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Po stopách Jeronýma Pražského a pražské planetárium
Dne 11. dubna 2017 proběhla exkurze do Prahy Po stopách Jeronýma
Pražského a do planetária za doprovodu třídního učitele Jana Polinského a paní
učitelky Zuzany Juráčkové. Účastnily se třídy 1.A a 1.Z, exkurze byla doplněním
výuky.
Po příjezdu do Prahy bylo naším úkolem zjišťování informací o Jeronýmu
Pražském a o Janu Husovi. Jeroným Pražský byl učněm Jana Husa, následoval
ho a prosazoval jeho názory. Byl obviněn z kacířství a roku 1416 upálen v
Kostnici.
Navštívili jsme také kostel sv. Mikuláše, Betlémskou kapli, Karlovu
univerzitu, Staroměstské náměstí a prošli Karlův most. Následoval rozchod na
Václavském náměstí, který trval přes hodinu. Všichni volný čas využili na nákup
jídla a oblečení.
Poté jsme se odebrali k autobusu, který nás odvezl do Holešovic do
pražského planetária, kde jsme mohli vidět program „Noční obloha“. Po
skončení programu jsme zpět k autobusu prošli přes Matějskou pouť a odjeli
zpátky do Karlových Varů.
Leňková, Kadlusová 1.A
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Logistická burziáda
Dne 5. 6. se na naší škole konal již 6. ročník oblíbené akce Logistická burziáda.
Akce probíhala před budovou školy od 14:00 do 16:00. Skupinky žáků naší školy
se snažily prodat své výrobky. Sešli se zde jak pedagogové s rodinami, tak i
obyvatelé Dalovic, aby si zde levně a dobře nakoupili a poslechli si u toho
trochu „poctivé české muziky“.
Vyhrávalo se ve třech kategoriích: nejširší sortiment zboží, nejzajímavější
stánek a nejlepší prodejní tým. Vyhrály skupinky z 1.A, 1.Z a 2.A.
Již teď se nemůžeme dočkat dalšího ročníku této soutěže a děkujeme
všem, co přispěli k akci a nakoupili si od nás výrobky. Tak zase příště!
Kadlusová, Leňková 1.A
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Zpráva z praxe
Letošní rok jsem měl praxi na obecním úřadě v Otovicích. V den nástupu jsem
se podrobně seznámil s provozním řádem a předpisy BOZP.
První den na mě čekala archivace, řazení a vyplňování formulářů. Na
archivaci jsem dostal předvyplněnou tabulku. Do této tabulky jsem zapisoval
obsah a název dokumentu, ukládací znak – př: 245.1, 203, 250.6 atd... Dále
také množství = počet stran jednotlivých dokumentů, skartační znak – př: V/5,
V/10, V/7, počet let od uložení, za jak dlouho může být dokument skartován.
Další den na mě čekala kontrola náležitostí faktur. Např: zda je uvedena
správná hlavička obce, správné PSČ, IČO, částka, číslo účtu a mnoho dalšího.
Dále jsem se seznámil s územním plánem obce a jeho náležitostmi.
Následující den jsem dostal za úkol doplňovat projektovou dokumentaci
k veškerým stavebním projektům v obci. Jednalo se o projekty, do kterých bylo
třeba doplnit např: rozhodnutí o povolení stavby, usnesení o jejím užívání,
dodatečná rozhodnutí a povolení, prohlášení hasičů a policie ke stavbě atd...
Další z mnoha činností, kterou jsem zde absolvoval, bylo řazení
dokumentů do kancelářských sponek – šanonů. Bylo mi umožněno také
nahlédnout do systému Check Point. Ať už se jednalo o výpis z registru řidičů,
výpis z rejstříku trestů, ověření podpisu atd...
Asi nejzábavnější činností, kterou jsem zde absolvoval, bylo
vyhodnocování průzkumu, který si obec nechala zpracovat. Jedná se o hustotu
dopravy v obci v závislosti na čase. Šetřením bylo prováděno na křižovatce ulic
Hroznětínská a Na Vlečce. Průzkumem bylo zjištěno, že za dvě hodiny touto
křižovatkou projede 557 automobilů.
