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 Úspěch nepřijde za námi, musíme se za ním vydat a získat ho.  

 

-Marva Collinsová  

Vážení učitelé a žáci školy, 

 

Právě otáčíte stránky letošního druhého čísla školního 

časopisu. Uplynulo sice pouze necelého půl roku, ale žáci 

naší školy již stihli dosáhnout nemalých úspěchů a získat 

spoustu ocenění. Že se nejedná o malé úspěchy nasvěd-

čuje fakt, že se těchto akcí účastnil velký počet žáků, kte-

ré naši studenti dokázali porazit. Například Eliška Höfe-

rová (4.C), dosáhla mimořádného úspěchu. Přes silnou 

konkurenci se umístila na prvním místě v soutěži Office 

2014. Ale už vás nebudeme napínat a necháme vás vy-

chutnat si stránky našeho časopisu. 

 

Celá redakce školního časopisu vám přeje  

Veselé Vánoce a šťastný nový rok. 
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Prezentační kongres 

Napsal: Bernard Iwan  

Dne 25.11.2014 se od 7 hodin v ostravském hotelu Imperial konal prezentační kon-

gres na téma „Drogy a protidrogová prevence.“ Na Kongres byla vyslána menší výpra-

va z naší školy. Čtyři studenti – Radim Homa, Bernard Iwan, Dominik Radulay a Tomáš 

Solka, pod vedením p. Szpandrzykové soutěžili a také bedlivě naslouchali každé pre-

zentaci ostatních účastníků. 

 Tak jako minulé ročníky, i tento, nás návštěvou poctili významní hosté: náměstek 

primátora ostravy, náměstek ministra vnitra, plk. Radim Homa z protidrogového oddílu 

policie ČR, předseda Severočeských Dolů, bez jehož finanční výpomoci by se kongres 

nemohl konat a také další osobnosti. V průběhu celého kongresu jsme se mohli dozvě-

dět o drogách a jejich prevenci, proč jsou tak hojně využívány jako prostředek 

k útěkům od reality, zda patří za volant či jsou přínosné pro lidskou společnost. Nebylo 

to pouze o drogách. Celý kongres byl rozdělen do dvou bloků, součástí prvního z nichž 

byl i coffee break, a mezi bloky nás čekal i výborný oběd v hotelové restauraci. 

 V průběhu prvního bloku dvojice Radim Homa a Bernard Iwan prezentovala téma 

„Drogy jako útěk od reality“, v druhém Tomáš Solka a Dominik Radulay přednášeli na 

téma „Drogy a jejich legalizace“. Náplní tohoto druhého bloku byl také film v režii Poli-

cie ČR o protidrogové prevenci. Když všechno dosáhlo svého konce, čekala nás sladká 

třešnička na závěr. Kromě odnesených vědomostí na téma drog a jejich prevence se 

nám totiž dostalo i menšího finančního obnosu za dobře provedenou práci. 
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Legalizace Drog 

Napsal: Tomáš Solka  

Legalizace drog, ANO, NE MOŽNÁ? 

V následujících odstavcích si můžete udělat svůj vlastní obrázek, jestli jsou legální lát-

ky škodlivé či nikoli. A naopak. 

 

Proč legalizace drog? 

Kdyby se zlegalizovaly omamné látky, jejich kvalita by stoupla a jejich cena by výrazně 

klesla. Navíc by klesla i kriminalita, samozřejmě díky úbytku tržeb narkomafií. Jejich 

konkurenty by se rázem stal téměř každý. Vezměme si do hledáčku marihuanu a ta-

bák. Obě dvě látky jsou si podobné. Obě se pěstují, dají se stejně konzumovat, ale 

pouze tabák je legální a přesto se trafikanti navzájem nestřílí. Legalizací by narkomafii 

narostla konkurence,tak  jako  například u tabáku nebo alkoholu. Nebudou mít šanci 

zastavit celý globalizovaný trh. 

 

Jak by to mohlo ovlivnit společnost? 

