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Poznáváme Prahu
Každým rokem se čtvrté
ročníky Střední průmyslové
školy strojnické v Olomouci
pravidelně zúčastňují literárně
historické exkurze v Praze.
Akce probíhala od středy 17.
10. do pátku 19. 10. a zú
častnila se jí celá třída 4. C.
Ve středu kolem 7. hodi
ny ranní jsme se shromáždili
ve vestibulu Hlavního nádraží
v Olomouci a následně odjeli
vlakem do Prahy. Ubytovaní
jsme byli v hotelu Aida. Po
obědě jsme se vydali na Praž
ský hrad, prošli Zlatou uličku,
Malou Stranu a Karlův most.
Ve večerních hodinách jsme
absolvovali první vystoupení v
Divadle Kalich – Pro tebe co
koliv. Díky kvalitnímu obsa
zení jednotlivých rolí jsme si
divadlo užili.
Druhý den jsme navštívili
Národně technické muzeum,

jako předešlé.
Třetí den jsme navštívili
hlavně památky při cestě
městem. Zaujala mě hlava
Franze Kafky u obchodního
centra Quadrio, kde jsme si
mohli nakoupit a poobědvat.
Následovala cesta vlakem zpět
do Olomouce.
Exkurzi jsme si užili. Po

Na Pražském hradě jsme
absolvovali prohlídku areálu s
průvodcem. Divadelní před
stavení s názvem Pro tebe
cokoliv hodnotím jako velice
vtipné, bylo to nad mé oče
kávání! Další den jsme byli na
průzkumu v Technickém mu
zeu, kde jsme si prohlédli
technické vymoženosti v ča
sovém průřezu. Následovalo
další divadelní, jménem VEL
KÁ MELA aneb francouzská
kuchyně. Toto představení už
z mého pohledu tak vtipné ja
ko to předchozí nebylo, ale i
tak se jednalo o kvalitní poba
vení. V den odjezdu jsme se
podívali do míst, kde se pa
rašutisté ukrývali po atentátu
na Reinharda Heydricha  do
kostela sv. Cyrila a Metoděje.
Celkově hodnotím tuto exkurzi
kladně.
Martin Borek

kde
jsme
měli
možnost
zhlédnout množství expozicí a
zúčastnit se workshopu o me
chanismech. Večer jsme nav
štívili divadlo Na Vinohradech.
Vystoupení mělo opět úroveň,
ale nebylo tak dobře podané

znali jsme podrobněji naše
Letos se exkurze do Prahy
hlavní město a pro některé by dočkala i 4. A. V úterý 6. lis
la návštěva divadla premiérou topadu se sešla skoro celá tří
v jejich životě.
da. Je hezké, že nás zase
jednou v úterý bylo tolik. Pro
Vojtěch Blažek tože s klasickým úterním roz
vrhem tomu tak nebývá. Naš

těstí tento den nikdo nezaspal
ani nikomu zle nebylo, ba
naopak. Všichni byli plní ene
rgie a těšili se.
Cesta vlakem byla velmi
komfortní a plná zábavy. Ko
lem 10. hodiny jsme dojeli do
Prahy. Svezli jsme se pár za
stávek metrem, skoro až před
náš hotel, kde jsme si zatím
mohli dát jen kufry. Náš
program byl nabitý. Odložila
jsem si kufr a už to začalo.
Třídenní procházky po Praze,
po památkách, dokonce jsme
stihli zhlédnout i některé
moderní stavby. Ale nebylo to
jen o honění se za architektu
rou. Kolem druhé hodiny jsme
vždy měli volný čas, abychom
se mohli někde v klidu
naobědvat. U spolužáků byly
hodně populární fastfoody ne
bo restaurace poblíž hotelu.
Já byla v jedné výborné řecké

restauraci, bohužel ty ceny mi
už tak moc nelahodily.
V Praze jsme strávili dvě
noci a každý večer jsme šli do
divadla. U prvního předsta
vení jsme si mohli vybrat mezi
Kouzelnou flétnou (operou) a
Lvem v zimě (činohrou). Další
večer jsme šli všichni na Ma
ryšu. S tak krásným progra
mem nám pobyt v Praze

utíkal o to rychleji, ani se mi
nechtělo věřit, že už jen na
sedneme na vlak a budeme
zpět v Olomouci. Naštěstí
jsme exkurzi všichni přežili ve
zdraví, teď už jen přežít ma
turitu.
Silvie Šindlerová
.

