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          ÚVOD 

 Zdravíme všechny čtenáře Průmkařin! 

 Dvouměsíční prázdniny máme za sebou 

a teď už i dvouměsíční školní docházku  

a porovnávat tato dvě období raději 

nebudeme. Spíš si zpříjemníme 

pochmurné podzimní dny dalším číslem 

našich Průmkařin. V tomto vydání vás 

pozveme na školní maturitní plesy, setkáte 

se s naší stálou rubrikou Co se dělo a Co 

se bude dít. Přečtete si o novince na 

průmce, a sice o adaptačních kurzech 

prvních ročníků, čímž se i nepřímo 

seznámíte se svými novými spolužáky. 

Dostanete informaci o návštěvě Terezína, 

kam zavítali jako každoročně naši čtvrťáci. 

Můžete se zamyslet nad reakcemi na článek 

Lukáše Šťastného, nasměrujeme vás do 

kina a divadla, snad vás i pobavíme  

a poučíme novou informací o slavném 

vynálezci.  

    Jak vidíte, i když naše řady teď trochu 

prořídly, informací máme stále dost. 

V příštím prosincovém vydání zhodnotíme  

 

 

 

 

 

 

 

maturáky a snad vše okořeníme pikantní 

fotodokumentací a s tím nám můžete 

pomoci všichni. Pokud se tedy objeví 

někde něco hodně zajímavého z jakékoliv 

akce našich studentů, neváhejte  

a posílejte na níže uvedenou adresu (pro 

jistotu ji uvádíme na všech stranách ). 

Na příští číslo se těšíme především my 

redaktoři, protože už nám při něm 

pomůžou naši noví nástupci. A štafeta 

teď znovu poputuje do béčka. V B1.I jsme 

totiž objevili zatím už 6 nových adeptů  

a doufejme, že ještě přibydou a přinesou 

Průmkařinám zase nový vítr do plachet, 

stejně jako zatím každý, kdo se k nám 

připojil. Příště se těšte i na další článek 

Lukáše v jeho literárním okénku. Snad 

bude zase o čem přemýšlet. 

    Teď vám už jen popřejeme příjemné 

čtení a úspěšný školní rok.  

Rodičák máme za dveřmi, tak se trochu 

proberte a začněte něco dělat.  

My už jsme rozhodně začali! 
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 6. 9. 2012 – Sportovní den 

 10. 9. až 12. 9. 2012 – Třída A1.E na adaptačním kurzu, Rekreační zařízení Štědronín  

 12. 9. až 14. 9. 2012 – Třída B1.I na adaptačním kurzu, RZ Štědronín 

 17. 9. až 19. 9. 2012 – Třída C1.E na adaptačním kurzu, RZ Štědronín  

 21. 9. 2012 – Přednášky firmy ELO+ na téma „Technologie SMT“  

 21. 9. 2012 – Přednáška firmy ELO+ na téma „Automatizace výroby“ 

 3. 10. 2012 – Přednášky firmy ELO+ 

        11:30 – Přednáška „Automatizace ve výrobě“ pro B3.I 

                12:30 – Workshop „Eagle – technická příprava výroby“ pro D3.S 

                14:05 – Přednáška  „Technická příprava výroby“ pro VOŠ 

 10. 10. 2012 – Školní kolo robotické soutěže FLL – First Lego League  

 12. 10. 2012 – Cyklus přednášek a workshop pořádaný firmou Necoss   

         10:35 – Přednáška „Optika – seznámení“ pro VOŠ 

         11:20 – Přednáška „Technologie optických vláken“ pro D4.S  

         12:00 – Workshop „Svařování optických vláken“ pro vybrané zájemce  

 16. 10. 2012 – Čtvrté ročníky na exkurzi v Terezíně 

  

          CO SE DĚLO? 
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  SPORTOVNÍ DEN 
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ADAPTAČNÍ KURZ TŘÍDY B1.I 

  

          CO SE DĚLO? 

 V letošním školním roce vznikla na 

Střední průmyslové škole a Vyšší odborné 

škole v Písku nová tradice. Žáci prvních 

ročníků se zúčastnili v prvních týdnech 

školního roku tzv. adaptačních kurzů na RZ 

Štědronín společně nejen se svými třídními 

učiteli, ale i s vyučujícím tělesné výchovy 

panem Luďkem Štěpánem, který je 

garantem kurzů a vlastně jejich „duchovním 

otcem“.  

  Kurzy jsou realizovány podle osvědčených 

pravidel zážitkové pedagogiky s důrazem na 

metody osobnostní a sociální výchovy  

a jedná se o jeden z alternativních přístupů 

k poznání a stmelení nově vznikajících 

třídních skupin mimo školní prostředí. Za 

vedení školy navštívil žáky výchovný 

poradce pan Mgr. Luboš Vejvoda. Pohovořil 

s nimi v méně formálním prostředí.  

    Žáci se během necelých tří dnů 

strávených v přírodě s novými spolužáky 

věnovali hrám a aktivitám, které jim 

umožnily ukázat to nejlepší, co v nich je. 

Byly to různé pohybové aktivity, ale i hry 

zaměřené na taktiku a smysl pro kolektiv. 