S omamnými látkami je spojeno hodně zločinu. Toho by díky legalizaci významně uby-

lo. V Americe zločiny, které mají cokoliv společného s jakoukoli drogou představují ko-

lem 90% celkové míry kriminality. V Česku taková statistika neexistuje, ale typickým 

příkladem jsou narkomani, kteří kradou, aby měli na narkotika. Díky větší konkurenci a 

taky nižší cenně by krádeží výrazně ubylo. 

Uvedeme si příklad  prohibici v USA. 

Před zavedením prohibice nebyla distribuce alkoholu spojena s organizovaným zloči-

nem. Po zavedení prohibice se to okamžitě změnilo a začaly se páchat zločiny, ke kte-

rým by jinak vůbec nedošlo. Po zrušení prohibice kriminalita poklesla. 

 

Co jsou to drogy? 

Slovo droga má více významů. Jeho doslovný překlad je žízeň, jiný původ je ze slova 

Durana z arabštiny, což značí lék. Světová zdravotnická organizace označila za drogu 

všechny látky, které mají schopnost změnit jednu nebo více funkcí organismu. Drogy 

se rozdělují podle kritérií : jedná-li se o společenskou přijatelnost, riziko užívání, které 

způsobuje svému uživateli, o původ samotné drogy nebo o účinky, které je látka způ-

sobilá vyvolat. Přesto mají jedno společné -  závislost. 

 

 



4. strana 

 

 

Napsal: Tomáš Solka  

Jak dělíme drogy? 

Mezi legální drogy patří  nikotin, alkohol, kofein nebo i toluen. V případě toluenu jde 

chemicky o methylbenzen a je zneužíván pro jeho toxické výpary, které se inhalují. Na-

vozuje stav podobný opilosti, euforie a je charakterizován vrávoravou chůzí, či ne-

schopností rozumného uvažování. A mezi nelegální, a to také  České Republice, patří 

marihuana, pervitin, kokain a heroin. 

Drogy se dělí také na měkké a tvrdé . Mezi měkké patří nenávykové látky a mezi tvrdé 

patří návykové látky. Ale podle  mého osobního názoru je alkohol i tabák zařazen ne-

správně, protože notorický alkoholik je stejně a možná i více náchylný na závislost al-

koholu jako jiný na pervitin. 

Mezi základní a společností akcepovatelné drogy alkohol samozřejmě patří. Z lékař-

ského pohledu můžeme říci, že alkohol „zpočátku působí jako stimulant, zatímco poz-

ději jako sedativum. ... Pocit příjemné intoxikace se patrně dá zčásti připsat tomu, že 

alkohol v mozku stimuluje i opoidní receptory – tytéž receptory, na něž přímo a s větší 

razancí působí heroin.“  

Konopí 

„V Indii ale i v Arabském světě se po tisíce let kouřily konopí setého. Tehdy se kouřily 

sušené listy, palice květů nebo lepkavá konopná pryskyřice (hašiš) Ty se však dají ne-

jen kouřit, ale rovněž užít a konzumovat v různých kuchyňských úpravách. V hindském 

náboženství hraje marihuana rituální úlohu, zatímco v arabských zemích do jisté míry 

nahrazovala alkohol. A to z toho důvodu, že Korán zakazuje alkohol, ale o marihuaně 

tam není zmínka. Marihuana jsou sušené samičí květy rostliny konopí indického, resp. 

sušené listy a paličky konopí, které mají obsah více než 0,3 % THC. Tyto květy se po-

sléze zneužívají pro rekreační účely, ale existuje široká škála možností jejich využití pro 

vědu a výzkum.  
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Legalizace marihuany  

 

Proč ano?  

