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Úvodní slovo šéfredaktorky
Milí čtenáři,
Je pro mne velkou ctí a potěšením, že mám možnost napsat několik prvních řádků při
příležitosti prvního vydání školního časopisu SOŠKA.
Máme tu nový školní rok a s ním plno povinností. Aby ale škola nebyla jen o učení, tak
tu pro Vás máme časopis plný zábavy a užitečných informací týkajících se nejen naší
školy.
Můžete se těšit na rozhovory s novými učiteli, na informace o školních událostech,
plánovaných akcích studentských společností, aktuální dění v naší škole, novinek ze
světa a spoustu dalších, zajímavých a užitečných informací.
Opravdu doufám, že se Vám časopis v novém triku a s novým obsazením redaktorů
zalíbí a budete jej rádi znovu číst.

Jak jsme se adaptovali
Začátek školního roku vždycky znamenal šok pro můj mladý organismus. Ale hned
druhý den jsem vstal s dobrou náladou. Nečekala mě totiž školní budova, která mi
připomínala spíše bájný labyrint, ale Račí údolí, noví spolužáci a kamarádi. Už cesta
vlakem nás dobře naladila, mohli jsme se domluvit, s kým budeme spát v chatce.
První den nám instruktoři a učitelé připravili seznamovací hry. Ty, proložené slušnou
porcí stravy, se daly v pohodě zvládnout, a tak na „závěrečnou“ jsme si dali ještě
basket a pak spali jako mimina. Jenže kolem jedné hodiny po půlnoci nás „půvabně“
znovu probrali k životu a hrátky pokračovaly, dokonce se synchronizovanými tanečky
– poněkud obtížná forma umění, když nevíte, kde v rozespalosti máte levou a pravou
nohu. Těžko jsem ráno rozlepoval oči, ale nohy už zase byly v pohotovosti na pěším
výletě do Javorníku. Cestou nás probral deštík, jenže nepřestával, a tak večer jsme
místo pobytu venku hráli na půdě zajímavou hru „na výslech“. Do třetice všeho
dobrého. Trasa dalšího dne byla okořeněna speciálními úkoly pro skupiny. V každé
měl nějaký člen určitý handicap – slepotu, hluchotu, obrnu… Mně chyběla ruka, takže
při nesení „mrtvého“ člena jsem moc nepomáhal. A to nás odpoledne odrovnalo
sportovní odpoledne a večer kasino a disko. Poslední den prověřil, jak si důvěřujeme.
Ale museli jsme balit, autobus už čekal.
Nenudili jsme se ani chvilku, goučko se mi líbilo a klidně bych ho protáhl dodnes.
Roman Špaček 1.A

Rozhovory s novými členy sboru
Blanka Gieselová
Jak se vám líbí na naší škole? Se školou se teprve seznamuji a snažím se jí přijít na
chuť. Zaujala mě například pestrá nabídka studijních oborů, která se odráží i ve
výzdobě interiérů. Ráda bych také touto cestou poděkovala všem členům
pedagogického sboru za vstřícnost, se kterou mě přijali.
Na kterých školách jste doposud učila? Začínala jsem na základní škole, potom jsem
dva roky učila na Střední zdravotnické škole v Mostě a následně na Masarykově
gymnáziu v Příboře. Tato škola je čtvrtá v pořadí.
Čím je naše škola jiná? Na rozdíl od gymnázia, kde se klade důraz na všeobecnou
přípravu na studium na vysoké škole, tady mají studenti více odborných předmětů a
taky praxe. Což by jim mělo pomoci v jejich budoucí profesi, ale na druhou stranu
jejich příprava například na maturitu z českého jazyka a literatury není tak důkladná.
Ale to samozřejmě úzce souvisí i s přístupem každého jednotlivého studenta.
Jaká změna by naší škole prospěla? Jsem tu příliš krátkou dobu na to, abych
navrhovala nějaké zásadní změny. Zatím mně utkvěly v paměti pouze drobnosti.
Občas „bojuji“ s didaktickou technikou, která mě nechce poslouchat, a ocenila bych
třeba (a myslím, že nejen já) papírové ubrousky při stolování v jídelně.

