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Občasník

Sametový happening
V pátek 15. listopadu 2019 jsme si na naší SŠTD v OstravěVítkovicích připomněli 30. výročí sametové revoluce studentským
happeningem. Zapojili jsme se tak do projektu Festival svobody

V tomto vydání naleznete:
 Sametový happening

na školách. Společně se žáky tříletých i čtyřletých oborů jsme se

 Film Le Mans '66

shromáždili před školou, abychom vyslechli krátký projev, který si

 Učitelé stručně

pro nás připravili žáci třídy SIE 4 Petr Pilarský a Rostislav Ondruch
a ve kterém zdůraznili klíčové informace o historických událostech spjatých s 17. listopadem roku 1939 a 1989. Na závěr jsme

 Představujeme Mgr. Šárku

Rozhonovou

všichni vytáhli klíče a zacinkali, abychom si připomněli jeden ze

 Seznamte se s EPE 1

symbolů sametové revoluce, který dával najevo, že komunistické-

 Zábava

mu režimu odzvonilo. Stejně jako před třiceti lety v sobě zvonění
klíči evokovalo atmosféru naděje a připomínalo hodnoty svobody
a demokracie.
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Film
Snímek Le Mans '66 přenáší na diváky nadšení z rychlé jízdy
Matt Damon a Christian Bale hrají skutečné automobilové jezdce ve filmovém zpracování jednoho z nejnáročnějších závodů světa. Le Mans '66 má
všechny potřebné ingredience k tomu, aby nadchl i ty, kteří normálně nepatří k fanouškům tohoto sportu.
24hodinový automobilový závod v Le Mans je nesmírně krutý. Během
mnoha a mnoha kol na okruhu de la Sarthe, která musí řidiči se svými vozy
za den zdolat, se testuje nejen výdrž a kvalita stroje, ale i lidské síly v něm.
„Jste unavení. Je tma. Ze všech stran na vás vyjíždí auta. Kolem chodí lidé a
crčí z nich krev,“ shrne psychologickou namáhavost francouzského podniku postava Christiana Balea.
Tolik věcí se může pokazit, že je až s podivem, že se do toho lidé pouští
dobrovolně. Skoro stoletá historie závodu pamatuje všechny hrdinské i
tragické konce. Hromadné bouračky, srážky s diváky i exploze vozidel, ze
kterých jejich jezdci už nestačili včas uniknout.
Osobní tragédie Carrolla Shelbyho (Matt Damon) byla trochu jiná. Závod
v Le Mans v roce 1959 vyhrál. A nejspíš by se o vítězný návrat pokoušel v následujících letech, ale zdravotní
problémy mu to překazily.
Zášť vůči automobilce Ferrari a jejich prakticky neporazitelným závodním strojům (do kterých ho v minulosti
odmítli usadit) mu nicméně zůstala. Proto po letech působení ve výrobě a prodeji aut kývl na nabídku Ford
Motors, aby pro ně navrhl a sestrojil vůz, který nejenže zvládne ujet 24 hodin Le Mans, ale také porazit italské
šampiony.
Režisér James Mangold dobře chápe, kde je srdce i konflikt jeho snímku. Zdůrazňuje proto motiv přátelství
dvou zapálených nadšenců i jejich sdílenou frustraci, když se snaží dojít výsledků navzdory často kontraproduktivním tlakům ze strany „kravaťáků“, kteří jejich práci financují.
Bere nás na trať, dává nám ochutnat tu sílu, co zažívá hlavní hrdina, zatímco se okolní svět smršťuje do plynulého, hlasitého tahu stroje a vrzání kol po závodní trati.
(www.irozhlas.cz/kultura/film/recenze-le-mans-66-film-auto-christian-bale-matt-damon_1911181306_kro)

Le Mans '66 je prostě skvělý film, který
nikoho nezklame. A my se můžeme těšit
do CineStaru 20. prosince.
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Učitelé stručně
Představujeme Mgr. Michaelu Nyczovou


Oblíbená kniha?
Saturnin Zdeňka Jirotky.



Kino, nebo divadlo?
Určitě divadlo, mám ráda premiéry.



Zima, nebo léto?
Léto, teplo.