• psychická závislost je pouze v případě dlouhodobého užívání vyšších dávek  

• poskytuje možnosti lékařského využití u řady chorob (přičemž u některých chorob  

    z medicínského hlediska marihuana neléčí, ale spíše ulehčuje průběh nemoci)  

• marihuana není přestupní stanicí k tvrdým drogám  

• užívání marihuany je méně škodlivé než kouření cigaret či požívání alkoholu  

• každý má právo rozhodnout se sám, zda-li bude kouřit marihuanu či nikoliv  

• pro legalizaci může být stanoven věkový limit, podobně jako je tomu u alkohol 

    nebo cigaret  

• kouření marihuany je součástí životního stylu některých subkultur, příslušenství                 

vnich je  

otázkou osobní preference každého člověka  

• podle průzkumu marihuanu vyzkoušela více jak polovina lidí do 30 let, často bývá 

uváděn argument, že jen proto, že se jedná o zakázanou věc  

 

Proč ne?  

• marihuana jako startovací droga  

• újmy vyvolané marihuanou byly vědecky prokázány, často existují jiné léky které se 

mohou použít místo konopí  

• marihuana je vysoce návyková  

• legalizace dá špatný signál mládeži a povede to k většímu užívání konopí k rekreač-

ním  

účelům mezi dospívajícími  

• marihuana není pro pacienty potřeba, když se dají sehnat její syntetické náhražky s 

podobnými účinky  

• požití marihuany uvolňuje člověka krátkodobě a při dlouhodobějším užívání jsou  

pozorovány příznaky úniku z reality a poté silné návykovosti  

• i Holandsko, které jako první legalizovalo za určitých podmínek prodej a konzumaci  

marihuany, svoji politiku na základě negativních zkušeností zostřilo  

 

Napsal: Tomáš Solka  
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Tabák 

V tabákových listech je obsažen alkaloid nikotin, kvůli kterému se tabák užívá vdechová-

ním ve formě cigaret, doutníků a různých dýmek. Do Evropy se tabák dostal z Ameriky.   

Z hlediska hospodářského hodnotíme tabák jako důležitou surovinu pro průmyslové 

zpracování. Tabák poskytuje průmyslu nejen listy, ale i semena a stvoly. Tabákové listy 

jsou především surovinou pro tabákový průmysl, ale jsou zároveň důležitou surovinou 

pro chemický průmysl. Z listů se vyrábí nikotin, anabasin, kyselina jablečná, kyselina ci-

trónová a chlorofyl. Tyto výrobky se mohou vyrábět z různých tabákových odpadů nebo z 

celých listů speciálně pěstovaných odrůd. Jedna cigareta obsahuje asi 8–10  miligramů 

nikotinu, většina z tohoto množství se však do těla nedostane a shoří (do těla se tak do-

stane asi 1 mg nikotinu). Další možností je kouření tabáku plněného do dýmek. Stinnou 

stránkou užívání nikotinu prostřednictvím kouření je především skutečnost, že cigareto-

vý kouř obsahuje více než 4000 dalších chemických látek, z nichž je mnoho jedovatých 

či dokonce rakovinotvorných. 

Při kouření se nikotin uvolňuje do kouře a vstřebává  se např. skrz sliznici v ústech, nose 

či skrz stěnu plicních sklípků. Vyvolává stav relaxace a stimuluje myšlení a pozornost. 

Dále však svými efekty vyvolává extrémně silnou závislost(považuje se za jednu z nejná-

vykovějších látek vůbec). Váže se i na receptory ve vegetativním nervovém systému, kte-

rý řídí vnitřní orgány. Zde vyvolává zvýšenou aktivitu trávícího traktu: vzestup produkce 

slin a trávících šťáv a vzestup aktivity hladké svaloviny. V první fázi působí nikotin stimu-

lačně a pak přechází do fáze mírného útlumu. Nikotin dále zvyšuje krevní tlak, zrychluje 

činnost srdce, stahuje cévy, zvyšuje obsah mastných kyselin v krvi, blokuje syntézu es-

trogenu, stoupá produkce potu a může dojít ke stažení zornic. Při dlouhodobějším užívá-

ní dochází k posílení syntézy endorfinů, avšak  za cenu vzniku závislosti). 

