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ÚVODNÍK
Vážení a milí,
na prahu nového roku vždy
bilancujeme ten minulý, a zároveň
plánujeme plni očekávání ten nový.
Máme za sebou rok plný
nečekaných zvratů, který nás
v mnohých ohledech dokonale
pověřil.

Přejme si v tom novém roce:

- především pevné zdraví
a všem každý den o kousek
příjemnější ráno
- opravdu velkou nálož štěstí
a spokojenosti pro všechny
- přátele, ty „opravdové“
- a především NOVÉ
ZÁŽITKY, /nemáme na
mysli ty virtuální/, ale
už ty SKUTEČNÉ!
A co od nás můžete čekat?
Spoustu příspěvků o tom,
jak pokračuje náš školní boj
s „covidem“
- a mezi aktuálními řádky
se dočtete... O TOM:
– jak bychom nejraději
zastavili svět a zároveň
z něj chtěli i vystoupit,
- že zrovna neprožíváme
pravý studentský život
plný zázraků,

No - není to žádná sláva, ale

každá mizérie nám něco
i dává!
Nakonec se nám všechno podařilo
zvládnout a k další „nové sezóně“
vzhlížíme společně s nadčasovým
optimismem a umírněnou recesí.
Za dlouhými větami se mnohdy
ztrácí pointa, takže bychom naše
novoroční přání rádi vyjádřili
krátce, zato upřímně a od srdce.
-3-

- a že už bychom nutně
potřebovali
všichni RESTARTOVAT!
.... tak už aby to bylo!
Za redakční radu

- schale-
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ANKETA PF 2021
PROBĚHLA NAPŘÍČ MNOHA SKUPINAMI, A NEDOKÁZALA JÍ
ZABRÁNIT ANI TA NEJPŘÍSNĚJŠÍ VLÁDNÍ OPATŘENÍ.
KRÁTKÁ PŘÁNÍ VTIPNĚ VYJADŘUJÍ, PO ČEM TOUŽÍ DUŠE
STUDENTA NAŠÍ OBCHODKY V NOVÉM ROCE 2021

CO PŘEJEME SAMI SOBĚ?
 Zdravím všechny přeživší,
doufám že jste připraveni na
nové pohromy, které tento
rok přinese. Stavějte bunkry,
kupujte zbraně. Protože živí,
mrtví a mimozemšťané se
ještě neobjevili. PF 2021
Chceme si
zabrat Zemi
pro sebe?

Úspěšný nový
Corona-rok.
Ať se covid třese OBCHODKA to snese!
 Ať se všem ve škole daří
a obchodky se nikdy se
všichni nenabaží.
Vydržme to ještě chvíli
a udržme si naši píli.
Nalijte nám pivo do bečky,
a tento rok to roztočíme,

kotečky!

Blázníš?!
V tomhle
desetiletí mě tam
nikdo
nedostane!

 Hola hola, hádejte, kdo volá.
Školní lavice rozhodně ne.
Pěkně doma zůstanete
a možná se z toho pose....,
no však víte. PF 2021

 Milí žáci, žákyně, já jsem
vaše věštkyně. Vím, že
všechno zlé už končí, online
výuka už se loučí.
 Učte se už na testy, ať
potom neděláte protesty.
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CO PŘEJEME NAŠIM UČITELŮM?
 Zdravíčko vyučující, přeji vám
do nového roku spoustu
vstřícných reakcí a odpovědí
vašich žáků, ať se necítíte
v průběhu online výuky jako
na spiritistické seanci při
vyvolávání duchů.♥

 Přeji vám mnoho trpělivosti
a kreativních nápadů při práci
se studenty a co nejméně
žáků s nefunkčními mikrofony
a nestabilním internetovým
připojením.



Přeji Vám do nového roku:
ať nás ještě poznáte, když se
zjevíme ve škole a ať nás
můžete komandovat osobně,
a ne přes internet a snad se

uvidíme dříve než na
školním srazu za 10 let.
Našim „survival-lektorům“
přeji, negativní COVIvýsledky, pozitivní
pedagogické výsledky
a úspěšné přežití dalšího
COVI-roku♥ PF 2021
 Do roku nového, hodně štěstí,
zdraví lásky. Hlavně si
z momentální situace
nedělejte vrásky. Doufejme,
že to všecko brzy pomine.
A online výuka nadobro
zahyne.

