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Únorový lyžařský výcvik
Ve dnech 5. - 9. 2. 2018 se třídy 2.A a 2.Z zúčastnily lyţařského kurzu ve
Ski areálu Nový Klínovec s doprovodem p. uč. Horákové a p. uč. Krůtové,
které nás celým kurzem provedly. Během těchto dní měly obě třídy moţnost
se více seznámit, samozřejmě se něco naučit, ale především si uţít zábavu.
Na sjezdovku jsme chodili 2x denně a ve středu odpoledne jsme si mohli při
pěším výletu do města odpočinout od nošení lyţí a snowboardů a od těţkých
lyţáků. Ze sportování byla ke konci kurzu uţ většina z nás vyčerpaná, ale na
závěrečnou diskotéku ve čtvrtek večer přece jen dorazil skoro kaţdý a
s kurzem jsme se tak mohli příjemně rozloučit.
Adéla Leňková, 2.A

3

Dopravní podnik Karlovy Vary
Třída 2.Z v doprovodu s panem učitelem Bechiňským navštívila Dopravní
podnik Karlovy Vary.
Sešli jsme se ve vestibulu budovy, odkud jsme pokračovali do
místnosti, kde se dělají přepisy aut, poznávací značky a jiné tyto záleţitosti.
Pán, který nás měl na starost, nám povídal, jaké SPZ se pouţije na jaký druh
dopravního vozidla a to od trabantů aţ po traktor či vozidla pro národní
jednání. Vyprávěl nám o různém pojištění na auta a i o povinném pojištění
nebo o povinné výbavě kaţdého vozidla.
Dále jsme pokračovali k dalšímu pánovi, který měl na starosti
bodování vozidel. Říkal nám, kolik bodů nám jejich systém přidá za nějaké
přestupky, v jaké chvíli nám mohou zabavit řidičák a hlavně o těch věcech
týkajících se zákonů, které bychom měli dodrţovat.
Jako poslední jsme šli na oddělení, kde se vydávají řidičské průkazy.
Vzhledem k tomu, ţe jsme měli čas pouze do 12 hodin a tato hodina se uţ
blíţila, paní nám vyloţila velice rychle podmínky v autoškole, co vše musíme
mít s sebou nebo co vše se u nich teď bude měnit. Například uţ od června
nemusíme nosit naše fotky, ale budou nás fotit přímo tam.
Exkurze byla zajímavá a příště snad budeme mít více času i na
řidičské průkazy.
Jan Kraus 2.Z
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Vánoční koncert
Dne 14. 12. si naše škola byla poslechnout karlovarský orchestr. Byly nám
postupně ukázány hudební nástroje. Kaţdý nástroj byl vţdy představen
malou ukázkou. Představení nástrojů byla doprovázená hraním známých
skladeb. Na konci bylo překvapení písní soundtracku, která podtrhla čekání
fanoušků k novému dílu Star Wars.
Kateřina Kadlusová, 2.A
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Prohlídka ATC v Plzni
V lednu navštívily třídy 2.OS & 2.A ATC české pošty v Plzni. Ţe nevíte, co je
ATC? No to se styďte! Jako budoucí absolventi byste tento termín měli znát,
přece jde o Automatizované Třídící Centrum. V tomto centru se třídí
jednotlivé zásilky, jak balíkové, tak klasické obálky. Ať si říká kdo chce, co
chce, třídicí centrum české pošty je opravdu moderně a hezky vybavené. Ţáci
se mohli podívat na to, jak funguje třídění jak balíkových, tak listovních
zásilek a to v plném nasazení techniky.
Ţáci se dozvěděli, na jakých principech funguje rozdělování zásilek, jak
česká pošta funguje, ţe jede v podstatě 24 hodin denně, ţe je stále
nejvyuţívanější společností pro přepravu a dodání zásilek.
Po prohlídce ATC se třídy vydaly do historického jádra města a potom i
moderní část města v podání obchodního centra, nakupování, občerstvovaní
a prohlíţení bylo samo sebou nejoblíbenější část celé exkurze.
Pavel Šejvl 2.OS
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Vánoční besídka
Dne 22. 12. 2017 se konala besídka, kde všechny třídy byly se svými
třídními učiteli.

Také 1. OS se jí účastnila. Třída byla v klubovně, kde

zakončila poslední svůj den před vánočními prázdninami. Jejich hodina
začala v 8:10 jako normální vyučování.