Celkově jsem byl s praxí velmi spokojen, pracovníci obecního úřadu i paní
starostka byli velmi vstřícní a vše mi vždy podrobně vysvětlili a ukázali. Získal
jsem představu o fungování obecního úřadu v malé obci.
Lukáš Karafiát 2.A
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Mé praxe
Své praxe jsem vykonával v Chebské pobočce firmy SCHNEEBERGER zabývající
se výrobou odlitků z minerálního betonu. Mé praxe byly od 3. do 17. května od
8:00 do 14:30 s flexibilní pracovní dobou.
V této firmě jsem většinu svého času trávil v logistickém centru, ale
navštívil jsem tam také obchodní centrum, sklad a spediční centrum. Pomáhal
jsem s vytvářením, vyplňováním a tiskem různých faktur. Nejvíce mně osobně
bavila práce v Excelové tabulce, do které jsem doplňoval datum, produkt, cenu
v € a následně i v Kč, váhu a nakonec i číslo objednávky a výjimečně také nápis
storno. Při této práci jsem využil i svých znalostí v programu SAP, protože váha,
netto, nebyla na faktuře napsaná, a tak jsem jí v tomto programu musel
pokaždé dohledávat přes číslo odběratele.
Celkově bych svou praxi hodnotil školní známkou 1-. Přesto, že jsem si
čas v této firmě užil, tak tam stále byly věci, které bych změnil. Třeba takovou
maličkost jako firemní jazyk – němčinu.
František Strecker 3.Z
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Sportovně turistický kurz
Od 29. 5. 2017 do 02. 06. 2017 jsme se zúčastnili pětidenního sportovně
turistického kurzu (STK). Celý program pro tuto akci měla na starost paní
učitelka Krůtová společně s panem učitelem Bechiňským.
Oproti předchozím STK se ten náš lišil každodenní docházkou na určená
místa, tudíž jsme měli docházkový STK bez společného přespání. Výhodou
docházení byla nižší cena a větší možnost při výběru programu.
První den jsme se sešli na konečné zastávce linky číslo 6 ve směru Doubí
a odtud jsme pokračovali společně lesem k lanovému centru Linhart. Zde jsme
byli nejdříve poučeni instruktorem o bezpečnosti a seznámeni s výbavou a
jejím užitím. Po seznámení s okolím jsme se vydali zdolávat lanovou dráhu.
Většina z nás si vybrala obtížnější část dráhy, kterou jsme všichni s úsměvem a
nadšením úspěšně zdolali. Po dokončení lanových překážek jsme se vydali
pěšky na rozhlednu „Diana“, kde jsme měli rozchod na občerstvení a
porozhlédnutí po okolí. Nakonec jsme sjeli lanovou dráhou k hotelu Pupp, kde
jsme ukončili náš první den STK.
Druhý den jsme zahájili na Božím Daru, odkud jsme se vydali na horu
Klínovec. Počasí nám přálo a sluníčko nám hřálo do zad. Po výšlapu na Klínovec
jsme každý dostali koloběžku s helmou a po rychlém poučení o bezpečnosti a
rozřazení do dvou skupin jsme se mohli vydat na sjezd terénní cestou lesem
dolů do Jáchymova. Rychlejší skupině cesta trvala přibližně 30 minut a druhé
opatrnější skupině přibližně 45 minut. Tento den jsme si všichni velice užili,
zejména díky přítomnosti adrenalinu.
Třetí den nás čekal paintball v okolí Jáchymova. Na začátek jsme se
dozvěděli, jak se máme chovat, co dělat a co nedělat při samotné hře. Obdrželi
jsme oblečení spolu s ochrannými pomůckami a paintballovou zbraní.
Následovalo rozřazení do tří skupin, z toho dvě skupiny vždy útočili a jedna
skupina bránila. Útočící skupiny měli za úkol obsadit 2 záchytné body
vyznačené vztyčenými vlajkami, měli výhodu v podobě 2 zdravotníků a 3
možných životů. Bránící skupina naopak musela odolávat a jejich výhodou byl
možný úkryt, maskování a terén, naopak měli pouze jeden život. Během této
akce se každý tým prostřídal, tudíž proběhly celkem 3 hry + 1 bonusová hra
v podobě „deathmatch“, kdy 2 týmy sestavené ze zájemců proti sobě soupeřili
do konce stanoveného času nebo do vyčerpání munice. Tato akce měla velký
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úspěch převážně u chlapců, ale pro dívky to byl, myslím, také dobrý zážitek, až
na způsobené modřiny.