 

 

 

 

 

 Ve chvílích, kdy si chlapci plánovali 

aktivity sami, skončili někteří u fotbalu, 

nohejbalu či volejbalu, jiní u řešení 

hlavolamů. 

    Pokud se sejde skupina tak bezvadných 

15letých chlapců, jako moji noví žáci třídy 

A1E, povede se počasí, na každém kroku 

zakopáváte o hříbky a vše zastřešují 

příjemné a šikovné kuchařky, lze o celé akci 

hovořit jen v superlativech. Pouhé dva dny 

takto strávené „dobijí kantorovi baterky“ na 

spoustu týdnů. A věřte – nevěřte, těší se na 

své nové žáčky mnohem, mnohem víc.  

    Snad i druhá strana odjížděla zpět do 

Písku pozitivně naladěna a i trochu se těšila 

na následující dny, byť strávené ve škole. 

Soudíme tak i dle vynikající kladné známky, 

kterou hoši kurz ohodnotili. Mnozí by za 

takový výsledek ve škole byli velmi 

spokojeni.  

    Jsme přesvědčeni, že pro žáky bude více 

schůdnější počáteční krkolomná cesta 

v nové škole, když se nebudou moci obracet 

pouze na jednoho kamaráda v lavici, ale 

budou jich mít hned dalších 33.  

    

   

 

 

 

 

 

 

Autor: Mgr. Olga Procházková 

 B1.I zúčastnila adaptačního kurzu v rekreačním zařízení na Štědroníně u Orlické 

přehrady. Výběr jejich reakcí bezprostředně po návratu vám nyní přinášíme. 

„Noci byly mrazivé a temné. Kolem oken obcházel strach!“ 

„Jedna malá drobnost. Myš, která s námi sdílela chatku.“ 

„I přes nepřízeň počasí jsme si to užili.“ 

„Adapťák byl celý v cajku. Vedoucí Štěpán, posedlý houbařením, vedl kurz skvěle.“ 

„Měl jsem pantofli v lednici. Dobrá zkušenost.“ 

„Moc jsme si to užili!“ 

 

 

 

         CO SE DĚLO?
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A1.E NA ADAPTAČNÍM KURZU 

 

Studenti třídy A1.E:  

Bartuška Martin, Bílý Patrik, Brynda Lukáš, Čech Tomáš, Duchoň Jiří, Džurný Vladan, 

Fišer Jan, Formánek David, Frolík Adam, Hejný Zdeněk, Hosnedl Sebastian, Klugar Lukáš, 

Kopenec Radek, Král Lukáš, Křemen Jan, Mayer Aleš, Měřička Václav, Něměček Tomáš, 

Nováček Jakub, Nový Filip, Panuška Jan, Pánek Vojtěch, Říha Marcel, Sebera Pavel, 

Staněk Pavel, Sulek Jiří, Sup Richard, Syrový Luboš, Tichava Tomáš, Uhlík Dominik, Ušatý 

Zdeněk, Valta Tomáš, Vršecký Tomáš, Woldřich Kryštof 

 

         CO SE DĚLO?
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B1.I NA ADAPTAČNÍM KURZU 

 

Studenti třídy B1.I:  

Bartoň Pavel, Bárta Ondřej, Glaser Leoš, Haidinger Tomáš, Hanus Filip, Hanuš Daniel, 

Holub Jakub, Hosenseidl David, Hošna Michal, Hromádka Michal, Hudák Ondřej, Kadaně 

Tomáš, Kotalík Milan, Krž Karel, Kubík Lukáš, Kyrku Anna, Le Petr, Lukeš Dominik, 

Mach Václav, Matásek Libor, Matlach Michal, Novák Jiří, Schuh Tom, Schwarz Jakub, 

Tyemnyák David, Vastl Martin, Vašek Jak, Velek Petr, Vilam Martin, Stodolovský Jan 

         CO SE DĚLO?
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C1.E NA ADAPTAČNÍM KURZU 

 

 

 

 

 

tudenti třídy C1.E:  

Bauer David, Böhm Jan, Dlesk Jaroslav, Jevčák Jakub, Ježek Filip, Kocourek Martin, 

Kopáčik Jan, Koubský Tomáš, Koutenský David, Krejčí Matěj, Krška Tomáš, Kulovaný 

Vojtěch, Marášek Dominik, Marcilis Jan, Mařík Matouš, Nguyen Ouang Minh, Petržílka 

Dominik, Petřík Adam, Pivoňka David, Pretschner Tomáš, Přibyl Petr, Ranný Jakub, Řepka 

Tomáš, Sichinger Jan, Smitka Martin, Strnad Josef, Šuhaj Jakub, Vávra Lukáš, Veselý 

Roman, Všední Jan, Wieser Tomáš, Zbíral Tomáš, Tůma Mikuláš 

         CO SE DĚLO?

    Také reakce třídy C1.E byly pozitivní, i když jsme získali pouze tři výpovědi.  

„Adaptační kurz byl velice povedený.“ 

„Jedinou nevýhodou byl studený bazén, ale dalo se to přežít.“ 

„Rádi bychom si podobný výlet zopakovali.“  
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OHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI TEREZÍNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Všechny 4. ročníky naší školy se jely 

dozvědět něco víc z minulosti, kterou si 

neradi připomínáme. Naším cílem byla malá 

pevnost Terezín, věznice gestapa a židovské 

ghetto, ve kterém za II. světové války 

umíralo nespočetné množství nevinných lidí. 