Nejlepší relaxace?
Procházka přírodou.



Sport aktivně, nebo pasivně?
Spíš rekreačně, ráda jezdím na kole, baví mě turistika.



Oblíbená hudba?
Vše kromě dechovky a country :-)



Kolo, nebo auto?
Kolo!



Pivo, nebo víno?
Pivo - Beskydský pivovárek na Ostravici. Vřele doporučuji…



Kterou vlastnost na sobě nesnášíte?
Prokrastinaci.



Kterou vlastnost nesnášíte na druhých?

Aroganci, vulgaritu.


Čím byste chtěla být, nebýt učitelkou?
Mám ráda zvířata, takže veterinářka???
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Představujeme Mgr. Šárku Rozhonovou
 V jakém znamení jste se narodila?

Jsem Kozoroh se všemi klady i zápory tohoto znamení - cílevědomá, spolehlivá,
odpovědná. Introvert, jehož duši znají jen nejbližší přátelé.
 Odkud pocházíte?

Narodila jsem se v Ostravě a dlouho žila přímo v centru města. Pak následovala etapa několika stěhování do různých měst vzhledem k práci manžela. Nakonec jsme zakotvili ve vesnici kousek od Ostravy.
 Jaké jsou Vaše zájmy a záliby?

Zájmů mám spoustu, někdy ale na všechny nezbývá dost času a energie. Miluji
cestování a poznávání nových míst, kultur, památek, lidí, zkoušení místních jídel,
prostě vše, co k cestování patří. Ráda a hodně čtu, což nemilují mé oči. Pravidelně vyrážím do kina, divadla, na koncerty, výstavy, přednášky, besedy. Ráda se
učím, dovídám nové věci a rozšiřuji si obzory. Relaxace při wellness procedurách
a setkávání s lidmi, kteří jsou blízcí mému srdci, patří k mým největším radostem.
 Který sport preferujete?

Jsme sportovní rodina. Pravidelně se věnuji fitness aktivitám, pilates a józe, které mě nabíjí pozitivní energií. Mám ráda procházky kdekoli a kdykoli, rekreační
jízdu na kole a plavání. Nekamarádím s míčem jakékoli velikosti a nejsem soutěživá.
 Jaké hudbě dáváte přednost?

Poslouchám cokoli kromě dechovky. Nejčastěji pop a rock při jízdě v autě, jako
kulisu doma, nutně při cvičení. Zahraniční i tuzemští interpreti. Hudební vkus mi
kultivuje mladší syn. Ráda zajdu na open air festival, ale i na italskou operu nebo zajímavý koncert.
 Které země jste navštívila? Co se Vám tam líbilo?

Navštívila jsem spoustu zemí, ale mám čtyři favority. Mou srdeční záležitostí je celá Itálie, kde se cítím neskutečně dobře. Snad vzpomínky z minulých životů. Moře, teplo, marina, kulinářské dobroty, kávička. V loňském roce jsem poprvé
navštívila Sardinii. Pláže byly snově nádherné, moře průzračně čisté. Zase někdy příště. Anglické městečko Chester mě
dostalo svou magickou atmosférou, přátelskými lidmi a architekturou. Jako bych se procházela kulisami historického
filmu nebo se vrátila v čase. Dva týdny strávené na jazykovém kurzu byly málo. A nakonec Kanada. Dechberoucí Vancouver, olympijský Whistler a majestátní hory kolem. Mega dávka přírodních krás,
čistoty a pozitivna. Prostě splněný sen.
 Kde jste se naučila anglicky/německy?

Klasicky základy ve škole. Základní, střední a pak vysoké. Anglicky, rusky, kdysi
dávno i německy a snad někdy v budoucnu italsky. Studijní i soukromé pobyty
v zahraničí, ochota strávit volný čas samostudiem různých forem. Nic není
zadarmo.
 Na jakých školách jste učila? Kde jste pracovala?

Práce ve školství mě provází celý život. Mám ji ráda, baví mě, cítím se ve škole
mezi mladými lidmi dobře. Prošla jsem během profesní kariéry několik středních
škol. Začínala jsem na SOU železničním, pak přešla na obchodní akademii a dlouhé roky pracovala na střední hotelové škole. Po letech jsem se tedy vrátila na své
první působiště. Život je plný překvapení.
 Kolik máte dětí?

