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Adaptační kurz 1.A
1. den
Náš kurz začal tím, že jsme se sešli na Dolním nádraží, abychom
čekali na autobus, který by nás dovezl na Abertamskou zatáčku. Když
jsme dorazili na místo, přijel odvoz pro naše kufry a zavazadla a vydali
jsme se na chatu. Cesta sice byla pro většinu dost nepříjemná, ale
nakonec jsme dorazili na místo. Tam jsme zase převzali věci a šli se
ubytovat do pokojů. Když jsme se ubytovali a odpočali si, sešli jsme se
v klubovně. Tam jsme se představili a dozvěděli jsme se , jaké kdo má
záliby. Po této menší aktivitě jsme se šli najíst. Každý den jsme měli
plnou penzi. Jen co jsme dojedli oběd, dostali jsme chvilku poledního
klidu, načež jsme se hned zase vrátili do klubovny. Tam jsme hráli
seznamovací hry a další zábavné aktivity. Našt ěstí bylo ten den
přijatelné počasí, takže jsme šli navzdory mírným protestům na
procházku do vesničky zvané Nové město. Tam dostala třída rozchod.
Někteří šli do místní hospody, někteří se potulovali venku a někteří
naháněli utečené ovce. Zkrátka se každý zabavil podle svého gusta a
když jsme se dobavili, šli jsme zase zpátky na chatu. Přišla večeře,
venku už se stmívalo a my jsme si udělali příjemný večer plný
povídání, hraní a seznamování. Tak skončil náš první den.
2. den
Když jsme se vzbudili do nového krásného dne, čekala nás snídaně. Ta
byla dost příjemná, měli jsme velice pestrý výběr jídla i pití. Po snídani
jsme šli ven na menší lanovou dráhu a potom jsme si mohli vybrat,
jestli jít hrát vybíjenou, nebo jít na houby. Většin a šla na houby.
Potom byl oběd – křenová omáčka s uzeným a knedlíky. Po poobědní
pauze jsme se se třídou vydali do Jáchymova na poznávací soutěž o
osobnostech tohoto města. Cesta tam byla pro většinu vyčerpávající,
nicméně zpátky jsme už jeli autobusem, takže jsme to zvládli ob stojně.
Na chatu jsme došli okolo podvečera, v době, kdy se podávala večeře.
Jako předchozí den, i tento jsme po večeři dělali různé aktivity,
hráli hry, seznamovali se a podobné věci. Okolo osmé hodiny jsme
dostali konečnou pauzu až do večerky. Někteří se uchýlili na pokoj,
někteří šli sledovat filmy. A takhle skončil náš druhý den.

3. den
Třetí a zároveň poslední den jsme šli po snídani na procházku do
Mariánské, kde se nacházel ústav pro mentálně postižené ženy. Po této
exkurzi jsme zase přišli zpět na chatu, kde jsme si rozdělili třídní
funkce a řekli svou zpětnou vazbu na celkový pobyt. Hned potom jsme
si šli dobalit věci a odešli jsme na autobus, který nám jel kus od chaty.
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A tak jsme nastoupili na naši novou školu. Někteří vystoupili
v Merklíně, někdo v Ostrově anebo ve Varech, čímž skončil náš
adaptační kurz.
Za třídu 1.A Tomáš Kratochvíl
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Kohezní pobyt 1.Z
Kohezní neboli adaptační kurz třídy 1.Z proběhl od středy 13. září do pátku
15. září.