Každá třída dostala svého průvodce  

a prohlídka mohla začít. 

    Celé místo působilo na spoustu z nás 

smutně až depresivně. Průvodci nás provedli 

chudými příbytky „obyvatelů“ Terezína  

a vyprávěli nám příhody, které se zde 

odehrály. Pro mnohé z nás byl největším 

zážitkem průchod 500 metrů dlouhou 

chodbou v hradbách. 

 

    Když jsme prošli stanovenou trasu, 

čekaly na nás v kině dva filmy, které nám 

ještě více přiblížily události z II. světové 

války v těchto místech. Jelikož jsme neměli 

moc času, muzeum Ghetta, kasárny  

a krematorium jsme si prohlédli o něco 

rychleji.          

    Vyčerpaní, hladoví, ale o mnoho znalejší 

jsme se těšili domů. Před námi byla ale 

skoro tříhodinová jízda autobusem  

a věřím, že jsme měli celou dobu o čem 

přemýšlet. 

 
Autor: Martina Hadáčková, B4.I 

         CO SE DĚLO?

http://cs.wikipedia.org/wiki/Gestapo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ghetto
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 30. 10. 2012 a 6. 12. 2012 - Workshopy modulů Elektrotechnika, Výpočetní technika, 

Multimédia, Automatizace, Dílenská praxe, Přírodovědná oblast pro žáky partnerských 

základních škol v projektu OP VK Inovace výuky v Písku a okolí 

 2. 11. 2012 – Maturitní ples třídy B4.I, 19.00, Discokomplex JIH 

 2. 11. 2012 – Divadelní představení pro druhé ročníky – Evžen Oněgin  

 5. 11. 2012 – Pedagogická rada 

 5. 11. 2012 – Prezentace škol Strakonice 

 6. 11. 2012 – A3.S, B3.I: návštěva Národního technického muzea, Státní opery, 

Národní galerie a Národního divadla v Praze 

 7. 11. 2012 – Prezentace škol Jindřichův Hradec 

 V měsíci listopadu navštíví první ročníky knihovnu v Písku. 

 10. 11. 2012 – Maturitní ples A4.S a D4.S, 19.00, Discokomplex JIH 

 12. 11. 2012 – Den otevřených dveří SPŠ a VOŠ Písek 

 12. 11. 2012 - 1.+2. ročníky – filmové představení - Čtyři slunce 

 12. 11. 2012 – Třídní schůzky – 16.00 

 21. 11. až 23. 11. 2012 – Vzdělání a řemeslo České Budějovice 

 22. 12. 2012 až 2. 1. 2013 – Vánoční prázdniny 

 3. 1. 2013 – Zahájení výuky 

  
 

         CO SE BUDE DÍT?
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TIP REDAKCE – MATURITNÍ PLESY 

   

 

 

 

 

         CO SE BUDE DÍT?
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HOTEL TRANSYLVÁNIE 

Žánr: animovaný, rodinný, komedie 

Délka: 91 minut 

Rok vydání, země původu: 2012, USA 

Hrají: Adam Sandler, Kevin James, Selena Gomez,… 

Málokdo o Draculovi ví, že není jen princem temnoty, ale také 

vlastníkem stylového Hotelu Transylvánie - luxusního pětihvězdičkového 

resortu, kde se mohou všechna monstra světa (tedy Frankenstein, 

Mumie, vlkodlaci, Zombie, neviditelný muž a spousta dalších) dostat 

daleko od všech a být jen sami sebou v bezpečném prostředí bez lidí. Ale 

pro Drákulu existuje ještě daleko důležitější důvod, proč držet obyčejné 

smrtelníky dál od Hotelu Transylvánie... 

CESTA NA MĚSÍC 

Žánr: sci-fi, krátkometrážní, dobrodružný, fantasy 

Délka: 16 minut 

Rok vydání, země původu: 1902, Francie 

Hrají: Georges Méliès, Victor André, Henri Delannoy,…  

V květnu 1902 Georges Méliès natočil film, Cesta na Měsíc. Do kin šel 

v černobílé a také barevné verzi, ručně kolorovaný. V té době byl 

považován za celovečerní film – kolem 14 minut – a stal se celosvětovým 

úspěchem. První blockbuster v historii filmu byl však okamžitě 

zkopírován a plagován. V roce 1913 se Georges Méliès rozhodl na protest 

spálit sadu negativů tohoto snímku. Jedna černobílá kopie však přežila. 

Barevná verze byla považována za ztracenou. Až do roku 1993…  

HASTA LA VISTA! 

