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Slovo úvodem
Milí učitelé, milí studenti,
jsem velice ráda, že Vás mohu touto cesto uvést do
nového vydání školního časopisu, pro školní rok
2016/2017, na kterém pracovala spousta nadaných
studentů spolu s panem učitelem Števove. Doufám,
že Vás články v tomto časopise zaujmou a budou se Vám
líbit,
Monika Kopová
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DofE
Podstatou mezinárodní ceny vévody z Edinburghu je
plnění snů a zdokonalování se ve vybraných aktivitách.
Od založení se již zúčastnilo tohoto programu přes
8 milionů mladých lidí. V programu jde o splnění předem
určených cílů u tří různých aktivit- dobrovolnictví, sport a
rozvoj talentu. Doba jejich plnění závisí na úrovni, kterou
Dofáci plní. Tyto úrovně jsou bronzová (kterou plníme
my), stříbrná a zlatá (po splnění této úrovně předávají
cenu členové britské královské rodiny).

4

Cena vévody z Edinburghu má však nespočet výhod.
Jednou z nejpřednějších je možnost uplatnění certifikátu
v rámci přijímacího řízení na některé ze světových
univerzit, především pak na těch britských. Úspěšné
zvládnutí programu DofE může také zaujmout budoucího
zaměstnavatele, jelikož samotný certifikát je dokladem
o tom, že má student za sebou poctivou práci na rozvoji
vlastních kompetencí.
Proč jsme se zapojili do DofE my?
Jedním z hlavních důvodů, proč jsme se zapojili, bylo
zaplnění volného času, kterého jsme měli jakožto prváci
plno. Dále také proto, že jsme se chtěli přinutit se sebou
něco dělat a DofE nám přišlo jako nejlepší cesta. Také
jsme se zapojili, protože je v programu zahrnuta
dobrodružná dvoudenní expedice, při které se více
poznáme.
Důvodů proč se zapojit do DofE je spousta. Zkuste to
také...
Barbora Stašáková, 1.A
Tomáš Žoužela, 1.A
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Známí - neznámí
Zpovídáme Filipa Klabana, 4.H
1.
Ocitnul ses na školní tabuli cti.
V čem jsi reprezentoval školu?
„Reprezentoval jsem hlavně sportovními aktivitami.
Zúčastnil jsem se různých atletických soutěží. Kromě
atletiky jsem hrál za školu i fotbal, volejbal, občas
basketbal, ale ten mi moc nejde. A sem tam nějaká
soutěž v angličtině, ale tam jsem nebyl moc úspěšný,
protože ta konkurence z ostatních škol je trochu větší.”
2.
Víme, že hraješ fotbal. Chtěl jsi ho vždy hrát
závodně?
„Vždycky jsem ho chtěl hrát závodně, ale neměl jsem
štěstí. Hraju v Loučné, ale bavím se a už se tím asi ani
živit nechci. “
3.
Bojíš se maturity?
„Tak maturity se asi jako jeden z mála nebojím. Maturuje
se poměrně z předmětů, které mi docela jdou. Až na
účetnictví, toho se docela bojím, ale to snad nějak
zvládnu.”
4.
Máš jasno v tom, co budeš dělat po maturitě?
„Jasno mám v to, že chci jít na vysokou školu. Chci si užít
studentský život, jak se říká.”
5.
Co budeš studovat za vysokou školu?
„Mám poslané tři přihlášky. Dvě mám do Prahy na
Karlovu univerzitu. Jednu na fakultu sociálních studií a
druhou na fakultu pedagogickou na učitele zeměpisu a
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dějepisu. Poslední mám do Olomouce na Palackého na
učitele angličtiny a zeměpisu.”
6.
Proč sis nevybral něco se sportovním
zaměřením?
„Konkurence na takových školách je obrovská a myslím
si, že bych nezvládl ani talentové zkoušky, protože se
musí dělat gymnastika a plavání, což mi úplně moc
nejde.”
7.
Co ti přineslo studium na naší škole?
„Přineslo mi to hodně praxe, hodně angličtiny, hodně
zeměpisu. Já jsem šel kvůli tomu, aby mě to tady prostě
bavilo.”
8.
Co bys vzkázal ostatním studentům?
„Vzkázal bych, ať se maturity vůbec nebojí a ať se jim
tady líbí a ať hodně reprezentují.”

Monika Kopová
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Historie SOŠ Šumperk
Historicky první zmínka o škole pochází z roku 1875
z německy psané pamětní knihy Lesnického okresního
spolku. Tento spolek byl hlavním iniciátorem založení
střední odborné školy v Temenici. Škola začala působit
v historické budově bývalé tvrze Odkolků z Oujezdce dnes
tato historická budova slouží studentům Vysoké školy
báňské.

