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Co stálo za 

vznikem časopisu? 

Co stálo za vznikem časopisu? 

Tento první díl vznikl, jako úkol do soutěže WE ARE THE 

BEST – soutěže třídních kolektivů. 

Hlavní iniciátorem byla paní knihovnice – p. Svrčinová, 

která za touto soutěží stojí.  

Náš časopis byl vytvářen převážně v hodinách informatiky, 

vedených paní Ing. Zuzana Paučková a panem Ing. 

Václavem Sedlákem. Za jejich přispěni jsme se v hodinách 

naučili mnoho dovedností, které jsme pak náležitě zúročili.   

 

Pár slov úvodem 

Prosíme, abyste brali v úvahu, že časopis vznikal postupně 

a tedy že některé věci, které byly v době jeho vzniku 

novinkou, již prakticky nemusí být novinkou! Předem se 

omlouváme za případné tiskové chyby či drobné 

nepřesnosti. Doufáme, že Vás náš časopis osloví, potěší a 

také doufáme, že nám dáte vědět také vaše připomínky či 

návrhy, více v sekci feedback na konci časopisu.   
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Co již proběhlo 

Ze světa 

DreamHack1 2014 

Již po 20 se nám představí nejlepší hráči svých oboru v 

počítačových hrách, jako jsou např. (League of Legends, 

Counter-Strike: Global Offensive, Starcraft 2). 

Mezi favority na celkové vítěze DreamHacku patřili (Fnatic, 

NiP a Team Dignitas). 

     

 

Ale kromě sezení a dívání se na největší plátno světa, zde byl 

veletrh her, hardwaru a výpočetní techniky. 

Pokud se vám ani toto nelíbilo, mohli jste se zajít podívat na tamní 

hudební festival se skvělým DJ. 

Pro představu jaká zde byla atmosféra - video přímo od hráčů 

Pro zhlédnutí naskenujte qr kód víše. 

  

                                                           
1
 Turnaj v hraní počítačových her 
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Co již proběhlo 

Ze školy 

Pasování Bažantů  

Dne 31.10 2014 se konalo školní pasování bažantů, kde se 

naši prváci nebo-li bažanti zúčastnili každoročního rituálu, 

kterým si prošel každý z nás. Žáci čtvrtých ročníků jim 

hravou formou nastínili, co je všechno v budoucnu čeká. 

Bažanti museli podstoupit různé úkoly a nástrahy. Ať už se 

jednalo o karaoke, tanec nebo kulinářské pokrmy. Nyní 

nám nezbývá nic jiného, než jim popřát mnoho úspěchů. 

 

 

Dne 30.10 2014 se zúčastnili čtyři studenti z 2. B třídy 

oblastního turnaje v piškvorkách, který se konal na škole 

SPŠE i v Ostravě. Pouze první tři místa postupovali do 

krajského turnaje. Dělali, co se dalo, ale bohužel se umístili 

na 5. místě, čímž nepostoupili. Také je napadlo, že by se 

mohlo uskutečnit školní turnaj v piškvorkách a ten byl 

prezentoval naší školu v příštím oblastním turnaji. 

  



 

  
NEPRODEJNÉ str. 4 

Exkurze do Polska 

Naše škole opět pořádala naučnou exkurzi do koncentračního 

tábora v Osvětimi a Březince, do Krakova a do solných jeskyní ve 

Věličce. 

Osvětim 

Myslím, že tato 

exkurze nás všechny 

chytla za srdíčko. 

Ihned po příjezdu 

jsme se rozdělili na 

dvě skupiny, každá 

dostala svého 

průvodce polského původu, jejich Čeština byla velmi 

obstojná. Jako první jsme prošli několik budov určených k 

pobytu vězňů, byly zde vystaveny nejen jejich cely, ale i 

osobní věci jako například kufry, brýle nebo vlasy. Exkurzi 

tohoto tábora jsme ukončili prohlídkou plynových komor. 