Zdroj: Sikdav
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A TO NÁS ZAJÍMÁ...
TRADICE NOVOROČNÍHO PŘÍPITKU A

POLIBKU

Myslíte si, že nějaké to přiťuknutíčko dobrého šampáňa, a potom
sladký huban patřily vždy
neodmyslitelně k novoročním
tradicím? Opak je pravdou.
Všechno
začalo
mnohem
všedněji ve starověkém Řecku,
kde používali tento způsob jako
ochranu před jedem, který
si protivníci velmi často přidávali
navzájem do kalichů.
Řekové proto dolévali své kalichy
až úplně po okraj, aby se ve chvíli
přiťuknutí tekutiny ze všech
promíchaly. Kdyby byl tedy
v některém z kalichů tajně přidán
jet, otrávili by se všichni. Jednalo
se tedy o způsob, jak dát všem
účastníků hostiny najevo své
dobré úmysly nebo, jak zakrýt
všechny
budoucí
úmysly
nekalé 😊 (vtip je v tom, zmást
protivníka).

Foto zdroj: kostel

Až mnohem později se z tohoto opatření stala tradice, kdy si připíjíme třeba
na počest druhého nebo k významné příležitosti.
Polibek je zase podle folklóru mnohých zemí zárukou posílení vazeb
do budoucna. Pokud si pár nenajde na polibek čas, je jasné, že to nevěstí
nic dobrého. Stejně tak není dobré, pokud první polibek patří někomu jinému
než partnerovi, na to pozor. Tradice totiž říká, že první osoba, se kterou
se v novém roce setkáte, předurčuje to, co budete prožívat po zbytek roku.
Vzpomeňte si na naše babičky, které nás varovaly: „Když zůstane jedinec

o půlnoci nepolíben, pak zůstane i celý rok osamocen!” Proto,
až odbijí hodiny dvanáctou, nezapomeňte! a pokud zrovna
nebudete mít vedle sebe partnera nebo někoho blízkého, pak
zaměstnejte alespoň svého mazlíčka mysl či vzpomínky, ale taky
je tu pro nás vždy zrcadlo v koupelně - ani o samotě se jednoduše
nemusíte cítit osaměle 😊 😉
/- kostel -/
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A TO NÁS ZAJÍMÁ...

LIDSKÁ PSYCHIKA
Psychika je podle mě velmi
zajímavá a složitá. Všichni jsme
jedineční, a tak každý má jinou
psychiku. Někdo je na tom lépe
a někdo naopak hůře. Dle mého
názoru, být psychicky stabilní
je v životě jedno velké plus. Člověk
se dokáže vypořádat s jakýmkoliv
problémem, překážkou, na kterou
během své životní cesty narazí.
Proč mě vlastně zajímá psychika
člověka? Když nad tím tak
zapřemýšlím, upřímně řečeno, ani
nevím. Jeden z důvodů bude
nejspíš ten, že já sama bych chtěla
změnit své myšlení a postoj
k životu.
Nestresovat
se kvůli
všemu, nebrat si slova tak moc
k srdci,
nepřemýšlet
nad
vzdálenou budoucností. Myslím si,
že pokud se člověk tak hodně
“nestará“, je schopen se uvolnit
a cítit se o dost lépe. Pobyt na této
zemi si více užije a bude žít
každým dnem naplno.
Psychika nás ovlivňuje každým
dnem a při každé činnosti, kterou
vykonáváme. Možná se s někým
shodnu na tom, že velký vliv

https://wikisofia.cz/wiki/Psychika

na naše myšlení a vnímání světa
okolo nás mají sociální sítě.
Podle mě mají hodně co dočinění
s naší psychikou. Jsou tam často
příspěvky neodpovídající realitě,
např. obdivujeme ladné křivky
modelek, které jsou digitálně
upravené. Většině z nás to pak
sráží sebevědomí.
Každý má jiný názor na danou
věc. Někdo souhlasí, někdo
ne.Toto je můj pohled, jak
psychiku vnímám já. Nikdy jsem ji
nestudovala, jsou to jenom
myšlenky z mé hlavy.