Čtvrtý den byly na programu kánoe. Začátek akce byl na Horním nádraží,
odkud jsme jeli do Lokte. Zde jsme se rozdělili po třech lidech do jedné kánoe,
každý jsme si vzali pádlo a mohli jsme vyrazit na cestu po vodě do Karlových
Varů. Během naší cesty následovala přestávka na občerstvení a odpočinek u
Svatošských skal. Pádlování bylo celkem náročné a únavné, a proto jsme byli
rádi, když jsme dorazili na konečné místo. Počasí nám opět přálo jako všechny
předešlé dny, a proto se nám i tato akce velice líbila.
Pátý den, tudíž poslední, jsme se pohybovali v prostorách areálu Rolava
v Karlových Varech. Zde jsme si uspořádali menší turnaj v ringu a pro zájemce
byla možnost hraní volejbalu. Tento den jsme pojali více uvolněně, a proto zde
mohl každý dělat, co ho napadlo, například ježdění na bruslích, míčové hry
apod. Nakonec jsme si společně zahráli softball a poté ukončili náš společný
sportovně turistický kurz.
Velké díky patří právě paní učitelce Krůtové a panu učiteli Bechiňskému
za organizační zajištění a celkový dojem z STK, který se nám všem velice líbil,
byli jsme nadmíru spokojeni.
Tomáš Jakl 3.Z
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Toulání po Varech
Začalo letní teplé počasí, a proto se místo do kavárny vydáme někam do
přírody, nebudeme se ani vzdalovat moc daleko, dojdeme jen kousek za město,
přesněji do městské části Sedlec. První zmínky o Sedleci jsou již z roku 973.
Památek v Sedleci sice není moc, ale i tak je o co se zajímat. Jako první bych
zmínil barokní poutní kostel svaté Anny z let 1738 – 1749, který stojí v samém
srdci oblasti. Kostel dlouhá léta chátral, ale nyní je postupně opravován a
renovován.
V Sedleci je barokní zámeček, kde? Přesněji na okraji Sedlece směr
severozápad, zámeček je ze 17. století. V minulosti byl tento objekt smyslem
správy kaolinových závodu. Někdy v letech 1920 - 1927 bylo k zámečku
přistavěno křídlo. V dnešních dnech je zámeček opuštěny a v roce 2012
dokonce částečně vyhořel.
Okolí i Sedlec samotný stojí za okolní procházku a užívání si klidu,
kterého je tu dostatek. Pokud se rozhodnete do Sedlece vydat máte 3 možnosti
- autem, pěšky nebo autobusem č. 14. Cely výlet po památkách trvá asi 3,5
hodiny volnou chůzí a trasa se pohybuje od 2 kilometrů až po 6 kilometrů.
Pavel Šejvl 3.Z
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Soutěž: Logistik Junior ZŠ
Pondělní dopoledne 5. 6. 2017 odstartoval již 4. ročník soutěže Logistik Junior
ZŠ, vycházející z již několikaleté tradice pořádání soutěže pro studenty
středních škol zaměřených na logistiku – Logistik Junior SŠ. Do soutěže se
zapojilo 14 družstev žáků osmých ročníků základních škol Karlovarského kraje.
Žákům byla přiblížena logistika ředitelem Svazu spedice a dopravy Petrem
Rožkem. Žáci v 1. kole bojovali o své vítězství na čtyřech stanovištích. Čtyři
nejúspěšnější družstva postoupila do finále, které bylo v podobě Riskuj.
Vítězství si zaslouženě odnesla ZŠ Dalovice družstvo A, 2. místo ZŠ Dalovice
družstvo B, 3. místo ZŠ Truhlářská. Všichni soutěžící si odnesli diplom a dárky
od sponzorů. Na vítěze čekala ještě úžasná odměna a to vyhlídková jízda
limuzínou. Soutěž se vydařila a všem účastníkům se velmi líbila. Naše
poděkování patří Karlovarskému kraji a dalším sponzorům, kterým děkujeme
za podporu. Poděkování patří Ing. Bechiňskému, Ing. Brožíkové, Ing.
