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Žáci ISŠB se zúčastnili soutěže
odborných dovedností
V Liberci se 14. 4. konal 14.
ročník soutěže odborných
vědomostí a dovedností pro
žáky II. ročníků strojírensky
zaměřených oborů
vzdělávání kategorie „E“.

Samotná soutěž se skládala
z teoretické a praktické části.
V teoretické části soutěžící
čekal teoretický test (technologie
zpracování kovů) a test poznávací
(zaměřený na nářadí, stroje
a měřidla ručního opracování
kovů).

Jednotlivé soutěžní disciplíny
byly hodnoceny bodově
odbornou porotou.

do rukou se vám dostává
první číslo „Melichara“. Jedná
se o časopis Integrované
střední školy Františka
Melichara v Brandýse nad
Labem. Na vydávání časopisu
se podílejí žáci i kantoři naší
střední školy a jeho cílem je
především snaha přinášet
čtenářům aktuální informace
o životě školy.
Časopis je určen nejen
žákům školy, ale všem
příznivcům ISŠ. Doufám, že
vás naše periodikum zaujme
a přeji vám tímto příjemný čas
strávený jeho četbou.

Zajištění soutěže měla na
starost SOŠ Liberec, v jejíchž
prostorách se soutěž také konala.

Praktická část obnášela
zhotovení jednoduchého výrobku
dle výkresové dokumentace
s využitím základních operací
ručního zpracování kovů
v zámečnické dílně.

Vážení čtenáři,

Jakub Horák (učitel
teoretických předmětů a
vedoucí školního časopisu)

Výsledek a pořadí soutěžících
pak bylo určeno součtem všech
získaných bodů z jednotlivých
úkolů.
Na vítěze na prvních třech
místech čekaly hodnotné věcné
ceny. Za naší školu se soutěže
zúčastnili žáci Dominik Fořt a Jiří
Šole ze třídy SuA2.

Přes to, že na příčky nejvyšší
bohužel nedosáhli, své škole
a svému oboru ostudu v žádném
případě neudělali. S teoretickou
částí i s praktickým výrobkem,
kterým bylo klepadlo na dveře,
si obstojně poradili a dá se říci,
že se umístili ve zlatém středu.
Celá soutěž probíhala

v rámci pravidel a regulí. Je
třeba pochválit také organizační
zajištění a příjemné prostředí SOŠ
Liberec.
Doufáme, že naši žáci se budou
úspěšně účastnit nejen dalšího
ročníku, ale i dalších podobných
soutěží.
Miloslav Nejedlý (učitel
odborného výcviku)

Gastronomická soutěž „Srdce na talíři“
Dne 18. března 2015 se
4 žáci naší školy zúčastnili
gastronomické soutěže
„Srdce na talíři“ v SOŠ a SOU
v Městci Králové.

Celá soutěž byla zaměřena na
téma „Z pohádky do pohádky“.
Za obor stravovací a ubytovací
služby soutěžila družstva ve složení
David Podrabský a Pavlína Veselá
ze třídy SuA2 a Tomáš Šupčík s
Jiřinou Holcovou ze SAT1. Jako
náhradníci se zároveň připravovali
Dušan Janinda a Žaneta Šámalová.
Jejich soutěžní zadání sestávalo
ze tří částí, a to připravit 4 kusy
kanapek, 4 kusy obložených
chlebíčků a nakonec prostřít
slavnostní tabuli na již zmíněné
téma „Z pohádky do pohádky“.
To vše před zraky odborné poroty

v časovém limitu 180 minut.

chlebíčky s kuřecím masem.

V této kategorii soutěžilo 14
družstev z různých koutů republiky.
Odborná porota hodnotila nejen
výsledný vzhled a chuť výrobků,
ale také dodržování hygienických
zásad a technologických postupů,
písemnou přípravu a kalkulaci
výrobků a v neposlední řadě
vzájemnou spolupráci a organizaci
práce.

Ve veliké konkurenci se naši
neztratili, odborná porota ocenila
zejména jejich precizní práci při

Pod vedením učitelek
odborného výcviku D. Hubačové a
J. Syrové žáci natrénovali prostření
slavnostní tabule a následující
výrobky: košíčky se šunkovou
pěnou, kanapky z červené řepy
s pannacottou, chlebíčky se
salátem z řapíkatého celeru,
chlebíčky s avokádem, obložené
chlebíčky se salátem z cukety a

prostírání slavnostní tabule
a vzájemnou spolupráci.

