
   

Štěstí je krásná věc 

 
 Myslela jsem si, že nejšťastnější na světě jsou muži – cyklisti. 

Ale nedávno jsem pochopila, že je šťastných i mnoho mužů, kteří o 

kolo nezavadí. 

 Například vláčkaři. Jednoho obzvlášť vášnivého máme 

v Berouně. Kdysi začal (prý kvůli svým synům) s jedním malým ok-

ruhem s mašinkou a vagonkem. Dnes má (prý kvůli vnoučatům) na 

obrovské půdě svého domu velký, různě členitý stůl, který si sám 

vyrobil, a na něm koleje, mosty, nadjezdy, podjezdy, výhybky, sema-

fory a návěstidla, a samozřejmě neuvěřitelné množství vlaků všech 

druhů, od historických po nejmodernější. K tomu celé město, včetně 

nádraží, parků, lidiček… 

 Návěstidla svítí, šraňky výstražně blikají, vláčky jezdí, křižují se, 

zastavují a rozjíždějí, výhybky vyhýbají, dílo se rozrůstá a šťastný 

šestašedesátiletý muž, manžel, tatínek, dědeček a majitel největšího 

vlakového parku z lega v naší republice v jedné osobě buď leží na 

stole a staví, nebo leží pod stolem a spojuje drátky, nebo je trochu 

na stole a trochu pod stolem, aby to vše správně drželo… A 

v mezičase meiluje a koresponduje, aby mu na půdě přistála nová 

krabice s něčím, co (vnoučatům) ještě chybí do sérky. 

 Anebo keškaři. Jeden obzvlášť vášnivý milovník geocachingu má 

u nás chatu. Nedávno se mu při výpravě stalo, že mu navigace 

oznamovala kešku kdesi na skále. Zamlada by pět metrů po příkrých 

mokrých šutrech zdolal raz dva, ale ve svém důchodovém věku? 

Boty mu klouzaly, váhal, bál se. A taky věděl, že teď, nebo nikdy! 

Rozhlédl se, a když zjistil, že je v terénu sám, sundal boty a 

v ponožkách se po břiše, zpocený strachem o život, škrábal a do-

škrábal za pokladem, šťastný. 

 A taky koňáci! Jednomu obzvlášť vášnivému z Hostimi, co se do 

své lásky ke kobyle Marii a ježdění na jejím širokém hřbetě ponořil 

úplně nedávno, z ničeho nic a bez přípravy, se při prvním klusu 

v životě (ve čtyřiapadesáti) obrátilo sedlo vzhůru nohama. Jednodu-

še sjelo z kobylího hřbetu na kobylí břicho, protože bylo málo utaže-

né. No tak jsem se trochu válel, no, řekl se šťastným výrazem 

v potlučené tváři a chystal se na první cval. 

 Muži umějí být šťastní. A my, (jejich) ženy, které se - až na výjim-

ky - neumíme koňům ani koníčkům tak krásně a beze zbytku pro-

padnout, jim můžeme jen přát. A trochu i závidět. Možná si při tom 

láskyplně pomyslíme: Kdo si hraje… 

 

Tereza Boučková: Boží a jiná muka 
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 Byla jsem pověřena, abych vyzpovídala svého kolegu p. Jana Benedika, vedoucího učitele odborného výcviku, 

ohledně jeho dobrodružné výpravy do samého srdce Himalájí. 

 Ms Teacher Veronika: Honzo, kdy a jak ses rozhodl něco tak odvážného, jako cesta do Nepálu je, podnik-

nout? Jak probíhaly přípravy? 

 Dobrodruh Honza: Horolezectví se věnuji již asi od svých dvaceti let a společně 

s kamarády jsme postupně prolezli Tatry, Alpy, Kavkaz, no a ten Nepál byl pro nás logicky 

dalším cílem, a tak trochu splněním dětského snu. První reálný impulz přišel asi před dvěma 

lety na popud mého kamaráda. Pasivně jsme tedy plánovali asi dva roky a aktivní příprava, 

čili koupě letenky, vyřizování dokumentů a víz, očkování, či domluva ubytování a Šerpů, pro-

bíhala poslední půlrok. Finančně je takovýto výjezd samozřejmě náročný, ale nejedná se o 

žádné přehnaně vysoké částky, takže je to určitě splnitelný sen. 

