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Milí čtenáři, 

vítáme vás u prvního čísla našeho školního 

časopisu, který se v roce 2016 představuje 

v novém kabátě. 

Mnohým z vás možná právě proletěla 

hlavou myšlenka, zda se nejedná o příliš 

odvážný nápad vydávat pravidelně časopis. 

Možná přemýšlíte, čím budeme takové 

periodikum pravidelně zásobovat. 

Napovědět vám může už samotný název – 

Woco-go-zin. Wo co na Vocelovce jde? Co 

se u nás děje? Odpovědi na tyto otázky a 

spoustu dalšího se dozvíte právě v 

samotném časopisu. Každé číslo přinese 

zajímavé informace ze života školy, bude 

obsahovat články, které vytvořili reportéři z 

vašich řad, a v neposlední řadě zabrousí i 

do studia. 

Pojďme se tedy rovnou podívat pod 

pokličku tohoto čísla. Ve Woco-go-zinu se 

představí studijně-poznávací zájezd do 

Velké Británie, na hory za sněhem vás 

zaveze netradiční individuální zimní sport 

skiboby a nezapomněli jsme ani na naše 

maturanty, kteří jistě ocení kulturní recenze 

a doporučenou četbu. Mnohem více 

najdete na dalších stránkách. 

Zábavné i poučné čtení vám přeje redakce. 
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Teraz na Vocelovke!

Žáci a učitelé z partnerské 

Spojené Školy v Banské Bystrici 

přijeli na oplátku studovat naše 

výukové metody, a nejenom 

metody. Program byl nabitý! V 

úterý 3. 11. začal fotbalovým 

utkáním, následovala prohlídka 

Hradce Králové a den byl 

završen společným posezením. 

Komunikace vázne? Ale kdepak, 

jsme si velmi blízcí. Podobná 

škola, podobné problémy, 

mentalita i jazyk. I další dny 

probíhaly v přívětivé atmosféře. 

Výlet do Prahy. Nechyběla 

prohlídka Staroměstského 

náměstí a přes Karlův most 

„hurá“ na Hrad. Ve čtvrtek 5. 

11. jsme se museli rozloučit. 

Před odjezdem proběhla beseda 

s ředitelem školy Ing. Koštálem 

a prohlídka školských prostor, 

včetně trenažeru na výuku řízení 

nákladních vozidel. Nechyběla 

exkurze v dílnách na Slezském 

Předměstí. Vedoucí výpravy z 

Banské Bystrice p. Gabriel 

Miškuf se vyjádřil: „Bola to pre 

nás veĺmi pekná exkurzia. Po 

rozhovorech s vašimi kolegami 

sme získali nové skúsenosti a 

mnoho dobrých nápadov.“  

To, že byli všichni spokojeni, 

nasvědčuje také skutečnost, že 

naši přátelé ze Slovenska chtějí 

pokračovat ve spolupráci.  

 

 

     

HEJ - HOU, fyzika hrou!

V letošním školním roce 

navazuje Fyzikální a logický 

kroužek na tradici technických 

kroužků na Vocelovce. Vybavení 

se díky evropským dotacím 

podařilo koupit v předchozích 

dvou letech. Nyní se již třetím 

rokem schází žáci nad řešením 

fyzikálních a logických úkolů a 

her. Hlavním cílem je rozvíjet 

fyzikální, technické a logické 

myšlení zábavnou formou hry. 

Rozvoj svého technického 

myšlení využijí žáci nejen při 

svém studiu, ale hlavně touto 

cestou obohacují svoji osobnost. 

Žáci si zejména oblíbili práci s 

3D tiskárnou, na které si tisknou 

vlastní modely.  
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Ocenění úspěšných absolventů

V rámci Mezinárodního 

strojírenského veletrhu ocenila 

Hospodářská komora České 

republiky ve spolupráci s 

Ministerstvem průmyslu a 

obchodu ČR a Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy 

ČR nejlepší absolventy 

technických, řemeslných a 

gastronomických oborů a oborů 

služeb středních odborných škol 

z celé republiky. Získat toto 

ocenění není jednoduché. 

Ovšem i přes náročné podmínky 

dosáhli významného ocenění 

autoelektrikář Lukáš Smolka, 

karosář Jan Chvojka, 

automechanici Jakub Beněk, 

Pavel Horáček, Jakub Kysela, 

Petr Pavlovič, Jakub Rozdolský a 

Lukáš Valach a tesaři Maxmilián 

Malý a Vojtěch Musil. 
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Dáme góla, dáme!

„Honza se skvěle prosmýkl, 

nabíhá na bránu... A je to 

GÓÓÓÓL.” Tak takhle vypadají 

hodiny tělocviku! Když se tým 

ve škole sehraje a góly padají 

jedna radost, je načase přizvat 

další školu a porovnat své síly. A 

aby bylo sil dost, pro ty, co jsou 

ubytovaní na domově mládeže, 

je tělocvična přístupná i 

mimo výuku. A že je o co stát! 

Ani tělocvična nezůstala 

pozadu a sotva před rokem 

se stala, díky zdařilé 

rekonstrukci, skvěle 

vybavenou součástí moderní 

výuky na Vocelovce. 