Dagmar Hubačová (učitelka
odborného výcviku)

Naučné exkurze uctily Den Země
Den Země je den věnovaný
Zemi. Každoročně se koná
22. dubna. Tento svátek
je inspirován původními
oslavami příchodu jara a
jarní rovnodennosti, jejíž
termín je 21. dubna.
V moderním pojetí jde
o ekologicky motivovaný
svátek upozorňující lidi na
dopady ničení životního
prostředí. Tento významný
den byl vyhlášen v roce 1969
a první Den Země byl slaven
v americkém San Francisku.
K příležitosti oslav Dne Země
si naši žáci v týdnu od 20. do 25.
dubna vykasali rukávy, chopili se
nástrojů a pustili se pod dozorem
vyučujících do zvelebování
školního areálu. Tvrzení, že
práce šlechtí, samozřejmě nelze
rozporovat. Některým našim
žákům a žákyním pracovní
dopoledne také viditelně
prospělo. Však nejen prací živ
je člověk a obzvlášť ve škole
by měl být živen především
vědomostmi.
Součástí uctění Dnu Země byly
proto také dvě exkurze, které pro
své žáky škola uspořádala.

První z nich zavedla 21. dubna
třídy SAT1, SuA2, MaO2 a Z3
přes brandýský most k čističce
odpadních vod. Exkurze se spolu
s žáky zúčastnili pedagogové
teoretických předmětů Mgr.
Englmaierové a Mgr. Horák
a učitelé odborného výcviku
Dagmar Hubačová a Pavel Pos.
Žáci hrdinně vydrželi
charakteristický odér v areálu
čističky, se zájmem absolvovali
prohlídku a vyslechli výklad
ochotných zaměstnanců čističky
odpadních vod.
Po exkurzi se celá výprava
vydala zpět na levý břeh Labe.
Aby si žáci vydechli na čerstvém
vzduchu, utřídili své nově nabyté
vědomosti a také pobyli chvíli
v přírodě, čekala je na brandýské
cyklostezce ještě vědomostní hra,
kterou jim připravila paní učitelka
Englmaierová.
Oslavy Dne Země pak
ve čtvrtek 22. dubna uzavřela
neméně zajímavá exkurze na
skládku odpadu v Benátkách nad
Jizerou, které se s pedagogickým
dozorem ve složení Bc. Hanzlová,
Mgr. Gaydoš a Mgr. Noska
zúčastnily třídy PO1, PZ2 a SuA3.
Jakub Horák (učitel
teoretických předmětů)

Žákyně třídy MAO2 při řešení záludných úkolů na brandýské cyklostezce

Happening Pamatuj! 2015
8. 3. 2015 se na dvaceti
místech v ČR sešli zpěváci,
básníci a studenti, aby z
jejich úst zazněly 3 z písní,
jež měli před 71 lety na rtech
mnozí z 3792 vězňů z tzv.
Terezínského rodinného
tábora v koncentračním
táboře Osvětim-Birkenau,
když šli na smrt do
plynových komor: Hatikvu
(tehdy lidová píseň, dnes
izraelská státní hymna),
Shema Jisrael (vyznání víry)
a Kde domov můj (česká
státní hymna).
Následně 10. až 12. července
téhož roku bylo v průběhu dvou
nocí stejným
způsobem zavražděno 6500
mužů, žen a dětí. Celkový počet
obětí této hromadné vraždy
tzv. Terezínského rodinného
tábora přesáhl množství 10000
nevinných lidí, kteří se provinili
tím, že se narodili jako Židé.
Letošní Happening PAMATUJ!
byl pořádán už třetím rokem.

Zpěváci, básníci nebo studenti
z více než čtyřiceti hudebních
souborů nebo komunit se
sešli na dvaceti místech: Praha
- Křižovnické náměstí, Praha Staroměstské náměstí, Ostrava,
Sokolov, Úvaly, Orlová, Šumperk,
Jindřichův Hradec, Soběslav,
Jihlava, Tábor, Nový Jičín, Kladno,
Lysá nad Labem, Poděbrady,
Pelhřimov, Český Brod, Brandýs
nad Labem, Luže u Skutče,
Staňkov.

vyrovnáme s tragickými
událostmi naší minulosti,
může dojít k dalšímu vývoji
společnosti, jinak zůstaneme v
patologickém stavu ignorace až
popírání holocaustu a v zajetí
začarovaných kruhů extremismů
od neonacismu, komunismu,
neofašismu atd.

Na většině míst po 3 písních
následoval ještě další program
navazující na téma happeningu.

V rámci této iniciativy došlo
také na ISŠ Františka Melichara
Brandýs n/L ke krátkému setkání
studentů, kde jsem jim jakožto
původce a realizátor projektu
sdělil základní historické
informace a důvody, proč
dochází k happeningu PAMATUJ!