 Ms Teacher Veronika:  Jak dlouho výprava trvala? Jaký jste měli program a kde jste 

přebývali? 

 Dobrodruh Honza: Výprava byla naplánována na tři týdny a uskutečnila se 

letos v říjnu. Byli jsme čtyři, vše jsme podnikali na vlastní pěst a přespávali jsme ve 

stanech v přírodě a ve vesnicích v tzv. lodžiích, což je v podstatě ubytování 

v místních rodinách. Letěli jsme z Prahy přes Dubaj do Káthmándú, hlavního města 

Nepálu. V Káthmándú jsme vyřídili potřebné dokumenty, prošli si město a po dvou 

dnech vyrazili přes Pokharu do města Darbang, odkud jsme již vyrazili pěšky přes 

džungli směr Dhaulágirí trek. V samotných horách jsme strávili cca dva týdny, poté 

jsme pokračovali do Jomsonu, odkud jsme letěli malým letadlem zpět do Pokhary. 

 

 Ms Teacher Veronika: Zažili jste během výpravy něco zajímavého a vzrušujícího? 

 Dobrodruh Honza: Samotné dobrodružství začalo již cestou džunglí, kde nás kromě nekončících rýžových 

polí a všudypřítomných opic přivítaly pijavice, které se na nás přisály a nechtěly se pustit. V horách jsme samo-

zřejmě byli bez signálu a přístupu k internetu, což je pro dnešní mládež adrenalin sám o sobě.  

 V základním kempu u hory Dhaulágirí jsme tábořili na místě, kde před rokem tragicky skončila česko-slovenská 

výprava, to když během jednoho dne napadly asi dva metry sněhu a následná lavina pohřbila dva horolezce. Jeli-

kož jsme bohužel byli první lidé na tomto místě od osudového incidentu, naskytl se nám tak smutný pohled na 

zbytky základního tábora této expedice. Musím podotknout, že to byl velice silný emotivní zážitek, jelikož se všude 

povalovalo nejen vybavení, nábytek a oblečení, ale i osobní věci jako léky, hračky, deník či vzkazy od rodiny… 

Tady si člověk uvědomil, jak silná je moc přírody a jak blízko byl smrti.  Dalším nevšedním zážitkem pro nás byla 

sněhová bouře v cca 5500 m. n. m., která nás příznačně zastihla v oblasti Hidden Valley.  

V neposlední řadě na mne velice zapůsobil zážitek z Káthmandú, kde jsme mohli sledovat tradiční pohřební rituály 

v hinduistické části města. Pohřeb zdejších obyvatel probíhá tak, že mrtvola je na břehu svaté řeky Bagmati spále-

na tzv. spalovači mrtvol, což je za přítomného nářku pozůstalých a vlezlého smradu opravdu zážitek jen pro silné 

nátury.  

Dhaulágirí, 8 167 m.n.m  

Cesta džunglí Pozůstatky česko-slovenské výpravy 
z roku 2014 

Spalovač mrtvol 



 Ms Teacher Veronika: Jak viditelné jsou následky nepálského dubnového zemětřesení? 

 Dobrodruh Honza: Jedná se  samozřejmě o nezvratné změny, většina starých chrámů je úplně zničena, 

rozbořena, nebo alespoň podepřena dřevěnými kůly. Následkem toho neštěstí se samozřejmě daleko více lidí 

ocitlo na ulici, ale jinak se dá říct, že situace je víceméně uklidněná, život se vrátil do starých kolejí a plyne dál.  

 

 Ms Teacher Veronika: Co tě na místních lidech a na tamějším životě nejvíce překvapilo? 

 Dobrodruh Honza: Asi nelze mluvit úplně o překvapení. Tak nějak jsem 

předpokládal, že život zde běží o hodně pomaleji, lidé řeší základní existen-

ciální problémy, ale na druhou stranu neznají slovo stres. Člověk má pocit, 

že se ocitl někde úplně jinde. Velice nás například pobavilo, když jsme při 

cestování hromadnou dopravou měli za spolucestující kromě místních lidí 

třeba kozu nebo slepici. Nebo jsme několika dětem zlepšili den tím, že jsme 

jim koupili bonbóny. Ta radost byla opravdu nepopsatelná… 

 

 Ms Teacher Veronika: Vydal by ses do Nepálu znovu? Proč?  

