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S

změní.

Někdo najde svou první lásku, jiný zase skryté nadání uvnitř sebe. Každý z nás má po ukončení studia jiný cíl. Z někoho se stane špičkový automechanik, jiný zase bude skvělý strojvedoucí.
Ať je to cokoliv, vzpomínat na ni budeme všichni.
I přesto, že jsem školu opustila před čtyřmi měsíci, vzpomínám již teď!

Milí čtenáři,
jsem velmi rád, že se na naší

škole našla skupina žáků, pod
vedením

vyučujících

českého

jazyka, se zájmem o vytvoření
školního časopisu. Úkol to jistě
není jednoduchý, ale věřím, že
se do něj aktivně zapojí Ti, kterým život ve škole není lhostejný

„Střední“ mi do života mnohé dala a za to jsem vděčná pře-

a chtějí touto formou přiblížit ži-

devším kantorům, kteří se na přípravě pro naše budoucí za-

vot naší školy nejen svým spolu-

městnání podíleli. Za to jim zaslouženě patří velký dík. Tímto ale

žákům, ale určitě i rodičům a ši-

pro nás pro všechny studium nekončí. Školu považujme pouze

roké veřejnosti, zejména pro-

za jakousi přípravu na to, co nás teprve čeká. Učit se totiž bude-

střednictvím webových stránek.

me po celý život.

Námětů pro časopis určitě není

Všem studentům i kantorům přeji vydařený školní rok

málo a věřím, že ve spolupráci

2015/2016 a žákům, kteří v tomto školním roce svou docházku

žáků s pedagogy může vzniknout

ukončí, úspěšné složení maturitních i závěrečných zkoušek.

časopis, který budou sledovat a

Na závěr bych chtěla poděkovat za to, že právě mi bylo
umožněno napsat těchto pár vět do nového školního časopisu.
Veronika Vašková, studentka bývalé EPS 4

číst nejenom žáci naší školy, ale
i veřejnost.
Chtěl bych popřát redakční
radě časopisu, aby byl časopis
zajímavý a aby si našel trvalé
místo v životě školy.
S pozdravem

V tomto vydání naleznete  Aktuálně z oboru
 Sbohem, střední školo

 Telegraficky ...

 Slovo pana ředitele

 Taháky k maturitě

 Anketa mezi žáky

 Křížovka, osmisměrka

 Hudba a vše kolem ní

 Vtípky o škole

Mgr. Miroslav Dočkal, ředitel
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Anketa mezi žáky 1. ročníku
Kdo ti naši školu doporučil?
Maminka, tatínek, bratranec, spolužák, kamarád, vybral jsem si ji sám, zjistil
jsem si informace na webových stránkách
Splnila škola tvá očekávání?
Ano – baví mě to, příjemní učitelé, učivo prozatím zvládám, doufal jsem, že
se naučím hodně nového, učím se o autech, učím se věci, které budou
v životě důležité,
Ne – čekal jsem více odborného výcviku
Co se vám na škole líbí?
Auta, kolektiv, autoškola zadarmo, získám svářečský průkaz, automaty, posilovna, sportovní hala, dílny,
dobře vybavené učebny, holky
Jaký předmět máš ve škole nejraději?
Silniční vozidla, odborný výcvik, opravárenství a diagnostiku, angličtinu, tělocvik, český jazyk, matematiku, technické kreslení
Co bys ve škole změnil/vylepšil?
Jsem tady krátkou dobu, takže zatím nic, zkoušení by měli zakázat, nastavil bych pozdější začátek vyučování, wi-fi pro žáky, méně hodin, vymalovat třídu, delší přestávky, zřídil bych bufet pro žáky.
Děkujeme za rozhovor.
Ptali se žáci třídy EPE 4, odpovídali žáci třídy AUT 1