Letošní ročník happeningu
zaznamenal zahájení nové
„poetické sekce“ a částečně
i tzv. „školní sekce“, která je
charakteristická tím, že se při ní
nemusí zpívat tři zmíněné písně,
protože ne každá škola disponuje
vokálním souborem, což ovšem
není důvodem, proč by se tato
událost neměla připomínat i zde.
Proto se při vzpomínkové akci
pouze přečtou texty těchto písní.
Teprve tehdy, až se pravdivě

Happening PAMATUJ! oslovuje
velkou mlčící většinu, aby se naše
mlčení nestalo osudným tak, jak
se to stalo v minulosti.

Historické memento, které
tak vzniklo, bylo studenty
akceptováno a splnilo svůj
informativní charakter. Na tvorbu
strukturovaných morálních
postojů samozřejmě takováto
jednorázová akce nestačí,
nicméně také ISŠ Františka

Melichara sleduje nabídky MŠMT,
ICEJ, Amnesty International,
Člověk v tísni a YFHR a dbá na
to, aby studenti všech ročníků
získávali dostatečné množství
nejdůležitějších informací a aby
jejich světonázor byl opřen o
co největší množství ověřených
informací, aby se morální pole, ve
kterém žijeme, zlepšovalo.
ISŠ Františka Melichara se
svou účastí na Happeningu
PAMATUJ! 2015 stalo výborným
příkladem, jak se mohou i ostatní
školy velmi snadno a za použití
minimálních prostředků stát
součástí projektu, který má šanci
zapůsobit v tom nejlepším slova
smyslu k ozdravování celkové
atmosféry společnosti, podpoře
tradičních hodnot, přátelství,
gentlemanství a čestného a
férového profesionalismu.
Marek Šlechta (učitel
anglického jazyka, certifikovaný
lektor o holokaustu a
antisemitismu, organizátor
Happeningu PAMATUJ!)

Ohlédnutí za nohejbalovým
turnajem ve Škodovoce
14. 1. 2015 v Mladé Boleslavi
Ranní vstávání zvládli,
až na paní „Kolombovou“,
všichni dobře a po prvním
ostřejším měřeném úseku
jsme posledního borce
nabrali ještě cestou na
kontrolní stanoviště. Při
hledání místa na zasloužený
odpočinek našeho bujného
oře jsme nakonec získali
VIP ustájení nedaleko
tělocvičny, kde měl turnaj
o putovní pohár místního
automobilového učiliště
propuknout.

Třetím zápasem bylo utkání
s pozdějším vítězem celého
turnaje SOU Horky. V prvním
dějství náš tým sahal po vítězství,
aby pak ztratil set poměrem
9:10. Druhý set pod dojmem
nevydařené koncovky setu
prvního naše borce zastihl v
těžkém útlumu, ze kterého se
přes veškerou snahu kouče již
nedostali, a jasně ho prohráli.

Čtyři stateční hoši z ISSB tak
mohli navléknout (někteří s
potížemi) školní dresy a pustit se
tak do turnaje, na který dorazilo
celkem šest družstev.
K prvnímu duelu naši sportovci
nastoupili v sestavě Mára Hubač,
Dan Dvořák a Martin Toman.
Soupeřem jim byl světoznámý
tým domácích „kanárků“, který
posloužil chlapcům jako kvalitní
sparing partner. Do hry zasáhl ve
druhém setu také Dan Kašpar a
pomohl „Brazilce“ dorazit.
Ve druhém vystoupení byl
našim reprezentantům soupeřem
výborný SOU Hubálov, který nás
vrátil rychle zpátky na zem a
poněkud nás deklasoval.

V předposledním mači se naši
hoši již opět lépe koncentrovali
a vlétli na kvalitního soupeře
z Liberce jako uragán. V první
sadě zvítězili 10:5. Ve druhém
setu pánové z Liberce přidali,
přesto však naši nohejbalisté
dotáhli závěr druhého setu k
dvěma mečbolům. Oba však
trestuhodně promarnili, a set
tak prohráli 9:10. Zápas tak
rozhodovala třetí sada, ve které
liberečtí díky dělovému servisu
získali tři mečboly. Brandýs však
zabojoval a dotáhl utkání do
stavu 9:9. Poslední míč utkání
přesto slavil soupeř z Liberce, a
získal tak i celé utkání v poměru
2:1 na sety.
Posledním soupeřem na turnaji
byl tým Pražáků z Radotína.
První set se nevydařil, ale jasnou
porážku 4:10 jsme odčinili v setu
druhém, který jsme opanovali
10:8. V rozhodující sadě však