Poté nás autobus zavezl do nedaleké Březinky. 
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Exkurze do Polska 
 

Krakow  

Náladu jsme si po krátké cestě spravili krátkým pobytem v 

Krakowě. Jako první jsme si zvenčí prohlídli Wawel po 

čemž následovala krátká procházka po centru města. 

Vělička 

Po přibližně dvou hodinách strávených v Krakově jsme se 

autobusem přesunuli do několik kilometrů vzdálené 

Věličky, města slavného pro těžbu soli. Cesta to byla velice 

namáhavá, nejprve jsme museli sejít asi 666 schodů a poté 

několik kilometrů podzemních chodeb. Tam jsme se také 

dozvěděli mnoho zajímavostí o těžbě soli ve středověku.   

Městské kolo v odbíjené 

 

Na začátku listopadu pořádala naše škola městské kolo v 

odbíjené chlapců.  

Družstvo naší školy nemělo svůj den a mezi pěti družstvy 

havířovských škol obsadilo páté místo.  
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EXIT TOUR2 

V úterý 11. 11. 2014 

naší školu navštívila 

organizace EXIT 

TOUR, ráno akci 

začala americká 

kapela SAFE 

HAVEN, která si 

připravila pár písní ze 

svého repertoáru a 

také zahrála pár cizích písní, kterými upoutala pozornost 

mnoha studentů a připravila je na následující workshopy, 

ty probíhaly ve dvou blocích a každá třída se účastnila 

jiných témat, jako například Sex a vztahy, Šikana, Drogy,  

Fusion, ale také Dvakrát 

zachráněné dítě, workshopy 

mnoho studentů zaujaly a byly 

velice přínosné. Celou akci posléze 

opět ukončila kapela SAFE 

HAVEN, která sklidila zasloužené 

ovace. 

  

                                                           
2
 K Ř E S Ť A N S K Á  A K A D E M I E  M L A D Ý C H  
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Přednáška        

Dvakrát zachráněné dítě 

Dne 11. 11. 2014 v  rámci EXIT Tour nás navštívil Tomáš 

Graumann, jedno z Wintonových dětí, se svou přednáškou o tom, 

jak byl zachráněn před nastupující nacistickou vládou. Tomáš 

Graumann se narodil v roce 1931 do židovské sekulární rodiny. 

„Rodiče ale svou víru nijak nepraktikovali“, vysvětluje Graumann. 

Po rozvodu jejich rodičů vyrůstal s matkou a nevlastním otcem na 

zámku v Těšanech u Brna. V roce 1938 je navštívila teta z Vídně 

„Čekala na emigrační doklady. Naléhala na mé rodiče, abychom 

odjeli také. Dostali jsme povolení. Ale rodiče nechtěli 

Československo opustit. Nikdo netušil, jaké nám hrozí nebezpečí" 

Zanedlouho zažil útok Němců na Židy, popisoval, když do Těšan 

přijel bojový tank přímo před zámek, ve kterém bydleli. „V tu dobu 

s námi bydlel německý důstojník, rodiče s ním nemohli diskutovat, 

co s námi bude“ popisuje Graumann. 2. 8. 1939 ho matka posadila 

do posledního vlaku, který mohl díky úsilí Nicholase Wintona vyvézt 

židovské děti z obsazeného Československa, se slovy „Za dva 

měsíce Hitler bude pryč a ty se budeš moct vrátit domů“.  Jeho 

malý bratr měl jet s ním, ale protože měl horečku, zůstal doma a 

čekal na další vlak, který měl jet příští měsíc, bohužel se tak 

nestalo. Tomáš Graumann se tak dostal do Skotska „Tamní církev 

zřídila domov pro židovské děti a ve svém časopise uveřejnila 

inzerát k jejich adopci. Získal jsem nový domov, ale neuměl jsem 

anglicky, brzy jsem však novou řeč začal zvládat," vzpomíná. 

Vystudoval zdravotní a biblickou školu. Na Filipínách poznal svou 

ženu. Přestěhoval se s ní do Ameriky. Adoptovali dvě děti, další dvě 

se jim narodili. V roce 1993 se vrátil do České republiky. 
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Divadlo 

Naše škola chodí pravidelně každý rok do Těšínského 

divadla. Dne 2. 11. 2014 jsme byly na hře zvané Penzion 

pro svobodné pány. 