Žánr: komedie, drama, road movie 

Délka: 115 minut 

Rok vydání, země původu: 2011, Belgie 

Hrají:  Robrecht Vanden Thoren, Gilles De Schrijver, Tom Audenaert,…   

Philip, Lars a Jozeph jsou tři mladíci po dvacítce, kteří milují víno 

a ženy. Jenže jsou stále panicové. Pod záminkou ochutnávání vína se 

vydají na cestu do Španělska s vidinou prvních sexuálních zážitků. Nic je 

nemůže zastavit – dokonce ani jejich handicap: jeden je slepý, druhý na 

vozíku a třetí zcela ochrnutý. Hasta la vista! vypráví příběh o lásce, síle 

přátelství a chtíči. Je to příběh o humoru jako jediném prostředku, který 

pomáhá vyrovnat se s nelehkou situací, o silné touze jako největším 

hybateli lidské snahy bořit hranice… 

80 % 

 

91 % 

 

REDAKCE VÁS ZVE DO KINA 

          FILMOVÁ RUBRIKA

http://www.csfd.cz/tvurce/904-adam-sandler/
http://www.csfd.cz/tvurce/33182-kevin-james/
http://www.csfd.cz/tvurce/49837-selena-gomez/
http://www.csfd.cz/tvurce/3926-georges-melies/
http://www.csfd.cz/tvurce/32107-victor-andre/
http://www.csfd.cz/tvurce/32111-henri-delannoy/
http://www.csfd.cz/tvurce/55524-robrecht-vanden-thoren/
http://www.csfd.cz/tvurce/55523-gilles-de-schrijver/
http://www.csfd.cz/tvurce/83434-tom-audenaert/
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NEDOTKNUTELNÍ 

Žánr: komedie, drama, životopisný 

Délka: 112 minut 

Rok vydání, země původu: 2011, Francie 

Hrají:  François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny, Audrey Fleurot,… 

Ochrnutý a bohatý aristokrat Philippe si za svého nového opatrovníka 

vybere Drisse, živelného mladíka z předměstí, kterého právě propustili 

z vězení. Jinými slovy - najde si na tuto práci tu nejméně vhodnou 

osobu. Podaří se jim však propojit nemožné: Vivaldiho a populární 

hudbu, serióznost a žoviální vtípky, luxusní obleky a tepláky. Bláznivým, 

zábavným, silným, neočekávaným a hlavně „nedotknutelným“, přesně 

takovým se stane jejich přátelství…  

HNĚV TITÁNŮ 

Žánr: akční, dobrodružný, fantasy 

Délka: 99 minut 

Rok vydání, země původu: 2012, Španělsko, USA 

Hrají:  Sam Worthington, Liam Neeson, Édgar Ramírez,…  

Deset let po tom, co hrdinně porazil obrovského Krakena, se Perseus, 

polobůh a Diův syn, snaží vést klidný život jako vesnický rybář 

a otec desetiletého syna Helia. Mezitím zuří boj o moc mezi bohy  

a titány. Bohové jsou nebezpečně oslabeni nedostatkem oddanosti lidí. 

Ztrácejí kontrolu nad uvězněnými titány a jejich hrůzu nahánějícím 

vůdcem Kronem, otcem dlouho vládnoucích bratrů Dia, Hada  

a Poseidona. Tento triumvirát přemohl svého mocného otce už dávno  

a nechal ho hnít v ponuré a bezedné propasti Tartaru,… 

MADAGASKAR 3 

Žánr: animovaný, dobrodružný, komedie 

Délka: 92 minut 

Rok vydání, země původu: 2012, USA 

Hrají: Ben Stiller, Chris Rock, David Schwimmer,… 

 

Rafinovaným tučňákům se s pomocí hrubé šimpanzí síly podařilo 

opravit letadlo, ve kterém naši hrdinové havarovali během přeletu  

z Madagaskaru do Afriky, a vyrazili si užívat do kasina v Monte Carlu. 

Lva Alexe, hrošici Glorii, zebru Martyho a žirafáka Melmana ale na 

palubu nevzali, což čtveřici donutí doplavat za nimi po svých 

Středozemním mořem. Tučňáky nutně potřebují, protože bez tučňáků 

nemají šanci vrátit se domů... 

75 % 

 

61 % 

 

FILMOVÉ TIPY REDAKCE 

 

          FILMOVÁ RUBRIKA

http://www.csfd.cz/tvurce/51027-francois-cluzet/
http://www.csfd.cz/tvurce/56100-omar-sy/
http://www.csfd.cz/tvurce/39208-anne-le-ny/
http://www.csfd.cz/tvurce/75635-audrey-fleurot/
http://www.csfd.cz/tvurce/12156-sam-worthington/
http://www.csfd.cz/tvurce/16-liam-neeson/
http://www.csfd.cz/tvurce/25983-edgar-ramirez/
http://www.csfd.cz/tvurce/150-ben-stiller/
http://www.csfd.cz/tvurce/5174-chris-rock/
http://www.csfd.cz/tvurce/480-david-schwimmer/
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                                      LÁSKA je LÁSKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ve středu 2. května minulého školního roku se první, druhé a třetí ročníky zúčastnily 

filmového představení v kině Portyč, aby uvolnily své lavice pro státní maturity svých 

starších spolužáků.  

    Zhlédli jsme nový český film Láska je láska režiséra Milana Cieslera. Všem se nám 

určitě líbil. Režisérovi i scénáristovi se podařilo humorným způsobem zachytit 

mezilidské vztahy, především ty milostné, v různě věkových i sexuálně orientovaných 

skupinách. Diváci se smáli situacím, které možná známe i ze svého okolí. Vážných 

témat bylo nastoleno víc než dost – problémy v rodině, legalizace užívání marihuany 

nemocnými lidmi, vztah většinové společnosti k Romům anebo k lidem s opačnou 

sexuální orientací. A právě nad tímto problémem jsem se pokusil zamyslet.  