 

 

 

Hola hola, Evropa nás volá!

Cestujete rádi? My v naší škole 

také. A proto jsme se zapojili do 

evropských projektů, které nám 

se vším pomohly. 

Stáž v Německu byla pro naše 

žáky velmi zajímavá, neboť se 

seznámili s novými metodami 

práce a technologiemi, podívali 

se do Berlína a poznali mnoho 

zajímavých lidí. 

Druhá skupina žáků však letěla 

do Finska. A to je přece jen pro 

nás země vzdálená a se svými 

dlouhými nocemi v zimě 

a nekonečnými dny v létě i 

trochu tajuplná. 

Z Finska se pro nás pro všechny, 

kteří se stáže zúčastnili, stává 

naše velká láska. 

Proč? Protože to je úžasná 

země. Již při příletu do Helsinek 

obdivujeme nádhernou 

mořskou hladinu posetou tisíci 

ostrůvků. My však míříme 

mnohem dál, do městečka 

Kokemäkki v jihozápadní části 

Finska. Tři hodiny cesty 

autobusem po dokonalých 

silnicích a všude kolem lesy. 

Hluboké lesy, občas nějaký dům. 

Jsme nadšeni. 

Škola v Kokemäkki je 

srovnatelná s tou naší — 

spousta učňovských i studijních 

oborů soustředěných v jednom 

obrovském, dokonale  
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vybaveném areálu. Dílna pro 

automechaniky a autotroniky 

má vybavení nejmodernější. 

A Rami, náš učitel, nás na 

všem nechává samostatně 

pracovat. Používáme 

angličtinu. Rami ji skvěle 

ovládá, takže se musíme také 

snažit. Ono by to totiž jinak 

ani nešlo, neboť finština nás 

svojí naprostou odlišností 

docela děsí. Ale je to výzva, 

kterou se s elánem snažíme 

zvládnout. 

Finsko poznáváme i z několika 

výletů. Všude jsou stromy a 

všude je naprosté čisto. Což 

nás velmi často udivuje. Jak ty 

stromy stojící těsně okolo 

domů, tak ta čistota. Nejvíc 

nadšeni jsme však z výletu 

lodí. Pro nás suchozemce je 

moře něco úžasného. A 

proplouvání mezi ostrovy a 

ostrůvky také. 

Dva týdny uběhly strašně 

rychle. Chce se nám domů, ale 

zároveň chceme zůstat. Klidně 

bychom ještě alespoň týden 

přidali. Seznámili jsme se s 

krásnou dalekou zemí, naučili 

jsme se o sebe v dílně 

postarat a komunikovat v 

angličtině, pracovali jsme na 

drahých strojích. A také jsme 

pochopili, že máme obrovské 

možnosti uplatnění. 

 

Jedinečný trenažér 

Pavel si hrozně přál projezdit 

mnohá místa v ČR i za 

hranicemi. „Tenkrát jsem 

dostal skvělý nápad — budu 

jezdit s kamionem,” říká Pavel. 

„Na začátku jsem měl trochu 

obavy, sednout za volant 

něčeho tak velkého a hned se 

pustit na silnici.” Tak to by se 

u nás Pavlovi stát nemohlo! 

Na Vocelovce se totiž každý 

student v rámci výcviku posadí 

do kabiny trenažeru 

nákladního automobilu MAN a 

vyzkouší si pocity jízdy na 

silnici v bezpečí učebny.  
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Svět je nám otevřen, nebojme se do něj vstoupit

Lukáš Kerhart je mimořádný 

člověk, který během 27 let 

stihl tolik, co mnozí 

nedokážou za celý život. 

Studoval vysokou školu v 

Dánsku, pracoval ve 

Spojených státech 

amerických, Kanadě, Velké 

Británii i Finsku. Procestoval 

kus světa a napsal knihu. 

Skvělý život nemyslíte? 

V současnosti spolupracuje se 

společností CZECH-US. 

Společnost Czech-us, v. o. s. 

byla založena v roce 2006, kdy 

také získala povolení od 

Ministerstva práce a 

sociálních věcí ke 

zprostředkování práce. Ačkoliv 

Czech-us byl založen v roce 

2006, již o tři roky dříve 

pomáhali mladým lidem získat 

víza pro práci plavčíka v USA 

na základě živnostenského 

oprávnění. V roce 2014 se 

společnost Czech-us, v. o. s. 

stala cestovní kanceláří. 

Vzrůstající popularita jejich 

programů umožnila založit 

další specializované 

společnosti Czech-us Work 

and Travel, s. r. o., Czech-us 

Studium v zahraničí, s. r. o. a 

Czech-us Práce v zahraničí, s. 

r. o.  

Lukáše baví předávat své 

zkušenosti a motivovat mladé 

lidi ke splnění jejich snů. 

Navštěvuje střední i vysoké 

školy, na kterých přednáší.  

V pátek 15. 1. 2016 přijel za 

námi na Vocelovku, kde měl 

inspirující přednášku o 

kultuře, studiu, práci a 

cestování v cizích zemích. 