Všichni si na tento den mohly

přinést cukroví a také řízky, protoţe pan učitel pro ně připravil výborný
bramborový salát. Při jedení řízku a bramborového salátu se 1. OS dívala na
film. Před koncem jim pan učitel popřál krásné Vánoce, hodně dárků a
úspěchů do nového roku. Besídku ukončil pan ředitel, který také oznámil, ţe
naše škola byla na prvním místě doporučená zaměstnavateli. Všem popřál
krásné svátky a vše nejlepší do nového roku. Některé třídy daly svým třídním
učitelům a učitelkám opravdu originální dárek!
Renata Němcová, 1.OS
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Witte Nejdek
Dne 23. 2. se třída 1.Z zúčastnila exkurze ve firmě Witte Nejdek. Sraz byl v
9:00 přímo před budovou Witte, přičemţ se pár z nás stihlo ještě před
začátkem ztratit. (Nebudu nic zapírat, byla jsem to já s kamarádkou).
Nicméně exkurze začala těsně po deváté, jak bylo domluveno a po společné
fotce před firmou jsme vešli dovnitř. Příjemná pracovnice nás hned ze
začátku seznámila s pravidly a pak nás začala provázet po firmě. Aby nás to
bavilo, snaţila se vše průvodkyně vysvětlovat zábavným způsobem, coţ se jí
dařilo. Nabízeli jsme panu Mgr. Bechiňskému auta, hádali jsme, co všechno
se ve Witte vyrábí atd. Dále jsme byli rozděleni do dvou skupin, přičemţ v
kaţdé skupině byl jiný průvodce a my se dozvěděli jiné informace. Po
prostřídání skupin jsme se opět ocitli ve vstupní hale, kde jsme odevzdali
papíry s odpověďmi, které jsme v průběhu cele exkurze zjišťovali. Exkurze
byla velice přínosná, jak ohledně logistiky, tak ohledně naší budoucnosti.
Dostali jsme totiţ uţitečné broţurky, jak se připravit na pohovor, coţ jsem já
osobně ocenila asi ze všeho nejvíce. A celkový dojem třídy? Všichni jsme si z
toho něco odnesli, ať uţ to byli znalosti navíc, nebo jenom ty broţurky...
Eliška Jirátková 1.Z
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Maturitní ples & imatrikulace
Dne 6. ledna proběhla imatrikulace a maturitní ples 1. a 4. ročníků. Celá
akce se odehrávala v grandhotelu Pupp. Oficiální zahájení započalo ve 20:00.
Moderátor uvedl učitele, rodiče a ostatní přítomné do večerního programu.
Nejprve proběhlo předtančení, poté nastoupili první ročníky, aby byli
ostuţkováni a zapsali se do imatrikulační knihy. Na závěr imatrikulace
pronesli zástupci obou prvních ročníků řeč a slib. Tímto skončila
imatrikulace a začal maturitní ples. Začalo to šerpováním a předáním květin
studentům a kytic třídním učitelům. Potom za doprovodu kapely studenti
zpívají

studentskou

hymnu

Gaudeamus

Igitur.

Nakonec

došlo

k závěrečnému přípitku a ke společnému focení.
Tím to však neskončilo. Ve 22:10 moderátor vyzval studenty a učitele
ke společnému tanci. Kdyţ dotančili, přišlo sólo studentů s rodiči. Poté
moderátor připomněl tombolu a aţ do 22:45 hrála kapela. Ve 22:45
moderátor vyzval pedagogický sbor na společnou fotku a pokračovala kapela.
V 11 došlo k vydávání tomboly. Bylo tam spoustu zajímavých a různorodých
odměn, např. pití, poukázky, apod. O půlnoci došlo k dlouho očekávanému
půlnočnímu překvapení. Celý maturitní ples skončil oficiálně ve 2:00. A ten
kdo neměl ještě dost, mohl se dostavit na afterparty do Pekla. Akce se velice
vydařila, rodiče, studenti i hosté byli z celého večera velice potěšeni a odnesli
si spoustu krásných vzpomínek.
Tomáš Kratochvíl, I.A
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Olympiáda z NJ
Dne 23. 2. 2018 se na Střední škole logistické v Dalovicích uskutečnila
Olympiáda z německého jazyka. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem
devět studentů z druhých a třetích ročníků střední školy.
Všichni ţáci obdrţeli na začátku hodiny gramatický a lexikální test,
který obsahoval 50 otázek, jejich obtíţnost se postupně zvyšovala. Výsledky
písemné části byly následně vyhodnoceny a další den se uskutečnila ústní
zkouška. Při této zkoušce měli studenti za úkol během 5 minut popsat
obrázek. Výběr byl pestrý, takţe si kaţdý zvolil alespoň trochu blízké téma.
Soutěţící museli popsat osoby, místo, čas, atmosféru, počasí atd. a reagovat
na doplňující otázky poroty.
Všichni studenti a pedagogové, kteří se na akci podíleli, si její průběh
pochvalovali. Při vyhodnocení výsledků olympiády učitelé ocenili dobré
znalosti účastníků. Speciální poděkování patří za organizaci olympiády Mgr.
Petře Geňo a Mgr. Kristýně Sodomkové.
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Lukáš Karafiát, 3.A