Hra se odehrává převážně v 

jednom na prvním pohled 

normálním Anglickém penzionu. 

V tomhle penzionu jsou 

zakázány dámské návštěvy, 

avšak jednoho krásného dne 

jeden mladík, který pracuje v bance toto pravidlo poruší a 

do penzionu si potají přivede dámskou společnost. Ti spolu 

stráví noc a brzo ráno se mladík probudí a snaží se dámě 

vysvětlit, že už by měla jít, protože se jeho spolubydlící 

vrátí z plesu a nechtěl, aby ji zahlídnul. Dáma se jen tak 

odehnat nedala. Pořád něco vymýšlela. Prvně chtěla ještě 

spát, poté chtěla snídat, umýt se a zase si lehnout. To vše 

ovšem nebylo jen tak. Když už se zdálo, že dáma bude na 

odchodu, tak si vymyslela ztrátu kabelky. Samozřejmě pro 

své účely. Jejím cílem nebylo nic jiného než muže obelstít 

a dostat z něho peníze a to se jí taky na konci hry povedlo. 

Jedná se o divadelní adaptaci českého filmu, který byl 

divadelní adaptací Irské divadelní hry. 

 

http://www.tdivadlo.cz/
http://www.tdivadlo.cz/
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Herni novinky 

 

 

 

 

 

Po dvou letech přichází v pořadí již pátý datadisk pro krále MMO 

her s podtitulem Warlords of Draenor. Hra se odehrává 

v alternativním světě, kdy se Garrosh Hellscream po jeho pádu 

přesune do reality před Dark Portal, kde zastaví Orky před pití 

démonické krve. Outland tedy neexistuje a místo něj je pořád 

Draenor, tedy domov Orků před invazí na Azeroth. Maximální level 

se posunul na 100, přibyl vlastní garrison (panství, za hordu vlastní 

opevnění), Draenor spolu s drsnou Iron Horde, mnoho nových 

dungeonů, které budou samozřejmě přibývat. Mezi recenzenty 

sklízí jeden úspěch za druhým a mnozí tento datadisk nazývají jako 

návrat krále MMO, což bude taky důvod, proč WoW má 10. mil 

hráčů, jako za doby slavného The Burning Crusade. 

 

Verdikt: Skvělý datadisk, který posouvá limity WoWka opět dále a 

vrací mu jeho mírně zašlou slávu. Na další dva roky král MMO.  
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Herni novinky 

 

Nejnovější díl již rozsáhlé série, Assassin‘s Creed s podtitulem 

Unity se odehrává v prostředí revoluční Paříže, inu, v praxi jde o 

osobní pouť hlavního hrdiny Arna Doriana, kterého nejvíce zajímá 

jeho láska z dětství, Élise de la Serre. Hra se odpoutala od 

„námořního“ dílu Black Flag a mnohým příznivcům tímto udělala 

radost. Každopádně přinesla s sebou mnoho technických problémů 

jak v ovládání, tak v souboji v interiérech, kde Vám může zlobivá 

kamera zaclánět ve výhledu a tak můžete mít problém 

s protiútokem, protože si ani nevšimnete, že někdo útočí. Nesmíme 

ale zapomenout na co-op mise, které si můžete zahrát  až se 

čtyřmi přáteli a pokusit se naplánovat perfektní atentát. 

 

Verdikt: Hra s překrásným prostředím, úžasným 

příběhem, zmařená technickými problémy a optimalizací. 
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 Herni novinky 

 

 

Po předchozím úspěchu Far Cry 3 se Ubisoft rozhodl vydat další díl 

této série s pořadovým číslem 4. Příběh začíná úmrtím vaší matky a 

její posledním přáním aby byl její popel přivezen zpátky do do 

Kyratu. Hlavní hrdina hry je Ajay Ghale, který je po transportu do 

Kyratu zajat hlavním antihrdinou Paganem Minem. Hra nabízí 

otevřený svět plný nepřátelských osad, nebezpečného prostředí 

sněžných hor a jeho údolím, divokými zvířaty, mnoho zbraní, 

nepřátel a rogalo, jako ve všech ostatních dílech. Úkol hry je stejný 

jako ve třetím dílu: zbavit oblast tyranie hlavního záporáka.  