Mluvil o tom, proč by měl mít 

každý zahraniční zkušenost a 

proč by měl poznat jiné země. 

Na závěr byl dán prostor pro 

dotazy a otázky. 

Svět je nám otevřen, nebojme 

se tedy do něj vstoupit. 

Jaroslav Peichl (3. MP)

 

Obkladačská naděje 

Soutěže budoucích obkladačů, 

která se letos konala na 

Střední škole technické Most, 

se celkem zúčastnilo osm 

dvoučlenných družstev z Čech 

a Moravy. 

V první části soutěže žáci 

písemně odpovídali na 30 

odborných testových otázek, 

na které navazovala praktická 

část soutěže. Praktická část se 

skládala z obložení stěn dle 

grafické předlohy na předem 

připraveném panelu, který 

nahrazoval skutečnou 

koupelnu včetně WC. 

Nejlépe se se zadanými úkoly 

vypořádali žáci ze Střední 

školy řemesel Brno-Bosonohy. 

Na druhém místě se umístili 

opět žáci z Moravy, konkrétně 

ze Střední školy polytechnické 

Olomouc. Čechy výborně 

reprezentovali žáci naší SOŠ a 

SOU Vocelova Vojtěch 

Holeček a Martin Bodlák, kteří 

se pod vedením učitele 

odborného výcviku Jiřího Orta 

umístili na krásném třetím 

místě. 

Děkujeme nejen našim žákům 

za úspěšnou reprezentaci 

školy, ale i učitelům, kteří se 

podíleli na jejich kvalitní 

přípravě. 
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The Action New Generation 

Dne 17. listopadu 2015 se 

některé třídy z naší školy 

zúčastnily promítání v 

kongresovém centru Aldis. 

Promítání bylo určeno 

mladým a začínajícím řidičům. 

Zahájení proběhlo hlasitou 

moderní hudbou, kterou 

mixoval uvádějící. Následně 

byl přehrán videoklip s 

krizovou situací dopravní 

nehody. Byli jsme obeznámeni 

s prací jednotlivých 

záchranných složek při řešení 

jakékoliv dopravní nehody. 

Vždy při přerušení videa 

následoval příchod jednoho 

příslušníka HZS, ZZS nebo 

policie. Členové záchranných 

složek vyprávěli své zážitky při 

setkání s tragickou dopravní 

nehodou. Popsali nám pocity 

a počínání ve chvíli, kdy se 

ocitli na místě nehody, která 

nejednou končila smrtí. Na 

závěr nám odvyprávěl příběh 

jeden z řad postižených 

následkem dopravní nehody. 

Celou událost doprovázel i 

program skupiny tanečníků. 

Byla to zajímavá, i když velice 

smutná akce.  

 

 

 

 

Jiří Jirásek (2. MA) 

Týden proti AIDS 

V listopadu 2015 proběhla v 

rámci akce „Týden proti AIDS“ 

beseda i na naší škole. Celou 

besedou provázel s užitečnými 

a vyčerpávajícími informacemi 

pan Radek Pospíšil, který 

projekt ACET ČESKÁ 

REPUBLIKA (Aids Care 

Education Training) 

představuje na různých 

školách po celé republice. 

Povyprávěl nám o 

zkušenostech ze svého okolí, 

seznámil nás i s odbornými 

informacemi, které se dané 

problematiky týkají. Dozvěděli 

jsme se například, jak se 

můžeme nakazit, čeho se 

vyvarovat, jaká je souvislost 

mezi virem HIV a nemocí AIDS 

apod. 

V průběhu besedy jsme byli 

nejen poučeni, ale také 

pobaveni různými vtípky a 

hláškami pana Pospíšila. Celá 

beseda byla pro nás velmi 

zajímavá, poučná a přínosná. 

 

Petr Hejzlar (1. A) 

Matěj Stříbrný (1. D) 
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Florbalový turnaj 

Žáci prvních a druhých ročníku 

si na začátku prosince 2015 

zahráli florbalová utkání 

středních škol. Turnaje se 

zúčastnily školy z Hradce 

Králové a Trutnova. Našim 

žákům těsně uniklo třetí 

místo, ale i tak se radovali z 

místa čtvrtého.  

 

 

Futsalový zápas – 1. kolo 

Žáci SOŠ a SOU Vocelova se ve 

středu 25. 11. 2015 zúčastnili 

prvního kola 16. ročníku 

futsalové soutěže pro všechny 

střední školy v České republice 

– „Středoškolské futsalové 

ligy“. V tomto kole se utkali se 

dvěma školami – VOŠZ A SZŠ 

HK a OA HK.

Do prvního utkání byly 

nalosovány týmy z OA HK a 

VOŠZ A SZŠ HK. Tento zápas 

dopadl vítězně pro OA HK 9:2. 

Dále nastoupila VOŠZ A SZŠ 

HK proti SOS A SOU 

VOCELOVA. V tomto zápase 

jsme vyhráli 6:0. Na závěr se 

utkali OA HK proti našim 

klukům s výsledkem 4:2 

pro OA HK. Vocelováci 

bojovali až dokonce a opravdu 

se bylo na co koukat! Do 

dalšího kola postupili první 

dva týmy a Vocelovka mezi 

nimi. 