Mám dva báječné dospělé syny, kteří se nám fakt povedli :).
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Seznamte se s EPE 1
Vážení čtenáři, dovolte mi, abych vás seznámil
s naší třídou

Z názvu třídy poznáte, že jsme žáci prvního ročníku a
studujeme maturitní obory elektrotechnika a provoz a
ekonomika dopravy. Je nás na jednu třídu mnoho, a to
34, ale i přesto tvoříme bezvadný kolektiv, který je
schopen komunikovat a pomoct si, když je potřeba.
Jsme zvukově výraznější třída, kterou jste již asi slyšeli.
Naší třídní učitelkou je Iveta Martinásková, za kterou
jsme jako třída velmi rádi, jelikož s námi má velkou trpělivost a pevné nervy, za což děkujeme.
Naším pomyslným domovem je učebna ve třetím

patře budovy teoretického vyučování, tudíž společným
zájmem třídy je určitě pěší turistika, protože přece jen
vyjít 66 schodů nahoru a pak ještě nepočítaně během
přesunů o přestávkách je výkon hodný sportovce
z olympiády se zlatými medailemi.
Zatím se nám všem na škole líbí a jsme rádi, že se
vzděláváme mezi příjemnými lidmi a v příjemném prostředí. Doufáme, že se s vámi jako třída budeme potkávat celé čtyři roky a společně bez problémů dojdeme
až k maturitě, která je vysněným cílem našeho studia.

David Fikáček, EPE1
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Vtipy

Mladík objímá svoji dívku v parku a něžně jí šeptá do ucha: „Lásko, řekni mi dvě
slova, které nás navždy spojí.“ Dívka říká: „Jsem těhotná!“
Baví se dva admini: „Kámoš včera během 5 minut shodil hlavní server.“ Druhý
říká: „On je hacker?“ První odpoví: „Ne, debil.“

„Babičko, babičko,“ proč máš tak
velké uši? Stařenka vypne
walkmana, sundá sluchátka a povídá: „To mám z toho heavy
metalu, Karkulko.“
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Sedí indián u vodopádu a kouká
na svou ženu, jak pere prádlo.
V tom z vodopádu spadne kámen
jeho ženě na hlavu a zabije ji.
Indián zkušeně: „To už je třetí
pračka, kterou mi zničil vodní
kámen.“

Který tým nejvíce září v Ukrajinské hokejové lize? Černobyl.

Holčička: „Tatínku, já bych chtěla na Vánoce pejska.“ Tatínek: „Nevymýšlej kraviny. Bude kapr jako vždycky!“

Je to velké a pestrobarevné, leží to v příkopě u cesty a má to
nahoře dvě tykadélka. Co to je? Chcíplý trolejbus.

„Papoušek se ještě nevrátil do klece,“ říká maminka Haně.
„Nevíš, kde je?“ Ne, maminko, ale před chvílí jsem slyšela
mluvit kočku.“

Přijde zajíček do masny a ptá se: „Máte zmrzlý dršťky?“ Řezník se na něj podívá a praví: „Samozřejmě.“ A zajíček na to:
„Tak si tu zatopte.“

Vtipy připravili Patrik Kozel a Roman Fuglíček ze třídy EPE 1

Literární tvorba našich žáků


Příběhy z jednoslabičných slov

Hans Karl Špak měl chuť a šmak. Chtěl jíst líp, tak sněd fík. Ten náš Hans, vlez do bot Vans. Hans
šel dom, vraz hrom, bum, bum, bam a dům mu vzplál.
Jiří Halfar, SIE 3
Dnes jsem vstal, hlad jsem měl. Chrup si hned myl a šel ven. Pštros tam byl, já ho kop, šel jsem
dál. On pak vstal, šel za mnou a kop mě zpět. Já jsem spad a on šel spát. Pak jsem vstal a šel dál.
Dál do tmy. Tam byl kluk a byl sex.

Erik Hreňko, Tomáš Prokop, SIE 3
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