 Dobrodruh Honza: Určitě ano, je to naprosto jiný svět. Pulzující velkoměsta, opuštěné vesnice, okouzlující 

příroda všude kolem vás, ať už se jedná o exotické pralesy či úžasné majestátně tyčící se velehory. Tady nestačí 

jen fotky a obrázky, tohle se musí zažít.   

Veronika Richterová, vyučující anglického jazyka 

 

 

 

 

Následky ničivého zemětřesení 

Cestování místní dopravou 

Zásobování vesnice Místní škola 

Milionové město Káthmándú 



Hudba a vše kolem ní - RAP 
 Tento druh hudby má své kořeny u kmene Gjilotu 

ze západní Afriky, příslušníci kmene si vyprávěli pří-

běhy za rytmického doprovodu bubínků vlastní výroby 

a různých dalších tamějších nástrojů.  K němu je při-

družený styl hip hop. Mezi styly vzniklé skloubením 

stylů společně s rapem patří například rap rock, rapco-

re či grime. V dnešní době je rap vnímán jako hudební styl lidí na okraji 

společnosti a puberťáků, jelikož rapeři se v něm věnují převážně životu na 

ulici a sociálním problémům.  Mezi nejslavnější představitele tohoto stylu 

patří na Slovensku například Rytmus, Majk Spirit, u nás Lipo a Jakub Dě-

kan.  

Lipo  
 Raper bez předsudků.  Bývalý člen skupiny BPM. Ve svých textech ne-

poukazuje na své úspěchy či neúspěchy jako ostatní rapeři. Zaměřuje se 

na to, aby lidem ukázal, že raper nemusí být hlupák, který krade, ale může 

to být vzdělaný a slušný člověk.  

Něco málo k poslechu: https://www.youtube.com/watch?

v=QRGK1dHNKms  

Denisa Berková, EPS 3 

Rozhovor s ing. Miroslavem Turkem 

 Jaký je Váš vztah ke sportu? 

Veskrze kladný, v zimě lyže, v mládí fotbal, stolní tenis… Dnes sportuji jen pasivně,  
dělám sporty, které mi neublíží. 

 Čemu se věnujete ve volném čase? 

Musím odpovídat? :-) Volný čas? Nevím, co to je. Když už tedy nějaký mám, věnuji 
ho rodině, psovi a mé velké zálibě MHD. 

 Co si mám představit pod MHD? 

Modely vozidel MHD. Skládám, lepím… 

 Co Vy a vztah k technice? 

Vztah k technice? Jako k ledničce, vesměs kladný, taky pohladí na duši a potěší. 

 Jaký názor máte na počítačové hry? A máte nějakou oblíbenou? 

Žerou čas. Moje nejoblíbenější je MSTS. 

 Baví Vás učit? 

Už dávno ne, je to jen nutný prostředek k obživě. :-) 

 Jakou hudbu posloucháte? 

Tvrdá hudba, tvrdý chlap. 

 Vaše oblíbené skupiny? 

JUDAS PRIEST A MANOWAR 

 Navštěvujete koncerty? 

Ano, zejména tvrdšího ražení. 

 

Děkujeme Vám za rozhovor. 

Ptali se žáci třídy SID 4 a Mgr. H. Winklerová 



Vyrábím modely terénních aut 
 Ve svém volném čase se věnuji výrobě RC modelů terénních aut. S auty zá-

vodím v poháru RC Trial Morava.  

 Tyto závody vznikly v roce 2012, dnešní počet účastníků je 40 a více lidí 

z Moravy i Slezska, ale začínali jsme v 8 lidech. Já osobně se účastním od roku 

2013. Závody se konají ve venkovním prostředí, proto bývají jen v letním období, 

pohár má 7 závodů za rok. Jedná se v podstatě o jízdu zručnosti. Každý závod 

se skládá z 5 sekcí, které obsahují 10 branek, které je třeba projet v daném pořa-

dí a s co nejmenším počtem trestných bodů. Trestné body se udělují např. za 

couvání, dotek branky, atd. Vyhrává ten, kdo má nejméně trestných bodů. Mezi 

jednotlivými brankami jsou umístěny přírodní nebo uměle vytvořené překážky, např. kořeny, hliněné kopce, které prů-

jezd sekce znesnadňují. Modely je možné koupit již hotové ve speciálních obchodech, ale pro použití v závodu je třeba 

je hodně upravit, aby fungovaly, jak mají, proto většina účastníků, včetně mě, má model od základu stavěný dle svého 

návrhu a svých požadavků.  