 

 

Verdikt: Vydařené pokračování s nádherným otevřeným světem, 

které ale nepřináší mnoho nového. 
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IT novinky 

Internetové statistiky 

Český statistický úřad vydal publikaci o české internetové populaci. 

Z ní vyšlo několik hlavních bodů: 

 Počítač má 72% populace. 

 Počet notebooků (52%) je prakticky stejný jako počet 

osobních PC (45%). 

 Nejvyužívanější službou internetu je e-mail, zpravodajství a 

sociální sítě. 

 Přes internet nakoupilo v uplynulých 12 měsících 39% procent 

čechů, nejčastěji jde o oblečení a kosmetiku. 

 Prostřednictvím mobilního telefonu přistupuje k internetu 30% 

čechů. 

 Internetová úložiště, jako Dropbox, Google Drive zatím využívá 

jen 15% populace.  
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IT novinky 

Nová verze Androidu 

Po roce čekání spatřil v 

listopadu světlo světa Android 

5.0, Lollipop. Tato nová verze 

všem známého operačního 

systému pro mobilní telefony 

přináší mnoho novinek a nový 

design Material. Mezi hlavní 

nové funkce, patří podpora 

Android TV a Android Wear, 

dále také notifikace na 

uzamykací obrazovce, zvýšená 

výdrž baterie, podpora 

přehrávání zvuku i na 5.1 a 7.1 

repro soustavách, možnost více 

uživatelů na jednom zařízení a 

celkově zlepšené zabezpečení 

systému.  Android 5.0 uvidíme 

první na zařízeních ze série 

Nexus a bude záležet na 

jednotlivých výrobcích, jak 

rychle jej implementují pro svá 

zařízení. 
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Knihovna 

Nízký zájem 

Je to až podivuhodné, jak nízký zájem projevují studenti o 

knihovnu, z velké části je však tvořen nevědomostí! 

Proto bychom se chtěli v tomto příspěvku zmínit o mnoha 

možnostech, které nabízí. 

Knihovna obsahuje velké 

množství kvalitních knih, 

které mohou výrazně 

napomoci při výuce, ale i 

při osobním studiu, 

mnoho knih obsahuje 

také sbírka krásná 

literatura, včetně mnoha 

výtisků knih které jsou 

vhodné i k maturitní zkoušce. 

Velkou část tvoří odborná literatura. Neopomenutelnou 

součástí je také velký výběr moderních časopisů v čele s 

časopisem Computer, Amatérské Radio a jiné.  
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Knihovna 

Výhody 

Velkou výhodou je možnost přístupu na internet a také 

systém meziknihovních výpůjček, skrze něž je možné si 

zapůjčit prakticky 

jakoukoli knihu, která se 

nachází v některé z 

knihoven v ČR. Na závěr 

je nutné podotknout, že 

tato místnost je také 

velmi vhodná na učení, 

obzvláště při rušných 

přestávkách, klidu nabízí dostatek klidu a ticha. 

Žáci mohou využít možnosti výpůjčky učebnic, jak na celý 

školní rok tak třeba i pouze na určitou 

vyučovací hodinu v případě, že si 

zapomenou některou z učebnic.  

V případě zájmu o další informace 

naskenujte qr kód nebo navštivte sekci 

internetové stránky naší školy: 

http://www.sselek-

havirov.cz/index.php?stranka=knihovna 
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Zajímavosti vědy a 

techniky DÍL 1.3  

 

Robotika  

Fenoménem dnešní doby jsou tzv. „smart“ neboli chytré 

zařízení různých typů velikostí a účelu. Jejich společným 

jmenovatelem je, že jsou to zařízení zjednodušující a 

zpříjemňující život. Jedny z prvních takovýchto zařízení 

byly roboti. 

