
   

 

Jak jsme slavili 100. výročí vzniku Československa 
 

Sté výročí vzniku Československa jsme si na naší škole připo-

mněli happeningem, který připravili žáci třídy SIE 3, PED 2, ETE 

1 a SIE 2. V pátek 26. října byli studenti překvapeni tím, že je 

vítali spolužáci v dobovém oblečení vykřikující hesla z Provolání 

Národního výboru československého, vlaječkami v zemských 

barvách a trikolórou. Díky prožitkové výuce dějepisu jsme se 

seznámili s jedním z nejdůležitějších okamžiků v historii naší 

země a připomněli si památná slova provolání:  

Lide československý! Tvůj odvěký sen stal se skutkem. 

 

V tomto vydání naleznete:  

 Jak jsme slavili 100. výročí vzni-

ku Československa 

 Hudba a vše kolem ní 

 Film Bohemian Rhapsody 

 Učitelé stručně 

 Úspěchy našich žáků 

 Cestujeme s Mgr. R. Křikalou 

 Události v DPO 

 Telegraficky 

 Zábava 
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Hudba a vše kolem ní 

Queen 

Queen je britská rocková hudební skupina založená roku 1970 v Londýně. V její původní 

sestavě byli Freddie Mercury (vokály, klavír), Brian May (kytara, vokály), John Deacon 

(basová kytara) a Roger Taylor (bicí, vokály). Prvotní tvorbu skupiny ovlivnil hlavně progre-

sivní rock, hard rock a heavy metal. Postupně se kapela pokoušela o konvenčnější a ko-

merčnější tvorbu, včetně rozmanitějších žánrů (arena rock, pop rock, funk, či R&B). Počínaje rokem 1973 vyda-

li patnáct studiových a deset živých desek, řadu kompilací a singlů. Osmnáctkrát obsadily jejich nahrávky první 

příčku albových hitparád po celém světě (např. Bohemian Rhapsody, Under Pressure nebo Innuendo). Během 

své historie obdrželi množství ocenění za živé pojetí skladeb, prodeje alb i hudební přínos. Jejich vystoupení na 

Live Aid v r. 1985 bylo zvoleno nejlepším koncertem všech dob. V roce 2001 byli uvedeni do Rock and Roll Hall 

of Fame, o rok později na hollywoodský chodník slávy.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Bohemian Rhapsody je životopisný film z roku 2018. Napsali ho Justin 

Haythe a Anthony McCarten. Zobrazuje dobu patnácti let od založe-

ní rockové hudební skupiny Queen až po koncert Live Aid, šest let před 

smrtí zpěváka skupiny Freddieho Mercuryho. Hlavní role hrají Rami Ma-

lek, Ben Hardy, Gwilym Lee, Joseph Mazzello, Allen Leech a Lucy Boynton. 

 

 

Film Bohemian Rhapsody  

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotopisn%C3%BD_film
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Justin_Haythe&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Anthony_McCarten&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rock
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hudebn%C3%AD_skupina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rock
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hudebn%C3%AD_skupina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Freddie_Mercury
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rami_Malek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rami_Malek
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ben_Hardy&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Gwilym_Lee&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Joseph_Mazzello
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ben_Hardy&action=edit&redlink=1
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Učitelé stručně 

Představujeme Mgr. Naděždu Lichou 
 

 Oblíbená kniha? Literatura faktu i pro mládež    

 Kino, nebo divadlo? Naživo  

 Zima, nebo léto? Obojí (hlavně venku)    

 Nejlepší relaxace? V náručí milovaného     

 Sport aktivně, nebo pasivně? Jen pro zábavu (v AJ znamená radost)     

 Oblíbená hudba? Podle nálady, klasika nikdy nezklame     

 Kolo, nebo auto? Auto (je daleko rychlejší, alespoň mimo centra)  

 Pivo, nebo víno? A proč ne čaj?     

 Kterou vlastnost na sobě nesnášíte? Pomalost a zapomnětlivost  

 Kterou vlastnost nesnášíte na druhých? Neupřímnost     

 Čím byste chtěla být, nebýt učitelkou? Průvodkyní v CK     

 

 

Úspěchy našich žáků 

Dne 18. 10. 2018 na naší škole již tradičně proběhl měst-

ský přebor středních škol chlapců města Ostravy ve stol-

ním tenisu. Zúčastnilo se celkem 10 škol a i v této velké 

konkurenci si naši kluci vedli moc dobře a obsadili 3. mís-

to. Družstvo vedl kapitán Tomáš Branný z AUT 2 a spolu-

hráči byli Daniel Pírek z AUT 2, Lukáš Bogda z AU 1A a Dominik Ulman z AU 

1B. Všem blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci.   