Naše praxe v Anglii
Ve dnech 4. 11. až 24.
11. 2018 jsem mohl být díky
projektu Erasmus + OLS sou
částí stáže v Anglii, konkrétně
v přístavním městě Por
tsmouth na jihu Anglie. První
den, hned po příletu na letiště
London Gatwick, nás zavezli
do již zmiňovaného města a
rozvezli do rodin, u kterých
jsme bydleli. Tam jsme byli
mile přivítáni a pozváni na ve
čeři. V naší hostitelské rodině
vařili skvělá jídla a ubytování
hodnotím velmi kladně.
Druhý den jsme byli na
návštěvě v IBD Partnership,
což byla společnost, která za
jišťovala ubytování a jednot
livé
pracovní
pozice
pro
každého z nás. Zde jsme byli
poučeni, jak se máme chovat
a na koho se obrátit v případě

nouze.
Třetí den už většina z
nás nastupovala do práce. Já
pracoval ve firmě Portsmouth
Joinery Products LTD, která
se zabývá výrobou produktů

ze dřeva. Firma byla vzdálená
asi 10 km o bydliště a do prá
ce jsem jezdil autobusem. Ná
plň mé práce byla velmi
obsáhlá. V podstatě jsem dě

lal vše, co bylo nutné  od při
vezení surového dřeva až po
sestavení hotového výrobku
včetně
vrtání, frézování,
řezání a spousty dalších
úkonů. Našimi výrobky
byla například okna,
dveře, zárubně pro dve
ře a schody. Můj nad
řízený
byl
velmi
přátelský a mnohému
mne naučil. Za důležité
považuji neustálou ko
munikaci v angličtině,
díky které jsem se v ní
zdokonalil.
Volné
víkendy
jsem
většinou
trávil
navštěvováním
centra
města a jeho dominant
se svými spolužáky ze
školy.
Závěrem bych chtěl
poděkovat naší škole za
krásnou zkušenost a
možnost se zúčastnit
této pracovní stáže.
Filip Zapletal
Letos v listopadu jsme
byli na praxích v Anglii. Byl to
můj první let, ale zjistil jsem,
že létání letadlem je vlastně
jako cesta vlakem. Po příletu
jsme byli ubytováni u hosti
telských rodin v Portsmouthu,
kde jsme měli strávit další tři
týdny. Byl jsem na pokoji s
kamarádem z 2.B a naše hos
tující rodina byla úžasná.
Domy v Anglii jsou sice menší
než u nás, ale ničemu to ne
vadilo, jediný problém byl v
tom, že všechny vypadají
stejně, takže nemít GPS, tak
bych se nejspíš párkrát ztra
til. Druhý den po příletu nás
organizace IBD seznámila s
našimi pracovními místy a
spoustou důležitých informa

cí, které jsme během pobytu v
Anglii využili. První pracovní
den nás IBD rozvezlo do firem,
kde nás předali našim nad

řízeným, kteří nám vysvětlili,
co přesně budeme dělat. V
mém případě to bylo celý
první týden stříhání kabelů,
což nebylo až tak záživné.
Spolu s námi na pracovišti
byli i ještě studenti ze Švéd
ska, kteří po prvním týdnu
odešli. O víkendu jsme se v
hostující rodině přestěhovali
do jiného pokoje, ve kterém
před námi byli studenti z Ně
mecka. Druhý týden jsem byl
přiřazen na jiné pracovní
místo, kde jsem rozebíral po
čítače a notebooky a opravoval
je. V sobotu jsem byl na ná
kupu ve městě. Neděli jsme
využili k prohlídce pevnosti
Fort Nelson. Poslední pracovní
dny nám v práci došly note
booky i počítače, takže jsem
se vrhnul na projektory, a