 

 

 

Futsalový zápas – 2. kolo 

Těsně před začátkem 

vánočních prázdnin jsme 

vyrazili odehrát 2. kolo 

futsalové ligy. Tentokrát se 

zápasy konaly v Náchodě v 

malé hale VOŠ a SPŠ Stavební. 

Zápasy byly náročné. Stály nás 

velké úsilí. První zápas jsme 

odehráli se žáky ze Střední 

školy služeb, obchodu a 

gastronomie z Hradce Králové, 

Pouchov. Tento zápas skončil 

výhrou 6:3 pro Pouchov. V 

druhém zápase jsme 

remizovali s náchodskou VOŠ 

a SPŠ Stavební s konečným 

výsledkem 4:4. Byl to 

vyrovnaný zápas, škoda dvou 

ztracených bodů. Poslední 

zápas jsme odehráli s žáky 

náchodského Jiráskova 

gymnázia. Byl to vyhrocený 

zápas o postup do dalšího 

kola. Nakonec jsme zvítězili 

4:3 a postoupili do dalšího 

kola, které nás čeká v 

Chotěboři. Máme se na co 

těšit, i když zápasy jistě 

nebude jednoduché vyhrát. 

 

Marek Jech a 

 David Šedivý (2. A)  
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Rozhovor s Honzou Krskem 

Každá škola má výjimečné 

žáky, i když se jim většinou 

jejich jedinečnost daří skrývat. 

Rádi bychom vám představili 

významné žáky naší školy (a 

doufáme, že je společnými 

silami dokážeme objevit). 

Jarní prázdniny jsou spojené 

se zimními sporty, přestože 

počasí jim letos zrovna 

nepřeje. Když už sami 

nemáme možnost nebo 

schopnost tyto sporty 

provozovat, alespoň 

sledujeme např. olympiádu či 

mistrovství světa v 

krasobruslení, biatlonu nebo 

nejrůznějších lyžařských 

disciplínách. Letos bychom 

měli naši pozornost zaměřit 

na Mistrovství světa v jízdě na 

skibobu, které se koná 17. –

21. února 2016 v Deštném v 

Orlických horách. 

Máme k tomu výborný důvod 

– jeden z našich žáků, Jan 

Krsek ze třídy 2. MA, se MS v 

jízdě na skibobu zúčastní. A 

protože to není zrovna 

obvyklé, přinášíme s Honzou 

rozhovor o jeho netradičním 

koníčku. 

Jak ses dostal ke skibobům? 

Když jsem byl malý, jezdili 

jsme ke strýčkovi na hory. Při 

lyžování mě ohromilo, jak 

skupinka kluků jezdila na 

skibobech. Sport mě 

fascinoval a chtěl jsem to také 

zkusit. Po několika jízdách 

jsem zjistil, že je to zábavnější, 

než lyžování, a tak jsem u toho 

zůstal. 

Kolik let už jezdíš? 

Jezdím asi 5 let. 

 

Co je těžší? Lyže, snowboard 

nebo skibob? 

Aby člověk mohl jet na 

skibobu, musí umět na lyžích. 

Neustále se přenáší tělem 

váha ze strany na stranu a 

zvedají se nohy. Takže si 

myslím, že nejtěžší je skibob. 

Jak vypadá trénink a jak 

trénuješ v létě? 

Trénujeme v bránách 

postavených stejně, jako 

kdyby se jel slalom na lyžích, 

nebo jezdíme volné jízdy. V 

létě vyměňujeme lyže 

sněhové za travní a jezdíme 

po trávě. 

Jak se jezdí závody na 

skibobu? 

Jezdí se na čas v bránách 

stejně jako na lyžích. Hlavní je 

přenést správně svou váhu na 

hranu lyží skibobu.  

Andrea Vágnerová (3. MP) 

 Jan Krsek (2. MA)
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JAK MŮŽE VYPADAT PRAXE 

Naše praxe 

Každý má právo volby a není 

tomu jinak ani u nás, na SOŠ a 

SOU Vocelova v Hradci 

Králové. Ptáte se, co si 

můžeme zvolit? Můžeme si 

určit, zda budeme na 

odbornou praxi chodit do 

školních dílen ve Vážní ulici, 

nebo jestli najdeme nějaký 

autoservis, kde na nás budou 

mít nervy a budou nás tam 

každý druhý týden chtít. Já si 

takový servis našel, a pokusím 

se Vám nastínit, jak to tam 

chodí. 

Jaký jsem měl důvod jít na 

praxi jinam do servisu? Dobrá 

otázka. Do školy do Hradce 

dojíždím denně 50km z Hořic 

osobním autem. To se dokáže 

pěkně prodražit. Servis ve 

Stračově, který jsem si našel, 

se nachází kousek od Hořic a 

vzdálenost je pro mě ideální. 