Lidská psychika obsahuje tři základní jevy: procesy, obsahy a stavy.
-V psychologii se procesy dělí na poznávací (kognitivní procesy),
emocionální a motivační.
-Psychické procesy vedou ke vzniku psychických obsahů, k těm patří
např. sny, vzpomínky, vědomosti, pocity atd.
-Psychické stavy jsou relativně stabilní psychické obsahy, které se člení
na dočasné a trvalé. V dočasných stavech se nám mění např.
náladaa trvalé jsou relativně stálé charakteristiky psychického
dění.
/- ambonat –/
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PROČ NÁM VADÍ ODLÍČENÉ ŽENY a NALÍČENÍ MUŽI
Ženy často čelí kritice jak za to,
že se líčí málo, tak za to, že jsou
„zmalované“.
Problém je právě v tom, že
je make-up
spojovaný
hlavně
s ženami. Ale jsou snad někde
psané hodnoty, kdy je makeupu
moc a kdy naopak málo? Zda ho
můžou nosit jen ženy a ne
muži?
Už to není jen o zakrývání
nedokonalostí. Makeup je jakýsi
druh umění, kdy na svém obličeji
stejně jako malíři taky vytváříme
umělecká díla.
U nás v České republice ještě
makeup u mužů není tak běžný,
jako například v zahraničí. Hodně
lidí má na to negativní názor a stojí
si za tím, že pro muže tyto věci
nejsou určené.

Pánský makeup
je na vzestupu

Vlogeři na YouTube
a trendsetteři
na Instagramu začali
propagovat pánské líčení
a pohled na make-up pro
muže se začal měnit.
Pánského líčení se chytla
i mainstreamová média.
Například fotbalista David
Beckham, vzor milionů mužů,
otec čtyř dětí a globální módní
ikona, se nechal na obálku

https://www.idnes.cz/onadnes/moda/role-make-upuodlicene-zeny-naliceni-muzi.A160922_160829_krasa_brv

časopisu LOVE vyfotit se zelenými
očními stíny (zatímco Christina Aguilera
sklidila potlesk za titulku magazínu
Paper, kde zapózovala bez makeupu).
Značka kosmetiky zpěvačky
Rihanny Fenty, jehož filozofií
je cílit na kosmetický průmysl
diskriminované skupiny,
demostroval, že jeho produkty
oslavují jedinečnost a individualitu
a může po nich sáhnout kdokoli
bez ohledu na pohlaví, věk
či barvu kůže
/- kove -/
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CO je TO E-SPORT?
... je elektronický sport, který

se nejčastěji odehrává
online v podobě hraní
videoher na profesionální
úrovni.
Soutěží se především
v hrách pro více hráčů. Týmy
se proti sobě utkávají v dané
hře, a soutěží o peníze.
Nejvýznamnější hry e-sportu
jsou např. League of

legends, Rocket league
nebo DOTA 2.
Turnaje bývají vysílány živě
na webových stránkách jako
Twitch nebo YouTube.

Záběr z Šampionátu ve hře League of legends

Je e-sport populární?
V posledních letech stal velmi
populárním. V Koreji byl e-sport
tak populární, že ho dokonce
vysílali v televizi.
Nejsledovanější e-sport byl
světový šampionát ve hře
League of legends, který
sledovalo přes 44 milionů lidí.
Ceny v e-sportu
Ceny v e-sportu jsou většinou
v peněžní podobě. Ceny
se pohybují ve milionových
částkách. Světový šampionát
ve hře League of legends vyhrál
tým jménem Damwon gaming,
kteří vyhráli 560 000$.
Světový šampionát ve hře Fortnite
měl největší ceny v historii esportu.
/-zaue- /

Celkově se rozdělilo 30 milionů
dolarů všem účastníkům podle
jejich umístění. První místo
obsadil 16letý Kyle Giersdorf
a odnesl si 3 miliony dolarů.
Některé turnaje se odehrávají živě
ve stadionech např. Nejaktuálnější
Rocket League World
Championship se odehrál v aréně
stavěné původně pro býčí zápasy.
E-sportové Týmy:
-nabírají profesionální hráče, aby
je reprezentovali svými úspěchy.
Týmy nabírají hráče pouze ze
svého regionu. Smlouvy mezi
týmem a hráči se pohybuje
i ve statisícových částkách.
Nejznámější týmy jsou např. G2,
TSM, Fnatic a mnoho dalších.
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HARRY STYLES
Není to lékař, hasič ani strážník,
přesto zachránil tisíce životů...
Jedná se o světoznámého
britského zpěváka Harryho
Stylese.
Nejprve nahlédneme do historie
a připomeneme si dobu, kdy byl
znám jako „Harry z One Direction.“
Za počátek jeho kariéry
považujeme pěveckou soutěž
X Factor, kde jako sólista neuspěl.
Zlomovým okamžikem v jeho
životě se stal návrh porotců
soutěže na založení chlapecké
skupiny společně se čtyřmi dalšími
účastníky X Factoru.
Tímto vznikl boyband jménem One
Direction, který si okamžitě získal
miliony fanoušků ze všech koutů