 Nikotin je vysoce návyková psychoaktivní látka vznik závislosti je u tabáku podobný jako 

u heroinu a kokainu. Závislost na nikotinu je stav, který nutí člověka kouřit i přes částeč-

né znalosti zdravotních následků a při nezdařeném úsilí přestat, nejde o nedostatek vů-

le nebo o poruchu osobnosti, ale o progresivní, chronické a recidivující onemocnění. Při 

dlouhodobém užívání vzniká na nikotin i fyzická závislost. Nejvážnější zdravotní rizika 

nejsou spojena s nikotinem, nýbrž s ostatními látkami, které tabák či cigaretový kouř 

obsahují. Z nejvážnějších jsou to recidivující záněty horních cest dýchacích a zhoubné 

nádory, především rakovina plic. Následky dlouhodobého užívání tabáku se projevují v 

podstatě v celém těle. Mohlo by se zdát, že nikotin je při kouření cigaret to nejškodlivěj-

ší. To je ale omyl, protože nikotin pouze vyvolává závislost a příčinou úmrtí na kouření 

jsou především dehty. 

 

Napsal: Tomáš Solka  
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Kokain 

Kokain je droga vyráběná z listů koky. Poprvé tuto látku izoloval v roce 1860  

německý chemik Albert Niemann. Záměr člověka s touto novou látkou byl zprvu čistě  

lékařského charakteru. Poprvé byla použita jako lokální anestetikum pro náročné ope-

race  

chrupu a očí. Kokain bylo první vhodné farmaceutikum pro tyto náročné zákroky. Dále 

se tato látka užívala jako lék proti mnoha nemocem. Mezi velké zastánce patřil mimo 

jiné i Sigmund Freud. Kokain se začal rovněž užívat i rekreačně. Např. původní recep-

tura nápoje Coca-Cola obsahovala výtažek z listů koky. Tehdy na trhu člověk mohl rov-

něž naleznout různé druhy kokového vína a dále pastilky s výtažkem z  koky určené 

pro pěvce od společnosti Merck. Díky těmto výtažkům byli obdařeni pěvci „stříbřitou 

barvou“ zpěvu. 

Kokain se rovněž užíval jako alternativa pro léčbu závislostí na opiu. Avšak během  

krátké chvíle bylo jasné, že i kokain je vysoce návykový. A že  v dobrém úmyslu pouze  

tzv. „vytloukali klín klínem.. Poté z drogové scény téměř zmizel. Opět se objevil až ve 

druhé polovině 20. století a pouze jako rekreační droga. 

 

Kofein 

Jedná se o nejrozšířenější stimulant na světě, který je obsažen v kávě, čaji nebo kolo-

vých nápojích. „Kofein v mozku působí jako antagonista receptorů pro neurotransmi-

ter adenosin – tyto receptory pomáhají regulovat uvolňování několika dalších neuro-

transmiterů. Jedno z vysvětlení stimulačního účinku kofeinu je založené na tom, že 

tato droga blokuje tlumivý efekt adenosinu a naopak podporuje tvorbu acetylcholinu a 

dopaminu – látek, které povzbuzují mozkovou činnost.“ Jedná se o poměrně mírný a 

neškodný stimulant, který je  

v dnešní době nejrozšířenější na světě. Ovšem i tato látka obsažená v čaji či kávě je 

způsobilá, v závislosti na vyšší míře konzumace a době jejího užívání, přivodit účinky 

závislosti i závislost samotnou.  

 

Napsal: Tomáš Solka  
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Černá louka, nábory a DOD  

Napsal: Petr Čierný  

Ve dnech 29. a 30. listopadu se na výstavišti Černá louka  uskutečnil již 21. ročník vý-

stavy Učeň, středoškolák, vysokoškolák. Výstava byla určena hlavně žákům devátých 

tříd,ale také studentům připravujících se na výběr vysoké školy. Zúčastnily se desítky 