Obrázek 1 - Historická budova školy (tvrz)

Největšího rozmachu a vysoké úrovně vzdělání se škola
dočkala v období první republiky. S nelehkou situací se musela
škola vypořádat během druhé světové války. Její činnost byla
díky politické a válečné situace utlumena, proto se prostory
začaly využívat jako ubytovna německé armády.
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Výuky v češtině a otevření 1. ročníku dvouleté rolnické školy se
škola dočkala v roce 1945. V tomto období se stal ředitelem
Jan Křístek. Po únorovém puči v roce 1948, kdy v tehdejším
Československu zavládl komunistický režim a dochází
k reorganizaci zemědělských škol. V prostorách školy byla
otevřena Základní odborná škola zemědělská a v roce 1954
byla zřízená ZŠZM. V tomto období převzala škola patronát nad
třemi osmiletými školami v okrese. Šumperská zemědělská
škola se tak opět stává významnou součástí okresu. V roce
1959 bylo k dennímu studiu otevřeno i studium dálkové a o dva
roky později historicky poprvé proběhly maturitní zkoušky.

Přichází

léta
budování (1970 –
1980)
a
s nimi
i rozšiřování
a
modernizace celého
areálu
školy.
Ke škole je přistaven
internát, dům pro
zaměstnance,
Obrázek 2 - Výstavba domova mládeže
školní
hřiště,
jídelna, další učebny
a kabinety. V tomto
období
byly
vytvořeny
první
třídy pěstitelského a
živočišného oboru.
Obrázek 3 - Přestavba školy
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Od roku 1990 přestává být pro stát zemědělství prioritou.
Mladí lidé touží po poznávání světa, tedy po cestování. Škole
byl nabídnut atraktivní obor Cestovní ruch a ekonomika služeb.
Píše se rok 1994 a škola
mění svůj název na
Střední
odbornou
školu.
Nedostatek
studentů
a
ekonomická
situace
přispěla ke spojení
dvou
šumperských
odborných škol. SOŠ
Obrázek 4 – Hlavní budova školy
Zemědělská
a
SOŠ
Vrchlického byly donuceny ke spojení v jednu organizaci.
Sloučení přineslo i rozšíření nabídky studijních oborů
o Veřejnosprávní činnost a o obor Ochrana přírody a prostředí
(dnešní Ekologie a životní prostředí).
V dnešní době stále vzrůstá mezi mladými lidmi zájem o tuto
školu s dlouholetou tradicí. SOŠ Šumperk je moderní školou
s atraktivními, perspektivními obory a samozřejmě s kvalitní
výukou. Studenti mají mnoho příležitostí seberealizovat se ve
všech oblastech včetně těch odborných. Velké poděkování si
zaslouží všichni pracovníci školy za vytváření ideálního
prostředí pro vzdělání.
Tomáš Monczka, 1.A
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Světové zajímavosti - Grónsko
Možná jste nevěděli, že Grónsko je největší ostrov světa,
který se rozkládá mezi Atlantským a Severním ledovým
oceánem. Tento ostrov byl objeven roku 875 vikingským
mořeplavcem Gunnbjörnem. Geograficky se považuje za
součást Severní Ameriky, ale od roku 1814 náleží
dánskému státu.