Vše začalo ve středu ráno na Dolním nádraží, ze kterého jsme

autobusem odjeli až do Abertamské zatáčky a poté šli pěšky čtyři kilometry
na Mariánskou, do chaty Lesanky. Jakmile jsme dorazili, byli jsme pozvaní
do jídelny na teplý čaj. V jídelně nám sdělili pravidla chaty, rozdělili pokoje a
následně nás poslali se ubytovat. Většina pokojů byla prostorných a ve všech
byla vlastní sprcha s toaletou. Ubytování nám zabralo jen malou chvíli.
Zanedlouho jsme již všichni seděli v jídelně a čekali na oběd. Dostali jsme
teplou polévku a následně druhé jídlo. Valné většině z nás jídlo opravdu
chutnalo a utišilo náš hlad po dlouhé cestě.
Netrvalo to dlouho a všichni jsme se přesunuli do klubovny, což byla
společenská místnost, ve které jsme trávili asi nejvíce času. Na řadu přišlo
seznamování, při kterém jsme každý řekli něco málo o sobě, poté přišly na
řadu seznamovací a týmové hry, při kterých šlo hlavně o teambuilding.
Všechny hry se odehrávaly v dobrém, zábavném, ale stále docela stydlivém
duchu.
Po těchto seznamovacích hrách jsme se přesunuli na své pokoje, kde
jsme se začali během malé chvilky navštěvovat a více neformálně seznamovat.
Po večeři jsme opět hráli hry spojené s kohezním programem.
Druhý den začal skvěle. Snídaně v podání švédských stolů byla skvělá.
Nabila nás všechny energií, kterou jsme pro ten den opravdu potřebovali.
Dále se opakoval program z předchozího dne – kohezní hry, ale tentokrát už
jsme byli mnohem otevřenější a méně stydliví. Na řadu přišel oběd a po něm
rychlá příprava na několika kilometrovou túru, no kvůli nepřízni počasí jsme
nešli do Jáchymova, jak bylo plánováno, ale nad Jáchymov. Uchýlili jsme se
do hezky vyhlížející restaurace Anton, kterou vám jakožto autor tohoto
článku mohu jen vřele doporučit. Po několika hodinách v restauraci jsme se
vrátili zpět na chatu Lesanku, převlékli jsme se, šli na večeři a pokračovali v
kohezních hrách. Přišla řada na hru pantomima, při které se Mgr. Brožíková
převtělila v Hejkala a bavila tím všechny kolem sebe. Po několika hrách jsme
se opět rozprchli na pokoje a šli spát.
5

Poslední den strávený v chatě Lesance byl taktéž úžasný. Začali jsme
snídaní, pokračovali jsme kohezním programem, sbalili jsme si věci a vyrazili
jsme do malinkého lanového centra za chatou. Užili jsme si to, i když skoro
mrzlo. Do chaty jsme se vrátili se naobědvat a pak si sednout do klubovny
na zbytek času, který nám ještě zbýval. Dále jsme se vydali na autobusovou
zastávku a jeli jsme domů.
Tímto článkem bych chtěla poděkovat naší třídní paní učitelce Mgr.
Zuzaně Juráčkové, Mgr. Miroslavě Brožíkové, Mgr. Věře Janovičové a panu
Mgr. Chylovi za úžasný, i když krátký seznamovací pobyt.