škol, které rozdávaly letáčky a podávaly informace o svých oborech. Součásti progra-

mu byly přednášky a vystoupení studentů středních škol. Kromě těch z  Ostravy  se na 

výstavě prezentovaly také školy z jiných částí země. Naše škola tam samozřejmě ne-

mohla chybět. Naši studenti  prezentovali obory vyučovanése u nás na škole, povídali 

si s rodiči a budoucími středoškoláky, odpovídali na všechny zajímavé dotazy a předvá-

děli IP telefoii. Dostali jsme větší stánek než v minulých letech, takže jsme měli více 

prostoru na ještě lepší prezentaci než obvykle. Souběžně s výstavou probíhala pracov-

ní výstava PRO JOB, kde firmy prezentovaly svá pracovní místa a nabízely rekvalifikač-

ní kurzy. 

Den otevřených dveří 

V pátek 7. a v sobotu 8. listopadu se na naší škole konal den otevřených dveří, Kam 

se přišly podívat desítky nadšených studentů. Rodiče a budoucí středoškoláky prová-

zeli naši studenti po škole a představovali jim vybavení a učebny. V mnoha učebnách 

byli učitelé a představovali předměty, které se u nás vyučují jako například operační 

systémy, aplikační software, počítačové a datové sítě, praxi a programování. Také si 

povídali o cisco certifikátech Rodiče nejvíce zajímal rozdíl mezi oběma obory, co se u 

nás vyučuje za jazyky, na jaké úrovni je u nás matematika, jaké je uplatnění studentů 

v budoucím zaměstnání, kdy budou příjmací zkoušky a co je čeká u maturitní zkoušky. 

Na konci prohlídky si rodiče a budoucí studenti mohli dát kávu nebo čaj a při tom zá-

jemci o studium na naší škole vyplnili krátký dotazník a promluvili si s ředitelem. Další 

dny otevřených dveří proběhnou v lednu a 

nám nezbývá nic jiného, než se těšit na na-

še budoucí studenty 

Mezi ostatní náborové akce patřily napří-

klad trhy vzdělávání v Třinci, Opavě a ve Frý-

dku a Den technické kariéry v Kopřivnici. 
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Program Duke of Edinburgh pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat no-

vé dovednosti a vytrvat. Přináší jim možnost zapojit se do osvědčeného programu, v 

případě potřeby získat finanční podporu pro své aktivity a stát se součástí mezinárodní 

komunity.  

DofE je mezinárodní program, do kterého se může zapojit každý ve věku od 14 do 24 

let. Rozvineš v něm svůj talent, věnuješ se sportu a dobrovolnictví a vydáš se na dob-

rodružnou expedici.  

Naše cesta  

Všechno to začalo již po obdržení tajemné obálky. V všichni jsme tušili  co bude asi 

uvnitř, ale i tak jsme byli nadšení. Byla tam pozvánka na slavnostní předávání cen za 

naší isnahu v programu DofE. Stálo tam, že se máme dostavit do kongresového centra 

v Praze jediná možnost jak se tam dostat byla vlakem.Tak jsme si každý objednali  lís-

tek a sešli se před nádražím. Dali jsme si krátké instrukce kde se sejdeme po výstupu 

z vlaku a pak už jsme každý hledali svá místa. Cesta proběhla v pořádku a za peníze 

daňových poplatníků, jsme dostali i nějaký ten nápoj s ne příliš kvalitním čtivem na 

zpříjemnění  cesty. Při výstupu jsme se všichni šťastně shledaly a vydali se směr Kon-

gresové centrum. 

Budova to je vskutku impozantní, to mi musí dát za pravdu každý, kdo ji někdy viděl, 

ovšem interiér nijak neoslní, ale ani neurazí. Při nalezení správného vchodu jsme se 

dostali k místu ,kde jsme se střetli s uvaděčkami a ty  nám řekli co a jak, a pak už se 

čekalo jenom na nácvik slavnostního předávání. 

