
TECHNIČÁK

ÚVODNÍK
     Milý čtenáři, pokud jste zvědaví, co najdete    
 v novém Techničáku,  dozvíte se  to již na první
stránce našeho občasníku.        
     Přestože Techničák vychází jen jednou ročně,
lze v něm najít zajímavosti, které jste o škole,
nebo spolužácích ještě nevěděli, nebo vám
některé události prostě unikly.
  Toto lednové vydání se ohlíží za prvním
pololetím. Od září, kdy do školy nastoupili noví
žáci, až do teď, kdy už se všichni na nové
prostředí a školní život adaptovali.
     Grafická úprava Techničáku doznala jistých
změn a doufám, že se vám bude líbit.

     Přeji vám příjemné čtení.

      Monika Blažková

Seznamte se:
Ondřej Kvapil

Den bezpečnosti

Adapťák 2022

Co nás ještě čeká?
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ČASOPIS STŘEDNÍ ŠKOLY TECHNICKÉ VYSOKÉ MÝTO

Halloween

Ve zkratce



Znáte Josefa Dostála, mistra světa v rychlostí kanoistice, nebo jména Prskavec,
Hradilek? Všichni závodí v nějakém z vodní sportů, od kajaku po kánoi a i my na
škole jednoho  takového máme.

Možná jste to nevěděli, ale Ondřej je mistrem ČR v singlkánoi v jízdě na divoké
vodě.  Jak to všechno vlastně začalo? 
 Už na základní škole jsem byl problémové dítě, ne snad ve smyslu, že bych zlobil,  
 ale přebytek energie musel ven. Rodiče si toho všimli a pokusili se to regulovat
sportem. Těch jsem vystřídal docela dost od hokeje, běh, cyklistiku i gymnastiku.   
 Ale i tady jsem měl problémy, zvláště, když jsem zůstal bez dozoru. Nakonec jsem
zkusil „vodu“ a u té už jsem zůstal.  Začal jsem ve 10 letech, s tím, že jsem chtěl
vyhrávat.  Ve 13 letech jsem se pak stal vicemistrem ČR a ve 14 letech dokonce
Mistrem ČR  v kategorii starší žáci.

Spočítala jsem, že v roce 2022 se Ondřej účastnil 46 závodů, jak tohle může stíhat?
A kolik hodin musí trávit přípravou? 
V zimní přípravě jsem asi 2 hodiny denně v posilovně a pár hodin na vodě, případně
chodím na běžky. V letní sezóně chodím běhat, cvičím tím vytrvalost a 7 x týdně
jsem na vodě. Moje příprava jsou i zahraniční soustředění, letos jedu do Španělska
zkusit si moře.

To je docela dost, jak se na to dívají rodiče?  
Naštěstí mám možnost si tréninky upravovat sám, rodiče mi věří a nechávají to mé
intuici. Přiznám se, že sport je pro mě už drogou. Pokud nemám svoji dávku
endorfinů, bývám podrážděný a nervózní. 
 
Na čem vlastně jezdíš?
Teď jezdím singlkánoi na divoké řece. Je to docela drahý sport – loď stojí kolem
padesáti a pádlo asi sedm tisíc.
A čeho chci dosáhnout? Být Mistrem světa v jízdě na divoké vodě.

K tomu můžu za nás všechny jen dodat: Přejeme ti hodně úspěchů Ondřeji! 

     Představujeme vám žáka
naší školy - Ondřeje Kvapila,
který na první pohled kypí
energií, dokonce i na druhý       
 a další a  vypadá, že by ji mohl
prodávat.