světa. Během prvních pěti let od
jeho založení se dostal na samý
vrchol popové hudby, když
najednou přišla šokující novina.
Hudební skupina se rozhodla dát
si přestávku, s jejímž koncem to
dodnes nevypadá nadějně…
Cesty zpěváků se rozešly a Harry
Styles zůstal na vše sám, neměl
představu o tom, jak by měla jeho
sólová tvorba vypadat.
Brzy ale našel inspiraci a vydal
dvě velice úspěšná alba.
Získal nespočet ocenění v oblasti
hudby i módy. Zkusil si, jaké to
je být hercem, a dokonce se stal
prvním mužem na titulní stránce
v historii populárního módního
časopisu Vogue. Spousta lidí
si neuvědomuje, že Styles není
jen pohledný mladý
muž
se skvělým hlasem a hudebním
nadáním.
Tento člověk pomáhá lidem
najít cestu k sebelásce,
podporuje LGBTQ+ komunitu,
hnutí BLM, bojuje za práva žen,
finančně podporuje potřebné,
prokazuje, že oblečení se nedělí
podle pohlaví atd.
V podstatě podporuje každého
člověka, ať už je jakýkoliv.
Snaží se šířit myšlenku
„treat people with kindness“,
která v překladu znamená:
„jednej s lidmi laskavě.“
Ať už jsou problémy Harryho
fanoušků jakékoliv, denně jim
dodává naději, že jednoho dne
bude všechno zase v dobré
a motivuje je k tomu, aby i oni sami
byli lepšími lidmi.
/- heczve -/
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HUDBA JAKO HOBBY..
Všechno to začalo v průběhu první
třídy. Už si nepamatuji, jak to přesně
bylo, ale najednou jsem začala
chodit do základní umělecké školy.
Sice mé nadšení z hraní na klavír
po pár měsících zmizelo, ale už
nebylo kroku zpět. Celá rodina byla
nadšená, že umím na nějaký
hudební nástroj hrát, avšak u mě
tomu tak nebylo.
o pár let později, po naučení
základů, akordů i stupnic, můj vztah
k hudbě stále rostl. Hrála jsem
skladby, které se mi líbily. Byly také
momenty, kdy jsem to všechno
chtěla hodit za hlavu (a nebylo jich
málo). Přesto jsem ráda, že mě nic
od hudby neodradilo. V posledních
letech mě naplňuje víc než kdy
předtím.
Hudba je něco kouzelného. Díky
ní se člověk může přenést někam
do jiného světa. Nevnímat okolí,
být ve svých myšlenkách. Kolikrát
jsem potřebovala ocitnout se někde
jinde a uniknout před problémy.
Stačilo zahrát jen pár prvních tónů
a jako nějakým kouzlem jsem byla
pryč.
Hudba nás dokáže navrátit
do minulosti. Stačí, když slyšíme
skladby a díla, a můžeme si jen
představovat jaké to kdysi bylo.
Vzpomenout si na ty okamžiky
a chvíle, které jsou s touto písní
nebo skladbou spjaty.
Hudba má různé druhy nálad. Ať
už ve stupnici durové nebo mollové,
forte či piano. Každý tón
je kouskem krásného příběhu,
který skladba vypráví. Dokáže jej