Autoservis Charvát, kam nyní 

chodím na praxi, vlastní dva 

kluci, kteří také vystudovali 

naši školu a jsou jen o pár let 

starší než já. Chodí tam se 

mnou kamarád z jiné třídy a 

naštěstí se naše praxe sešly ve 

stejný týden. Z toho vyplývá, 

že tam panuje velice přátelská 

atmosféra. Ráno o půl 8 

přijíždíme do dílny, uděláme si 

v klidu kávu, nasnídáme se, a 

šup do práce. V servisu máme 

práce dost, takže se nestane, 

že bychom neměli co dělat. 

Máme dva zvedáky. Většinou 

naši vedoucí dělají na jednom 

autě a já s kamarádem 

pracujeme na autě druhém. 

Když je potřeba, vezmeme si 

svoje auta a děláme na nich, 

co potřebujeme. Výhoda je, že 

se setkáváme s každodenními 

problémy a učíme se je vyřešit 

vším, co umíme a co máme po 

ruce. Když si nevíme rady, 

kluci nám ochotně pomůžou a 

vše vysvětlí. Například jsme se 

naučili spoustu triků na 

povolování zarezlých šroubů a 

na řešení utržených šroubů, 

které v učebnicích nenajdete. 

Každý den kolem poledne je 

čas na oběd. Po obědě 

následuje krátká odpolední 

siesta, kde s vedoucími řešíme 

otázky, na které neznáme 

odpovědi. Po siestě stihneme 

udělat ještě kus práce, a jak 

hodiny odbijí 15:00, můžeme 

jít domů. 

Když jdete na praxe do 

externího servisu, vše záleží 

jen na domluvě. Od kolika do 

kolika budete pracovat, někdy 

je i možnost nějaké 

symbolické mzdy. My sice 

žádnou mzdu nechtěli, ale 

přesto dostáváme každoročně 

vánoční prémii. Na vánoční 

besídku pořádanou naší 

firmou jsme také zváni. Každý 

den se zde naučíme spoustu 

nových věcí a užijeme ještě 

více zábavy, proto vám mohu 

praxi v menším externím 

servisu určitě doporučit. 

Michal Matuška (4. MA) 
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Jazykově vzdělávací pobyt žáků SOŠ a SOU Vocelova ve Velké Británii 

Naše škola díky svému 

projektu „Angličtina v praxi“ 

získala finanční podporu ESF 

a MŠMT a vyslala 20 

vybraných žáků v doprovodu 

dvou pedagogů na jazykově 

vzdělávací pobyt do Velké 

Británie. 

Pobyt se uskutečnil ve dnech 

1. až 7. listopadu 2015. 

Kapacita dálkového autobusu 

byla doplněna 13 žáky SPŠE z 

Pardubic a 10 žáky SZŠ ze Zlína 

a jejich pedagogy. Odjezd byl 

v neděli v 11 hodin 

dopoledne. 

V pondělí po jízdě autobusem 

a plavbě přes Kanál na 

trajektu si žáci prošli 

univerzitní město Cambridge a 

někteří z nich navštívili i jednu 

z mnoha univerzitních kolejí, 

tu nejstarší, King´s College. 

Odpoledne se přesunuli místní 

dopravou, typickými britskými 

patrovými autobusy, 

doubledeckery, do Duxfordu. 

Zde si prohlédli jedno z 

největších leteckých muzeí na 

světě, kde si mohli kromě 

jiného i projít vnitřek slavného 

Concordu, vidět práci 

zaměstnanců muzea na 

opravách a údržbě 

letuschopných exponátů, a i 

létání některých veteránů. 

Bohužel pouhé dvě hodiny 

nestačily na to, aby si všichni 

prohlédli i nejvzdálenější 

hangár s pozemní vojenskou 

technikou. Poté se přesunuli 

do města Stradford upon 

Avon, kde byli rozděleni na 

skupinky pro ubytování v 

rodinách. S těmito svými 

„adoptivními“ rodinami pak 

strávili čtyři noci, snídaně a 

večeře a mohli se tak, někteří 

více a někteří méně, procvičit 

v anglické konverzaci.  

Následující den v úterý byla na 

programu návštěva 

automobilky Jaguar Cars 

Limited a centra města 

Birminghamu. První skupinu 

pro návštěvu automobilky 

tvořili žáci SPŠE Pardubice 

a SZŠ Zlín, zatímco naši žáci 

byli na řadě jako druzí. Poté si 

užili prohlídku i oni. Začala 

přednáškou v návštěvnickém 

centru, následně se rozdělili 

do skupinek po sedmi a v 

doprovodu průvodců si prošli 

lisovnu, výrobnu karosérií 

(není to svařovna, protože 

karosérie všech jaguárů jsou z 

hliníkových slitin, a ty se 

pouze lepí a nýtují) a 

montážní linku. Odpolední 

prohlídka centra Birminghamu 

proběhla nakonec pouze z 

okének autobusu, který 

popojížděl, či spíše postával v 

dopravní zácpě asi dvě a půl 

hodiny. Nikomu to příliš 

nevadilo, protože silně pršelo, 

výklad průvodkyně byl 

poutavý, a vše podstatné jsme 

opravdu viděli. 
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Ve středu začala jazyková 

výuka, která probíhala ve 

Warwickshire College poblíž 

Wilcomte, v krásné krajině s 

typickými prvky anglického 

venkova. Žáci byli rozděleni 

podle svých schopností do 

skupin po 15 společně se žáky 

z Pardubic a Zlína. Výuka se 

soustředila především na 

konverzaci, použití frázových 

sloves, výslovnost apod. 