První ročník
atletického mítinku
Dne 3. 6. 2015 od 9 hodin se uskuteční první ročník
atletického mítinku naší školy.
Místo konání bude atletický ovál 5. ZŠ v Brandýse nad Labem.
Soutěžit a závodit se bude v běhu na krátké i delší tratě, skoku do
dálky, přetahování lanem, hodu granátem či vrhu koulí a v dalších
zajímavých disciplínách. Každá třída bude sbírat týmové body a pro
nejsportovnější třídu a nejaktivnějšího sportovce jsou připravené
zajímavé ceny.
Další chystané pohybové akce
Ø V průběhu června plánujeme v prostorách školy silový trojboj
Ø V rámci turistického kroužku chystáme jednodenní splutí Jizery
Ø Dle zájmu proběhne prodloužený víkend v Českém ráji spojený
s cykloturistikou, vodáctvím a ferratovým lezením
Termíny všech zmíněných akcí budou ještě upřesněny.
Jan Hejnic (vyučující tělesné výchovy)

našim nohejbalistům zřejmě
došel zbytek sil. Celkově tak
prohráli s Pražáky 2:1 na sety.
Po posledním utkání jsme
společně zahnali hlad v místní
kantýně a už lépe naladěni
dorazili zpět do haly na vyhlášení
výsledků. Celkovým vítězem
turnaje se stalo družstvo SOU
Horky. Naše škola obsadila v
konečném pořadí 5. místo.

Závěrem je třeba mladíkům z
ISSB poděkovat za reprezentaci
školy a věřit, že příště vylepší
celkové umístění v turnaji.
Reprezentovali: Marek Hubač
(Z3), Martin Toman (Z2), Daniel
Dvořák (Z3) a Daniel Kašpar (M4)
Jan Hejnic
(vyučující tělesné výchovy)

Turnaj ve výsledcích našich
ISSB : SOU Mladá Boleslav
ISSB : SOU Hubálov		
ISSB : SOU Horky		
ISSB : SOU Liberec		
ISSB : SOU Liberec		

2:1 (10:1, 10:3)
0:2 (5:10, 4:10)
0:2 (9:10, 4:10)
1:2 (10:5, 9:10, 9:10)
1:2 (4:10, 10:8, 3:10)

SPORTOVNÍ DEN
V aprílovou středu 1.4. 2015 se konal již tradiční
sportovní den, kterého se zúčastnila valná část zdravého
sportovního jádra naší školy.

Původní velkorysý plan uskutečnit některé aktivity sportovního
dne pod širým nebem byl zhacen aprílově vrtkavým počasím.
Všichni účastnící sportovního dne se tak setkali před 9.
hodinou v budově sportcentra. Zde se odehrávaly souboje ve
florbale chlapců a vybíjené dívek. Dále zde byly k vidění kvalitní
pingpongové výměny, hra svalů v posilovně či ladná těla plavců v
bazénu.
Tento den nešlo tolik o výhry a prohry, ale šlo o radost z pohybu
a příjemně stráveného dopoledne trochu jinak než ve školních
lavicích.
Jan Hejnic (vyučující tělesné výchovy)

Zamyšlení na téma „JARO“
J

ARO je obdobím obnovy,
probouzející se přírody,
rodícího se života a lásky,
jejímž měsícem bývá
tradičně označován právě
probíhající měsíc máj. Také
je ovšem obdobím alergií,
nevyzpytatelného počasí a
jarní únavy.

Někteří naši žáci se nedávno
nechali všemi těmito aspekty jara
inspirovat a zamysleli se nad tím,
co pro ně jaro vlastně znamená,
jaký k němu mají vztah.
Některé z těchto příspěvků
jsme vybrali a otiskujeme je zde v
1. (jarním) čísle Melichara.

J

aro mi přijde jako
nejbarevnější období
celého roku. Nemám žádné
alergie, tak si užívám
všechny rozmary přírody.

Když vylezu ven, vše je
rozkvetlé, krásně voní a má
pestré barvy. Teplo a vůně
probouzí zvířátka ze zimního
spánku, poletují první motýli,
včelky, čmeláci. Vše voní
čerstvostí a čistotou.
Tráva je smaragdově zelená,
louky se zbarví všemi barvami.
Lesy obživnou, mizí neutrální

barvy, nic už není tak prázdné
a depresivní jako v zimních
měsících. Proto pro mě jaro jasně
vede oproti ostatním ročním
obdobím.
Šárka Davidová (třída PZ2)

J

ARO je jako krásný sen.
Zdraví nás vůněmi,
barvami a chutěmi. Cítíme
ho, všechny nás vábí k tomu
být venku a nechat se lízat
lehkými poryvy vánku. Je
to život, který proudí kolem
nás.