    Film Láska je láska právě potvrzuje názor, že homosexuální orientace se nedá nijak 

zvrátit. Homosexualita potká 4 % mužské populace a asi 2 % ženské populace. Jedná se 

o naprosto přirozenou a zcela pochopitelnou věc jako je heterosexualita, a proto by 

neměla být zavrhována.  

    Nechápu lidi, kteří mají něco proti homosexuálům. Proč existují takové odporné 

předsudky? Proč je i dnešní doba tak hrozná? Proč nemůže být někdo sám sebou?  

A proč, když někdo sám sebou je a přizná se k homosexualitě, je za to odsuzován?  

    Vycházejme z předpokladu, že plod v mateřském lůně je na počátku své cesty 

bezpohlavní. Posléze přejímá nadvládu ženské pohlaví a v určité fázi vývoje plodu se 

vlivem genů některé dovyvinou v mužské jedince. Stává se, že žena bývá uvězněna 

v mužském těle a naopak, což se projevuje i v rysech daných jedinců – víme, že někteří 

kluci mají jemnější obličej, menší postavu i linie těla podobné spíše ženě a některé ženy 

hrubé rysy a mohutnější postavu.  

    Sexuální orientace jedince je vlastně záležitostí libida neboli zjednodušeně 

zamilovanosti. Tělesná touha páření je jedna věc a cíl naší touhy druhá. Sice jedna 

ovlivňuje druhou, nicméně objekt našeho sexuálního zájmu nemusí být vždy opačného 

pohlaví.  

    Otázkou druhou je veřejné mínění a odsuzování homosexuality, tzv. homofobie. 

Nejdříve bych tu rád připomenul obecné pravidlo, že kdokoliv vybočuje z řad, byť se jen 

trochu v něčem liší od okolí, je pro ostatní nepřijatelným a současně i terčem 

nepochopení… Velmi často se můžeme setkat s názory, že homosexualita vyrůstá z půdy 

jakési mravně zkažené, úpadkové společnosti, že souvisí s obecným poklesem morálky  

a daří se jí v bahně rozpadu všech etických hodnot.  

   

 

         LITERÁRNÍ RUBRIKA
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REAKCE NA ČLÁNEK LUKÁŠE ŠŤASTNÉHO 

 

28,00% 

16,00% 

24,00% 

68,00% 

Myslíte si, že homosexualita je proti přírodě? Zeptali 
jsme se 50 lidí na této škole! 

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

    I v historii se najdou zmínky, jež zaznamenávají „kvetoucí“ mužskou homosexualitu. 

Například v Mezopotámii prosperovala mužská prostituce, v babylónském chrámu 

bohyně Ištar měli mužští prostituti zvláštní nevěstinec pod náboženskou záštitou a pod 

vedením velekněze. Homosexualita byla ve starověku běžná ve všech zemích východního 

Středomoří. Maximální rozkvět však zaznamenala ve starém Řecku – na mužskou 

homosexualitu Řekové totiž pohlíželi jako na ideál sexuálních vztahů.  

 S příchodem křesťanství ve středověku začala dlouhá léta zavrhování homosexuality 

většinovou společností. Homosexualita byla považována za hřích a zvrhlost. 

Homosexualitou se nejdříve zabývaly církevní soudy, ale v 11. století se touto záležitostí 

zabývaly soudy světské, které ji na rozdíl od mírných trestů církve, trestaly smrtí. 

Bohužel i v dnešní době tresty smrti a doživotní vězení zůstávají, a to zejména v zemích 

druhého a třetího světa.  

    Homosexualita byla spojována s čarodějnictvím, které se dnes přijalo, ale 

homosexualita je paradoxně stále opovrhovaná.  

    Když vezmeme v potaz (s úsměvem) vědecké zjištění, že na počátku jsme všichni 

ženy, dalo by se filozoficky tvrdit, že jsme všichni homosexuální. Proto se domnívám, že 

bude relativně lehčí pochopit otázku homosexuality. Když to nedokázali naši předkové, 

my to určitě zvládneme…  

    Jaký názor máte vy na homosexualitu? Posílejte nám vaše názory a my je v příštím 

díle Průmkařin otiskneme.  

 

 

 Jaký názor máte vy na homosexualitu? Posílejte nám vaše názory a my je v příštím díle otiskneme.  

 

 

  

Autor:  Lukáš Šťastný, Mgr. Lenka Čížková 

         LITERÁRNÍ RUBRIKA



 

 

                   prumkariny@seznam.cz 17 

wiki.sps-pi.com/prumkariny             říjen 2012 

K POBAVENÍ 

 

         K POBAVENÍ



 

 

                   prumkariny@seznam.cz 

wiki.sps-pi.com/prumkariny             říjen 2012 

18 

ALFRED NOBEL 

Alfred Bernhard Nobel byl švédský chemik, vynálezce dynamitu. Je považován za jednoho 

z největších vynálezců. Díky němu se uděluje Nobelova cena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A. Nobel se narodil v bohaté stockholmské

podnikatelské  rodině a byl třetím synem. Ve 

svých devíti letech se přestěhoval s rodiči do 

Londýna.  Měl velmi dobré soukromé vzdělá-

ní a velké znalosti z oboru  chemie. Studoval 

vědy, ale také historii literatury. Většinu své

energie však věnoval studiu výbušnin a pro-

blematice  bezpečné výroby a manipulace 

s nitroglycerinem.  