 Mé výsledky v závodech nebyly z počátku nic moc, končil jsem až v druhé polovině startovního pole. Tento rok se 

vše změnilo. Jeden závod jsem dokonce vyhrál a celkově jsem v sezóně 2015 skončil na 4. místě. Matěj Březina, AUT4 

TAEKWONDO – můj život 

 Od dětství jsem s velkým zájmem sledoval filmy, ve kterých vystupovali herci 

Jackie Chan, Jet-li, Bruce Lee, a proto jsem se začal zajímat o bojová umění. 

 Rodiče mě přihlásili do TAEKWONDA. Vstoupil jsem tak do jiného světa. 

TAEKWONDO se stalo mou zálibou a přineslo mi novou „rodinu“. TAEKWONDU 

se věnuju už 11 let, závodím 6 let. Díky zájmu a úsilí jsem se vypracoval až 

k soutěžím mezinárodním. 

 Jsem držitelem mnoha titulů, medailí, diplomů a pohárů, ale to jsou jenom 

drobnosti v porovnání s vášní a chtíčem cvičit, který mě za celých 11 let neopus-

til. TAEKWONDO se stalo součástí mého života.                Milan Fryštacký, AUT4 

Minibike 

 Na svojí malé motorce jezdím od svých dvanácti let, tedy od roku 2012. K 

ježdění mě přivedl můj spolužák ze základní školy. Zeptal se mě, jestli bych si 

chtěl zajezdit na dráze. Vůbec jsem nevěděl, že je v našem městě. Jelikož vě-

děl, že mám doma minibika, na kterém jsem ve volném čase jezdil na cestě před 

domem. Se spolužákem jsme zajeli na okruh a náramně jsem si to užil. Jelikož 

jezdil déle, byl zkušenější, lepší a já se ho snažil dohnat. Pravidelně jsem chodil 

trénovat na různé tratě, např.: v Těrlicku, ve Frýdku, v Krmelíně. V roce 2014 

jsme začali s klubem jezdit závody v Brně na Masarykově okruhu pro minibike. 

 Můj první závod začal v Těrlicku před prázdninami roku 2012 a od té doby 

stále jezdím závody. Můj poslední závod byl v Krmelíně v říjnu v letošním roce. 

Za celou dobu, co jezdím, jsem vyměnil tři minibiky. Můj poslední a zároveň nejlepší minibik, co jsem kdy měl, je Blata 

(model Origami B1) dvoutakt, který je chlazený vodou. Na němž jsem vyhrál v roce 2014 první místo ve skupině junior a 

stal jsem se ještě absolutním vítězem O Evženův pohár 2014 a nejlepším jezdcem všech závodů v daném roce.  Bohu-

žel v roce 2015 jsem musel přestoupit do vyšší kategorie, ve které se mi už tak nedařilo, protože má motorka je slabší 

než ostatní v dané kategorii.      

 Doufám, že se mi bude v příští sezóně dařit a seženu sponzora, abych si mohl koupit čtyřtakt. 

 Jsem dobrý jezdec, ale bez peněz to nejde.                 Šimon Bubik, AUT 1 



Já a baseball 

 Baseball hraju už 14 let. Všechno to začalo tím, že jsme se přestěho-

vali z Kopřivnice do Ostravy. Taťka se mě jednoho dne zeptal, jestli ne-

chci dělat nějaký sport, a já na to: „Proč ne ?“ Myslel jsem, že to bude 

chvilku trvat, ale taťka mě hned druhý den vzal na baseballové hřiště, 

které je doslova přes cestu. Tak nějak to všechno začalo. Nyní jsem čle-

nem týmu Arrows Ostrava, Českého národního týmu do 23 let a zároveň 

širšího výběru mužského národního týmu. Členem národního týmu jsem 

pravidelně každý rok od roku 2008. Musím říci, že díky baseballu jsem 

se podíval do světa. První takový „ výlet“ byl do USA na Floridu. Nezapo-

menutelný zážitek. Byl jsem účastníkem Mistrovství světa na Taiwanu a v Japonsku, a když se letos zadaří, tak pojedu 

dvakrát do Mexika. Minulý rok byl pro mě velice úspěšný, jelikož jsem se podíval díky baseballu do Barcelony, kde 

jsem si nemohl nechat ujít fotbalový zápas týmu, kterému fandím. Druhá zastávka byla v Holandsku, kde jsem byl na 