Kovardinské a Ing. Duringerové za pomoc při realizaci této akce.
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Výlety
V pátek 23. června ráno začaly výlety všech tříd naší školy na rozloučení se
školním rokem. Třídy se rozjely po celé České republice. Navštívily např. ZOO
park Chomutov, hrad Loket, Escape v Chomutově – Prokletý dům. Prokletý
dům si vybrala pětičlenná parta děvčat, která měla pro strach uděláno. Měly
natrénováno z hororových filmů a myslely si, že jim to na přípravu stačí. No
nestačilo, Prokletý dům se probudil a začaly se tu dít neskutečné věci, křik,
brek, hysterický pláč, prosby o pomoc. Holky se držely statečně, co jim síly
stačily, ale k útěku to bohužel nestačilo.
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Návštěva soudního jednání
Dne 15. 6. a 16. 6. 2017 měli žáci třetích ročníků v rámci předmětu Právní
prostředí v ČR a EU možnost navštívit soudní jednání u okresního soudu
v Karlových Varech. Mnozí z nich tak poprvé navštívili soudní budovu, viděli
skutečnou jednací místnost a poznali zajímavou a nelehkou práci soudce,
advokátů, ale také např. soudní zapisovatelky.
Během prvního dne se řešila distribuce drog. Druhý den se projednávalo
opětovné řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění a dále neplacení
výživného na nezletilé dítě.
Přestože během prvního přelíčení nepadl definitivní rozsudek, myslím si, že
exkurze byla pro žáky velkým zážitkem a možností ověřit si v praxi teoretické
poznatky získané ve škole.
Exkurze se mi moc líbila. Soudní líčení jsem viděla naživo poprvé, dříve jsem
jej znala pouze z televize a bylo zajímavé vidět, jak celý proces doopravdy
probíhá. Určitě to byla zajímavá zkušenost a stálo to za to i přesto, že jsme se
stejně nedočkali žádného konečného rozhodnutí. Kdyby byla další možnost,
určitě bych se šla podívat znovu.
Karin Volicerová, 3.Z
Dne 14. 6. 2017 jsme se zúčastnili soudní procesu na okresním soudu
v Karlových Varech, soudní proces probíhal od 8:30, kdy jsme byli pozvání ke
vstupu do soudní síně. Obžalovaný byl obviněn za distribuci drog, přitom již byl
vězněn. Jeho příchod byl doprovázen policejní eskortou, 2 strážců, kteří po celý
proces měli za úkol odsouzeného hlídat. K soudu se nejdříve dostavil první
svědek, který vypovídal o jeho vině, jeho výpověď se velice lišila od minulé
výpovědi, proto byl opět vyzván soudcem, že za křivou výpověď lze být trestně
stíhán v rozmezí od 2 – 10 let. Druhý svědek prokazoval jeho nevinu, tím že
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drogy neprodával, pouze si občas vypomohli, když jeden z nich zrovna neměl
drogy k dispozici. Oba svědci potvrdili svou závislost na těžkých drogách,
pervitin a kokain od svých 15 let. Bohužel nedošlo k dostavení dalších 2 svědků
k soudu, a proto byl proces odložen na 14. 8. 2017. Tato exkurze byla velice
zajímavá, poprvé jsme měli možnost se zúčastnit soudního procesu a
prohlédnout si justici v praxi. Organizační zajištění bylo zcela výborné a rád
bych pochválil Ing. Andreu Kovardinskou za zařízení této exkurze.
Daniel Brabec, 3.Z
Návštěva soudu se mi velice líbila. Poprvé v životě jsem byla součástí soudního
řízení a velice mě to zaujalo. Profesi soudce i právních zástupců obdivuji, ale
osobně bych si ji nevybrala. Jsem ráda, že jsem měla tu možnost soud navštívit,
byl to přínosný zážitek.