Poté to konečně vypuklo. Na zahájení vystoupil dudák ve skotském stejnokroji a zahrál 

užasnou skladbu , poté se pustilo úvodní video a šlo se na věc. Ke vstupu na podium 

se vyzvaly dvě slavné osobnosti, které nám předaly Diplom a odznak. Bylo nás tam 

cca. 312, takže jsme si každý mohli užít svých 15 sekund slávy. Po skončení jsme se 

přesunuli k hromadnému focení a k připravenému občerstveni,  za které  by se nemu-

sely stydět ani 5 hvězdičkové hotely. Na cestě zpátky jsme se ještě stavili nakoupit vá-

noční dárky na Václavském náměstí a hurá domů. Po návratu domu jsme všichni byli 

rádi, že máme jeden nezapomenutý den k vyprávění navíc. 

 

DofE - Oceňování 

Napsal: Jan Hűbel  
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DofE - Oceňování 

Napsal: Jan Hűbel  
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Ve světě mobilních Tower Defense titulů je  Ironhide Game Studio's s  Kingdom Rush 

sérií, a pak jsou tu  všichni ostatní. Nikdo není lepší, a vše zaokrouhlí  hattrickem 

s vydáním Kingdom Rush: Origins. Origins zachovává základní herní prvky - čtyři různé 

věže, hrdiny a humorem obtěžkaný děj – nehrnuli se do ničeho nového a to je dobře. 

Hele, pokud to není rozbité, neopravovat. Dlouhodobí fanoušci série a Tower Defense 

her obecně budou doma s Origins. Všichni ostatní tuto sérii prostě ještě neobjevili.  

V Origins přibyla řada nových hrdinů, se kterými si budete moci zase o něco víc pomá-

hat, a nově má každý hrdina svojí ultimátní schopnost",  kterou můžete používat jako 

kouzlo, vypadá to dobře a funguje ještě líp.Samozřejmě je tu i řada nových map, na 

kterých nebudou chybět skrytá místa s humorným obsahem parodující cokoliv, co zná-

te od Pána prstenů až po šmoulí vesničku. 

Při obzvláště těžkém a krvavém konfliktu se vám muže stát, že cestou do školy zapo-

menete vystoupit,hra je opravdu povedená a zabere vám moře času, ostatně jako její 

předchůdci. Na GooglePlay  stojí cca 60 Kč a za hru takové kvality je to rozhodně ade-

kvátní. 

Kingdom Rush: Origins 

Napsal: Jan Hűbel  
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Taky moc nekoukáte na novinky, které se dějí na škole online, kde najdeme nejen na-

še výsledky, ale i studijní materiály atp.? Přiznám se, že se pravidelně koukám na 

známky a předměty, ale novinky, které se tam stále aktualizují většinou přehlížím. Ješ-

těže mám ovšem spolužáka, který se tam dívá, protože právě díky němu jsem se 

dozvěděla o soutěži „Navrhni projekt“. Společně s Honzou Mikolajkem, Bronislavem 

Benešem, Dominikem Beněm a Dominikem Hrbáčem jsme tedy začali vytvářet pro-

jekt, který jsme pojmenovali „WORK VISION“.  

Projekt jsme zaslali do soutěže a čekali pouze pár dní na vyhodnocení. Jedno pondělí 

nám přišel e-mail o postupu do regionálního kola a my jsme najednou věděli, že teď 

chceme být nejlepší. Další úkol bylo vytvoření prezentace a obhajoba projektu před 

odbornou komisí, v které zasedal i  Michal Klusák - Ministerstvo pro místní rozvoj, Ing. 

Daniel Lanák - Úřad Regionální rady Moravskoslezsko, Mgr. Ondřej Dostál - Úřad Regi-

onální Rady Moravskoslezsko. A tak jsme se ve čtvrtek 4. prosince vydali do Eurocen-

tra v Ostravě, kde jsme se snažili co nejlépe obhájit naši práci týkající se nezaměstna-

nosti, rasové nenávisti a pomoci lidem v těžké životní situaci.  