Hudba a vše kolem ní
ROCK je žánr hudby, který vznikl z rock´n´rollu, rhythm and blues a country,
ale je také ovlivněn folkem, jazzem a vážnou hudbou. Začal se projevovat v 60. letech 20. století. Mezi používané nástroje patří elektrická kytara, baskytara, bicí nástroje a klávesové nástroje jako hammondov varhany či klavír.
Rock se dále dělí do několika podžánrů. Mezi hlavní patří Pop Rock, Blues Rock,
Punk Rock, alternativní Rock, Symphonic Rock, Hard Rock (počátky Heavy metalu).
Rock není jen žánr hudby, ale pro posluchače je i životním stylem. Rockeři jsou většinou vnímáni jako
zlý odpad společnosti, který umí jen fetovat a likvidovat,
co se dá, opak je však pravdou. Rock je sice žánr tvrdé
hudby, ale lidé, kteří jej poslouchají, nejsou zlí nebo násilní více než posluchači jiných hudebních žánrů. Většinou tuto hudbu poslouchají mladí nebo vzdělanější lidé,
ale pochopitelně to není pravidlem.
Mezi nejslavnější rockové kapely a interprety patří
AC/DC, Iron Maiden, Slipknot, Nightwish, Gun “s“ Roses, Nickelback, Avril Lavigne. Z českých například Kabát, Aleš Brichta, Wohnout, Horkýže slíže, Alkehol.
V Ostravě můžete navštívit i kluby přímo zaměřené
jen na tvrdou hudbu, převážně rock, například Plán B či
Černá Vrána.
Něco málo k poslechu naleznete: https://www.youtube.com/watch?v=5abamRO41fE Denisa Berková, EPS 3

Moravskoslezská železniční „NEJ“


Celková délka kolejí je 1308,065 km



Počet výhybkových jednotek je 2309 ks



Jediná úzkorozchodná trať (Třemešná ve Slezsku – Osoblaha, délka
20,344 km, rozchod 760 mm)



Stanice Třemešná ve Slezsku na úzkorozchodné trati Třemešná ve Slezsku – Osoblaha



Nejvyšší stoupání 43,13 ‰ je na trati Bruntál – Malá Morávka (v současnosti v procesu rušení), dále pak 28,44 ‰ v traťovém úseku Štramberk – Veřovice



Nejmenší poloměr oblouku



75m na úzkorozchodné trati 760 mm



127 na normálněrozchodné trati 1435 mm (oblouk při výjezdu z žst. Veřovice směrem na Štramberk)

Nejvyšší traťová rychlost:


160 km/h na dráze celostátní v úseku Hranice na Moravě – Bohumín



80 km/h na dráze regionální Studénka – Veřovice

Počty mostních objektů:


Mosty – 520 ks



Propustky – 1530 ks



Tunely – 3 ks



Lávky – 9 ks



Váhy kolejové – 10 ks



Váhy silniční – 4 ks



Točny – 1 ks



Pozemní objekty:



Celkový počet 630



Obestavěný prostor 745 015 m3

Nejvyšší bod na trati:
Regionální tratě: trať Bruntál – Malá Morávka s nejvyšším
bodem v zastávce Rudná pod Pradědem v nadmořské
výšce 735 m
Celostátní tratě: nejvýše položený bod koridorové tratě je v nadmořské výšce 525 m a nachází se
v jablunkovském tunelu
Nejstarší a nejmladší trať:
Nejstarší celostátní tratí je trať Hranice na Moravě – Bohumín – zahájení provozu 1. 5. 1847, nejstarší
regionální tratí je trať Valšov – Rýmařov, provoz zahájen 15. 10. 1878

Nejmladší celostátní tratí je trať odb. Odra – Ostrava Svinov, provoz zahájen 22. 12. 1964, nejmladší
regionální tratí je trať Kravaře ve Slezsku – Hlučín, provoz zahájen 28. 10. 1913
Železniční přejezdy:
Celkem 622 (z toho 249 zabezpečeno světelným zařízením, 373 výstražným křížem ).
Vojtěch Filipiec, EPE 4

Tuning
je slangový výraz pro vzhledové nebo výkonnostní vylepšení nějakého stroje, nejčastěji používaný ve spojení
s automobily a počítači. Anglické slovo tuning znamená
přizpůsobování, ladění.
Fenomén tuningu se u nás objevil pravděpodobně v 70.
letech 20. století, kdy byl automobilový trh extrémně omezen a na silnicích se objevovalo jen několik málo druhů
vozidel. Někteří majitelé proto kvůli odlišení montovali na
svá auta různé doplňky, např. šachovnicové samolepky na
dveře.
Mezi základní prvky tuningu patří široký výfuk, černé fólie na oknech, velká kola, body-kity, extrémní
lak, spoilery, motorové vlastnosti a samolepky na zadním skle, není to však pravidlem, záleží na individuálním vkusu a estetickém cítění každého člověka.
Žáci oboru SID

William Shakespeare (1564 - 1616),
slavný anglický dramatik a básník. Autor 36 - 41 divadelních her. Mezi jeho nejznámější dramata patří Romeo a Julie, Hamlet, Othello, Macbeth, Král Lear, Kubec
benátský, Zkrocení zlé ženy či Richard III.
Do češtiny překládali jeho díla J. V. Sládek a M. Hilský.