Většina ostrova je trvale pokryta ledem, pouze 15% jeho
rozlohy, která činí 2 166 086 km², pokryta ledem není. (Pro
srovnání celá naše ČR má plochu 78 866 km²). Jeho
hlavním městem je Nuuk. Hustota zalidnění je pouze
0,0279 ob. / km² (v ČR – 133 ob. / km²). Počet obyvatel je
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přibližně 57000, z 88% jsou to Inuité a dánsko-inuitští
míšenci a zbylých 12% jsou Evropané, především Dánové.
Původně byl ostrov osídlen Eskymáky, kteří dnes řídce
osídlují jižní a západní pobřeží Grónska. Za povšimnutí
stojí i fakt, že v zemi je pouze 1% nezaměstnanost.
Úředním jazykem je grónština a dánština, dále se také
používá východní inuitštna. Měnou je dánská koruna
(DKK).
Žijí zde také vzácné druhy zvířat jako medvědi lední, tuři
pižmoví, sobi, hranostaje, lumíci, polární lišky či vlci,
tuleni, mroži, velryby a další. Hlavním zdrojem příjmů je z
92% rybolov. Loví se zde také kožešinová zvířata. Ze
zvířecích klů a kostí se vyřezávají suvenýry a další
předměty. Lidé nejvíce chovají ovce, soby, tuleně a mrože.
V Grónsku jsou bohaté zásoby minerálů a dále je zde
mnoho nerostných surovin jako kryolit, grafit, uhlí, ruda,
zinek a olovo. Rozvíjí se zde rovněž turismus. Na ostrově
se mimo jiné nachází největší národní park na světě –
Severogrónský národní park.
Věříme, že jste se o Grónsku dozvěděli nové informace,
které třeba v budoucnosti i využijete, a zejména že nám
zachováte přízeň.
Nela Fricová, 1.H
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Představení studentských firem
CaTrip
Jsme studentská firma, která vznikla na začátku třetího
ročníku. Proč CaTrip? Vysvětlení je jednoduché, protože se
specializujeme na cateringové a zájezdové služby. Naše firma
zajistila už několik akcí. Například Medový den, Asijský den
otevřených dveří, Johnovy Vánoce, Valentýnský den a
Americké žraso. Všechny tyto akce se zdařily, protože jsme
dostali spoustu kladných ohlasů. V blízké době připravujeme
výlet pro malé cestovatele ze základní školy. Na tyto akce se
všichni pilně připravujeme, spolupracujeme spolu a plánujeme
s maximálním nasazením i několik týdnů dopředu. Výdělek
z těchto akcí putuje rovnou do firemní pokladny. Výsledná
zisková částka, bude využita na některou z našich odborných
exkurzí a případně může být využita k nákupu vybavení do
školní kuchyňky.
Tereza Chaloupková, 3.H
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Fusion Limited
Jsme studenty 3. ročníku na Střední odborné škole
v Šumperku a založili jsme si firmu pod názvem Fusion Limited.
Zajišťujeme cateringové služby a výlety pro naše studenty a
děti z okolí. První akci, na kterou jsme chystali některé z našich
dobrot, přesněji MEDOVÝCH dobrot, byl Medový den v areálu
naší školy. Dále jsme se podíleli na Dnu otevřených dveří pro
veřejnost, který byl zaměřen na Asii. Další akcí byl Vánoční den
v Mateřské škole Sluníčko v Šumperku. S dětmi jsme zdobili
perníčky, vytvářeli baňky, tancovalo se a dokonce se i malovalo
na obličej! Pro studenty naší školy jsme připravili odbornou
exkurzi do NH
Congress hotelu
v Olomouci. Jako
předposlední akci
jsme měli Italskou
přestávku,
kde
kromě
klasické
italské
kuchyně
nechyběla
ani
pravá
italská
zmrzlina. Poslední
náš projekt, který plánujeme, je přednáška s názvem „CESTA
ZA ÚSPĚCHEM“. Tyto akce chystáme přibližně 2-3 týdny, kdy
má každý rozdělenou práci, která se poté vyhodnotí. Myslím si,
že náhled do praxe v rámci studentské firmy je velmi cennou
zkušeností.
Simona Langerová, 3.H
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Tvůrčí okénko
Dopis do nebe
Slzy po tváři mi tečou, když píšu dopis pro Tebe,
vložím ho do obálky a pošlu kam? – No přece do nebe.
Přikládám z lásky tři velké pusy chutnající po medu,
jedna je pro Tebe, druhá pro babičku a ta třetí pro dědu.
Ptáš se, proč píšu tenhle dopis do nebíčka?
protože nemůžu být s vámi, a to mě bolí u srdíčka.
Mé oči pláčou, srdce stůně, duše strádá,
chci smět Tě obejmout a říct, jak mám Tě ráda.
Ptám se, proč neexistuje žádný výlet do nebe?
Abych říct Ti mohla, že chci mít vás všechny u sebe.
Přiznávám, že stále nejsem smířená s vaší smrtí,
když připustit si vše snažím, bolest mé srdce nelítostně drtí.
Můžu jen doufat, že víš jak moc jsem Tě milovala,
kdyby Bůh to dovolil svůj život bych Ti darovala.
Schází mi babiččino hubování, schází mi Tvůj smích,
ještě dnes cítím vůni babiččiných dortů a chuť té polevy bílé jako sníh.
Chci vás naposled obejmout, pevně přivinout vás k sobě,
chci říct, jak moc mám ráda vás obě.
V srdcích nás všech zůstáváte žít,
máme vás v myšlenkách a navždy budeme mít.
Ještěže mám možnost psát tento dopis do nebe,
dopis z lásky…. Dopis pro Tebe.
Ale …co mám napsat na obálku, do jakého nebíčka?
už vím, do toho nejkrásnějšího přece… Tam, kde teď žije moje tetička.
N. V., dálkové stadium
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Křížovka
Pyramida 9*5 skrývá v tajence název oblíbené hry.
Inic.
baviče
Izera

Proutěná
nádob

Kytarový
hudební
styl

Místo
pro
umrlce

Plovoucí
plošina

Angl.
titul

Inic.
zpěvačky
Kerndlové

Zkr.
operační
paměti
Velký
ořech
Stát se
odolnější
TAJENKA

Adéla Jarošová, 1. A

Věříme, že jste si dobře početli a budete netrpělivě
očekávat další školní občasník. Své podněty ke zlepšení či
jiné nápady pro další čísla, prosíme, posílejte na e-mail
redakcesos@seznam.cz.
Vaši redaktoři
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