Major League Baseball kempu pro 50 nejtalentovanějších hráčů Evropy do 19 let. V klubu se nám taky velice dařilo, 

vyhráli jsme double (pohár a titul mistra ČR), to se nám povedlo v kategorii do 18 let. Stříbro jsme získali v kategorii do 

21 let a nakonec bronzovou medaili s mužským A - týmem. Jestli jsem vás tímto svým baseballovým životopisem zau-

jal, tak neváhejte a můžete si tento sport zkusit. 

Ondřej Satoria, EPE 4 

 

Já a hokej 

 K hokeji mě přivedl můj strýc, který je nyní úspěšný extraligový hráč. Hokej jsem začal hrát 

v roce 2010, kdy mi bylo 13 let. Hokej hraju pouze rekreačně, protože jsem se začal o něj zají-

mat, pro vrcholového sportovce, až v pozdním věku. Na hokeji se mi libí, že je to rychlá dyna-

mická hra.  

Tomáš Gajda, AUT4 



Čeština a dějepis ≠ NUDA V LAVICI 
  

Nalákat studenty na povinnou četbu či doplňování y/i může být docela tvrdý oříšek, o moc 

větší popularitě se ve škole obvykle netěší ani biflování dějepisných dat a jmen, asi to zná-

te...  Proto jsme v uplynulém pololetí zapojili studenty naší školy - Střední školy technické 

a dopravní v Ostravě-Vítkovicích -  do spousty akcí, takže pozor, učení nemusí znamenat 

jen mučení.  

 Studentům prvních ročníků maturitních oborů se líbilo divadelní představení s názvem Hodina Komen-

ského, jež zábavným a trefným způsobem přiblížilo život a dílo Učitele národů, J. A. Komenského. Třeťáci 

před Vánoci navštívili pro změnu Opavu, rodiště básníka Petra Bezruče, přičemž zavítali na exkurzi právě 

do jeho Památníku v Ostrožné ulici.  

 Velkou oblibu si od začátku získal i projekt čtenářských dílen, posilující především čtenářskou gramot-

nost budoucích maturantů. Tradici na škole mají také každoroční besedy např. s válečnými veterány, 

přednášky o PTP a Sametové revoluci. Pravidelně a rádi navštěvujeme vítkovickou knihovnu, v nedávné 

době jsme vyslechli povídání na téma Hororová esa a U kolébky sci-fi. Ve spolupráci s občanským sdru-

žením PANT proběhly v prvním pololetí školního roku v prostorách školy také dvě putovní výstavy – jedna 

věnovaná Janu Zajícovi, druhá osobě Pavla Tigrida.  

 V současné době finišujeme s expozicí, kterou jsme nazvali „Co mě baví, co mám rád“. Jejím cílem 

bude prezentace koníčků a zálib našich studentů, a třeba to nebudou jen auta a vlaky, když jsme na té 

„Dopravce“.  

 Abychom nezapomněli, žáci měli také možnost poměřit své síly ve školním kole Olympiády v českém 

jazyce nebo v Dějepisné olympiádě, vítězové postupují do dalšího kola. 

 Jelikož účast na výše zmíněných akcích byla hojná (a některé z nich stále pokračují), můžeme příjem-

ně konstatovat, že i studenti školy technického zaměření, jako je ta naše, mají zájem o kulturu a sebe-

vzdělávání.   

Mgr. Monika Žurková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výstava žáků „Co mě baví, co mám rád...“ 
 

 V úterý 16. února 2016 proběhla slavnostní vernisáž výstavy Co mě baví, co mám rád..., kte-

rá mapuje zájmy a záliby našich žáků. Zjistili jsme, že koníčky našich studentů jsou různorodé a 

zahrnují např. sport - fotbal, hokej, baseball, horolezectví, hudbu, módu, vaření, četbu, fotogra-

fování, cestování, filatelii, automobily či železnici.  