Jak bylo řečeno na začátku, vše
je to ovšem pouze krásný sen,
jelikož začátek jara v roce 2015
byl spíše noční můrou.
Tereza Chaloupková (PZ2)

J

aro je úžasné. Po dlouhé
zimě přijde slunce, které
nám dává svými hřejivými
paprsky proudícími do
lidských tváří naději.

Přichází radost, vše rozkvétá,
rodí se nová zvěř a ptáci. Mám
jaro velmi ráda. Rostou sněženky,
kočičky a další květena. Rána
už nejsou tak tmavá a chladná.
Všude se rodí láska, jak ta lidská,
tak i zvířecí. Příroda se nám

začíná ukazovat v celé své kráse.
K jaru patří také oslavy jara s
několika dávnými rituály. Jsou tu
Velikonoce a také zvláštní svátek
pálení čarodějnic. Následující 1.
máj je oficiálně svátkem práce.
Neoficiálně je také svátkem lásky.
V neposlední řadě sebou jaro
přináší také těšení se na léto a
prázdniny.
Prostě na jaro se já osobně
vždy moc těším.
Sandra Holešovská (MaO2)

P

o zimním spánku nás
probouzí jaro. Stromy
a květiny rozkvétají,
tráva se zelená a zvířátka
vylézají ven. Jaro je mé
nejoblíbenější roční období,
protože si na sebe mohu vzít
jen lehkou bundičku a jít
ven.
Miluji směs vůní všech těch
rozkvétajících rostlin. Na jaře je
dobré, že není ani moc vedro,
ani moc zima. Také se vždy
těším na Velikonoce, které sice
moc neslavím, ale jsou díky nim
alespoň jednodenní prázdniny.
Jaro je krásně barevné. Myslím
si, že tím má dobrý vliv na lidi.
Začíná období lepší nálady a

Český den proti rakovině
2015 proběhne ve středu
13. května
V loňském ročníku veřejné sbírky Ligy proti
rakovině Praha se podařilo na sbírkovém účtu
shromáždit více než 14.620.000 Kč. Tradiční veřejné
sbírky se stejně jako v minulých letech zúčastní
take dobrovolníci z naší školy.
Liga proti rakovině Praha oslaví 25. výročí svého založení
a činnosti v oblasti boje proti rakovině. Letošní ročník
sbírky tak bude ročníkem jubilejním. Proběhne ve středu
13. května. Tematicky budou sbírka a preventivní letáky
zaměřeny na nádory reprodukčních orgánů a na možnosti
prevence gynekologických nádorů u žen a rakoviny varlat
u mužů.
Barva stužky u kytiček bude letos v duchu oslav 25.
výročí slavnostní – stříbrná. Minimální prodejní cena
zůstává 20 Kč.
Hana Englmaierová (výchovná poradkyně
a učitelka teoretických předmětů)

v lidských obličejích můžete
najednou vysledovat mnohem
víc úsměvů. Za sebe mohu říct, že
jsem po zimně najednou nabitá
energií. Začínám sportovat nebo
chodit na procházky.
Co mi na jaru vadí, je to, že
spíme o hodinu méně než v zimě.
Jinak se na jaro těším každý rok
skutečně hodně.
Andrea Kašparová (MaO2)

P

o únavném zimním
období přichází jaro.
Posun času, déletrvající
světlo, teplejší počasí.
Sluníčko se na nás začíná
usmívat a květiny a stromy
začínají rozkvétat. Až na
počáteční aprílové počasí
se dá konečně vyjít na
procházku, na hřiště, na kola.
Nejlepší je, když je venku
nějakých 20 stupňů a svítí
sluníčko. Je to lepší, než když jsou
v létě teploty kolem „třicítky“.
Na jaře také nastává čas
alergií, což je pro někoho dost
nevýhoda. Já mám jaro ale ráda.
Mám ráda i tuto část jara, kdy už
se blíží léto, další mé oblíbené
období.
Šárka Benáková (MaO2)

Melichar vám přeje
krásný zbytek
jara a neméně
úžasné léto.
Všem letošním
maturantům a
žákům chystajícím
se na závěrečné
zkoušky přeje
maximální výkon
mozkových buněk,
pevné nervy a
šťastnou ruku při
volbě otázek.
Užijte si letní
prázdniny a těšte
se na další číslo
Melichara v novém
školním roce
2015/2016.

