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Nová redakce se představuje 

Zdravím všechny čtenáře časopisu Rébus. Chtěl bych vám představit novou redakci, která 
se skládá z pěti borců a jedné princezny, hrdých na to, že mají časopis na starost. 

Michal Cvejn (Strojírenství) 

První zleva je Michal, který bude zástupcem šéfredaktora, se všemi vašimi případnými 
dotazy a připomínkami se obracejte na něho. Michal rád sleduje seriály a také rád vyhrává 
soutěže v angličtině. 

Zbyněk Prouza (Strojírenství) 

Další v řadě je šéfredaktor Zbyněk, který řídí s radostí a úsměvem chod časopisu. Má 
v oblibě sport a je v něm velký borec. 

Filip Horák (Informační technologie) 

Třetí v řadě stojí Filip. Ten se bude starat hlavně o grafickou část časopisu. Baví ho 
cyklistika a historická elektrotechnika. 

Robin Maďar (Informační technologie) 

Poslední na fotce je Robin, který se bude s Filipem starat o grafiku časopisu. Robin je 
nadějný hráč amerického 
fotbalu, má rád počítače a 
tanky. 
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Autor: Zbyněk Prouza 
Foto: Jan Balcar  
         Mgr. Iveta Potočková 

 

Kateřina Cohlová (Informační technologie – multimédia a webdesign) 

Katka miluje zvířata, sama provozuje jezdectví a jejím dalším koníčkem je horolezectví. 
Je jedinou dívkou ve své třídě. 

Lukáš Šťásek (Mechanik seřizovač - programátor CNC strojů) 

Lukáš velmi rád čte, píše recenze na knihy, také jich několik uveřejnil ve školním 
časopisu. Provozuje aktivně silniční cyklistiku. 
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Exkurze OŠ a ZŠ 

 

Navštívili jsme motosalon v Praze 
 

Dne 28. 2. navštívili vybraní žáci druhého ročníku oboru Autoopravář mezinárodní veletrh 
motocyklů, čtyřkolek, oblečení a motopříslušenství. Exkurze byla odměnou za vynikající 
práci v rámci odborného výcviku.   Na největší motocyklové výstavě ve střední 
Evropě představilo 150 vystavovatelů letošního jubilejního desátého ročníku  několik set 
značek jak z oblasti motocyklů nebo čtyřkolek, tak motorkářského oblečení a příslušenství. 
Na několika stáncích byly k vidění i elektro motocykly a skútry. Žáci velice ocenili ladné 
křivky vystavovaných motocyklů i všudypřítomných modelek z řad organizátorů veletrhu.  

Žáci rovněž projevili zájem o kulturu v podobě procházky po významných památkách staré 
Prahy a navštívili Staroměstské náměstí, Karlův most, Václavské náměstí, Malostranské 
náměstí, Prašnou bránu a Obecní dům. 

Počasí jim přálo, a tak si celý výlet náležitě vychutnali po stránce odborné i kulturní. 
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Autor: Jiří Čejchan  
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Exkurze do pražírny kávy LAMCAFÉ 
 
 
Dne 20. 2. 2019 navštívili žáci pražírnu kávy Lamcafé v Hradci Králové. Majitel velmi 
zajímavě vyprávěl o pěstování, sklízení a pražení kávy. Procesu pražení pak mohli žáci 
přihlížet. Během povídání ochutnali espresso a na závěr také ledovou kávu. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Autor: Učitelé OŠ  
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Exkurze do Škodovky 
 

Dne 20. 2. 2019 žáci 7. ročníku ZŠ 
navštívili výrobní závod ŠKODA 
AUTO v Kvasinách. Nejprve se 
seznámili s historií i současností 
závodu a poté si prošli provozy 
svařovny a montáže. Prohlídka byla 
velmi zajímavá a všichni si odnesli 
velké zážitky. 

 

 

Den řemesel 
 

Dne 21. 2. 2019 k nám z okolních ZŠ zavítali zájemci o učební obory, které nabízí naše 
škola. Na jednotlivých pracovištích odborného výcviku strávili celé dopoledne a mohli se s 
vybraným oborem blíže seznámit. 
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Cestovatelská rubrika 

Výstava - Titanik  
Tato výstava neukazuje jako běžné muzeum drahocenné artefakty ve vitrínách, ale 
opravdové kajuty, chodby, strojovny nebo rekonstrukci telegrafu či speciální instalaci 
modelu vraku. Návštěvníci se tak doslova ocitnou na palubě. 

Na výstavě si uvědomíte, jak lidé žili, jak cestovali, jak moc bohatí či chudí mohli být a co 
na cestách potřebovali. Dáte si do souvislostí, jak drahá byla cesta první třídou a kolik stála 
třída třetí, jaké byly rozdíly v kvalitě služeb a kdo si mohl kterou třídu dovolit využít. Věřte, 
že lodní lístek do kajuty třetí třídy stál přibližně tolik, co dnes stojí levnější letenka přes 
oceán a proto mnoho pasažérů z třetí třídy plula na Titaniku načerno. 

Na brněnské verzi výstavy se podílelo i Technické muzeum v Brně, jež zapůjčilo automobil 
z roku 1910, lokomobil, zařízení pohánějící pomocí páry další stroje a model parního stroje. 