Vítězslav Jersák

Kolik je Vám let? 25
Jak se tedy cítíte v učitelském kolektivu jako nejmladší? Jsem tu jenom chvíli a
neměl jsem zatím žádný konflikt ale uvítal bych více mladších učitelů.
Jak se vám líbí naše škola? Škola se mi líbí, nemůžu si stěžovat.
Proč zrovna učíte na této škole? Když jsem si hledal práci tak možností bylo víc ale
tahle byla nejpřijatelnější. Velké plus je, že pracuji v Šumperku, kde mám kamarády,
rodinu, a nemám to daleko od domova.
Jakou školu jste studoval? Střední školu jsem studoval zde v Šumperku na
průmyslové škole, obor IT. A vysokou školu jsem studoval v Hradci Králové.
Proč zrovna tělocvik a IT? Už od malička jsem miloval pohyb společně s mými

sourozenci, měl jsem talent téměř na vše, jak top sport byl fotbal. Ale také rád hraji
futsal, volejbal nebo florbal. A informační technologie proto, jelikož mě na počítači
učit můj bratr, tak jsem v něm viděl vzor. Začal jsem tedy studovat IT a pokračuji v
tom až do dnes.
Očekáváte, že studenti budou mít k vám respekt a budou cvičit ve vašich hodinách?
Myslím že zatím respekt u mě studenti mají, uvidíme v průběhu času. Očekávám
minimum necvičících a aktivní přístup žáků. Mám rád pohybovky, který studenty taky
baví a také bych se chtěl zaměřit na více druhů sportu, např. Fresbee a také bych
chtěl zkusit se studenty kondiční cvičení.
Co si myslíte o současné mládeži a facebooku, umí vůbec zacházet s počítačem?
Utíká jim spoustu užitečných informací, lepší je se zabavit jinak než sedět u
facebooku. Oproti starším lidem umí mládež používat užitečné věci v IT, jsou
intuitivně šikovní a nic nepokazí.
Chcete něco sdělit svým studentům? Měli by si uvědomit že ve stáří je nikdo nebude
nutit sportovat. Měli by začít co nejdřív.

Kamila Tichá
Jak dlouho učíte? Od roku 1995.
Proč učíte angličtinu? Protože mě to baví.
Jaký k ní máte vztah? Kladný
Čím vás upoutala? Vším.
Jakou školu jste studovala? Angličtinu jsem studovala ve Velké Británii, kde jsem žila
tři roky. V New Yorku, kde jsem působila 13 let, jsem studovala filmovou produkci,
režii a scénáristiku.
Chtěla jste vždy být učitelkou? Člověk míní, život mění.
Jak jste spokojená s žáky a kolegy? Otázky na tělo většinou nezodpovídám, ale mámli být upřímná, tak velmi.
Jaké máte životní MOTTO? Ztotožňuji se se slavným režisérem Billy Wilderem, který
jednou prohlásil: „You have to have a dream to get up in the morning“.
Co máte na práci učitele nejradši?
1) Předávání vědomostí a také zajímavostí z cest.
2) Interakci s žáky.
Proč jste šla učit na tuto školu? Paní ředitelka mě oslovila na základě mého
curriculum vitae.
Říkala jste, že jste studovala filmovou produkci, režii a scénáristiku. Věnovala jste se
tomuto oboru? Ano, především v New Yorku, kde jsem ještě v průběhu