dokonce i na velkoformátové
tiskárny. Všechny funkční
přístroje potom firma pro
dávala skrz eBay. Poslední
den, který jsme strávili v
Portsmouthu, většina z
nás, možná i všichni,
strávili
v
obchodech,
protože byl Black Friday.
Celý tento pobyt byl do
tován z projektu Eras
mus+.
Jan Lakomý
V listopadu jsem se
dalšími devíti spolužáky
ze
druhého
ročníku
zúčastnil 3týdenní praxe
ve Velké Británii ve
městě
Portsmouth
v
rámci stipendijního pro
gramu Erasmus+. Po
tuto dobu bylo mým
úkolem editovat obrázky
v programu Adobe Pho
toshop ve firmě The
Gosport Globe. Firma se
zabývá psaním komunitních
novin pro město Gosport,
které se nachází na druhé
straně
přístavu,
naproti
Portsmouthu. Bydlel jsem u
paní Stockerové společně se
svým spolužákem. Paní Stoc
kerová se k nám chovala
velmi přívětivě a přátelsky.
Možností mluvit v anglickém
jazyce bylo spousta, a proto
bych tuto akci doporučil
všem, co si chtějí zlepšit své
konverzační
dovednosti
v
angličtině.
Tomáš Vacek
Měl jsem štěstí, že jsem
dostal šanci šanci zúčastnit se
praxe v Anglii. Praxe začala
4. listopadu odletem z praž
ského letiště a trvala necelé 3
týdny. Po příletu nás rozvezli

do rodin, kde jsme byli
ubytovaní. Většinou se spalo
po jednom nebo dvou v rodině,
ale u nás se záhadně stalo, že
nás bylo pět (aspoň byla sran
da). Druhý den jsme si prošli
město a třetí, nebo pro některé
šťastlivce čtvrtý den, nás roz
vezli do firem. Já jsem pra

coval v autoservise. No, jelikož
jsem toho moc o opravování
aut nevěděl, tak jsem se spíše
koukal, co tam dělají a sem
tam jsem s něčím vypomohl.
Alespoň jsem se naučil pár
nových věcí jako třeba vyměnit
olej, kola nebo některé díly
auta.

Celkově jsem si to hodně
užil a byl to pro mě velký
zážitek. Zjistil jsem ale, že
Anglie je o hodně jiná než
Česko a že bych tam rozhodně
žít nebo pracovat nechtěl.
Tomáš Vlach

Praxe v partnerských podnicích
Pro svoji 14denní praxi jsem
si vybral firmu Hella Auto
technik Nova, která se zabývá
výrobou světlometů do osob
ních i nákladních automobilů.
Závod sídlí v Mohelnici. Nejen
že je Hella partnerskou firmou
naší školy, ale ve firmě pra
cuje i spousta mých známých,
proto jsem se o praxi ucházel
právě zde.
Výroba světlometů v tomto
závodě se provádí v několika
výrobních odděleních, kterými
jsou předmontáž, montáž, vý
voj, prototypová dílna a MTZ
(měřící a testovací centrum).
Praxi jsme zahájili školením
o bezpečnosti práce, poté jsme
byli přiřazeni na oddělení, kte
ré se zabývalo sestavováním
různých regálů a příslušenství

pro výrobní linky. Naší hlavní
náplní
byla
montáž
a
demontáž vozíků a třídění svě
tel.
V rámci praxe jsme si
rovněž prohlédli několik oddě
lení, kde jsme se seznámili s
jednotlivými výrobními proce
sy jako je například lisování,
lakování a pokovování reflek
torů. Také jsme navštívili Mě
řící a testovací centrum, které
se zabývá např. vibračními, te
plotními a vlhkostními zkouš
kami.
Praxe se mi líbila. Za
městnanci firmy se nám sna
žili vše pečlivě vysvětlit, a
proto jsem se dozvěděl spous
tu nových informací.

Já a moje spolužačka jsme
byly na praxi ve firmě Koyo
Bearings. Naše očekávání bylo
o trochu jiné.
Myslely
jsme,
že
se
dostaneme i do výroby, ale
bohužel jsme byly jen v kan
celáři a zakládaly papíry do
složek. Jediná naše příležitost
se podívat do výroby byla při
počáteční prohlídce, kdy jsme
se seznámily s provozem. Ale i
přesto jsem měla možnost vy
užít znalosti z odborných
předmětů, když jsem na
příklad dostala za úkol hledat
partnery, kteří by mohli využít
novou kalírnu firmy.