 

To, co vše se dnes bude skrývat pod slovem ROBOT, si 

jistě nedokázal představit ani Karel Čapek při sepisování 

románu R.U.R. 

V tomto seriálu se pokusíme přiblížit, co vše předcházelo 

dnešní moderní technice. 

  

                                                           
3 Použité webové stránky: 
http://programujte.com/clanek/2006022101-robotika-i/ 
https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=64254 
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_robots http://en.wikipedia.org/wiki/Robot 
http://www.elektroprumysl.cz/automatizace-rizeni-a-regulace/robotika-od-historie-
po-soucasnost-3 
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Zajímavosti vědy a 

techniky DÍL 1.  

Vzhůru za zařízeními ulehčujícími práci! 

V tomto dílu se budou zabývat úplným provopočátkem 

robotiky. 

Jak definovali robota spisovatelé: 

V roce 1942 byl americkým spisovatelem Isaacem 

Asimovem poprvé použito slovo „robotika“, které bylo 

definováno v knize Hra na honěnou (anglicky Runaround). 

Z této knihy vyplývají tři základní zákony robotiky, později 

je doplněna o čtvrtý: 

1. „Robot nesmí za žádných okolností ublížit člověku 

nebo svou (ne)činností dopustit, aby člověku bylo ublíženo. 

2. Robot musí uposlechnout příkazů člověka, kromě 

případů, kdy jsou tyto příkazy v rozporu s prvním 

zákonem. 

3. Robot musí chránit sám sebe před zničením, kromě 

případů, kdy je tato ochrana 

v rozporu s prvním nebo druhým zákonem.“ 
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"android" od švýcarských 

mistrů  

Piera a Henry Drozů 

 

Zajímavosti vědy a 

techniky DÍL 1.  

4. O 43 let později byl v románu Roboti a impérium byl 

dodatečně definován ještě nultý zákon robotiky: 

Ochrana lidstva jako takového je nadřazená 

ochraně jednotlivce. 

Prvotním záměrem bylo zjednodušení práce 

Již odedávna se lidé snažili práci 

všemožně ulehčit, vymýšleli různé 

způsoby přemisťování těžkých 

objektů, jako například v Egyptě, 

stroje, které by pomohli v těžké 

práci v dolech nebo např. na polích.  

Snaha o automatické vykonávání 

práce vedla většinou ke 

konstrukci automatických 

zařízení, které se ani zdaleka 

člověku nepodobaly.  

Později se však začly zdokonalovat. Ukázky pár prvních 

robotů, kteří se již začínali podobat člověku.  
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RC modely 

Rádiem řízený model je zmenšenina 

(napodobenina) dopravního prostředku, např. lodi, která je 

pohyblivá a nezávislá a je ovládána rádiovým signálem na 

dálku. 

Ovládání modelu se skládá z vysílače - ovladače a 

přijímače - ten přijímá signál v modelu. 

Pomocí serv, elektromotorů (nebo spalovacích motorů) a 

další elektroniky se model rozpohybuje a bude poslouchat 

příkazy z vysílače. 

Systém přenosu informace z vysílače do přijímače je 

podobný jako u rozhlasového vysílání, či u modernějších 

RC souprav podobně jako přenos internetu. 

Nosný kmitočet určuje frekvenci systému. 

 

27 MHz pro většinou jednodušší modely a 

hračky 

35 MHz pro letecké modely 

40 MHz pro lodě i pozemní vozidla 
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RC modely 

Tyto frekvence jsou však již zastaralé, v současné době se 

využívají hlavně soupravy 

pracující v pásmu 2,4 GHz tedy 

ve stejném pásmu jako např. Wi-Fi. 

Každé pásmo se dále dělí na 

„jemnější části“ nazývané kanály. 

Problém nastává při současném 

používání více RC - modelů. Proto jsou tyto kanály důležité 

při provozování více modelů na jednom místě. 