     Na univerzitě v Turíně pracoval v labo-

ratoři  známého chemika Pelouzea. Tam také 

potkal italského  chemika  Ascania  Sobrera,

který v roce 1847 vynalezl vysoce výbušnou 

kapalinu – nitroglycerin. 

 V rodinné továrně v Helenborgu došlo  

k několika explozím. Při jedné z nich  

v roce 1864 zahynul Nobelův mladší bratr 

Emil a několik dalších zaměstnanců. Tehdy 

se Nobel zapřisáhl, že učiní práci  

s nitroglycerinem bezpečnější.

 V roce 1867 si nechává patentovat dyna-

mit. Sestrojil také rozbušku, která přivede 

kusy dynamitu k explozi. Rozbuška byla 

odpalována pomocí zápalné šňůry. 

 Alfred Nobel ve své závěti rozhodl, že jeho 

majetek bude vložen do fondu, z něhož bude 

každoročně udělována cena za významné 

vědecké objevy, literární tvorbu a zásluhy  

o mír ve světě. Tato cena (resp. finanční 

odměna k ní) je vyplácena pouze z peněz ze 

závěti, kterou spravuje švédská Akademie 

věd a Alfréd Nobel ji obdařil částkou 32 

miliónů švédských korun. 

 

 

Víte, že: 

Alfred Nobel: 

 hovořil kromě rodné švédštiny také  

francouzsky, anglicky a německy 

 pracoval v laboratoři se známým 

chemikem, který vynalezl nitrogly-

cerin 

 měl laboratoř na lodi 

 vytvořil trhavou želatinu 

 napsal divadelní hru Nemesis, která 

nesměla být v knižní podobě pro-

dávána, byla označena jako rou-

hačská a málem se nedochovala. 

 litoval toho, že vynalezl dynamit, 

když viděl jakou má sílu, a trpěl 

proto depresemi 

 daroval veškerý svůj majetek na to, 

aby mohla být každý rok udělová-

na Nobelova cena 

 
Autor:  Filip Svoboda, B4.I 

         OSOBNOST MINULOSTI

http://cs.wikipedia.org/wiki/Stockholm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stockholm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chemie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nitroglycerin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tur%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C3%A9ophile-Jules_Pelouze&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ascanio_Sobrero
http://cs.wikipedia.org/wiki/1847
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nitroglycerin
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Helenborg&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDbuch
http://cs.wikipedia.org/wiki/1864
http://cs.wikipedia.org/wiki/1867
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dynamit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dynamit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozbu%C5%A1ka
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PROGRAM KINA PORTYČ 

 

 

 

  

 

Od: 24. 10. 2012 

Do: 25. 10. 2012 

středa od 20.00, čtvrtek 

od 17.30 a 20.00 hodin 

RESIDENT EVIL: ODVETA 
Horor, digital 3D, titulky 

Úspěšná adaptace ságy, která vydělala miliony po celém 

světě, ve velmi očekávaném pátém pokračování. 

Kino Portyč 
 

Mládeži přístupné

 

Od: 26. 10. 2012 

 Do: 28. 10. 2012 
 

pátek: 17.30, sobota 

a neděle 15.30 a 17.30 

KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM 
Animovaný, premiéra, digital 3D, české znění 
 

Pokračování úspěšné české pohádky.  

 

Kino Portyč 
 

Mládeži přístupné

 

Od: 26. 10. 2012 

Do: 28. 10. 2012 

pátek až neděle od 17.00 

hodin 

 

DRUHÁ ŠANCE 
Komedie, premiéra, titulky 
 

Manželské neshody, snaha o vzkříšení a spousta 

komických situací s tím spojených. 

Kino Portyč 
 

Do 15 let nevhodný

 

Od: 30. 10. 2012 

 

úterý od 20.00 hodin 

 

BOJOVNICE 
Drama, premiéra, titulky 
 

ART FILM 

Snadno se přidáš, ale dokážeš vůbec někdy odejít?  

Kino Portyč 
 

Do 15 let nevhodný

 

Od: 31. 10. 2012 

Do: 01. 11. 2012 

úterý od 20.00, čtvrtek 

od 17.30 a 20.00 hodin 

POSEL 
Drama, premiéra, české znění 
 

Příběh zaníceného cyklisty, někdejšího reprezentanta, 

nyní pracujícího jako poslíček. 

 

Kino Portyč 
 

Do 12 let nevhodný

 

Od: 01. 11. 2012 

 

čtvrtek od  

10.00 hodin 

 VE STÍNU 
Krimi, české znění 
 

BIO SENIOR 

 

Kino Portyč 

Do 12 let nevhodný

 

Od: 02. 11. 2012 

Do: 04. 11. 2012 

pátek 17.30, sobota 

15.30 a 17.30, neděle 

15.30   

HOTEL TRANSYLVÁNIE 
Rodinný animovaný, premiéra, digital 3D, české znění 
 

Málo známý fakt o Drákulovi, není jen princem 

temnoty, ale také majitelem hotelu Transylvania. 