Adam Špička

Den otevřených dveří
Při příležitosti dnů otev
řených dveří 21.–22. listopadu
se návštěvníci mohli pokochat
vánoční výzdobou našich tříd
a vůbec celé školy. Mohli si ta
ké prohlédnout i odborné
učebny a žáci základních škol
načerpat inspiraci. Ke zhléd
nutí byla i práce žáků navště
vujíc
dramatický
kroužek,
kteří předváděli své nastu
dované pásmo v učebně MUL.
V učebně MUL ožil středověk a
30. léta minulého století. V

Markéta Ženčáková

podání Adama Mlejnka a
Lukáše Pajka ožil šerif z Not
tinghamu a jeho sok Robin
Hood, kteří společně svedli
souboj a Robin Hood znovu
vyhrál. Následně jsme si mohli
zacestovat v čase a zhlédnout
ukázku ze hry pánů Voskovce

a Wericha Rub a líc. Jakub
Záhora a Marian Skalka jako
Krev a Mlíko si nastudovali
scénku s ručním granátem.
Následně jsme se přenesli do
slunného Španělska, kde Ma
rian Skalka spolu s Karolínou
Brázdovou předvedli drama

tické ztvárnění Dona Quijota
de la Mancha a jeho střet s
větrnými mlýny. Nakonec ještě
nešťastná
Maryša
otrávila
svého manžela Vávru.
Karolína Brázdová

Jak se nám líbila předvánoční Vídeň
28. listopadu jsme mě
li možnost se podívat do
předvánoční Vídně. Navštívili
jsme zde mnoho zajímavých
míst jako je například Hun
derwasserhaus/vilage,
ná
městí Marie Terezie, Ring
straße, Hofburg, Dóm sva
tého Štěpána a mnoho dal
ších. V podvečerních hodi
nách jsme se přesunuli na
vánoční trhy, kde jsme mohli
ochutnat dětský punč a ví
deňské speciality. Poté jsme
celí utrmácení a plní zážitků
vrátili
do
autobusu,
spokojeně se usadili a celou
cestu nazpět domů prospali.
Karolína Brázdová
Cesta do Vídně plynula
rychle,
po
zastávce
v
Mikulově jsme byli zane
dlouho ve Vídni. První za
stávkou byl Hundertwasser
haus, což je dům s ne
tradičními záhyby a pestrými
barvami. Dále následovala
pěší prohlídka nádherného
historického centra města,
která mě zaujala a líbila se
mi. Co mě trochu zklamalo,
byly samotné vánoční trhy.
Podle mého názoru se stále
opakovaly: punč, čepice a
vánoční
ozdoby.
Vánoční
strom nebyl tak dominantní
a pěkně nazdobený jako v

Olomouci. I přesto bych ná
vštěvu Vánoční Vídně dopo
ručil.¨
Pepa Peřina

Letošní
exkurzi
do
předvánoční Vídně provázely
již zimní mrazy. Ale i
navzdory nízkým teplotám
jsme si to hodně užili. Nej

více se nám asi líbily trhy a
celkově jejich vánoční at
mosféra, která byla cítit
všude okolo. Před radnicí
stojí nádherně vyzdobený
strom, okolní stánky na
bízejí bohaté občerstvení,
nádherné vánoční ozdoby,
dárečky pro blízké a již tra
diční vánoční punč. Samo
zřejmě že jsme tam nejeli
pouze kvůli trhům, ale aby
chom si také prohlédli sta
vební památky, kterými se
Vídeň pyšní – např. sídlo
habsburské monarchie Hof
burg s klenotnicí, státní

operu a další.
Tomáš Murárik

Z lyžařského kurzu
V pondělí 21.1. se sešli
studenti tříd 1.B a 1.C, aby
společně vyrazili na lyžařský
výcvik. Před školou nás ale
čekalo překvapení, místo pa
na Bašeho a pana Neumanna
na nás totiž čekala naše oblí
bená učitelka matematiky
paní Sachová. Když jsme se
všichni z tohoto šoku vzpa
matovali, vyrazili jsme na ces
tu.
Na Ovčárně i Pradědu
bylo překrásné počasí, ta
kové, jaké tam dlouho nikdo
nezažil. V pondělí jsme si moc
nezalyžovali, proběhlo pouze
rozřazení do skupin dle
schopností lyžaře. Zbytek od
poledne a večer jsme strávili
na chatě, kde započala akli
matizace pobytu na chatě,
kde jsme trávili více času s
našimi spolužáky a kantory.
Následující den již plně
začal výcvik. Všichni si to
užili, no bodejť by ne, za tak
krásného počasí. Při ranním
lyžování nám instruktoři řekli