HALLOWEEN = " All Hallows' Evening" or "All Saints’ Eve"
This holiday is celebrated on 31st October mainly in the UK,
USA, Canada, Ireland, Australia, New Zealand and in
other English speaking countries.
It´s a time when people rememeber the dead /In the Czech Republic we have „Dušičky“/.
The most typical symbol is a pumpkin, used as a decoration or lantern with a face outside and a candle
inside. Children usually wear some scary costumes (for example ghosts, witches,
vampires etc.), they go from house to house and say: "Trick-or-treat?" Cause
they want to get some sweets. In the evening, especially teenagers organize Halloween parties, they play games such as bobbing for apples, or they can watch some
frightening horror movies.

Projekt Posouváme hranice jazyků
Od 20. 9. do 26. 9. 2015 se uskutečnil zájezd do Anglie v rámci projektu EU Trip to Oxford. Doprava probíhala autobusem přes Německo, Belgii
a Francii do přístavu Calais, odtamtud přes kanál LaManche trajektem do
Doveru. Během pobytu jsme bydleli v předem určených rodinách. V dopoledních hodinách jsme také chodili do školy. Absolvovali jsme celkem 9
hodin výuky v anglickém jazyce a poslední den jsme obdrželi diplomy. Na dopolední výuku
navazoval odpolední program. Navštívili jsme Oxford, oblast Cotswolds, dále Warwick
Castle, největší středověký hrad v Británii, viděli
také rodný dům Williama Shakespeare ve Stratfordu nad Avonou, dále Stonehenge či lázeňské
město Bath. Nesměl chybět samozřejmě ani
Londýn s budovami Houses of Parliament a Big
Benem, Westminsterským opatstvím, Buckinghamským palácem, slavným London Eye nebo
náměstím Trafalgar Square, po řece Temži jsme
potom dopluli k samotnému mostu Tower Bridge
a hradu Tower. Tento zájezd bereme jako nezapomenutelnou zkušenost plnou hezkých zážitků.
Martin Chwistek a Rostislav Burzyk, EPE 4

Adaptační kurz
Adaptační kurzy SŠTD proběhly tradičně v Campu Lučina
u Žermanické přehrady za
účasti tříd AUT1, SIP1, ELA1,
KLM1, MAA1 a MAB1. Cílem kurzů bylo ulehčit
žákům vstup do nové fáze jejich života, ideální
začlenění do kolektivu třídy a bližší poznání třídního učitele. Dále předejít do budoucna možným
konfliktům mezi žáky a tím zlepšit celkové klima
třídy.
Mgr. Aleš Mosler

Celostátní soutěž LOGISTIK JUNIOR SŠ 2015
Na začátku letošního školního roku se vybraní žáci
oboru Provoz a ekonomika dopravy zúčastnili celostátní soutěže LOGISTIK JUNIOR SŠ v Karových Varech.
Do soutěže se tento rok přihlásilo 12 středních škol s
výukou logistiky, dopravy a ekonomiky. Cílem bylo
prověřit teoretické znalosti, praktické dovednosti a použití odborné angličtiny při prezentaci řešení logistického problému.
Naše škola složila dva týmy ze žáků třídy EPS 3 (J.
Martinek, M. Ďurko a A. Folwarczná) a třídy EPE 4 (V.
Filipiec, D. Stangel a K. Gavendová). Žáci čtvrtého ročníku skončili na 9. místě a žáci třetího
ročníku na 15. místě. Blahopřejeme.
Ing. Marek Ivančo

Čtenářské dílny
V rámci výuky českého jazyka a
literatury jsme se zapojili do projektu Posouváme hranice jazyků.
Společně se žáky třídy EPS 2 a
EPS 3 navštívili Knihovnu
v Ostravě-Vítkovicích, abychom
vyslechli přednášku na téma Hororová esa a U kolébky
sci-fi. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací o
slavných autorech, kteří tyto žánry reprezentují.