To, že se dozvíte vše podstatné o konstrukci lodě, jejím vybavení a použitých technologiích, 
není třeba zmiňovat. Pokud se chcete na více než dvě hodiny ponořit do starých dob a 
připomenout si osudy konstruktérů a provozovatelů neblaze proslulé lodě, její posádky a 
samozřejmě cestujících, máte jedinečnou šanci do 19. 5. 2019. Stojí to za to. 
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Autor: Zbyněk Prouza 
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Autor: Učitelé OŠ 
redakčně upraveno 

  

Stužkovací ples  

Dne 15. 2. 2019 se v restaurantu Pyramida konal stužkovací ples Odborné školy. Po 
slavnostním zahájení, kde byli žáci ostužkováni, začala tradiční plesová zábava plná tance 
a nechyběla ani bohatá soutěž o ceny. 
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Internát Opočno  

Pájení dřeva 
 

Zájmové činnosti jsou pro internátní žáky povinné. Na jejich plánu se žáci sami podílejí. 
Do „zájmovek“ se snažíme začleňovat zkrátka to, co žáky baví.  Věnujeme se sportovním 
aktivitám v tělocvičně, navštěvujeme posilovnu nebo si najdeme nějakou kreativní činnost. 
Jednou z takovýchto aktivit bylo pájení březových plátků. Dřevo nasekali a obrousili sami 
žáci zemědělského oboru. Nápad „malování“ pájkou na dřevo je nadchnul a vyjednali 
vypůjčení několika druhů pájek. Studenti si na plátek nejdříve motiv nakreslili a až poté 
pájeli. Zprvu si pájení vyzkoušeli cvičně na jednom ze zbylých plátků a potom jeli „na 
ostro“. Obrázky, které na plátcích vznikly, jsou nadmíru originální. Ostatně, posuďte sami.  

  

Autor:  

Autor: Bc. Martina Musilová 
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Herní recenze 

Hráči volí nejlepší hru 
 
Rok se s rokem sešel a tradiční Ceny hráčů jsou opět tady, tentokrát znovu s podporou 
herního obchodu JRC. Minulý rok se celá akce točila kolem virtuální reality, tentokrát to 
bylo na téma hudba - tedy vše týkající se tvorby zvuků, herního soundtracku, hudebního 
doprovodu, či her přímo hudbou ovlivněných. 

Vyhlášení se letos uskutečnilo 16. 3. 2018 v divadle Royal a vy jste to mohli celé sledovat 
na streamech na stránkách Youtube, Facebooku a Twitchi RePlaye. 

Celým večerem provázel Petr Vojnar, dále se zúčastnili herní redakce RE-PLAY, INDIAN, 
Vortex, CzechGamer, Grunex, SCORE. 

Nominace her roku 2018 : 

Mobilní hra roku 

Vítěz: Playerunknown's battlegrounds 
mobile 
Sportovní  závodní hra roku 

Vítěz: Forza horizon 4 

Nejlepší technické zpracování roku 
Vítěz: Red dead redemption 2 

RPG roku 
Vítěz: Kingdom come: Deliverance 

Příběh roku 
Vítěz: Detroit: Become human 

Konzolová hra roku 
Vítěz: God of war 

Česko-Slovenská hra roku 
Vítěz: Kingdom come: Deliverance 

HRA ROKU 2018 
Vítěz: God of war

 

  

Autor: Jan Balcar 
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Autor: Lukáš Šťásek 

Knižní recenze 

Na západní frontě klid 

Erich Maria Remarque 

Počet stran: 200 

Velikán Erich Maria Remarque, podle mého názoru jeden z nejlepších spisovatelů vůbec, 
nás vede do slunného jara roku 1914 na začátek první světové války na hranici Německa 
s Francií. Kniha vypráví příběh mladého vojáka Paula Bäumera, který brání západní linii 
Německa. Společně s dalšími spolužáky, kteří se dobrovolně, s radostí a hrdinským 
očekáváním nechali naverbovat. Společně s přáteli čelí šikaně v kasárnách od svých 
důstojníků. Postupem času jeho nadšení z vojenské služby opadá a začíná litovat a 
uvědomovat si, že sláva za válku nestojí. Paulovi, který je spojen s jeho osudem, umírá 
první přítel, ztrápený Paul je zdrcen ze smrti kamaráda, kterého znal už od dětství. Bylo to 
těžké loučení, ale válka je válka a osud si nebere servítky. Po nástupu na bojiště, kde je 
držen pod krutou palbou, se musí on a jeho četa, tvořená Katczou, Tjadenem a Bertickem, 
ubránit a přežít. Po návratu zpět za frontu dostává Paul z neznámých důvodu dovolání a 
vrací se na týden domů. Jeho matka je nemocná, otec ani sestra už k němu nemají tak silný 
vztah, proto se vrací na frontu a cítí se, jako by ztratil sám sebe. Následují další boje, když 
je najednou Paul a Kropp zraněn a musí být odvezeni do lágru. Tam se seznamuje s dalšími 
zraněnými, jenže Kroppovi je amputována noha, Paul se vrací na frontu. Paul sám poznává, 
že se změnil a psychicky se hroutí. Aby toho nebylo málo, hned po návratu je jeho kapitán 
Katcza zraněn a náš zcela zdecimovaný hrdina se snaží ze všech sil kapitána zachránit, 
bohužel s tím, že už je pozdě. Paul je na konci sil, všechny jeho kamarády dostihl krutý 
osud a skončili v „hrdinském nebi“. V posledním dni války zbloudilá kulka zasáhne Paula 
Bäumera, Paul umírá a válka konči.  

Dovolil bych si ještě jeden citát: „Ve válce umřete jako pes, bez rozumného důvodu. A 
válka se netýká vojáků, ale obyvatel, protože oni jsou bezbranní.“  

Kniha byla velmi hezká a čtivá, ale i smutná, dojemná. Erich Maria Remarque ukazuje 
hrůzu války. On sám je mistr v psaní válečných románů, takhle kvalitní četbu jen tak 
nenajdete. 
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