@brightsky

vyjádřit tak, aby se každý cítil
hrdinou v ději. Příběh může být
napínavým, veselým, dramatickým
či smutným. Dokáže nám pomoci,
když nemáme zrovna svůj den nebo
naopak když jsme šťastní. Hudba
je něco, co nás všechny dokáže
spojit ať už jsme kdekoliv. Proto
si vážím toho, že mohu hrát
na vícero hudebních nástrojů. Mít
možnost tvořit pomocí tónů
a skladeb různé příběhy. Kdykoliv
se zmizet z reality do myšlenek
a snů. To je důvod, proč mám hudbu
ráda a proč mě baví.
/- komann -/
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ČESKO nebo ČESKÁ REPUBLIKA?
Zamysleli jste se už nad tím, zda je lepší v běžném styku a zeměpisném
označení používat krátkou variantu Česko s anglickou podobou Czechia?
V téhle úvaze bych se chtěl zamyslet nad problematikou názvu našeho
státu. Úřední název je Česká republika, tak zní jméno naší země. Tato
varianta je také nejčastěji užívaná, například v různých institucích,
organizacích a firmách, avšak je používána i tam, kde ostatní státy používají
krátký název své země.
Dalším problémem mohou být
něčí nacionalistické myšlenky
odkazující na historické země
našeho státu, které už podle
některých názorů tento název
nezahrnuje.
V jiném
případě
je nesprávné tvrdit, že Brno
je druhé největší město Čech,
protože leží na Moravě. Vezměme
si jako příklad Rakousko, které
se skládá z Horních a Dolních
Rakous,
Štýrska,
Korutan,
Tyrolska atd., ale přitom nikdo
nepopírá, že Štýrský Hradec je druhým největším městem Rakouska.
Myslím, že název Česko má být vykládán jako moderní verze odkazující
na bývalé země koruny české zahrnující centrální Čechy, Moravu
i Slezsko.
Podle mých názorů je to chyba nedůslednosti a selhávání státu, kdy nebyl
nikdo obeznámen s mezinárodní standardizací Czechia, hlediska
dobrovolnosti v používání jména státu založených na zvyklostech a ignorací
marketingových odborníků. Například pro mě je nová varianta přijatelná,
protože je krátká, výstižná, lehce zapamatovatelná a dokázala by zamezit
vzniku nejrůznějších komolenin ze zahraničí.
/- prympat-/
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... nepíšeme do šuplíku!
Mnoho z nás si neuvědomuje, jaké máme štěstí, že můžeme žít v takovém
pohodlí. Nic nám nehrozí, můžeme dělat cokoliv, máme přístup ke všemu,
a přesto chceme víc. Lidé, ze kterých se stali uprchlíci, nedobrovolně opustil
svou rodnou zem nebo stát, kde žili. Někteří z uprchlíků ani neví kde je jejich
rodina. Věděli jste o válkách, které se momentálně odehrávají? a víte, co
se vše děje? Muži jsou vražděni, ženy jsou uneseny spolu s dětmi, které jsou
poslány na převýchovu.
Víte kolik je přibližně v dnešní době uprchlíků? Až 79,5 lidí, více než 1 %
světové populace. Z nich 45,7 milionů bylo vysídleno uvnitř své vlastní
země, ostatní hledají bezpečí za jejími hranicemi. Více než polovina z nich
pochází ze tří zemí – Sýrie, Venezuely a Afghánistánu – a téměř polovinu
z celkového počtu představují děti. Drtivá většina uprchlíků, 85 %zůstává
v rozvojových zemích.
Jak tito lidé žijí v uprchlických táborech?
V táboře chybí elektřina.
Aby se umyli musí použít
studenou vodu z řeky. a když
přichází zima lidé nemají
možnost se nějak zahřát, žijí
totiž mezi plachtami nebo
stany. Kolem nich jsou
choroby
a lidé
nemají
nikoho, kdo by jim poskytl
lékařskou pomoc, kterou
potřebuji. Nakonec taky
umírají, kvůli podmínkám,
ve kterých žijí. a co se týče
jídla,
pokud
je nikdo
nezásobuje lidé jsou o hladu.
Jejich životy jsou pro nás
nepředstavitelné
oproti
tomu, jaké problémy řešíme
my.

https:-uprchlici-ziji-v-taborech-na-balkane-v-tristnich-podminkach-a-ceka-je-zima

Opravdu pomáháme? ... existují lidé, kteří jsou ochotni odevzdat své
pohodlí a vyrazit za těmito lidmi v nesnází. Také jsou organizace jako
je Člověk v tísni, Diakonie, Adra, Červený kříž a další nebo církve které
vybírají peníze pro nákup léku, potřeb a jídla. Také se kupují nahříváky
do stanu, aby v zimě nezmrzli. Ale nikdo, nemůže vyřešit všechny případy
a pomoci všem. Ale každý může pomoct alespoň někde nebo někomu. I když
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je toto téma velice důležité a velké, jsou lidé, kteří to jen tak přehlížejí. Musíme
si vážili všeho, co máme, a uvědomovali si, že naše problémy jsou malé oproti
problémům uprchlíků. Aby tito lidé měli šanci na lepší život je nutno jim
pomáhat a ať už je to jakákoliv pomoc, věřím že i malá pomoc může
zachraňovat životy.
/- szelti -/

A CO ZAJÍMÁ mě?
To je dobrá otázka, protože mě asi
jiná věc kromě cvičení nenapadá.
Nejedná se o žádné profesionální
cvičen, a tím mám na mysli, že to
nejsou žádné přípravy na závody
ani nic takového podobného.
Jde čistě jenom o dobrý osobní
pocit vypadat dobře a mít nějaký ten
pohyb. Zrovna ještě v této korona
virové době, kdy jsme všichni
neustále zavření doma. k tomu jsou
všechny
posilovny
zavřené
z důvodu opatření, ale tady u nás
je jedna otevřená, za co jsem
neskutečně rád, jelikož mě to baví
a naplňuje.