vše potřebné a vyzkoušeli si
naše schopnosti. Odpoledne
již byly jízdy volnější. Večer
zase nastala volná zábava.
Někdo se sešel ve společenské
místnosti a sledoval televizi,
někdo naopak vedl na poko
jích dlouhé a spletité rozhovo
ry.
Středeční dopoledne se
stále vyznačovalo nádherným

počasím, zrada však přišla
později. Jakmile všichni vyšli
po obědě z chaty, nálada v
mužstvu rapidně poklesla.
Čekala na nás totiž hustá ml
ha, taková, co se dá krájet, a
nebylo vidět ani na špičku
nosu. Obtížný sjezd měli
všichni, zvláště pak ti, kteří
zrovna byli na černé sjezdov
ce. Naštěstí i přes nepřízeň

počasí dorazili na chatu
všichni bez úhony. Večer se
pak všichni se sešli v jídelně,
kde se pod vedením instruk
torky Barči všichni pobavili u
jednoduchých, ale přesto zá
bavných her.
Mlha nepřestala ani ve
čtvrtek, a tak z lyžování toho
moc nebylo. Někdo si ho užil
dokonce ještě míň kvůli vý
padku vleku. Přestože mlha
zůstávala, odpoledne se ko
nal výlet na Praděd, samo
zřejmě s lyžemi či prkny a
příslušnou obuví. U vysílače
se však všichni posilnili a
nastal očekávaný sjezd k
chatě. Mlha to trochu kazila,
ale i přesto to byl zážitek, na
který se jen tak nezapomene.
Po návratu na chatu proběh
lo malé předběžné balení a
všichni šli do hajan.
V pátek již žádný lyžařský
výcvik neprobíhal. Naopak
probíhalo
posilování
při
nošení těžkých zavazadel,
když jsme naše batohy a taš
ky museli snést na parkoviště
a naložit do autobusu. Tím
výcvik definitivně skončil. loučili se a každý si šel svou
Dojeli jsme do Olomouce, roz cestou.

Plesová sezóna v plném proudu
Dne 25. ledna se na vý
stavišti Flora v pavilonu A
konal
maturitní
ples
Střední průmyslové školy
strojnické v Olomouci s ná
zvem „Ples strojařů“. Zahá
jení proběhlo v 19.00 hodin
ředitelkou školy, Ing. Marti
nou Zahnášovou.
Letos se prezentovaly
čtyři maturitní třídy. Zpest
řením programu se stala
všechna maturitní vystou
pení. Taneční kreace a kos

týmy maturantů oslovily,
jako každým rokem, celé
publikum.
Poté proběhlo
oficiální šerpování všech
studentů. V deset hodin už
se konečně dostala na řadu
kapela Zelená pára, která
zajišťovala taneční hudbu a
spoustu zábavy. Parket byl
pokřtěn přípitkem a
tan
cem studentů s učiteli.
Mezi jednotlivými bloky se
obecenstvo
mohlo
bavit
tanečními vystoupeními ten
tokráte už na vyšší úrovni.
Krásné choreografie si při
pravila taneční škola Cou
falovi a taneční skupina
Lola’s Dance. Večer vyvr
cholil tombolou, kdy pro
běhlo slosování nejrůzněj
ších cen. Plesovým večerem
provázela dvojice moderáto
rů Mgr. Marta Skopalíková
společně se zástupcem z
řad Spolku rodičů. Ples se

vyvedl velmi dobře, bavilo tokoutků je patrná ne
se zde přes 1200 lidí.
sporná prestiž plesu a
spokojenost návštěvníků. I
Denisa Doležalová studenti samotní zhodnotili
událost jako velice zdařilou
Celkový počet proda a přejí dalšímu ročníku
ných lístků, přes 1000 ku stejně vydařené zahájení
sů, svědčí o popularitě a maturitního období.
úspěchu
této
atraktivní
události, taktéž z velkého
Jakub Kilian
množství fotografií z fo