Prezentace, která shrnovala celý náš projekt, trvala asi 15 minut, což byl bohužel  ma-

ximální čas. Další čas pak zabraly dotazy porotců. Do regionálního kola postoupily tři 

týmy, které se utkaly o tablety, čtečky a knihy. Nakonec jsme si vybojovali čestné dru-

hé místo a čtečky, co nás ale trochu mrzí, je to, že nám unikl postup do pražského ce-

lostátního kola. Tak snad příště, kdy už opravdu budeme vědět co a jak a především, 

jak se na celý takový projekt připravit!  

WORK VISION  

Napsala: Zuzana Pindorová  
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Ve středu večer do pozdních hodin bylo v tělocvičně na internátě pořádně rušno. Konal 

se totiž vánoční volejbalový turnaj. Turnaji předcházelo několikadenní trénování, neboť 

volejbal u nás na internátě závodně na rozdíl od basketbalu, fotbalu a hokeje nikdo 

nehraje. Proto byla zvolena tato disciplína. Byla vytvořena tři družstva. Také družstvo 

žáků SŠ Teleinformatiky ve složení: Hermann, Moravec, Pospěch, Chmelař, Šlachta a 

Iwan. Druhé a třetí družstvo tvořili žáci FC Baníku, kteří jsou na internátě ubytováni. 

Zástupci těchto dvou družstev měli na rozdíl od žáků naší školy velmi dobrou fyzičku 

(každý den mají náročné fotbalové tréningy). A jak to všechno dopadlo? Nakonec jsme 

získali krásné druhé místo a FC Baník obsadili první a třetí příčku.. Před desátou hodi-

nou večerní paní Szpandrzykova dala všem zúčastěným sladkou odměnu. Vítězné 

družstvo bylo odměněno samozřejmě více, kromě sladkostí pro jednotlivce dostali ješ-

tě bonbonieru a každý si mohl vybrat skleničku s různým motivem. 

Do vánoc plánujeme ještě turnaj v ping-pongu a možná vyzveme Baníkovce k odvetě. 

Vánoční volejbalový turnaj 

Na Internátě naší školy  
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ASUS představil grafickou kartu Poseidon Platinum GTX 980 ze série Republic of Ga-

mers, která disponuje hybridním chlazením DirectCU H2O. Tento systém umožňuje ex-

trémně účinné chlazení vodou i vzduchem. Karta využívá výkonné grafické jádro NVI-

DIA GeForce GTX 980, které je z výroby přetaktováno na hodnotu 1279 MHz. GPU pod-

porují paměti GDDR5 s kapacitou 4 GB. Novinka dosahuje až o 27 °C nižších provoz-

ních teplot a o 10 % vyšší herní výkon než referenční karty. Ve výbavě nechybí řada 

technologií ROG, včetně napěťových regulátorů Digi+ nebo nástroje GPU Tweak pro 

živé streamování a ladění výkonu karty v reálném čase. Karta se začne v Česku a na 

Slovensku prodávat ve druhé polovině prosince/decembra a bude k dostání pouze v 

několika exemplářích za 17 999 Kč, resp. 649 euro s DPH. 

Grafická karta ROG Poseidon Platinum GTX 980 je vybavena mnoha technologiemi a 

funkcemi ROG. Patří mezi ně dva ventilátory s ochranou proti vniknutí prachu, které 

zaručují delší životnost karty. Litý tepelný štít zajišťuje nižší teploty v části s důležitými 

tranzistory MOSFET. Napěťové regulátory (VRM) Digi+ s kondenzátory Black metallic 

přispívají ke stabilitě karty a až pětkrát delší životnosti ve srovnání s referenčními mo-

dely. Karta disponuje také třemi nativními konektory DisplayPort s podporou NVIDIA G-

SYNC, díky čmuž mohou hráči připojit až tři monitory s technologií G-SYNC. Nechybí ani 

nástroj GPU Tweak pro nastavení grafické karty v reálném čase nebo živé streamová-

ní. 