 

Mgr. Božena Polášková a Mgr. Ivana Kupková 
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Úspěchy našich žáků 

Jak se stát zaměstnancem SŽDC už při studiu střední školy 

Rozhovor s  Davidem Wiesnerem, žákem čtvrtého ročníku oboru Provoz a ekonomika dopravy na Střední 
škole technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích. 

 

Davide, vy jste se stal zaměstnancem SŽDC už teď, před dokončením stu-
dia? 

Ano, pracuji jako dozorce výhybek v železniční stanici Studénka na základě 
Dohody o pracovní činnosti. 

 

Jak jste se k této práci dostal? 

Využil jsem nabídku, kterou jsme dostali ve škole. Na začátku třetího roční-
ku naši třídu navštívil pan Ing. Elinger, náměstek ředitele pro řízení provozu 
OŘ Ostrava a nabídl nám, že se můžeme připravit a složit odbornou zkouš-
ku D 03 už během třetího ročníku. 

 

Jak probíhala příprava? 

Teorii jsme probírali ve škole v hodinách odborných předmětů Doprava a 
Zabezpečovací technika a praktickou přípravu jsem absolvoval v rámci od-
borné praxe a souvislé praxe na pracovištích SŽDC. Zkoušky jsem složil 
v červnu a od července nastoupil do provozu. 

 

Bylo pro vás náročné se během školního roku připravovat na odbornou 
zkoušku? 

Nebylo to úplně lehké, ale něco už jsem znal ze školy a něco jsem se naučil 
doma. Protože oba mí rodiče pracují na dráze, měl jsem tu výhodu, že na 
to, co jsem nepochopil, jsem se mohl zeptat. Hodně mi taky pomohly testy 
na stránkách SŽDC. 

 

Jak se vám ve vašem prvním zaměstnání líbí? 

Přestože musím na denní směny brzy ráno vstávat, tak se mi práce líbí. 
Směny jsou většinou osmi nebo dvanáctihodinové. O prázdninách jsem 
odpracoval deset směn v červenci a v srpnu dokonce sedmnáct, teď cho-
dím do práce o víkendech. 

S platovými podmínkami jsem velmi spokojen a v práci se cítím dobře i díky 
příjemným a ochotným spolupracovníkům. 

 

A jaké máte plány do budoucna? Kde byste chtěl pracovat po ukončení 
studia? 

Prioritou je teď pro mě úspěšné složení maturitní zkoušky a pak bych rád pracoval jako výpravčí. Chtěl bych začít 
v malé stanici a postupně se vypracovat do některé větší, případně i na CDP do Přerova. 

 

Děkuji  za rozhovor a přeji vám hodně štěstí v nadcházejícím náročném období. 

 

Mgr. Iveta Martinásková 
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Kam jste podnikl vaši nejdelší cestu?   

Moje prozatím nejdelší cesta vedla do Maroka, které 

jsem navštívil celkem dvakrát, a rád bych se tam ještě 

jednou vrátil. 

 

Máte nějakou oblíbenou destinaci? 

Ano, je to právě Maroko, kde se díky lidem a prostředí 

cítím velmi dobře a bezpečně. 

 

Co vás na cestování baví? 

Poznávání. Jedna věc jsou informace, které načtete o 

vybrané zemi z různých zdrojů, a druhá věc je vlastní rea-

lita země, její lidé a kultura, která je umocněná osobním 

prožitkem. 

 

Co si obvykle vozíte z cest? 

Hlavně prožitky, jak s kamarády, tak s místními lidmi. 

 

Kupujete si suvenýry? 

Výjimečně, to mě musí cvrnknout něco do očí tak jako 

pana Menšíka ve Třech oříšcích pro Popelku do nosu. 

 

Máte nějaký zajímavý / neobvyklý zážitek z cest? 

Ano. Při první cestě do Maroka, když jsme prošli pasovou 

kontrolou a zamířili k TAXI stanovištím, se na mě taxikář 

podíval a zvolal: „Není možná, Alibaba se konečně vrátil.“ 

A od tohoto okamžiku, kam jsem zavítal, všude jsem byl 

pro místní lidi, ale i pro kamarády Alibabou. 

Děkujeme za rozhovor. 