Odpoledne si všichni prohlédli 

s průvodkyní nádherné 

historické město Stradford 

upon Avon, rodiště Wiliama 

Shakespeara, navštívili jeho 

rodný dům a kostel Holy 

Trinity, kde byl pokřtěn, oženil 

se a kde je i se svými 

nejbližšími pohřben. Poté si 

užili osobní volno, především 

na nákupy. Obchodní dům 

Poundland (vše za libru) se 

těšil velké pozornosti. 

Ve čtvrtek pokračovala výuka 

angličtiny, kterou ukončili žáci 

představením svých 

prezentací, hraných scének 

(rollplay), ve kterých předvedli 

své pokroky v anglickém 

ústním projevu. Poté všichni 

obdrželi certifikáty o 

úspěšném absolvování kursu 

MEES (Modern Everyday 

English Speaking), tedy 

mluvení moderní každodenní 

angličtinou. Odpoledne se 

všichni chlapci z naší školy a 

jeden zájemce ze SZŠ Zlín 

přesunuli na exkurzi do 

automobilky Morgan ve městě  

Malvern. Naše děvčata 

společně se žáky SPŠE 

Pardubice a SZŠ Zlín jela 

navštívit hrad Warwick. 

Prohlídka automobilky 

Morgan byla zcela určitě 

jednou z nejzajímavějších částí 

pobytu. Firma vyrábí 

sportovní automobily už od 

roku 1905, ve stávajících 

výrobních halách sídlí od roku 

1914, a jeden ze současně 

vyráběných modelů vozu 

vyrábí už od roku 1930. 

Technologie výroby karosérií 

se od té doby nezměnila ani u 

nejmodernějších výkonných 

modelů, které už mají 

pochopitelně moderní 

podvozek a samozřejmě i 

motory a převodovky. Bylo 

úžasné sledovat práci dělníků 

v této manufaktuře, kde se 

opravdu vše vyrábí ručně. 

Doslova chrám řemesla. 

Novým technologiím se ale 

nebrání, vedle šroubových 

lisů, ohýbačky a zakružovačky 

ze 40. let stál CNC ohraňovací 

lis, v truhlárně zase překvapila 

průmyslová 3D tiskárna, na 

které vyrábějí tvarově složité 

závěsy střechy. Navíc zde bylo 

povoleno fotografovat úplně 

cokoliv, na rozdíl od Jaguaru, 

kde se nesmělo fotit vůbec 

nic. Prohlídka hradu Warwick 

byla také zajímavá, ale krátká 

– zrovna ten den začala kratší 

otevírací doba muzeí a 

památek v celé Británii. 

Britové jsou velmi striktní, co 

se týká dodržování všeho, co 

je psáno. Pátek, poslední 

pobytový den, začal brzkým 

vstáváním a loučením se s 

hostitelskými rodinami. Před 

žáky byla cesta do Londýna. 

Vzhledem k tomu, že na 

návštěvu britské metropole 

byl pouze jeden den, byl 

program zaměřen na rychlé 

seznámení s co nejvíce 

typickými místy a budovami. 

Skupina ze SZŠ Zlín a SPŠE 

Pardubice jela na prohlídku 

fotbalového stadionu FC 

Chelsea, naše skupina 

vystoupila v části South 

Kensington, nazývané také 

čtvrť muzeí. Zde se na jednom 

místě nachází Science 

Muzeum, Natural History 

Muzeum a Victoria Albert 

Muzeum. Tedy muzeum vědy, 

muzeum přírodní historie a 

uměleckoprůmyslové 

muzeum. Každé z nich stojí 

díky svému rozsahu za 

minimálně celodenní 

návštěvu. Žáci však měli čas 

pouze dvě hodiny, většina jich 

tedy navštívila jen Science 

Muzeum, kde byla kromě 

jiného úžasná expozice 

historie dopravy.  
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Učitelé a některé žákyně se 

ještě podívali i do Victoria 

Albert Muzea. Do všech 

těchto muzeí, stejně jako do 

British Muzea a Národní 

Galerie, je vstup zdarma. 

Čekání ještě před otevřením 

muzea si všichni zkrátili 

krátkou vycházkou na okraj 

Hyde Parku s pomníkem 

prince Alberta, manžela 

královny Viktorie, Albert 

Memorial naproti slavné 

Albert Hall. Po prohlídce 

muzea proběhl pěší přesun 

okolo světoznámého 

obchodního domu Harrods na 

místo srazu se zbytkem 

výpravy, Wellington Square. 

Odtud pokračovali všichni 

společně pod vedením 

průvodkyně za jejího 

poutavého výkladu částí  

Londýna zvanou Westminster. 