autor: Eliška Jirátková, 1.Z
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Kohezní kurz 1.OS
Dne 11. – 13. 9. se třída 1.OS vydala na Mariánskou nad Jáchymovem, aby
se zúčastnila kohezního programu. Po příjezdu do Abertamské zatáčky se
třída vydala lesem, aby se dostala do areálu. Byli jsme ubytováni v horské
chatě Lesanka. Po příchodu do areálu se 1.OS vybalila a vydala se na oběd.
Po obědě jsme měli jednu hodinu odpoledního klidu. Když odpolední klid
skončil, vydali jsme se do Nového Města, abychom se tam dostali, museli
jsme projít menší zkratkou a lesem. V Novém Městě jsme měli menší rozchod
a poté se vydali zpátky do areálu. Šli jsme se převléct, vysprchovat a šli na
večeři. Po večeři jsme měli kohezní program, kde jsme hráli hry a zjišťovali o
sobě informace.
Druhý den jsme vstávali v 8 hodin a v 8:30 měli snídani. Po snídani
jsme šli hrát hry a šli se projít do přírody a také jsme šli na lanovku a hrát
přehazovanou, ve 12 hodin měli oběd a od 13 hodin šli do Jáchymova.
V Jáchymově měli rozchod a hráli hry. Poté se vrátili autobusem na
Abertamskou zatáčku a vrátili se do areálu, kde nás čekala večeře, po večeři
měli kohezní program.
Třetí den jsme měli budíček v 8 hodin, v 8:30 byla snídaně. V 9 hodin
měli kohezní program a shromažďovali informace o předešlých dnech, také
vybírali předsedu třídy atd. Vytvářeli jsme si třídní pravidla a samosprávu.
Ve 13 hodin jsme měli oběd, poté zhodnocení kurzu, úklid a vyklízení pokojů.
Do 15:10 čekali na autobus. V 16:15 přijeli do Karlových Varů a kurz byl
ukončen.
Za třídu 1.OS Renata Němcová
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Exkurze do Červeného kříže
Dne 22. listopadu byla naše třída 2.A na exkurzi v Červeném kříži. Červený
kříž poskytuje zdravotnické a humanitární služby pro sociálně znevýhodněné
lidi.
Naše třída se zapojila do pomáhání s tříděním oděvů, které lidé
darovali charitě. Roztřídili jsme oděvy pro dospělé a děti, které jsme dále
uložili do polic. Příchozím jsme pomáhali vybírat správné oblečení. Poté jsme
si vyslechli výklad od paní, která v charitě dlouhodobě působí. Mluvili jsme o
pomáhání druhým, o mezigeneračních vztazích a jejich zkušenostech z touto
činností.
Tato exkurze byla pro nás velkým přínosem. Měla v nás vzbudit zájem
o vcítění se do ostatních lidí.
Kadlusová, 2.A
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Daniel Kroupa (chartista a přední politik) u nás na škole
8. listopadu proběhla beseda s panem Mgr. Danielem Kroupou Ph.D., který
vyučuje společenské vědy na Filosofické fakultě v Ústí nad Labem, mimo jiné
byl poslancem v Poslanecké sněmovně i v senátu ČR a několik let byl v
Evropském parlamentu. Proto nechyběly příběhy ani odsud. Po pádu
komunismu byl členem Federálního shromáždění a poté se stal předsedou
strany Občanské demokratické aliance (ODA).
Před samotnou besedou jsme sledovali film „Osmy". Příběh filmu je
zasazen do roku 1980, kdy obyčejný úředník v období normalizace omylem
podepíše Chartu 77 a tím odstartuje řadu katastrof.
Po zhlédnutí filmu, kdy jsme se trochu vžili do doby komunismu, jsm e
měli možnost slyšet příběhy od pana doktora Kroupy. Nejprve nás upozornil
na fakt, že Charta 77 nebyla opoziční organizace, ani neměla politické cíle,
neusilovali ani o násilnou reformu, nýbrž usilovali o zachování lidských práv
a poukazovali na případy, kdy se na našem území nedodržovala lidská práva,
tehdejší vláda se urazila a založila Antichartu.
Vaše děti půjdou do děcáku
Vyprávěl nám příběhy ze svého života, jak on prožíval období
normalizace a konec komunismu. Protože byl členem Charty 77, znal
vyslýchání od StB a vyprávěl nám o dalších nepříjemných zážitcích, které
členy potkávalo skoro na denním pořádku. Po podepsání Charty 77 byl jeho
život obohacen o nepříjemné výslechy příslušníky StB, které trvaly vždy
v řádu několika hodin a opakovaly se neustále dokola. Ale jednoho dne se
rozhodl zvolat „Dost!“ a nikdy více už ho tyto zdlouhavé procesy nezužovaly.
„Napsal se zápis, že neřeknu ani slovo, a šlo se domů…“. Při jednom výslechu
totiž pan Kroupa zalhal, což okamžitě komisař poznal a začal panu doktorovi
brnkat na city a jeho morální přesvědčení, že má rád chlapy, kteří si stojí za
svým a když něco dělají, tak neuhnou a mají pozitivní vztah k pravdě, pan
Kroupa to uznal, protože nechtěl lhát a ani napráskat své kamarády, tak řekl,
že už nikdy nebude vypovídat a už nikdy nevypovídal. Při jednom výslechu
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na pana Kroupu psychicky zatlačili, kdy si vymysleli lest, že již zatkli jeho
manželku a pokud on neřekne pravdu, tak jejich děti skončí v děcáku.
Jeho výklad o strastech režimu byl poutavý. Posluchače vtahoval do
děje, což je skvělá a obohacující zkušenost, protože v dnešní době už si
spoustu lidí ani nedokáže představit, jak to tenkrát chodilo. Za podepsání
Charty 77 byl degradován ze své práce a musel vykonávat různá zaměstnání
– asistenta v nemocnici, topiče v kotelně, atd. Pan doktor Kroupa též vyřkl
své přesvědčení, že do roku 1968 byli v KSČ přesvědčení komunisté, ale po
srpnovém vpádu vojsk Varšavské smlouvy vstupovali do komunistické
strany především kariéristé.
Po této přednášce jsme se v našem vědění posunuli zase o něco dále a
mohli si celou tehdejší situaci trochu více přiblížit. Pan doktor se také
osobně zná s řadou významných politiků, poznal prezidenty Václava Havla,
Václava Klause i Miloše Zemana ještě před tím, než se stali prezidenty .
Beseda byla zajímavá a byla dobrým ukázáním mladé generaci, jaké
události se děly v minulém režimu.
Kadlusová, Leňková, Polinský
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Kybernetická bezpečnost
Dne 13. listopadu se 1. a 2. ročníky naší školy zúčastnily přednášky
Kybernetická bezpečnost. Ze všeho nejdříve nám povídali o účasti na
kybernetické soutěži, kde naše škola obsadila 3. místo v počtu soutěžících v
Karlovarském kraji. Následoval rozbor soutěžních otázek a jednotlivých
odvětví.
Dostali jsme nabídku na dotazy, ale přesto žádný nepřišel. Poté přišlo
vyhlášení soutěže, kdy se jednomu z našich studentů podařilo dostat na
přední příčky a tím byl Matěj Dvořák ze třídy 2.A, čímž postoupil do
celorepublikového, všichni mu ještě jednou gratulujeme.
Pánové nám tam začali vyprávět o bezpečnosti na internetu, nejenom u
nás, ale i v různých světových státech a celkovém zabezpečení našich
internetových účtů. Při tomto tématu nám byl položen dotaz: Jaký je rozdíl
mezi dobrým a špatným hackerem? Opět žáci 2.A vykouzlili úsměv na tváři
nejednomu studentovi odpovědí: ,,Špatného hackera chytnou’’.
Bylo nám vysvětleno, jak manipulovat s daty a jak s nimi manipulují
ostatní