 

Kino Portyč 

Mládeži přístupný

 

Od: 02. 11. 2012 

Do: 04. 11. 2012 

pátek, sobota 20.00, 

neděle 17.30 a 20.00 

 

SKYFALL 
Akční, premiéra, titulky 
 

Jmenuji se Bond, James Bond. 

 

Kino Portyč 

Do 12 let nevhodný

 

         KULTURNÍ RUBRIKA
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PROGRAM DIVADLA F. ŠRÁMKA 

 

 

  

          KULTURNÍ RUBRIKA

 25. 10. 2012  

 

čtvrtek od 19.30hodin 

 

NA MĚLČINĚ 
Originální komedie Divadla Kalich Praha, v hlavních 

rolích – Iva Janžurová, Sabina Remundová, Barbora 

Munzarová a Miroslav Vladyka  

 

Divadlo Fráni 

Šrámka 
 

 

02. 11. 2012 

 
pátek od 19.30 hodin 

JEPPE Z VRŠKU 
Příběh dobráckého a ženou peskovaného sedláka 

v režii Jana Hrušínského, majitele Divadla Na Jezerce 

Praha, v hlavních rolích – Radek Holub a Miluše 

Šplechtová 

 

Divadlo Fráni 

Šrámka 
 

 

 

15. 11. 2012 

 

čtvrtek od 19.30  hodin 

 

XINDL X: TURNÉ S LÁSKOU 
Koncert 

Divadlo Fráni 

Šrámka 
 

 

18. 11. 2012 

 
neděle od 19.30 hodin 

 

 

ZHASNĚTE LAMPIONY 
Příběh dvou mladých a opuštěných lidí, v hlavních 

rolích československé divadelní hry – Taťána 

Vilhelmová (ČR) a Marian Miezga (SR) 

 

Divadlo Fráni 

Šrámka 
 

 

23. 11. 2012 

 

pátek od 19.30 hodin 

 

POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ 
Skvělá komedie se Simonou Stašovou a Petrem 

Nárožným 

Divadlo Fráni 

Šrámka 
 

 

25. 11. 2012 

neděle od 19.30 hodin 

POHLEĎ A BUDEŠ UDIVEN 
Duchařská komedie Divadla Palace Praha, v hlavních 

rolích – Jiří Langmajer a Lukáš Langmajer 

Divadlo Fráni 

Šrámka 
 

 

27. 11. 2012 

 
úterý od 8.30 hodin 

SNĚHURKA 
Školní představení 

 

Hudební pohádka o krásné Sněhurce, zlé maceše  

a sedmi trpaslících. 

Divadlo Fráni 

Šrámka 
 

 

09. 12. 2012 

neděle od  

19.30 hodin 

PROUTNÍK POD PANTOFLEM 
Komedie o záletníkovi mezi dvěma ženami. Divadelní 

hra Divadla Na Fidlovačce. Hrají: Sandra Pogodová, 

Martina Randová, Marek Holý, Petr Rychlý, Lilian 

Malkina a další. 

Divadlo Fráni 

Šrámka 

 

ZRUŠENO!!! 

http://www.ckpisek.cz/program/hop_3503
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PROGRAM KINA OKO 

 

 

  

 

          KULTURNÍ RUBRIKA

          UKONČENÍ PROJEKTU
         UKONČENÍ PROJEKTU

Od: 24. 10. 2012 

Do: 25. 10. 2012 

středa a čtvrtek od 

17.30 hodin 

REBELKA 
Animovaný, rodinný, digital 3D, českě znění 
 

Příběh odvážné princezny Meridy, která se vzepře 

tradici a vezme svůj osud do vlastních rukou. 

Kino Oko 
 

Mládeži přístupný

 

Od: 24. 10. 2012  

Do: 26. 10. 2012 

středa, čtvrtek  

a pátek od 20.00 

HOLKY NA TAHU 
Komedie, titulky 

Příběh třech krásných dívek, které spolu kdysi chodily 

na střední školu. 

 

Kino Oko 
 

Do 12 let nevhodný

 

Od: 26. 10. 2012  

Do: 28. 10. 2012 

pátek až neděle od 17.30 

hodin 

KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM 
Animovaný, premiéra, digital 3D, české znění 
 

Pokračování úspěšné české pohádky. 

 

Kino Oko 
 

Mládeži přístupné

 

Od: 27. 10. 2012  

Do: 29. 10. 2012 

sobota až pondělí od 

20.00 hodin 

BOJOVNICE 
Drama, premiéra, titulky 
 

Snadno se přidáš, ale dokážeš vůbec někdy odejít? 

 

Kino Oko 
 

Do 12 let nevhodný

 

Od: 30. 10. 2012  

Do: 31. 10. 2012 

úterý a středa od 17.30 

hodin 

GEORGE HARRISON 
Dokument, titulky 
 

George Harrison: Living in the Material World mapuje 

život jednoho z nejslavnějších muzikantů všech dob. 

Kino Oko 
 

Do 12 let nevhodný

 

Od: 01. 11. 2012  

Do: 04. 11. 2012 

čtvrtek až neděle od 

20.00 hodin 

7 DNÍ HŘÍCHŮ 
Dobrodružné drama, české znění 
 

Najít cestu k sobě. 