 Expozici si mohli v rámci 3. dne otevřených dveří prohlédnout také zájemci o studium na naší 

škole a jejich rodiče. 

 Pokud jste výstavu ještě neviděli, tak vás srdečně zveme k návštěvě Galerie na cestách. 

 Děkujeme všem studentům, kteří nám poskytli materiály k vytvoření expozice. 

PaedDr. V. Vasilišinová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výstava žáků „Co mě baví, co mám rád...“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ekologie 
 Společnost ORC recycling s.r.o., zabývající se výkupem a zpracováním druhotných surovin, vyhlásila 

nový ročník sběrové akce „Zelený strom 2015/2016“, která je určena pro ZŠ a SŠ na území Moravsko-

slezského kraje. Jedná se o sběr papíru ve školách, který zahrnuje časopisy, letáky, noviny a knihy bez 

tvrdých vazeb.  

 V tomto školním roce se do soutěže přihlásila i naše škola se záměrem získat finanční částku za zpra-

cování a odvoz vyřazených učebnic, kterých nebylo málo, jak můžete vidět na fotografii. 

 Učebnice se musely zbavit tvrdých vazeb, svázat a nakonec naložit do přistaveného kontejneru. Ačko-

li nakládka probíhala za teploty -8 stupňů a trvala celou hodinu, žáci třídy ELA1 se zhostili úkolu 

s opravdovým elánem.  

 A kolik kilogramů se odvezlo?  1200 kg. Za jeden kilogram sběrového papíru dostaneme 

1,60 Kč. Tak si to spočítejte.  (Malá nápověda 1.200 x 1,6 = ?). 

 Všem žákům, kteří pomáhali při této akci, děkujeme.   

Mgr. Božena Polášková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutěže SŠ města Ostravy ve florbale, 

skupina C - 24. listopad 2015 

 Soutěže se zúčastnilo 10 družstev SŠ, hrálo se ve třech skupinách, družstvo SŠTD skončilo na         

2. místě ve skupině a do finále soutěže nepostoupilo. Nevadí - i snaha se cení!  

 

Soutěže SŠ města Ostravy ve volejbalu,  

finále - 25. listopad 2015 

 Za účasti 6 družstev SŠ tým SŠTD soutěž vyhrál a postoupil do  krajského finále! 

Mgr. Věra Ciompová 

 

 



Elektrotechnická soutěž: „S Tipou za tajemstvím elektronu“ 

 V měsíci září byla i naše škola oslovena firmou Tipa spol. s r.o. k zapojení do soutěže středních škol a 

kroužků z celého Moravskoslezského kraje se zaměřením na elektrotechniku. Na základě této výzvy byli 

osloveni studenti oborů se zaměřením na elektrotechniku. 

 Podmínkou soutěže bylo vyrobit přístroj z elektrosoučástek se zapojením na elektřinu. Z naší školy se 

do soutěže zapojili dva studenti oboru "Elektrotechnika", Jaroslav Šindel ze třídy EPE4 s výrobkem Tes-

lův transformátor a Šimon Giemza z EPS3 s výrobkem detektor kovů. Výstava výrobků byla zahájena 

4. listopadu 2015 v OC Breda & Weinstein a probíhala do 30. listopadu 2015. O nejlepší studentské práci 

rozhodla veřejnost a odborná komise Slezské univerzity oboru informatika a výpočetní technika. 

 

 

 

 

 

 

 

 Vyhlášení vítězů a předání cen S TIPOU ZA TAJEMSTVÍM ELEKTRONU proběhlo 8. prosince 2015,  

odborná komise vybrala 4 vítězné výrobky. Z celkového počtu 11 vystavených výrobků se na 2. místě 

umístil student naší školy Jaroslav Šindel, který obdržel poukázku na nákup zboží v hodnotě 2.000,- Kč. 

Cenu společnosti Tipa spol. s r.o. - tablet v hodnotě 4.500,- Kč získal student naší školy Šimon Giemza. 

Ing. Eduard Kačmář 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všem soutěžícím 

blahopřejeme!!! 



Nové školní informační centrum 

 Připravujeme pro vás nové školní informační centrum. Bude umístěno v prostoru mezi jídelnou a tělo-

cvičnou. Naleznete v něm knihovnu a multifunkční místnost.  

