáci z nižšího ročníku prováděli vrstevnické
hodnocení do přiložených tabulek dle stanovených kritérií a rovněž podávali
popisnou zpětnou vazbu. Hutníci operátoři přítomné zasvětili do válcování,
bezpečnosti práce, čistoty vod a kovových materiálů. Logisté obohatili přítomné
o informace o potrubní a vodní dopravě a vybavení počítače. Některá témata byla
zvolena dvakrát, to však bylo spíše k užitku. Práce žáků byly obsáhlé, většinou
splňovaly kritéria. Práce jsou uloženy ke zhlédnutí v Google učebně. S potěšením
můžeme konstatovat, jak žáci od jarního kola zapracovali na produktivních řečových
dovednostech i počítačových kompetencích. Ocenili jsme přítomnost rodilého
mluvčího Steva Ashtona, který podával zpětnou vazbu, i přítomnost pedagogů
některých odborných předmětů. Děkujeme všem kolegům za spolupráci.
Za přítomné:
Autorka:

Ing. Silvie Říčanová
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Rozhovory
ROZHOVOR
S panem ředitelem
neboli
"Mikulášem"
Já:
si

Připravila
jsem
rozhovor na téma
Mikuláš
a Vánoce.
Pan
ředitel:
Tak
můžeme
začít.
Já:
Baví
Vás dělat
Mikuláše?
Pan ředitel: Určitě, baví mě
to hodně.
Já:
Děláte
Mikuláše
dobrovolně nebo z donucení?
"smích"
Pan ředitel: Ne ne…. To byl
můj nápad.
Já: Jak jste byl malý, bál
jste se čertů? "smích"
Pan ředitel: Určitě jo…
Určitě jsem se bál.
Já: Jaká je vaše oblíbená
Mikulášská písnička?
Pan
ředitel:
Nic
mě
nenapadá… Mikuláš Mikuláš
přišel s čertem na guláš.
"smích"
Já:
Co
jste
si
myslel
o Mikulášovi, když jste byl
malý?
Pan
ředitel:
Samozřejmě
že jsem věřil, ale nevím, kdy
jsem přestal věřit. Třetí
čtrvtá třída, nevím, to už si
nevzpomínám...
Já:
Tak
teď
přejdeme
na vánoční tematiku. Jak
slavíte vánoční svátky?
Pan ředitel: S rodinou.

Já:
Dodržujete
vánoční
zvyky?
Pan ředitel: Určitě jo. Půst
na
Štědrý
den,
takové
tradiční
pokrmy,
které
se
dodržovaly
v
rodině
už od pradávna.
Já: Máte nakoupené vánoční
dárky?
Pan ředitel: Něco jo, ale ne
všechno. Například manželce
jsem koupil chytré hodinky
Samsung, dcerám pyžama.
Já:
Preferujete
živý,
nebo umělý stromek?
Pan ředitel: Teď čtvrtým
nebo pátým rokem máme
živý stromek.
Já: Těšíte se, až skončí
tenhle rok a začne nový?
Pan ředitel: Nedokážu říct.
"smích"
Já: Dál jste si na začátku
roku nějaké cíle, kterých
byste do konce roku chtěl
dosáhnout?
Pan ředitel: Tak přímo
nějaké novoroční ne.
Já:
Jak
vypadá
Vaše
štědrovečerní večeře?
Pan
ředitel:
Tak
zelí,
hrachová kašě, čočková kaše,
bramborový
salát
a ryba.
Já:
Co
Vás
nejvíc
překvapilo v roce 2021?
Pan
ředitel:
Problém
s Covidem
asi…
Já:
Chtěl
byste
něco
vzkázat do časopisu?
Pan
ředitel:
Ať
jsme
všichni zdraví!