STK pro chlapy
Dne 13. 11. 2015 se většina žáků naší školy zúčastnila přednášky, která byla realizována ve spolupráci s
Nadačním fondem Petra Koukala. Přednáška byla určena pro studenty středních škol a zabývala se jejich
zdravím, přístupem ke zdraví a prevencí.
Hlavním cílem přednášky bylo oslovit mladé muže a
přimět je k většímu zájmu o vlastní zdraví. Vzbudit a
zvýraznit problematiku „mužského zdraví“ jako společenského tématu, které se dotýká bezprostředně každého z mužů, blízkých, rodiny, s důrazem na závažná
onemocnění mužů. Hlavní téma byla rakovina varlat, která bývá nejčastější právě u mladých
mužů ve věku od 15 do 35 let a rakovina prostaty, kterou trpí muži v pozdějším věku.
Samotnou přednášku vedl medik Jan Orel spolu s olympionikem Petrem Koukalem, který
se díky svému životnímu příběhu snaží otevřeně mluvit o problematice „mužského zdraví“. V
rámci přednášky se rozdávaly brožury "Manuál pro údržbu chlapa" (http://
www.stkprochlapy.cz/brozura/), které slouží jako zdroj informací o problematice mužského
zdraví a prevenci a zároveň jsou psané jako manuál pro údržby vozu. Mgr. Aleš Mosler

Tělovýchovné prověrky
Tělovýchovné prověrky proběhly v měsíci září za účasti všech tříd 1. a 2. ročníků SŠTD.
Zajímá vás, jak dopadli nejlepší sportovci? Tak si přečtěte výsledkovou listinu:
Běh 100 m 1. ročník
T. Slezák

2. ročník

MAB 1 12,4 s

J. Smetana MAA 2

12,2 s

D. Mikoláš AUT 2

5:03,8

M. Prokeš ASM 2

60 m

P. Štandl

509 cm

Běh 1 500 m

J. Kořínek SIP 1

5:00,4

Hod granátem
R. Kalaba MAA 1

61 m

Skok daleký
D. Frisch

SIP 1

521 cm

EPS 2

Mgr. Věra Ciompová

Křížovka

Osmisměrka
Všechna slova ze seznamu hledejte v osmi směrech, nalezená slova škrtněte. Nevyškrtaná
písmena seřaďte za sebe a dostanete tajenku:
Anička se dívá z okna a vidí ježka. Zavolá na maminku: „Mamko, …tajenka má 13 písmen.“
ATEST BRONZ CAPOT EFEKT FARAO GAUNER KLIKA KOLNA KŠEFT KVALT LEGRACE MASIV MLUVNICE NEZAKRÝVAT OCEÁN PYTLÁCTVÍ RČENÍ ROTNÝ SKALPY
SPOLU STOIK VZORNÍK ZÁNĚT
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Vtípky o škole
Učitel přeruší svůj výklad

Maminka: „Jak se ti líbil první den ve

a povídá: „Kluci, kdybyste

škole?“ Dcera: „Co, první? To tam bu-

se tam vzadu bavili o fot-

du muset jít znovu?“

bale o něco méně hlasitěji a kdyby si holky uprostřed řešily
křížovku klidněji, mohli by ti v prvních

„Víš, jaký je rozdíl mezi školou a věze-

lavicích v klidu spát.“

ním?
Ve škole sedíš, ale nevíš za co.

Před školou na zasněženém kopci se
Vašek klouže dolů na džínách. Vidí to

„Učitel se ptá: „Z čeho se člověk nejví-

paní ředitelka a ptá se: „Vašku, není

ce potí?"

škoda ničit tak pěkné džíny?“

A žák na to: „Z vašich otázek."

„Paní ředitelko, není, já mám pod
zadnicí ještě učebnici matematiky.“
Ptá se tatínek Pepíčka:
„Pětka z matematiky, proč?"
Z hodiny němčiny: „Vyplývá z testu

Pepíček: „Protože šestka neexistuje."

nějaké ponaučení?"
Žák, který dostal špatnou známku:
„Nejezdi do Německa, nedomluvíš
se."

Pan učitel píše na tabuli vzorec H2SO4
a ptá se podřimujícího Petra, co je to
za vzorec. Petr koktá: „Pane učiteli,
mám to na jazyku."

Předškoláci jsou ti, kteří nechodí do
školy, ale pouze před školu.

„Tak to honem vyplivni, protože to je
kyselina."
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