Dopravní terminál Sokolov
Dne 24. 11. 2017 jsme se vydali na exkurzi do Sokolova. Měli jsme moţnost
prohlédnout si dopravní terminál v Sokolově. Dozvěděli jsme se spoustu
informací o dopravci „Autobusy Karlovy Vary, a.s. Vlastní 230 autobusů,
mají 300 řidičů, 12 milionů ujetých km a roční obrat je 350 milionů korun.
Jejich

divize

jsou

Mariánské

Lázně,

Cheb,

Sokolov,

Kadaň-Ţatec,

Chomutovsko, Mostecká pánev, Šluknovsko. Celkem obsluhuje 137 linek
(regionálních, dálkových, městských, přeshraničních, cyklodopravy, skibusů,
zvláštní linkové dopravy). Jejich slogan je „reálné spojení“. Po těchto
informacích, které jsme se dozvěděli, jsme se podívali na krátký prezentační
film AKV. Po tomto krátkém filmu nám řekli pár informací o profesích
v autobusové dopravě, např. řidič autobusu potřebuje řidičský průkaz typu
D a musí mu být minimálně 24 let, dopravní technolog tvoří jízdní řády,
referent dopravy řeší statistiky, dispečer dopravy plánuje a organizuje
dopravu a provozní mistr sleduje provozní náklady vozidel. Po krátké
prezentaci jsme se rozdělili do skupin a poté jsme navštěvovali jednotlivé
pracoviště a prostřídali jsme se u nich.
Terminál v Sokolově se dělí na 3 pracoviště. Nejdříve jsme si prohlédli
pracoviště „Dispečer terminálu“. Na tomto pracovišti zaměstnanci pouţívají
systém DTSo, který slouţí pro získávání dat. Poté jsme se přemístili na
druhé pracoviště „Dispečer dopravy“, které má za úkol organizovat a
plánovat řízení dopravy. A jako poslední pracoviště bylo „Přepravní a
informační kancelář“, které slouţilo také jako infocentrum. Na tomto
pracovišti jsme si mohli zkusit vyrobit čipovou kartu. Tuto exkurzi povaţuji
za velmi výnosnou, jelikoţ jsme se mohli podívat, jak vše doopravdy chodí
v této firmě.
Denisa Ngoová, 3.Z
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Pozvánka na konec!
Váţení čtenáři, milý studenti,
prostřednictvím tohoto článku si Vás dovoluji pozvat na 24. Mezinárodní
veletrh fiktivních firem. Ptáte se, co ţe veletrh je a kdy a kde se koná? To
všechno se Vám vzápětí chystám sdělit.
Veletrh fiktivních firem je událost pořádaná kaţdoročně studentskou
firmou Antre, s. r. o. na výstavišti Holešovice. Letos konkrétně v Křiţíkově
pavilonu B ve dnech 21. – 23. března. Akce je pro návštěvníky zcela zdarma
včetně opravdu zajímavého a rozmanitého programu.
Hlavním cílem veletrhu je rozvoj ekonomického vzdělání mezi mladými
lidmi. Účastníky veletrhu jsou fiktivní firmy z ekonomických škol nejen
z České republiky, ale také ze Slovenska, Rakouska, Belgie, Španělska a
Itálie. Kaţdá fiktivní firma si zde vyzkouší všechny teoretické znalosti
naučené ve škole a Vy jakoţto návštěvníci si můţete zkusit s nimi
obchodovat, obdivovat jejich vyzdobené stánky nebo se nechat zlákat na
nejrůznější marketingové eventy. A za to nedáte ani korunu, protoţe stejně
jako účastnící se firmy tak i peníze jsou fiktivní a můţete si je vyzvednout
hned u vchodu u jedné z našich dvou konkurenčních bank.
A kdyby Vás obchodování s firmami omrzelo, bude pro Vás připravena
kulturní vloţka v podobě rozmanitých přednášek a dalšího kulturního
programu. Protoţe letošním tématem veletrhu je „Cesta kolem světa“, tak se
můţete těšit na nejrůznější přednášky od cestovatelů, ale vystoupí i několik
známých osobností jako například Jakub Kohák, filmový a reklamní reţisér
a herec, Lukáš Pavlásek, jeden z nejznámějších českých stand-up komiků,
Ing. Taťána

le Moigne, ředitelka české a slovenské pobočky spol. Google.

Nejrůznější programy mají také připraveni naši sponzoři, jako například
Microsoft, u kterého si návštěvníci můţou zkrátit dlouhou chvíli na konzolích
X-box.
Nezapomeňte si proto na nás v březnu udělat čas, a alespoň se
s kamarády, nebo i s celou třídou, na chvilku stavit. Budeme se těšit!
Za tým Antre, s. r. o.
Michael Slovák
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