Zde se nachází většina 

pamětihodností britské 

metropole. Buckingham 

Palace, James´s Park, 

Westminster Abbey, 

Parlament, Big Ben, vládní 

ulice Whitehall, Horse Guard a 

Trafalgar Square. Poté 

následoval dlouhý pochod 

přes Piccadily Circus na hlavní 

obchodní třídu Oxford Street, 

kde si žáci mohli v osobním 

volnu dostatečně užít 

londýnskou nákupní horečku. 

Večer následovala jízda 

metrem k slavnému London 

Eye, obřímu ruskému kolu. Na 

svezení se na něm už nezbyl 

čas, většina si totiž přála více 

volna na nákupy na Oxford 

Street. Zde všichni šťastně 

usedli do autobusu a vyrazili 

na cestu na trajekt do Doveru 

a domů. 

Na hradecký terminál všichni 

dorazili v sobotu ve čtyři 

hodiny odpoledne. Unavení, 

ale plní zážitků, s novými 

vědomostmi, řada s větším 

sebevědomím ohledně 

znalostí angličtiny a 

schopností domluvit se. 

Všichni vyslovili přání opět se 

do Velké Británie vypravit a 

poznat tuto zemi ještě více. 

Účel tohoto jazykově 

poznávacího pobytu tak byl 

beze zbytku splněn. 

 

 

Podpora výuky angličtiny v technických oborech 

Podpora výuky angličtiny v 

technických oborech je kurz 

odborné angličtiny zaměřený 

na stroje a zařízení, který je 

financován Evropským 

sociálním fondem a 

Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy. 

Zúčastnilo se ho 40 studentů 

autotroniků ze dvou tříd – 1. 

MA a 3. MA v období od 1. 

září 2015 do 31. 12. 2015. 

Jedná se o lekce připravené 

odbornou jazykovou školou 

vytvořené pro systém 

vyučování zvaný blended 

learning, které žáci probírají 

se svým učitelem angličtiny 

buď při hodině ve 

třídě, nebo v počítačové 

učebně, kde přímo plní 

zadané úkoly. Velkou součástí 

blended learningu je i plnění 

úkolů doma. Studenty 

strojírenská problematika 

velmi zaujala a téměř vždy 

plnili povinné úkoly na 100%. 
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Co takhle pro změnu divadlo? 

Divadelní sezona se nám 

rozběhla. Pro nás je 

nejjednodušší navštívit 

Klicperovo divadlo tady v 

Hradci Králová, a tak se znovu 

přesvědčit, že je právem 

řazeno mezi ty nejlepší v 

České republice. Dopolední 

představení, určená 

především pro školy, jsou 

beznadějně na tři měsíce 

dopředu vyprodaná. Společná 

návštěva je však v plánu 

stejně jako vloni. Nebudeme 

volit něco náročného. 

Nejspíše zkusíme již 

osvědčenou Kytici nebo 

Evžena Oněgina. 

V loňském školním roce 

zaujalo naše žáky představení 

Romeo a Julie. Téma všem 

známé, ale zpracované velmi 

osobitým způsobem, při 

kterém se snad 

nikdo nenudil. Všem, až na 

výjimky, se také líbil kabaret 

Český les, ze kterého si 

odnesete zjištění, že zvířata v 

českých lesích se podobají 

svými vlastnostmi českým 

lidem. Obě představení byla 

zážitkem nejen hereckým, ale 

také hudebním a tanečním a 

sklidila velký ohlas plně 

vyprodaného hlediště. 

Pro diváky již náročnější, kteří 

si chtějí vychutnat 

psychologické propracování 

jednotlivých postav, bych 

doporučila nevšední příběh, 

který vypovídá o snaze udržet 

za každou cenu dobré vztahy, 

vychovat dobře děti a ukazuje 

krutosti lásky. Setkáváme se 

zde s černým humorem, 

úzkostí, odhalováním starých 

vin a strachem ze života. 

Jedná se o novinku letošní 

divadelní sezóny, americké 

drama, Srpen v zemi indiánů. 

Budou i další premiéry, 

kterých se dá využít k rozšíření 

našich literárních znalostí. 

Např. Tři mušketýři nebo 

Periférie. Prostě necháme se 

překvapit, co nového přinese 

letošní divadelní sezóna, 

nejen tématy, ale i prací 

scenáristy a režiséra. 
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Průvodce seznamem četby k maturitě 

Jedna z doporučovaných knih, 

kterou si můžete zařadit do 

seznamu četby k maturitě 

nebo si ji jen tak přečíst, 

protože vás téma zaujalo, je 

román amerického prozaika 

Williama Styrona Sophiina 

volba. Jde o hluboce dojímavý 

příběh ženy Sophie, polské 

katoličky, kterou postavil v 

Osvětimi nacistický režim před 

volbu, když ji přinutil zvolit pro 

jedno dítě život a pro druhé 

smrt. Volbu, která se stala 

břemenem osudové viny, se 

kterou se nebyla schopna 

vypořádat do konce života, i 

když už žila po válce ve 

Spojených státech. Nepomohl 

jí ani židovský přítel Nathan, 

ani spisovatel Sting, kterému 

svůj příběh vypráví. 