Přesto, se tam dá velmi dobře
zacvičit... a né- jenom, mají tam
dokonce i boxovací pytel, rukavice
apod.takže chodíme si i zaboxovat.
Podle mě by měl každý něco dělat
například kvůli pevnějšímu zdraví.
Hlavně cvičit můžete v jakémkoliv
věku. Jako člověk nemusí zrovna
cvičit, ale mít alespoň nějaký ten
pohyb např. jít na hory, zaběhat si,
i když to už radši ty hory.
Tak neseďte
něco dělat!

doma

a začněte
/- stoad -/

Pokaždé když přijdu z posilovny
domů, mám z toho dobrý pocit, že
jsem něco dneska udělal, a ne že
jsem celý den seděl doma. Chodíme
tam společně ještě s ostatními
kamarády.
První dojmy nebyly nějak zvláště
dobré,
protože
ta
posilovna
je celkem schovaná a musíte projít
různé chodby a půdu. Jakmile jsme
otevřeli dveře do posilovny, mé
dojmy se ihned změnily, bylo tam
prakticky všechno...
Jediná nevýhoda je tam dost zima,
a abyste chytli činku do ruky, tak
potřebujete rukavice, protože to
železo je úplně studené.
Foto zdroj: z archivu autora
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Interview
Mgr. Ondřej Zwierzyna
Už rok u nás řádí Covid-19
a máme distanční výuku, jaký je
váš názor na distanční výuku?
Asi jako na distanční
randění
Sezení
u počítače po celý
den neprospívá ani
zádům ani očím. Ono ve škole to
není o moc lepší, ale nemusí se
vše dělat na počítači.

Dokážete si představit, že byste
střední školu
studoval
distančně?
Přijít o kurzy,
výlety nebo spíše
o vzpomínky, zážitky a přátelství
se spolužáky, zůstala by pouze
výuka? Děsivá představa, že
bychom po škole místo srazů
dělaly „seznamováky“.
Nějaký trapas zažil určitě každý,
jaký největší jste zažil?
Jednou jsme
v hodině informatiky
měli samostatnou
práci, pustil jsem si
k práci nějakou „trapnou“ hudbu
do sluchátek. Přerušila mě až
učitelka. Spolužák říkal, že jsem si
ze začátku pobrukoval, pak
polohlasem, nakonec jsem už

foto zdroj: z archivu autora

zpíval naplno a nebylo to krátce.
Zpívat opravdu neumím.
Jako na krásné, bezstarostné
období. Spousta volného času. Dal
bych si to ještě jednou.
Byl jste problémový student,
pokud ano, co nejhoršího jste
provedl?
Nebyl, vždycky jsme vymysleli
něco v rámci mezí. Vzpomněl jsem
si akorát, že jsem dostal jednou
pořádnou „baňu“ od tělocvikáře
v hodině.
Co Vás přivedlo a inspirovalo
k učitelství?
Práci s mládeží
mám rád, mám
dobré vzpomínky
na školní léta
středoškolská,
i ta

počáteční.
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Touha, abychom se ve škole učili
nejen vědomostem, ale také
slušnosti, poctivosti a lidskosti.
Kdo byl váš vzor a co vás
v životě nejvíce ovlivnilo?
Pro kluka je to táta (především
v manuální zručnosti). Spíše mě
v každém období někdo inspiruje.
Momentálně J. Ámos Komenský
(doporučuji nový film Jako letní
sníh). Nejvíce mě ovlivnilo, když
jsem po střední uvěřil v Pána
Ježíše.
Když jste poprvé vstoupil do
budovy Obchodní akademie, jak
jste se cítil? Byl jsem nervózní,
šel jsem na pohovor.
Čeho si na dnešních studentech
nejvíce ceníte? První rok jsem byl
překvapen vlídností studentů. Na
OA nejsou frajírci, obecně vnímám
přátelskou atmosféru. Cením si
upřímnosti studentů (pokud to
nesklouzne do extrému).
Myslíte si, že jste populární mezi
studenty?
Nedokážu
odpovědět, je to
individuální.
Předpokládám, že
výroky v Teams
při spuštění testu směřují studenti
na sebe a
svou
nepřipravenost.