Kroužky ve škole 

Řídící technika 

Jak jistě víte, na škole máme spoustu kroužku, 

k nejzajímavějším kroužkům patří například kroužek 

řídicích technologii, který bývá pravidelně každou středu a 

pro pokročilé ve čtvrtek.  

Dovíte se zde spoustu věcí ohledně řídicích systémů a 

naučíte se zde něco navíc než v hodinách praxe.  

V tomto kroužku budete využívat k zapojování více druhů 

řídících systémů například Amini2D. 

 Vyzkoušíte si několik zajímavých praktických úloh jako 

například lis, přechod pro chodce a mnoho dalšího.  
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Kroužky ve škole 

Zájmové kroužky: 

 Pondělí: Kopaná Mgr. Radana Čechová 

 Úterý: Košíková Mgr. Stanislav Michejda 

 Čtvrtek: Florbal Mgr. Karla Komárová  

Odborné kroužky:               

 Řídící technika (Amit – ostatní) 

středa, čtvrtek Ing. Václav Sedlák 

 Pneumatika a elektro-pneumatika 

úterý Ing. Pavel Urban 

 Windows Server 

čtvrtek Ing. Petr Madecki 

Kdy zvoní? 

Pro všechny, kterým se ještě časy zvonění nevryly hluboko 

do paměti. :-) 

 

0 
7:05-
7:50 

1 
7:55-
8:40 

2 
8:45-
9:30 

3 
9:40-
10:25 

4 
10:35-
11:20 

5 
11:40-
12:25 

6 
12:30-
13:15 

7 
13:20-
14:05 

8 
14:10-
14:55 
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Sekce Feedback 

 

Na závěr bychom Vám chtěli představit sekci feedback tato 

sekce je vyhrazena Vám - žákům i učitelům ale i rodičům a 

veřejnosti. Je určena k vaší zpětné vazbě, což znamená, že 

zde můžete (při podržení určitých pravidel - viz. níže) 

vyjádřit vaše přání, projevit nesouhlas, pochvalu, 

návrh, nápad. Zkrátka se konstruktivně vyjádřit na různá 

témata, k určitým skutečnostem nebo věci týkající se jak 

tohoto školního časopisu, tak také školy a školních aktivit. 

K zveřejnění vašeho příspěvku do školního časopisu 

musíte dodržet tyto PRAVIDLA a zároveň se musíte řídit 

dle platných zákonů ČR.: 

1. Nesmí urážet či poškozovat jakoukoli osobu ani 
společnosti či subjekt. 

2. Musí být konstruktivní, nesmí tedy obsahovat žádné 
nepravdivé či zkreslené skutečnosti. 

3. Nesmí se v něm vyskytovat žádné vulgarismy, nebo 
nevhodné výrazy. 

4. Musí být zaslán elektronickou poštou na adresu 
feedback.casopis.spsehavirov@gmail.com, případně 
podám v písemné formě na sekretariát SPŠE Havířov, 
minimálně tři dny před stanoveným termínem 
uzávěrky. 
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Sekce Feedback 

 

5. Nesmí být zaslán anonymně – musí obsahovat jméno a 
příjmení skutečného autora, v případě emailu musí být 
v předmětu uvedeny údaje ve tvaru: 
|DŮVOD_EMAILU-POMER-JMÉNO_PŘÍJMENÍ| , kde 
DŮVOD EMAILU bude např.: návrh, nápad apod., 
POMĚR bude váš poměr ke škole, např. žák, rodič 
žáka, veřejnost atp., JMÉNO PŘÍJMENÍ pro uvedení 
vašeho skutečného jména a příjmení, včetně titulu 
v případě, že jej vlastníte. 
 

6. V případě nesouhlasu, nápadu či návrhu je nutno uvést 

i váš návrh nebo nástin řešení či případnou možnou 

realizaci.  

Redakce si vyhrazuje právo nezveřejnit v časopise 

váš příspěvek při nedodržení kteréhokoli s výše 

uvedených pravidlech a platných zákonů ČR. 
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Něco pro zábavu: 

Křížovka 

 