Seznamte se
Ondřej Kvapil
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     Ani letos nebyly první ročníky ochuzeny           
o stmelovací akci – adaptační kurzy. V září      
 a říjnu se konaly dva běhy. Jeden pro nové
žáky, nastupující do prvních ročníků,                
 a druhý pro začínající žáky nástavbového
studia.
    Rekreační areál Tramtáryje u Horního
Jelení byl zvolen jako místo pobytu pro
prváky. Cesta k cíli byla kombinovaná,
autobusová doprava spolu s procházkou. Sice
jsme vystoupili z autobusu v Horním Jelení,
ale    do Tramtáryje jsme zvolili cestu okružní,
a to pod heslem „je to sice dál, ale za to horší
cesta“. Cesta lesem byla po předchozím dešti
trochu bahnitá, což ocenili zejména žáci        
 v bílých botách. Přesto měli někteří dost sil
na sbírání hub. 
     Ubytování bylo jako obvykle v chatkách    
 a v budově. Místa v budově byla určena
hlavně pro dívky, které takto zůstaly pod
ochranným dohledem pedagogů.
      Z budovy byl výhled na obsazené chatky,
čehož učitelé využívali ke kontrole volného
prostoru a pohybu v něm v nočních hodinách
za pomoci baterky. Tato inovace vyvolávala      
v řadách žactva zděšení. 
      Po příchodu do tábora a po obědě začali
učitelé připravovat jednotlivá stanoviště         
 a sportovní  soutěže. Počasí se bohužel
zhoršilo a chvílemi poprchávalo. Přesto jsme
neztráceli naději. Ta však pohasla v momentě,
když se u disciplíny štafeta zranil jeden ze
žáků. Naštěstí zranění nebyla vážná a ukázalo
se, že  spolužáci umí podat první pomoc.    
 Po tomto otřesu pro všechny, jsme nechali
chvíli volno na zpracování zážitku a poskytli
emocionální podporu slabším žákům. Večer
jsme si zapálili uprostřed tábora oheň a jeden
z žáků nám zahrál na kytaru.

Ohlédnutí za adapťákem - září 2022
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     Druhý den ráno nás navštívila paní ředitelka, která přivezla žákům trička                   
s emblémem školy. Kromě her byl na tento den připraven ještě orientační běh.
Přestože to vypadlo, že tato disciplína nebude mít velký úspěch, nakonec byla
jedním z vrcholů celého programu, zejména, když se někteří žáci na trase nebyli
schopni vrátit do dvou hodin předpokládaného času. Během pátku proběhl pro
žáky maturitních ročníků Workshop efektivního učení, který vedla Mgr. Sychrová
z pedagogicko-psychologické poradny.
     Večer jsme namísto obvyklé hry „Dobývání kóty“ připravili pro žáky stezku
odvahy. Nevím, kdo se bavil víc, zda žáci nebo „strašící" učitelé. Rozhodně historky                
z tohoto zážitku kolovaly po škole ještě několik dní.
      V  pátek  ráno došlo na nepopulární úklid chatek, balení a návrat zpět.
Tentokrát jsme zvolili v přesunu do Horního Jelení na autobus kratší trasu, která
některé žáky vedla k otázce, proč jsme při příjezdu šli tou delší. Před  příjezdem
autobusu  si někteří odvážlivci na náměstí zatančili řecký kolový tanec. 
    Kolem poledne jsme vystoupili u budovy školy, vydali všechna zavazadla,
přepočítali žáky a slavnostně ukončili celou akci.

     Do článku se bohužel nevešly všechny zážitky, ale "modří vědí . . . ".  Za sebe
hodnotím celý adapťák jako povedený, bylo dosaženo i jeho cíle – vzájemného
poznání žáků mezi sebou a jejich seznámení s třídními učiteli.
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     Letos  poprvé  jsme  se  ve  škole   věnovali
anglosaskému svátku Halloween. 
     Popud vzešel od učitelského sboru, který tím
prokázal svoji kreativitu a to hlavně odděním
školy  do   strašidelného   hávu   a  přípravou
vlastních masek. 
     Myšlenka byla jednoduchá – umožnit žákům         
v sešněrovaném školním prostředí trochu
fantazie a volnosti.
     Akce byla podpořena i dvěmi soutěžními
disciplínami – nejlepší maska a nejlépe
vyzdobená třída. Zde zvítězila třída NS I. 
 Výhrou byly Bertíkovy fazole, které zná každý
fanoušek Harryho Pottera. Jak chutnaly redakce
neví, protože se s nimi nepodělili.