uživatelé,

celkové

používání

dat

a

pravidla

elektronických

komunikací, leč jsou nepsaná, ale přesto dodržována. Přednáška byla velice
zajímavá, hlavně pro studenty, kteří se tomuto tématu celkově věnují.
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Techmania Plzeň
Dne 4. října se třídy 2.A a 2.Z zúčastnily exkurze do Techmania Plzeň.
Exkurze měla být zpestřením výuky. V Techmanii jsme dostali dlouhý
rozchod, při kterém jsme si každý měli vybrat jednu věc. O vybraném
exponátu jsme měli vypracovat prezentaci zaměřenou na princip, na kterém
funguje. I přes předchozí nezapálení do věci jsme si nakonec stejně s chutí
vše vyzkoušeli a užili si u toho spoustu zábavy. Také jsme navštívili 3D
planetárium hned vedle. Program s názvem Sen o létání byl o historii od
prvních pokusů o vzlet po dnešní moderní dobu létání. Závěr? Techmánie
není nutně jen pro děti. Může být zajímavá i pro lidi v našem věku, protože je
lepší si věci zkoušet v praxi, ne se o nich jen učit na hodinách fyziky.
Leňková
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Logic snack – připravená svačina přímo do vaší ruky
Na naší škole se dějí nové věci docela často, někdy je to super. V poslední
době se nám ale jeden student představil s nápadem, který vůbec není
špatný.
Slyšeli jste o projektu Logic Snack – my to namažeme za Vás. Ne? Tak
čtěte pozorně.
Já jsem si totiž pro Vás připravil rozhovor s Pavlem Šejvlem (2.OS) –
ten totiž stojí za zrozením Logic Snacku. Přejdeme tedy k samotnému
rozhovoru...

Začnu hned zostra – co tě vedlo k něčemu jako je Logic Snack?
Noo to je trochu složitější, věcí bylo víc, ale ta hlavní je asi to, že jsem chtěl
nějak zaplnit svůj volný čas a tak jsem přemýšlel nad tím, co bych mohl
udělat, už jednou jsem dostal takový nápad, že bych prodávání svačin ve
škole mohl zkusit nějak rozjet.