Kino Oko 
 

Do 12 let nevhodný

 

Od: 01. 11. 2012  

Do: 04. 11. 2012 

čtvrtek až neděle od 

17.30 hodin 

ZVONILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL 
Animovaný, premiéra 
 

Dva světy, jedno magické tajemství. 

Kino Oko 
 

Mládeži přístupný

 

Od: 05. 11. 2012  

Do: 06. 11. 2012 

pondělí a úterý od 20.00 

hodin 

SINISTER 
Horor, krimi 
 

Autor detektivních románů objeví na své půdě staré 

filmové pásy související se záhadnými vraždami. 

Kino Oko 

Do 15 let nevhodný

 

http://www.ckpisek.cz/program/hop_3503
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ICT MODERNĚ A PRAKTICKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OP VK – INOVACE VÝUKY V PÍSKU A OKOLÍ 

 

 

 

 

 

 

 

S POZDRAVEM VAŠE REDAKČNÍ RADA: 

       Mgr. Ludmila Klavíková    Roman Svoboda              Martin Huťťan              Mgr. Hana Maříková 

   Martina Hadáčková              Filip Svoboda                  Zdeňka Müllerová             Tomáš Čapek 

              Jakub Altay        Vojtěch Nesvadba                     Daniel Svitič                       Filip Rakovan 

S POZDRAVEM VAŠE REDAKČNÍ RADA: 

 

  

Cílem projektu „Informační a komunikační 

technologie moderně a prakticky“ je inovace 

vzdělávacího programu Vyšší odborné školy 

na SPŠ a VOŠ Písek, 26-47-N/06 Přenos  

a zpracování informací, obor: 26-47-N/ 

Informační technologie. Projekt byl zahájen 

1. 7. 2012 a bude probíhat 24 měsíců.  

U vzdělávacího programu bude dokončen 

převod na modulární systém, který bude 

doplněn o kreditní systém ECTS. Inovace 

proběhne v souladu s požadavky znalostní 

ekonomiky a odborné praxe s cílem zajistit 

soulad se vzdělávacími programy VŠ  

a zlepšit prostupnost studentů VOŠ na VŠ, 

konkrétně na Jihočeskou univerzitu, fakultu 

informatiky.  

     Nedílnou součástí inovace je integrace 

metody CLIL (Integrovaná výuka obsahu  

a jazyka) a zapojení podnikatelské sféry do 

inovace vzdělávacích obsahů. Partnery 

projektu jsou: Jihočeská univerzita, AISIN 

EUROPE MANUFACTURRING CZECH, aj.  

 

 

 

 

 

 

  

    Současně budou vytvořeny studijní 

materiály v LMS - Moodle pro vybrané 

moduly inovovaného vzdělávacího projektu. 

Studenti VOŠ budou mít možnost aktivně 

spolupracovat s vyučujícími při tvorbě 

učebních textů jednotlivých vybraných 

modulů v pracovních pozicích odborných 

asistentů. 

    Dalším cílem je podpora praxí studentů  

u budoucích zaměstnavatelů a stáží pedago-

gů v partnerských organizacích za účelem 

získání praktických poznatků, které budou 

dále využívány při výuce.     

    Výuka bude doplněna pravidelnými 

workshopy a tematickými přednáškami, 

které povedou lektoři z odborných 

spolupracujících firem. Kromě toho obě 

podpořené cílové skupiny, studenti a učitelé 

VOŠ, budou mít možnost získat nové 

odborné poznatky na tuzemských  

i zahraničních veletrzích. 
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         NOVÉ PROJEKTY

  

SPŠ a VOŠ Písek zahájila v červnu 2012 realizaci dalšího (2,5letého) projektu OP VK 

s názvem: „Inovace výuky v Písku a okolí“.  Celkové výdaje projektu budou činit 

6 729 310,16 Kč. Z Evropských sociálních fondů bude hrazeno celkem 85 % všech 

způsobilých výdajů projektu a ze státního rozpočtu 15 %. Celý projekt je zaměřen na 

zlepšování podmínek pro výuku technických a přírodovědných předmětů na naší škole, 

včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v technických oborech. V rámci projektu 

vzniknou nové výukové materiály a pracovní listy. Do odborných předmětů začleníme 

moderní výuku formou metody CLIL. Zároveň navážeme a rozvineme spolupráci 

s vybranými základními školami (formou partnerství). Pro žáky naší školy dojde v rámci 

navázané spolupráce se zaměstnavatelskou sférou k rozšíření exkurzí, workshopů, 

přednášek a odborných praxí, což umožní účast zaměstnavatelů v odborném vzdělávání. 

Zároveň budou zorganizovány stáže pedagogických pracovníků v odborných firmách. 

Projekt je primárně určen pro žáky SPŠ Písek a pro žáky partnerských ZŠ. Plánované 

aktivity budou realizovat vedoucí a pedagogičtí pracovníci SPŠ a VOŠ Písek. Po ukončení 

očekáváme výrazné posílení vazeb mezi jednotlivými články projektu (SPŠ Písek, ZŠ, firmy) 

a zkvalitnění výstupní úrovně odborného, praktického a jazykového vzdělání naší školy. 
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