V tomto školním roce máte jiné
spolupracovníky v kabinetu. Jak
se v novém kolektivu cítíte?
Jak v ženském
kolektivu, tedy jako
bych byl
v bzučícím roji.
Je legrace a kolegyně jsou fajn.
Co děláte ve svém volném čase?
Hraji si se svým synem. Rád se
„rýpu“ v hlíně. S ženou rádi
chodíme (běháme) na hory.
Jaký

je

váš oblíbený film,
oblíbená kniha?

Nejraději
mám
komedie – Pelíšky,
Co jsme komu
udělali. Z knih si teď vzpomenu
R.UR. od Čapka.
Jaký typ humoru vás zaručeně
rozesměje?
Téměř
všechno,
někdy i ten, co jde přes hranu.
Mám rád Cimrmana.
Chtěl
byste
něco
našim
současným studentům vzkázat?
Neberte všechno automaticky, ale
přemýšlejte nad tím, co se děje, co
čtěte, slyšíte, vidíte.
Hýbejte se, po výuce se alespoň
trochu protáhněte (pokud nemáte
hospodářství u domu). A všem
kolem sebe čiňte, co chcete, aby
oni činili Vám.
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OTÁZKY a ODPOVĚDI „VČEREJŠÍHO DNE“
Věty ze školního prostředí, které nám opravdu chybí!

“Někdo nějaký vtip?”

-KTERÉ K OBCHODCE NEODMYSLITELNĚ PATŘÍ, KTERÉ MŮŽEME ČASTO SLYŠET
V HODINÁCH NEBO O PŘESTÁVKÁCH, ČASTO OPAKOVANÉ VĚTY SPOLUŽÁKŮ ČI
UČITELŮ ....TAK SCHVÁLNĚ, PŘESTOŽE SE NA MNOHÉ NEDOSTALO, KTERÉ VY SAMI
POZNÁVÁTE? 😊

HLÁŠKY UČITELŮ:
“S takovou si běž na třinecký
Oxford!”
“Tě tou šálou uškrtím!!!”
“Od okna A, B, A, B…”
“Co nepřečtu,
chybu.”

beru

jako

“Já vám dám test, že ho
sama nenapíšu!”
“Kde
jsou
hokejisti?!”

zase

ti

“Tak a kdo to ví ? Nehlaste
se všichni…”
“Já bych ti tak liskla, že bys
zbytek
života
prožil
„v kotrmelcách”
“Ty jsi nás zavřel.´ ,,To jste
měl jít do jiného ústavu.´´
,,Schovejte to nebo půjdete
za dveře.´´
„Světe div se! všichni a vše
na našem místě.“

“Vy, ale vypadáte po ránu!”

“Kotečci“, a teď roztočíme
kolotoč!”

“Tak
koho
si
vyzkoušíme?”

“Tak a kdo
k tabuli?”

dneska

dnes

půjde

“Tak a jedem! Já klepu, ty
mluvíš.”

“Učili jste se někdo něco?”

“Doufám, že jste se
dnešek připravovali!”

Ty se chyba żarty robisz

na

“Řekni to nahlas, ať se taky
pobavíme.”
“To musíš vědět, i kdybych
tě o půlnoci probudil.”

“Ty nevíš?” Ty musíš chtít!
Já jsem pes, co štěká, ale
nekouše.
Už podruhé vám spadla
propiska!!! Ještě jednou
a bude TEST!!!
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HLÁŠKY SPOLUŽÁKŮ:

To jsme
nebyli my!!

TO JE TEPRVE
PONDĚLÍ !

ON BYL ÚKOL?!

’’Co je teď za hodinu?’’

KDO se nechá
vyzkoušet?
“Obětujte se někdo”,
já to neumím!!

"Nemáte někdo úkol?"

Za jak dlouho zvoní?

„Jaká strana?“

UŽ ZASE TY SCHODY!
Co je na oběd???
cestou z oběda:
“Počkej, ty nemáš
kartu?“
''My jsme si měli něco
vytisknout?"

"Nevíte, kde teď
máme hodinu?"
Dobrý den, můžeme si
půjčit kopírovací
kartu?
Stihla jsi ten zápis?