studií pracovala např. na produkci velkofilmu „Já legenda“. Také jsem pracovala na
různých postech pro několik televizí. V České Republice jsem točila pouze svůj
autorský absolventský krátký film „Yogurt Cups“ s Ladislavem Mrkvičkou v hlavní roli,
který se promítal na světových festivalech a získal mnoho ocenění.
Řekla byste, že život v zahraničí pro Vás byl přínosem? Nebo to bylo spíš složité
období? Obojí. Po 9/11, čili po 9. Záři 2001 se pracovní situace velice zhoršila.
Naštěstí jsem ten den zaspala, takže jsem se „pouze“ na vlastní oči dívala, jak se
„dvojčata“ řítí k zemi.
Kdybyste měla srovnat život v ČR a NYC, kde se Vám žilo-žije lépe a proč? V New
Yorku je rušno 24/7 a i když je všude chleba o dvou kůrkách, člověk musí být neustále
ve střehu a doslova a do písmene bojovat i za bezproblémový východ z metra. Nikdo
tam na něj totiž nečeká a v žádném případě mu nic zadarmo nedá. Pokud se náhodou
chce dobře vyspat, musí používat špunty do uší, které samozřejmě hodně tlačí a
jelikož má současně starost, že by mu něco uteklo, kdyby se náhodou neúčastnil
všech akcí, na které je pozván, tak toho i s těmi špunty mnoho nenaspí… New York je
pro mladé a svobodné, překypující energií a nebo velmi zámožné, kteří mají na
všechno lidi. Čím je člověk starší, tím je to pro něj fyzicky náročnější. Kdybych ale
řekla, že mi New York nechybí, tak bych samozřejmě lhala.
Učí ještě někdo u Vás v rodině? Momentálně ne.
Plánujete v budoucnu ještě někam odcestovat? To je ve hvězdách, ale láká mě Nový
Zéland, Austrálie a Oceánie.

Akce
Sběr hub
Dne 11. 9. 2013 zorganizovala naše škola sběr hub.
Této akce se jako každoročně zúčastnilo několik tříd a mezi nimi i naše třída II.B
s doprovodem paní učitelky Neudertové. Ráno jsme se sešli před školní bránou a
chladné počasí nás do lesa příliš nelákalo. Cesta přes louku s čerstvou rosou nám na
smíchu nepřidala, ale když jsme dorazili do lesa a našli jsme první hříbky, hned nám
bylo jasné, že přeci jenom nějaká úroda bude.
Les byl plný pestrobarevných hub a houbiček…avšak, ne všechny byly jedlé. To nám
ale nevadilo. Úkolem bylo sbírat všechny houby, co uvidíme. Leckdy se v košíku
objevil krásný klouzek, pravák nebo babka, ale našlo se i pár barevných nejedlých
muchomůrek a dalších hříbků, které pro člověka nejsou jedlé, a některé i jedovaté.
„Lov na houby“ nám zabral celé dopoledne. Poté jsme plné košíky a tašky donesli do
Městského muzea, kde ve čtvrtek 12. září začala výstava našich úlovků. V muzeu se
houby následně roztřídily podle druhů, očistily se od bláta a jehličí a mohli jsme začít
hádat, co že jsme to vlastně nasbírali. Studenti a návštěvníci se mohli poradit
s mykology Jiřím Lazebníčkem a Bronislavem Hlůzou, kteří potvrdili, že houbařská
sezona teprve začne. Na výstavu se podařilo shromáždit kolem 150 druhů hub, což je
ovšem podstatně méně, než
v minulých
letech.
Letošní
houbařská sezona je zatím slabá. Z
celkového množství hub výstava
ukazuje asi deset druhů, které jsou
vyloženě jedovaté. S otravou se
letos mykologové zatím nesetkali,
kvůli suchu totiž houbaři chodili
z lesů spíš s prázdnými košíky.
I přesto, že byl velmi chladný den,
úkol jsme splnili a v lese nezůstal
žádný
zapomenutý
student.
Doufáme, že příští rok bude úroda
větší, počasí teplejší a nadále
zůstaneme vášnivými houbaři.
Tereza Koukolová, 2.B

Broučci
Ráda bych vám krátce připomněla, že ve středu 18. 9. 2013 se uskutečnila prodejní
akce s názvem „Vysočina – Známá, neznámá“.
Akci si pro vás připravili žáci třídy 4. A, oboru cestovního ruchu, kteří v říjnu pořádají
maturitní zájezd do kraje Vysočina.
Prodejní stánek měl podobu broučího hnízda, kde vás mohla obsloužit beruška nebo
brouček, kteří jakoby vypadli z knížky Jana Karafiáta. K dostání byly pochoutky
z Vysočiny, jako tradiční bramboráky, jihlavské koláče a jistě nejznámější salám
Vysočina na výborných jednohubkách. Žáci se také mohli zapojit do soutěže, kde
hlavní výhrou bylo nealkoholické pivo Bernard z humpoleckého pivovaru.
Myslím, že prodejní akce se studentům velmi vydařila, a tak doufejme, že se stejně
vydaří i maturitní zájezd.