Karolína Našincová, 3.A
Dne 15.6.2017 jsme se zúčastnili soudních procesů v Karlových Varech. Na
prvním jednání se obžalovaný nedostavil, řízení bylo odloženo. Druhé jednání
bylo o neplacení výživného na děti. Obžalovanému byl navržen trest na 16
měsíců ve vězení. Byl to velmi zajímavý a přínosný zážitek. Jsme rádi, že jsme se
mohli zúčastnit. Děkujeme paní učitelce Ing. Andree Kovardinské za tuto
příležitost a její velkou angažovanost pro nás.
Natálie Kučerová, 3.A
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Jarní setkání EKOŠKOL Karlovarského kraje
Dne 6. 6. 2017 proběhlo setkání EKOŠKOL Karlovarského kraje v Hazlově. Na
toto setkání přijely základní školy z Plesné, Chebu, Drmoulu, Sokolova, Hranice
a dvě střední školy. Víceleté gymnázium a SŠ Chodov a my, Střední škola
logistická Dalovice. V Hazlově pro nás měli připravený zajímavý i zábavný
program. Zástupci ekotýmů odešli na nedaleké golfové hřiště, kde se učili
odpalovat. Koordinátorky mezitím probíraly nové trendy, obhajoby titulů…
Schůzky se zúčastnila zástupkyně z hnutí Tereza, které zaštiťuje EKOŠKOLU.
Strávili jsme zde přibližně hodinu. Následně nás čekala krátká prohlídka školy.
V našem programu však byla naplánovaná ještě jedna událost – Ekofarma,
Polná.
Po ekofarmě nás provázel osobně pan majitel, který prohlídku zpestřoval
zajímavostmi jak o hospodaření ekofarmy, tak z historie statku.
Shrnutí: Výlet do Hazlova se nám velmi líbil. Měli jsme možnost zjistit, jaké
dovednosti a jaké věci mají na jiné ekoškole. Také jsme si mohli vyzkoušet
zahrát golf a podívat se na ekofarmu, což se k dnešnímu výletu opravdu hodilo.
Díky výletu máme další inspiraci, jak bychom mohli naší školu o něco vylepšit.
Podobné akce bychom se rádi zúčastnili znova.
Kateřina Kronhöferová, 1. A
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Ekotým střední logistické školy v Dalovicích
Ekotým naší školy už dlouhá léta usiluje o zlepšení našeho prostředí. Pod vedením paní
učitelky Mgr. Zuzany Juráčkové jsme toho dost zvládli. Na naší škole jsme zabudovali třídění
odpadu, ozelenění tříd v podobě kytek, krásně kytkami vyzdobená třída číslo 9. V minulých
letech jsme se zabývali naším prostředím. Zkoumali jsme náš odpad a zlepšovali prostředí,
za to jsme byli odměněni titulem Ekoškoly. Tento titul jsme získali vloni na jaře. Kdy k nám
do školy přijel audit a my měli za úkol obhájit naše úsilí a práci, kterou zde děláme. Velké dík
patří Karin Volicerové z letošní 3. Z 2016/2017, která báječně přesvědčovala audit, že si titul
zasloužíme. Příští rok musíme titul obhájit znovu, k našemu prostředí jsme si přibrali energie
na naší škole. A tak od září hlídáme, jak šetříme energiemi. Zkoumali jsme také teploty ve
třídách. Přišli jsme na to, že většinou se teploty pohybují okolo 21ᵒC. Nadále jsme přišli se
soutěží tříd, která se bodovala jednou měsíčně. Soutěž trvá už druhým rokem. Letos se na
prvním místě umístila 1. Z, druhé místo si vysloužila 3. Z a na třetím místě je 3. A. Náš
ekotým spolupracuje i s jinými školami. Letos jsme se potkali na základní škole v Drmoulu a
v Hazlově. Obě školy nás pohostili a připravili si pro nás krásný program. Snažíme se o větší
spolupráci s gymnáziem v Chodově a základní školou Čankovská a Dalovice. Pro letošní
školní rok naše práce v ekotýmu končí, ale už teď pro vás máme připravené další soutěže,
které poběží od září. Například soutěž ve sbírání víček ve třídách. Děkujeme vám moc za
podporu a vaši spolupráci. Váš ekotým.
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