Den Bezpečnosti 2022
     Začátkem října -  přesně 6. 10. 2022 se na autodromu ve Vysokém Mýtě konal
Den bezpečnosti, který organizovala Technická škola Vysoké Mýto spolu s Besipem          
a partnerem Iveco. Byl to celodenní program pro žáky základních škol, kteří           
 se účastnili  nejrůznějších soutěží a aktivit. Jednotlivé týmy sbíraly za plnění úkolů
body a  na konci akce byly nejúspěšnější odměněni nápoji a sladkostmi.
     Jako nejzajímavější aktivita bylo hodnoceno přezouvání pneumatik, projížďka
po autodromu, vědomostní kvíz a zkouška virtuální reality.
     Počasí nám přálo celý den a proto celému pořadatelskému týmu zůstal na rtech
úsměv. Musím zdůraznit, že svých pořadatelských funkcí se zhostili  s  úspěchem    
 i někteří žáci školy,
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     Naši letošní  maturanti ze tříd    
 ME IV, ST IV a NS II si už na podzim 
 poznamenali do kalendáře datum 
 10. 2. 2023, kdy proběhne jejich
maturitní ples.
  Kdo ještě váhá, tak by si měl
pospíšit s nákupem lístku, protože
rychle ubývají.    Součástí plesu bude
program i obvyklá tombola, která
však bude stát za to.

     V letošním roce je pro žáky školy organizován zájezd do Anglie.   Už jízda
dvoupatrovým autobusem přes Německo, Belgii a Francii bude zážitek,               
 A co teprve plavba trajektem nebo průjezd tunelem pod Lamanšským
průlivem!
     Plán zájezdu je velmi bohatý od návštěvy Londýna, přes prohlídku Brightonu 
 až po  vyvrcholení celého programu v filmových ateliérech Warner Bros, kde     
 se natáčely filmy o Harry Potterovi.
      Účastníci zájezdu budou ubytování v anglických rodinách, které jim mohou
připravit i večerní program podle domluvy a preferencí. Je to výborná příležitost
ke konverzaci s rodilými mluvčími a navíc studenti ochutnají i anglická jídla,
protože  stravu mají zajištěnou také v rodinách.
     Doufejme, že stihnou vše co si naplánovali a vrátí se zpět se spoustou
zážitků, o které se budou chtít podělit s Techničákem, samozřejmě                   
v angličtině.

Co nás ještě čeká?

     Jako každý rok se v naší škole konají dny otevřených dveří, kdy se může přijít
podívat na školu, její vybavení a vyučující každý potenciální uchazeč. Ve
školním roce 2022/2023 se budou konat ještě 11. 2. 2023 a 25. 2. 2023. Zveme
všechny k využití této nabídky.
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Maturitní ples

Zájezd do Anglie -  24. - 29. 4. 2023

Dny otevřených dveří



     První ročník NS I vyrazil stmelit
kolektiv do Beskyd. Jako počáteční
bod byl zvolen  Rožnova pod
Radhoštěm, odkud  následoval přesun
místní dopravou na Pustevny                 
 a  návštěva  Libušína s ochutnávkou
místních specialit. 
            Pak zamířili na stezku Valašska,
Himalájský chodník a skleněný Skywal.
Největší výzvou byla hřebenová tůra
Pustevny - socha Radegasta – Radhošť.                    
Všichni sice podali skvělý sportovní
výkon, ale frgály nám nepřivezli.

     V lednu  škola  sportovně  ožila
turnajem ve florbalu. Do dobrovolné akce
se přihlásilo 8 týmů. Turnaj byl velice
napínavý a byl osvěžením i pro fandící
žáky. Výhrou pro první umístěné byly
dorty a čokolády.
     Doufáme, že podobná akce bude
naplánovaná i v budoucnu. 

Ve zkratce

Bruslení tříd NSI, NSII, MESTIV a MESTIII.        Návštěva vysokomýtského muzea s ČLI.
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Adapťák NS I

Předvánoční akce

Napsali o nás Turnaj ve florbalu
  Orlický deník  vydal
článek  o   tradičním
Autosalonu,     který 
 naše škola 
 pořádala. Můžete si
ho přečist na odkazu
QR kodu.