A jak tedy tvoje „firma“ funguje? Děláš to úplně sám, anebo ti někdo
pomáhá?
Je to velmi jednoduché – provozuji klasický e-shop, na kterém si student
nebo učitel objedná a svou objednanou svačinu dostane druhý den ve škole.
Mám své pomocníky – kamarádka roznáší svačiny, když zrovna nejsem ve
škole každé pondělí a úterý (jsem totiž na praxi), další mi třeba pomáhá s
chystanou reklamou ve škole a trochu to víc „nakopnout”. Tímto děkuji
Petře, Blance a všem, co Logic Snack podporují a posílají dál.

A co všechno si od tebe studenti mohou koupit?
V základu zatím nabízím obložené housky, buď normální bílé nebo kaiserky.
Už jsem dostal spoustu podnětů na rozšíření o domácí saláty a jiné
dodatečné zboží. A pokud se pořádně uchytím, tak toho bude určitě ještě víc.
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Z naší strany to bylo asi všechno, pokud jste se rozhodli vyzkoušet Logic
Snach, tak neváhejte a navštivte

bit.do/svaciny

Za redakci přeji spoustu spokojených strávníků a mnoho štěstí.
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Studentské volby
18. října 2017 se konaly Studentské volby na Střední škole logistické v
Dalovicích. Tato akce se konala zejména proto, aby si studenti vyzkoušeli
nanečisto, co všechno obnáší jít k volbám. Volby na naší škole probíhaly
obdobným způsobem jako volby skutečné.
Tříčlenná volební komise byla sestavena z řad studentů. Ve volební
místnost se proměnila vstupní hala naší školy. Členové volební komise
vybavili místnost urnou a plentou.
Samotné volby začaly už velmi brzy. Volební komise dostala seznam
tříd, podle kterého pak postupně chodili studenti jednotlivých tříd volit.
Studenti se shromáždili ve volební místnosti, dostali hlasovací lístek a
nahlásili zapisovateli své jméno. Po tomto procese zaškrtl každý student za
plentou jednu z politických stran a volební lístek vhodil do urny.
Volební komise pak sečetla hlasy jednotlivých tříd a přiřadila je k
politickým stranám či hnutím. V každé třídě byla vysoká volební účast.
Konečné výsledky za celou školu byly poslány elektronicky k dalšímu
zpracování do Prahy. V našich školních volbách zvítězila Česká Pirátská
strana.
Všem účastníkům se tato akce líbila a doufáme, že se při příštích
volbách uskuteční znovu. Velké poděkování patří organizátorovi Bc. Janu
Chylovi a členům volební komise z 3.A: Nikole Dvořákové a Lukáši
Karafiátovi a zástupci z 2.A Matěji Dvořákovi.
Lukáš Karafiát, 3.A
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Úspěch fiktivní firmy z naší školy!
Dne 15. listopadu 2017 se naše logistická fiktivní firma zúčastnila
regionálního

veletrhu fiktivních firem v Mostě.

Tato akce proběhla ve

sportovní hale v mostecké škole (VOŠ, OA, SPgŠ). Žáci oboru provoz a
ekonomika dopravy – logistika převzali fiktivní firmu od letošních čtvrťáků.
Tato firma se jmenuje Team Up, s.r.o. a zabývá se teambuildingovými
aktivitami a adrenalinovými zážitky. Tato firma nabízí např. downhillové
sjezdy na koloběžkách, bungee jumping, skok padákem, paintball, únikové
hry apod.
Veletrh byl doprovázen i příjemným programem. Slyšeli jsme několik
pěveckých vystoupení studentek mostecké školy, seznámili se s dalšími
fiktivními firmami a spolupracovali s nimi a celkově si užili atmosféru této
zajímavé akce.
Na tento veletrh jsme se pilně připravovali a naše práce byla oceněna.
Naše firma zaujala porotu a umístili jsme se na 3. místě za elektronickou
prezentaci. Jsme na sebe velice pyšní a doufáme, že se příště umístíme na
lepším místě.
Těšíme se na spolupráci příštích třeťáků, které rádi uvítáme v našem
týmu.

16