ROZHOVOR
S panem Varníkem
Já: Dobrý den, udělal byste
se
mnou
rozhovor
do školního časopisu?
Pan
učitel:
Jasně,
není
problém.
Já: Těšíte se na vánoční
svátky?
Pan učitel: Ano, určitě.
Já: Jak je slavíte ?
Pan učitel: Doma v klidu
s rodinou.
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ROZHOVOR S paní
Tomoszkovou

Já:
Jaká
je
Vaše
štědrovečerní večeře?
Pan učitel: Tak polévka,
bramborový salát a ryba.
Já: Dodržujete zvyky?
Pan
učitel:
Tradiční
křesťanské.
Já:
Preferujete
živý,
nebo umělý stromek?
Pan učitel: Umělý.
Já: Už máte nakoupené
vánoční dárky?
Pan učitel: Ano
Já: Proč máte rád Vánoce?
Pan učitel: Protože to jsou
Vánoce. "smích"
Já: Co Vás nejvíc překvapilo
v roce 2021?
Pan
učitel:
To
nemůžu
publikovat. "smích"
Já: Dal ste si na začátku
roku nějaké cíle?
Pan učitel: Nedal.
Já: Jaká je vaše oblíbená
písnička?
Pan učitel: Já poslouchám
široké rozmezí
Já: Jaký rok byl podle vás
nejlepší?
Pan učitel: To je hodně těžká
otázka…. Nevím.
Já: Těšíte se, až skončí
tenhle rok a začne nový?
Pan učitel: Ano, i ne.
Já: Chcete něco vzkázat
pomocí časopisu?
Pan učitel: Dost lidí vybírá
dárky, co by chtěli oni…
A nezamyslí se, co by chtěli
ostatní,
takže
by
měli
popřemýšlet, co by chtěl
dostat
ten,
komu
to kupujete.

Já:
Rozhovor
jsem
si
připravila
na
téma
Vánoce.
Paní ekonomka: Dobře.
Já: Můžeme začít?
Paní ekonoma: Ano.
Já: Tak první otázka. Těšíte
se na Vánoce?
Paní
ekonomka:
Určitě,
mám dítě, tak se těšíme
na Vánoce.
Já: Jak tyhle svátky slavíte?
Paní
ekonomka:
Tak
s rodinou.
Já:
Co
máte
na štědrovečerní večeři?
Paní ekonomka: My máme
klasicky zelí s chlebem,
hrachovou
polévku,
bramborový
salát
a řízky,filety a kapra.
Já:
Dodržujete
vánoční
zvyky?
Paní
ekonomka:
Ano…
Částečně ano. Nevstáváme
od stolu, pak máme peníze
schované pod talířem, oříšky
rozbíjíme,
jablíčka
rozkrajujeme,
dělíme
se
o
oplatky,
tak
jako
asi každý.
Já:Máte
nějaký
recept
na
“přežití”
vánočního
shonu? "smích"
Paní
ekonomka:
Asi
ho
neřešit.
"smích"
Asi
si uvědomit, že na Vánoce
nechodí hygiena, ale Ježíšek.

Já: Preferujete živý,
nebo umělý stromek ?
Paní ekonomka: Živý.
Já: Preferujete svíčky,
nebo elektrické žárovky?
Paní
ekonomka:
Jakože
na stole máme vždy svíčky.
Ale jinak jako vyzdobený
dům
je
vyzdobený
elektrickými světýlkami.
Já: Už máte nakoupené
nějaké vánoční dárky?
Paní ekonomka: Ne. "smích"
Já: Vaše oblíbená Vánoční
písnička?
Paní ekonomka: Tichá noc.
Já: Už jste viděla zlaté
prasátko? "smích"
Paní ekonomka: Ne… To
ne ...
Já: Proč máte ráda Vánoce?
Paní
ekonomka:
Nevím,
asi kvůli atmosféře, všechno
všude svítí, všichni se zklidní
po tom Vánočním shonu
a užívají si tu rodinnou
pohodu. Pohádky.
Já: Jakou máte nejhezčí
vzpomínku
na
Vánoce
z dětství?
Paní ekonomka: Myslím si,
že všechny byly krásné.
Nevím,
to
neumím
specifikovat úplně přesně.
Já:
Jaký
rok
byl
Váš
nejhezčí?
Paní ekonomka: Asi ten
2013,
protože
se
nám
narodil syn.
Já:
Je
něco,
co
Vám
na Vánocích vadí?
Paní ekonomka: Ne, vůbec.
Já: Chtěla byste něco říct do
časopisu?
Paní ekonomka: Ať si každý
užije Vánoce ve zdraví.
Autorka: studentka, Anna
Toráčová, PL1
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Vyhodnocení soutěže
"Poznej třídy
ve škole"
Jsme velice rádi, že jste
se zúčastnili soutěže a můžeme
vyhlásit vítěze:

Gratulujeme
Pavel Ćmiel,
EL2
Adam Mirga,
EL2
Patrik
Mucha,
EL2

Jan Turek,
EL2

A jaké bylo řešení ?
Třída
Třída
Třída
Třída
Třída
Třída

č.
č.
č.
č.
č.
č.

1:
2:
3:
4:
5:
6:

EL1
EL4
KC3/IS3
KC2/SM2
ES2
OB3

Jindřich
Sikora,
EL2

Autor: Mgr. Mar tin Svoboda

Dny otevřených
dveří
Dne 11. 11. a 8. 12.
proběhly na naší škole
Dny otevřených dveří
(DoD).
Moc děkujeme všem
žákům a učitelům za
aktivní účast!
Další DoD proběhnou
15. 1.

Školení ESCARE
Jedno latinské přísloví praví: "Žít znamená celý život se učit."
Jak se dá zrychlit nějaká činnost např. ve výrobním procesu ze 7 minut na 7 vteřin a jak
se dá zlepšit výkonnost a kvalita až o 70 %, o tom se přesvědčili vyučující odborných
předmětů a praxe v průběhu dvoudenního logistického školení provedené firmou ESCARE
prostřednictvím metody rychlé změny SMED a metody 5S.
Získané praktické dovednosti využijí vyučující v hodinách logistiky, logistických cvičení a
odborné praxe. Studenti, těšte se!
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Vánoční dárky
Jaký by byl nejlepší vánoční dárek? Vy nevíte, tak já vám poradím.
Milí čtenáři, je spousta způsobů, jak udělat na Vánoce někomu radost.
Někomu postačí slavné, poctivé řízky a kapr s bramborovým salátem, jinému
udělá radost, když je rodina konečně aspoň jeden den pohromadě. Ostatní
si libují v takovém tom vánočním klidu, kdy konečně všichni „vypnou“
a posedí spolu u stolu.
Ale jakým konkrétním dárkem nejčastěji potěšíme své blízké? Obvykle
to jsou ponožky pod stromečkem. Velmi často se také daruje Sportka. Vždyť
kdo by nechtěl vyhrát jackpot a trávit dovolenou pod palmami?! Nicméně
univerzální dárek zřejmě neexistuje. Každý člověk je jiný, každý má jiné
zájmy, jinou povahu, jinak tráví volný čas. Pokud ale opravdu nevíte, co komu
pořídit, inspirujte se našimi tipy.

Tipy a nápady:
1) Zaměřte se na osobnost obdarovávaného.
2) Inspirujte se zájmy, studijním oborem nebo profesí obdarovávaného.
3) Vsaďte na oblíbenou barvu.
4) Darujte peníze s bonusem – drobným, vtipným dárkem. Ať to prostě není
jen obálka!
5) Chytejte signály! Každý tak nějak intuitivně před Vánoci prozrazuje, co by
si přál, co mu schází, co se mu rozbilo, zničilo a co potřebuje obnovit,
dokoupit, pořídit.
Autor: student, Tomáš Sikora, ES3

Členové redakce
Vedoucí časopisu: Mgr. Zuzana Ligocká
Šéfredaktoři: Mgr. Martin Svoboda; Mgr. Tomáš Sikora
Redaktoři: Anna Toráčová, PL1; Tomáš Sikora, ES3; Ing. Silvie
Říčanová
Grafická úprava: Filip Zmijka, KC1
Dále spolupracovali: Mgr. Aleš Adamus; Mgr. Jana Tomoszková;
Ing. Petr Várník
Korektura: Mgr Monika Szwarcová
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