 

Cestujeme s Mgr. Radimem Křikalou 
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 Jiří Sochr a Jiří Přeček, PED 1 

Události v DPO 
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Smelo na cesty 

Smelo na cesty – tak zněl název soutěže, které jsme se zúčastnili  

18. 10. 2018. Proběhla ve vzdělávacím středisku KIA MOTORS 

Slovakia v Gbeĺanech. Naši školu reprezentovali studenti 3. roč-

níku oboru Provoz a ekonomika dopravy. Soutěžní týmy měly 

řešit problematiku bezpečnosti silniční dopravy na PK. Svá řešení 

zpracovat do prezentace a před komisí ho obhájit. Obhajovat 

mohli také v anglickém jazyce. Této možnosti využil i jeden 

z našich studentů. Naši studenti se svými týmy obsadili 1. a 2. 

místo, za což byli odměněni zajímavými a hodnotnými cenami. 

Všem zúčastněným studentům patří velký dík za jejich přístup a 

dosažené výsledky. Přistoupili ke svým úkolům zodpovědně a 

pracovali s velkou chutí.  

            Ing. Monika Folwarczná 

Telegraficky 

IVECO Czech - Vysoké Mýto 

Ve čtvrtek 25. 10. 2018 se žáci třídy AUT 2 oboru autotronik a 

AKL 2 oborů autolakýrník a karosář zúčastnili dvou akcí v IVECO 

Czech r.,  Vysoké Mýto. V první části proběhla přednáška, která 

měla za cíl seznámit žáky s historií i současností výroby autobu-

sů. V další části lektorky vysvětlily, jak získávají zaměstnance, 

jaké jsou pracovní podmínky zaměstnanců, jaké nabízejí benefity 

a taky povinnosti zaměstnanců. Po přednášce jsme šli s průvodci 

na exkurzi do výrobního závodu, kde nám ukázali a vysvětlili 

všechny etapy výroby autobusů – od vytváření profilů, přes sva-

řování základní konstrukce, lakování, montáž jednotlivých se-

stav, až po zkoušení a diagnostiku. Exkurze byla zajímavá, žáci se 

dověděli spoustu nových informací a dostali se do reálného pra-

covního prostředí. 

           Ing. Monika Folwarczná 

Dějepisná soutěž První republika 

U příležitosti stého výročí vzniku Československa se v naší škole 

konala pro žáky prvních ročníků tříd AU 1 A, AU 1 B, ETE 1, PED 1 

dějepisná soutěž První republika. Na nástěnce v 1. patře můžete 

zhlédnout práce žáků, kteří se umístili se shodným počtem bodů 

na prvních deseti bodovaných místech. Všem žákům 1. ročníků 

děkujeme za účast a umístěným blahopřejeme!  
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Vtipy Sousedky stojí na chodbě a drbou.  

Okolo jde Pepíček a slyší, co si paní od vedle povídají. Přijde domů a říká tátovi:  

"Tati, letos budeme mít hodně cukroví." "Jak to?" odpoví táta. 

"No, protože sousedky říkaly, že máma už měsíc peče s listonošem." 

Jenda píše Ježíškovi: "Milý Ježíšku, mám malé kapesné, a proto mi prosím přines pod stromeček 

bubínek, trumpetu a pistoli na vodu. Dědeček mi dá peníze, abych nebubnoval, starší sestra mi 

dá peníze, abych netroubil, a brácha mi dá peníze, abych po něm nestříkal vodou." 

Jdou dvě blondýnky do lesa pro vánoční stromek.  

Po dvou hodinách se ptá jedna druhý: "Tak co, máš něco?"  

"Ne, nemám," odpoví druhá, "a co ty?"  

"Já taky ne, tak víš co, vezmeme nějakej bez ozdob!" 

Víte, co dělá Ježíšek  

až do srpna? 

Píše cesťák. 

ACHÁT, ÁCHAT, ANSÁMBL, ANTIGONA, ATOLEK, AVAŘI, AVIA, BACIL, BAGR, BAHNÍK, BOLTCE, ČTYŘHRA, DBÁT, DĚNÍ, EGO-

ISTA, EXPANZE, GALAXIE, HESLA, HOLD, HROCH, IDEA, KABINETY, KLAM, KLAN, KMENT, KOCÁBA, KOČÍ, KOPANEC, KORD, 

KRÁČET, KUŘE, KÝTA, LAKY, LINO, LÍSTKY, MĚCHÁČ, MLHA, MÓDA, MORD, NADACE, NAPŘED, NEGR, NOHY, OBDAT, 

OGAM, OHRYZEK, OKNO, OLOVA, PAKL, PLKAT, PRAK, REVALVACE, ROPA, RÝHA, SISAL, STRH, STŘELEC, SVĚTLINA, ŠATNÍK, 

TÁLY, TOXIN, TVÁŘ, ÚCHOP, ÚRAZ, VAZÁK, VĚRNÍ, VIBEX, VOJÍN, VRAKY, ZASLAT, ZDARMA, ZIMA 