Ozvěny praxe v Řecku
„Zahraniční praxi mám v Řecku na ostrově Kos od 19. 5. 2013 do 19. 9. 2013. Pracuji,

v hotelu Neptune, v hlavní restauraci. Moje pracovní doba je ráno od 07:00 do 11:00
a večer od 18:00 do 22:00. První měsíc byl hodně těžký a náročný, ale všechno jde,

když se chce. Pár dní trvalo, než jsem se do všeho dostala a než jsem se všechno
naučila, ale chtělo to jen nějaký čas a vše je o zvyku. Lidé jsou ochotní a hodně vám
pomohou. Každý problém jde nějak vyřešit, ale musíte mluvit a nebát se. Tuto praxi
bych doporučila, všem co si chtějí zlepšit anglický jazyk, chtějí zažít dobrodružství,
zábavu, poznat nové lidi a také se vzdát stereotypu v ČR. Je to obrovská zkušenost,
zdokonalit se, osamostatnit se, vydělat si peníze a taky si tu pořádně užít. Musíte mít
jen odvahu a nebát se. Tak neváhejte a využijte tuto šanci, nebudete litovat. Nikdy
nevíte, jestli se vám taková šance ještě v životě naskytne.“
Tereza Novotná, 3.A
„Využili jsme pracovní možnosti a trávíme letní prázdniny na malém ostrově Samos v
Řecku. Naše začátky byly těžké, ale postupem času se vše obrátilo k lepšímu. Zvykli
jsme si na naší práci, kterou vykonáváme v hlavní restauraci v hotelu jako pomocní
číšníci. Pracovní dobu máme většinou od 8 do 4 hodin. Práci nám zpříjemňuje milý a
přátelský personál. 2 dny volna v týdnu nám umožní, že si můžeme prázdniny užít i
mimo práci. Užíváme si krásné přírody, klidných pláží a sluníčka. Nelitujeme toho, že
jsme se odhodlali na 4 měsíce opustit domov. Je to bohatá zkušenost, osamostatnili
jsme se a našli spousty nových přátel.“
Martina Švédová, Daniel Strnad, 3. A

Výsledky studentských parlamentních voleb na
naší škole
1.
2.
3.

Česká pirátská strana – 20,32%
ČSSD – 19,51%
TOP 09 – 9,75%

Z celkového počtu 336 oprávněných voličů se zúčastnilo 136 studentů a celkový
počet platných hlasů byl 123.
Projektu studentské předčasné parlamentní volby 2013 se ve dnech 2. až 3. října 2013
zúčastnila 434 škol – 174 gymnázií, 210 středních odborných škol (SOŠ) a 50 učilišť
(SOU).
S nabídkou dobrovolné účasti v projektu bylyi osloveny všechny střední školy v České
republice. Zastoupení jednotlivých typů škol nereprezentuje reálnou strukturu
zastoupení škol dle jejich typu a dle regionálního rozložení v ČR. Studenti
zúčastněných škol odevzdali celkem 50 551 platných hlasovacích lístků. Možnost volit
měli všichni studenti starších 15 let ze všech registrovaných škol.