Zdroj: TZ Asus  

IT Novinky 

Napsal: Jan Mikolajek  
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Ve čtvrtek  4. prosince 2014 jsme se ve složení  (Eliška Höferová  (4.C),  Jakub Holík 

(3.C) a Dominik Hrbáč (2.C)), zúčastnili regionální soutěže OFFICE 2014. Soutěž orga-

nizovala Mendelova střední škola v Novém Jičíně a zúčastnilo se celkem 62 žáků z 23 

škol z Moravskoslezského kraje. Po příjezdu na školu nás sice čekalo nemilé překva-

pení ve formě kancelářského balíku Microsoft office 2013, ale jak se ukázalo, tak to 

nebyl až takový problém. Soutěžili jsme ve 3 programech MS Word, MS Excel a MS 

PowerPoint. Na každou část jsme měli 30 minut a sečtené výsledky udávaly konečné 

pořadí. Letošní zadání se mi zdálo v porovnání s předchozími dvěma lety, kterých jsem 

se také účastnila, celkem lehké. Po dvouhodinovém čekání na vyhlášení jsme se 

všichni těšili domů. I přes silnou konkurenci se mi podařilo umístit se na prvním místě. 

Odnášela jsem si krásné ceny: multifunkční laserovou tiskárnu, půlroční předplatné 

časopisu Chip, anglický slovník, 500GB externí harddisk, wifi router a spoustu dalších. 

Jakub Holík se umístil na 6. místě a Dominik Hrbáč na 23. místě. Jako škola jsme se 

umístili na druhém místě a odnesli si také krásné ceny: knížky, kalkulačky a upomín-

kové předměty.  

Soutěž MS Office 

Napsala: Eliška Höferová  
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Podzim jako každým rokem patří mimo jiné stužkovacím večírkům. Večírek třídy 4.C se 

vskutku vydařil. Pozvání přijali kromě paní učitelky třídní i pan ředitel Zubek, pan zá-

stupce Němec, paní učitelky Studnická a Lašková a pan učitelel Prokop. Bavili se stu-

denti i kantoři. Učitelé soutěžili v různých oblastech - historie, angličtina, matematika 

aj. Nechybělo ani dobré jídlo. Pro představu vám nabízíme několik fotografií z večírku. 

Stužkovací večírek 

4C 
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Mikulášská sbírka 

5. 12. proběhla pod záštitou pana ředitele Mikulášskáá sbírka na podporu dětí se zra-

kovým a sluchovým postižením. Sbírky se aktivně zůčastnil školní klub. Přispěli žáci, 

učitelé i lidé v ulicích. Vybraný finanční obnos obdržela Společnost pro rannou péči. 

Olympiáda v českém jazyce 

  1. 12. 2014 proběhla školní kolo Olympiády v českém jazyce. Soutěžící měli pět za-

daných otázek a slohovou práci. Jména vítězů oznámíme v příštím čísle našeho časo-

pisu. 

Studenti čtou a píší noviny  

Naše škola se již několik let zapojuje do projektu deníku MF DNES „Studenti čtou a 

píší noviny“. Nejinak tomu bylo i letos, od září do listopadu mohli studenti posílat své 

příspěvky reagující na témata:  

 Máme se bát války? 

 Čím nakrmit žárovku. 

 Jsme finančně gramotní? 

Do soutěže postoupili 4 naši studenti, jejichž práce byly v novinách otištěny. 

Zkuste to příště i Vy. Příležitost budete mít v jarní části projektu.  

Školní futsal - listopad 2014  

Dne 12. 11. 2014 od 15:35 se v naší tělocvičně opět konal turnaj ve futsale. V tomto 

kole si síly změřili žáci ze 2.B - Daniel Vavrečka, Ondřej Kostelecký a Daniel Kravčik, z 

2.A - Adam Strachota, Jan Fritsch, Daniel Kubánek 2B— Tomáš Lang, z 3.A - Radek 

Bartoň, Tomáš Bergmann a David Bochňák a z maturitní třídy 4.D - Dominik Žiarski, 

Petr Vaněk, Eduard Hrachovina a Lukáš Tydlačka.  

 

Všem žáků děkujeme za předvedené výkony a vítězům gratulujeme. 
 

Co se ještě dělo? 


