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Novinky ze školy/Aktuality 
- Den Otevřených dveří 
 13. 12. 2014 a 24. 1. 2015  
Zveme všechny zájemce o prohlídku naší školy, která se koná v sobotu 13. prosince 
2014 a 24. ledna. 2015 od 9:00 do 12:00.  
Parkování automobilů je možné i na školním hřišti – vjezd je z Edisonovy ulice. 
 

-Anglické divadlo  
 11. 12. 2014 

 Po výborné loňské zkušenosti jsme ve čtvrtek na naší škole opět přivítali 
mezinárodní divadelní skupinu z Prahy The Bear Educational Theatre hrající v 
anglickém jazyce.  
Herci předvedli našim studentům představení Vražda ve Wimbledonu , ve kterém si 
také dva z nich zahráli roli Ball Girl a Ball Boy. Ostatní studenti se aktivně zapojili do 
vyřešení kriminální zápletky. Už se těšíme se na další představení příští rok.  
 

-EXIT TOUR 
11. 11. 2014 
Letos sice Martin na bílém koni nepřijel a nevyvolal dopravní kalamitu, na SPŠE 
Havířov však i tak úterý 11.11. 2014 znamenalo změnu oproti běžným dnům 
školního roku. Organizace EXIT TOUR totiž pro studenty zorganizovala sérii 
workshopů na nejrůznější témata, která by teenagery mohly zajímat. Celou akci 
navíc odstartoval, a posléze i ukončil, koncert americké kapely SAFE HAVEN, která 
sklidila zasloužené ovace.  
Každá třída během dopoledne absolvovala dva bloky přednášek, na nichž se hravou 
a vtipnou formou dozvídali informace o šikaně i kyberšikaně, o lásce, sexu a nemoci 
AIDS či o problematice drogové závislosti. Největší ohlas zaznamenala beseda s p. 
Thomasem Graumannem, který je jedním z 669 převážně židovských dětí 
zachráněných z ČSR Nicholasem Wintonem těsně před druhou světovou válkou. 
Studenti ocenili jedinečnou možnost blízkého setkání s historií prostřednictvím 
pamětníka, jehož život může být inspirací pro nás všechny.  
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Sportovní Události 

- Přespolní Běh 
 V průběhu celého podzimu se družstvo studentů naší školy účastnilo závodů 

středoškolského poháru v přespolním běhu. Přes městské a okresní kolo se naši 
reprezentanti probojovali až do krajského kola v Opavě, kde v silné konkurenci 
obsasili vynikající druhé místo a Marek Chrascina přesvědčivě vyhrál. Děkujeme 
členům družstva - Marku Chrascinovi, Lukáši Ožanovi, Karlu Pinkasovi, Ondřeji 
Štětinovi, Filipu Gawlasovi, Tomáši Cmorjákovi, Tomáši Byrtusovi a Adamu 
Szymanikovi. 
 

 
- Okresní kolo ve šplhu 
 15. 12. 2014 

 V pondělí 15.12.2014 proběhlo na ZŠ K. Světlé v Havířově okresní kolo ve šplhu. 
Reprezentanti naší školy Daniel Struž, Tomáš Cmorják, Filip Pizúr a David Opravil v 
soutěži jasně zvítězili a Filip Pizúr zvítězil i mezi jednotlivci.  
Blahopřejeme vítězům. 
 

 
 

- Městské kolo v sálové kopané 
 9. 12. 2014 

 V úterý 9. 12. se konalo městské kolo HLSŠ v sálové kopané chlapců. Družstvo naší 
školy ve složení Cileček David (byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje), Kučera 
Adam, Sobek Filip, Novák Kamil, Voříšek Lukáš, Vacek Michal, Harbáček David, 
Cmorják Tomáš, Přeček Daniel, Jurga Filip a Štěpánek Martin vybojovalo v těžké 
konkurenci devíti středních škol vynikající druhé místo.  
Ke skvělému vysledku gratulujeme. 
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Exkurze 2. ročníku  (Polsko: Osvětim, Krakov, Vělička) 

- Dne 20. 11. 2014 jsme se my,třída 2.C společně s ostatními třídami druhých 
ročníků, zúčastnili exkurze, která nám měla přiblížit, jak to asi vypadalo v 
koncentračních a vyhlazovacích táborech v Oswiecimi. 
 
- Když jsme slyšeli ty hrůzy, jak to v takovém táboře probíhalo, běhal nám mráz po 
zádech. 
Představte si, že jídlo v podstatě nedostáváte (průměrná váha v táborech se 
pohybovala kolem 30kg), na WC byste byli v místnosti s dalšími 180 lidmi a na 
vykonání potřeby máte 5 sekund. 
 
- Po prohlídce Oswiecimi, následovala cesta do Krakowa a také dlouho očekávaný 
rozchod ,  ale předtím, prohlídka Královského hradu a katedrály sv. Stanislava a 
Václava. 
 
- Náš celodenní výlet jsme zakončili prohlídkou bývalého solného dolu Wieliczka, 
který má přes 300 km dlouhých chodeb. 
Je samozřejmostí, že jsme to neprošli celé… To bychom tam byli asi dodnes . 
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Zajímavosti 
- Na podzim tohoto roku se konal WINTER DREAM HACK, kde se nejlepší týmy utkaly 
v různých počítačových hrách. 
  
WINTER DREAM HACK 2014 
Letošní zimu se uskutečnil WINTER DREAM HACK, ve kterém se nejlepší 
progamerské týmy utkaly v různých počítačových hrách. 
Jednou z nejsledovanějších her byla Counter strike : Global Offensive. Mezi další 
patří, Dota 2, Hearhtstone. 
Do letošního ročníku CS:GO Championchip se kvalifikovali ti nejlepší, avšak, mohl 
vyhrát jen jeden. Do finále se dostali NiP a LDLC, kde ve strhujícím finále vyhráli 2:1 
LDLC a odnesli si      100 000 $ a věcné ceny. 
Na druhém místě skončil tým NiP a na třetím Virtus.Pro. 
Týmy Epsilon eSport a Titan byly z turnaje diskvalifikovány, za používání bugu a 
cheatu ve hře. 
 
- Grafy o všem možném ve škole (Berte z Nadsázkou) 
 
 
 

Nejvíc okno v 2.C 

1. od tabule 25%

2. od tabule 25%

3. od tabule 25%

4. od tabule 25%

Nejlepší houska v bufetu 

šunková 5%

za 20,- 15%

pikantní 12%

za 23,- 30%

gyros

5 



 
 

Zábava 

Manžel navštíví lékaře a ptá se ho jak dopadly testy 

jeho manželky.Testy jsme provedli ale nějak se nám 

pomíchaly výsledky a nevíme jestli má AIDS nebo 

Alzheimera. Aha a co teď? Mám pro vás jedno 

řešení,zavezte manželku do lesa a nechte ji tam. Pokud 

se vrátí tak bejt váma já už bych s ní nespal. 
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