Tabulka 1 – celkový počet hlasů a procenta získaných hlasů pro jednotlivé politické
strany, hnutí a koalice
Jméno politické strany, hnutí,
Počet odevzdaných
Odevzdané hlasy v %
1
koalice
hlasů celkem
9 000
17,80
TOP 09
8 961
17,73
Česká pirátská strana
6 796
13,44
ANO 2011
4 051
8,01
ČSSD
3 614
7,15
Dělnická strana soc. spravedlnosti
3 129
6,19
ODS
2 398
4,74
KSČM
2 113
4,18
Strana svobodných občanů
2 044
4,04
Strana zelených
1 993
3,94
Úsvit přímé demokracie
1 784
3,53
KDU-ČSL
1 098
2,17
Změna
886
1,75
Strana práv občanů – Zemanovci
731
1,45
Koruna Česká
0,97
Suverenita – strana zdravého rozumu 490
409
0,81
Aktiv nezávislých občanů
306
0,61
Volební blok Hlavu vzhůru
243
0,48
Strana soukromníků ČR
205
0,41
Lev 21 – Národní socialisté
190
0,38
Romská demokratická strana
40
0,08
OBČANÉ 2011
28
0,06
Volební principy prázdných a
blokovaných židlí (mandátu)
23
0,05
Klub angažovaných nestraníků
19
0,04
Volte Pravý Blok www.cibulka.net
1
Studenti vybírali z 24 politických stran, hnutí a koalic, které se registrovaly na
krajských úřadech do 17. 9. 2013.

Jak vidím současné politiky
Po studentských volbách jsme oslovili tři studenty 4.A. Voleb se zúčastnit nemohli,
protože v jejich termínu odjeli na svůj maturitní zájezd. Ale Daniel, Katka a Květa nám
věnovali čas a nebáli se říct své názory.
Do jaké představy se vám zhmotňuje český politik?
Daniel: Každý obyčejný člověk pozná českého politika už podle jedinečného a
neměnící se vzhledu: silnější postava, černé sako, krátké vlasy, pleš, brýle, tlustý
obličej a jen slova, slova, sliby – chyby. Rozhodně to není člověk, který se snaží něco
pro svou zemi udělat. Spíš pro sebe.

Katka: Já ty postarší pány v drahých oblecích vidím znuděně sedět v Poslanecké
sněmovně, sem tam zvednou ručky od svých mobilních telefonů, novin, či
elektronických zařízení. A přitom mají na starost projednávání nejdůležitějších otázek
státu. Díky svým vysokým funkcím si myslí, že na ně nikdo nemůže, nadřazují se nad
obyčejné lidi. Ale v období voleb můžeme pozorovat změnu k lepšímu. Hned jsou
zdvořilí, přátelští a vyrážejí mezi občany.
Květa: Lidé, kteří by nám měli být schopni zajistit práci, kvalitní zdravotní péči, dobré
školství a spravedlnost, pouze sedí s novinami a kávou. Ani je nenapadne se o občany
starat, vždyť jsme jako jejich děti. Ale o svou rodinu se postarají. Za své volební
období mají jistý nový dům, nějaké auto pro manželku a drahé soukromé vzdělání pro
dceru či syna.
Vy už opravdu můžete jít volit. Kdo je vašim favoritem v budoucích volbách?
Daniel: Třeba Tomio Okamura, tomu fandím. Má dobré vystupování a argumenty a
vystupování lepší než mnohý Čech (třeba známý Karel Schwarzenberg).
Katka: Mám ráda ty, kteří dokážou lidi motivovat, kteří jsou vzdělaní, mluví cizími
jazyky, snaží se dodržovat sliby. Respektují našeho prezidenta Miloše Zemana, ale
ráda jsem měla i prezidenta Václava Havla, za všechno, co dokázal.
Květa: Chce to nové tváře, nové poslance, kteří mají rozhled, co chtějí něco změnit.
Nechci poslance bez sebekritiky, beze ctnosti a žijící v minulosti, za dob komunistů.
Snad se dočkáme změny k lepšímu, než bude pozdě.

To není sonet!
Miluji tvůj pohled, který mám na dohled
Tvé krásné modré oči, v nichž panenky se točí.
Tvůj jemný, křehký hlas slýchám strašně rád.
Ale nesnáším, když zlobíš.
Když děláš, co mi vadí.
Už nejsem ten, co tě hladí.
I přes tvé chyby, které rád nemám,
Na tebe myslím, když usínám.
Hlava sice říká: Nesnáším tě.
Ale srdce křičí: Miluji tě.
Vím, že ty jsi ta pravá,
I když nejsi dokonalá.
Snesl bych ti modré z nebe,
Díky tobě jsem našel sám sebe.
Všetíčková Denča 1. A

Sazba, tisk, grafická úprava: žáci 3.H a 2.H s poděkováním paní Mgr. Jarmile Karasové