 Tento prostor je určen především pro vás. Pojďte se zapojit do její podoby! Proto vyhlašujeme 

Soutěž o nejlepší návrh na podobu Školního informačního centra 

 Své návrhy můžete doručit Ing. A. Chromíkové, kabinet 215 nebo elektronicky na e-mailovou  

adresu: andrea.chromikova@sstd.cz. 

 Nejlepší návrhy budou oceněny a vystaveny v prostoru školy. Autor vítězného návrhu bude přítomen 

při jeho zhotovení. 

Ing. Andrea Chromíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Současný prostor pro multifunkční místnost 

 

Multifunkční místnost 

Vstup 



 

Najdi 5 rozdílů:  

Zábava 

Osmisměrka 
„Maruš, víš jaký je rozdíl mezi novomanželkou a manželkou?“ provokuje manžel. „Nevím.“ 

„Novomanželka, tak ta perfektně miluje, ale příšerně vaří. A za pár let je to …“ 

Tajenka má 12 písmen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACHARD BÁDAT BADYÁN DROPS ENEOLIT ESTRAGON IKONA IRSKO NÁVYK 

OKOPY POSLI PROSO PTÁČE PYTLE SKICA SLONI STRANÍK ŠTĚKÁNÍ TEPLÁ TO-

ČIT TREND TYMPÁNY UČIVO VĚDMA VĚNEC VOSKA ZÁPISNÉ ZÁSOBY  

D N O G A R T S E P I 

R Ř T C S T R A N Í K 

O V I Č U E I R S K O 

P K L S T Y C Č L S N 

S N O R Z N N E O Š A 

T T E P L Á Ě R N T N 

A N N L Y P P Á I Ě A 

D CH E D T M V I L K V 

Á A A Á O Y B O S Á Z 

B B Č R K T P O O N P 

A E A M D Ě V K P Í É 



 Vtipy 

Sportovní komentátor komentuje fotbalový zápas: „Útočník Milan Baroš si 

to namířil ze středu hřiště přímo k brance soupeře. Ano, obešel jednoho 

obránce, výborně obešel druhého a ocitnul se sám před brankářem! Pro-

boha! Nahraje mu už někdo!"  

Po prohraném hokejovém zápase po-

vzbuzuje trenér svůj tým:  

„Hlavu vzhůru, chlapci! Uvědomte si, 

že nebýt nás, tak by nevyhráli!"  

Proč chodí houbaři na patologii?  

Škemrat o někoho, kdo měl v hlavě 

houby.  

„Není dobré učit se od mládí jen jedno-

mu plaveckému stylu.  

Například jeden můj známý spadl do 

studny, uměl plavat jenom motýlka a 

umlátil se o stěny.  

Redakce časopisu: 
Školní časopis „Naše dopravka“ je vydáván na SŠTD Ostrava-Vítkovice, Moravská 

2/964, 703 00 Ostrava-Vítkovice. 

Časopis připravují: PaedDr. V. Vasilišinová, Mgr. E. Kristalasová, Mgr. H. Winklerová, 

Mgr. M. Žurková 

Grafickou podobu vytváří: Ing. A. Chromíková 

Spolupracovníci redakce: Mgr. B. Polášková, Mgr. V. Ciompová, Mgr. V. Richterová a 

žáci třídy AUT 1, EPS 3, AUT 4, EPE 4, SID 4  

Roznos časopisu zajišťují: žáci EPS 2 

Přijde promrzlý sportovec-lyžař po 

tréninku domů a mumlá si: „Co jsem 

to jenom chtěl, najíst se?“ A tak se 

nají, ale stále to není ono. „Že by na-

pít se?“ Napije se, ale pořád není 

spokojený. „Hm, dát si sprchu?“ Ale 

ani poté, co se ohřeje pod sprchou, 

není úplně spokojený. „Už to mám, 

sundat lyže!“  

Trenér vzteky bez sebe křičí na své 

hráče v šatně: „Říkal jsem vám, abyste 

hráli, jako nikdy před tím, ne jako kdy-

byste nikdy předtím nehráli!“  

Ptá se reportér boxera po zápase: „Jak 

byste popsal své první kolo?“ „Bylo 

žlutý, mělo berany a dokonce i přeha-

zovačku!“ 