Vysvobozením z tohoto 

psychického utrpení se stává 

až sebevražda. V závěru 

románu se objevuje úvaha. 

Dotaz: „Řekněte mi, kde byl v 

Osvětimi Bůh?“ 

Odpověď: „Kde byl člověk?“ 

Na námět tohoto bestselleru o 

hrůzách koncentračních 

táborů, kam se člověk mohl 

dostat i omylem, byl natočen 

v roce 1982 velmi úspěšný 

stejnojmenný film. Postavu 

Sophie vytvořila Meryl 

Streepová, americká herečka, 

oceněná za svůj výkon Cenou 

Akademie, jinak také 

Oskarem. 

Věřte, obojí provedení 

zaslouží vaši pozornost a 

čas.  
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Pes „kavalír“ 

Kavalír King Charles Spaniel je 

můj pejsek. Jsou mu 4 roky. 

Vysoký moc není, se svými 20 

cm je jeden z nejmenších 

pejsků. 

Potřebuje hodně pozornosti, 

jinak se zabaví sám trháním 

různých věcí, kousání do bot 

atd.  

Jelikož mu ouška visí dolů, 

jsou náročnější na údržbu a je 

nutné o ně dobře pečovat. 

 

Michal Lifka (2. MA) 

 

„Zlatá“ Žaneta 

Můj pes se jmenuje Žaneta. Je 

to labradorský retrívr zlaté 

barvy. Toto plemeno pochází z 

Newfoundlandu. Angličtí lovci 

ho přivezli do Velké Británie, 

kde také labradory vyšlechtili. 

Žanetě bude letos 13 let, což 

je na toto plemeno celkem  

 

 

pokročilý věk. Na první pohled 

by nikdo nic nepoznal, vypadá 

pořád stejně, jako když jsme ji 

před 10 lety dostali do péče. 

Původně byla Žaneta výstavní 

pes, který jezdil na výstavy po 

celé Evropě, ale nejvíce 

navštívil Polsko a Německo. 

 

Její nejoblíbenější aktivity jsou 

plavání a běhání po zahradě. 

Labradoři jsou psi, kteří vodu 

milují. Pes je velice chápavý, 

hodný a poslušný. Rád si hraje 

a aportuje různé předměty.  

Filip Vondráček (2. MA) 
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Divadelní kroužek Jesličky 

Se vznikem LŠU Střezina v 

roce 1961 byla zavedena také 

výuka literárně-recitačního 

oboru. Po devíti letech však 

byla zrušena. Snaha o její 

obnovení v roce 1976 skončila 

opět nezdarem. Na třetí pokus 

vzniká literárně-dramatický 

obor v roce 1985, kdy jako 

učitel nastupuje Josef Tejkl. 

Díky jeho zatvrzelosti obor 

konečně začal fungovat a 1. 

září 1991 se dočkal vlastní 

střechy nad hlavou ve druhé 

školní budově. Po dvou letech 

byla otevřena stálá divadelní 

scéna ZUŠ Střezina – Divadlo 

Jesličky. Tento literárně-

dramatický obor za dobu 

svého fungování vypravil 

hezkou řádku nyní již 

profesionálních herců a 

režisérů, vychoval také stovky 

skvělých amatérů a tisíce 

poučených divadelních diváků. 

Je v podstatě jediným LDO v 

Čechách, který nepřehlíží 

žádnou věkovou skupinu 

zájemců. U nás se setkávají v 

rolích žáků příslušníci všech 

generací, od dětí sedmiletých 

po nadšené seniory. Je 

opravdu krásné, když bez 

ohledu na věk spojíme své síly 

ve jménu společné výpovědi 

na prknech, která znamenají 

svět. 

Do divadelního kroužku 

chodím teprve pár týdnů a 

postupně se začínám 

rozkoukávat v kolektivu, který 

je plný pohledných slečen. 

Procvičujeme přednes textů, 

společně si předčítáme. 

Zkoušení opravdové divadelní 

hry, které nás čeká později, 

bude ale určitě větší zábava. 

Výuka LDO probíhá v budově 

Jesličky v Třebechovické ulici i 

v hlavní školní budově v ulici 

Luční.  

Rostislav Kocián (1. H) 

 

Tipy na web 

Máš volnou chvilku a nevíš co 

s ní? V tom případě koukni na 

naše tipy na web. Na youtube 

se dozvíš, co dělat se dřevem, 

na streamu tě pobaví sitcom s 

Petrem Čtvrtníčkem a na 

redditu se můžeš pobavit nad 

vtipnými gify a videi. 

A pokud znáš i Ty nějaké 

dobré tipy na web, neváhej 

nám poslat link na:  

redakce@sosasou-vocelova.cz 

Youtube – „Thiswoodwork“ – 

pro ty, co rádi pracují se 

dřevem 

Stream – „Autobazar Monte 

Karlo“ – sitcom o autobazaru 

v hlavní roli s Petrem 

Čtvrtníčkem  

www.reddit.com (anglicky) - 

web na hodnocení a sdílení 

toho nejlepšího obsahu na 

internetu 
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