Dejte těm hodinám
roušku!
Konečně pátek!!!
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TVOŘÍME COVI- GRAMY
Polena na kolena
Žáci tupí jak polena,
u matury jdou na kolena.
Může za to „distance“,
a teď zas zpátky k čítance! /-zvlu-/
Pozitivní?
Nálada je negativní,
testy zase pozitivní.
Napadla nás korona,
je to nemoc chorobná. /-cyka-/
Zasáhlo to celý svět
Zapomeňte život žít, a přestaňme
všichni snít,
z home officu bolí záda, ze
studentů tupá stáda,
Všecko je tu naruby, nebudem mít
co do huby.
Dluhy na dalších 100 let, tady už
není cesty zpět.
/-kurzs-/
American Dream☆
Pan prezident Trump,
je tak trochu „dumb“.
V Capitolu chuligáni,
asi jeho tajné přání.
/-stad-/
Čeští ministři
Nechceš chytit koronu?
Chytla Vojtěcha i Prymulu
Další je na řadě Blatný,
snad nebude stejně špatný.
/-moji-/
Netflix
U Netflixu celý den sedím,
nebo jen do blba hledím
nic mi nejde do té palic,
ach, jak mi chybí ty školní lvice!
/-kufi-/

Není to vtip - je to „real“
Svoboda, nám schází
A výpočty z matiky nevychází.
Online hodiny si „užíváme“,
A na lavice RÁDI
vzpomínáme.
/-pava-/
Karanténa
Karanténa, kovid, rouškynemůžem ani do sámošky.
Rouška – náš super kamarád,
přitom ji nemá nikdo rád.
U počítačů pořád furt jenom sedět,
a co mám pak z té školy jako
vědět?
/-cienl-/
Je to pravda
Prý se o mně povídá,
že jsem chytla covida.
Ničí mě tu, mrcha malá,
ještě, že se vláda stará ♥ /-koel-/
Prázdné hlavy.
SEDÍME zas u monitoru
a naše IQ -JDE rychle dolů.
Škola? co to vůbec je?
Jooó - tam se studuje?
Byli jsme v ní už „před lety“,
hlavy naše jsou nenávratně
„vymlety“.
/-kalde- -girp-/
Učitel -youtuber
„Být youtuberem není žádné
povolání.“
Říkali nám ti, co neměli ani zdání...
že o pár týdnů později, a od té
doby každý den,
před monitor usedli a sami vysílají
online jen.
/-ambn-/
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Zábava a recese

COVI- partička

VYHLÁSILI JSME SOUTĚŽ O NEJVTIPNĚJŠÍ SLOGAN NEBO
KOMIKSOVOU HLÁŠKU K PŘILOŽENÉ FOTOGRAFII.
TENTOKRÁT S NÁMI SDÍLEJTE JEJÍ 2. POKRAČOVÁNÍ.

PRVNÍ
LETOŠNÍ SNÍH
P E S VÁS SLEDUJE!
• největší děs v roce
2020 bylo pro Čechy
hodnocení PES
• Po letošním sněhu
ani PES neštěkl
Kdo zaváhá roztaje.
• Jsem hrdý na to, že
jsem český pes!
• Pes, nejlepší přítel

“SNOW - FANA”.
Zdroj: kreativní maturant OA 2021

Sněhulák, ovčák, vlaječka - snad
mě v r. 2021 nechytne
COVI- horečka!?!
• Letos vzhledem k opatřením,
musí nosit roušky i sněhulák.
• Doufám, že mě můj chlupatý
kámoš neslíže, jak minulý rok.
• Tento rok nejsem jenom
z bahna

• Jak to, že jste

po deváté hodině
venku?

• Hlídáme ,,naši” hranici, aby
se k nám nedostal jakýkoliv”
virus (zloba, nenávist) třeba
od „sousedů”
Můj pes se nudil přes karanténu,
proto jsem ho naučil stavět
sněhuláky.
• Buďte jako pes a sněhulák
….spolu!
• Pane Sněhuláku, a tu
roušku si nasaďte pořádně!
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Křížovka
Tajenka: Žáci netušili, že
někdy použijí tuto větu …
1.Část školy, přes kterou studenti
přechází z místnosti do místnosti.
2.Místnost, ve které si žácí vybíjí svou
zlost pomocí her a sportu.
3.Volno, které v dnešní době nám není
nějak vzácné.
4.Máš průser? Jdeš na kobereček do...
5.Jeden z hlavních předmětů na
obchodní akademii, kde se dozvíš zajímavosti ohledně dlouhodobého majetku atd…
6.Trpíš ….? Neboj se obrátit na linku bezpečí.
7.Když neumíš na písemku, použij … Hlavně opatrně!!!
8.Paní učitelko, prosím vás omluvte mě, zapomněl jsem domácí …
9.Místnost, do které chodí žáci vždy hladoví.
10.Nekoukej na ty …, přestávku určuje učitel!

Osmisměrka
SUDOKU

bufet, fix, dezinfekce, ekonom,
jídelna, chemie, chodba, třída,
maturita, pouzdro, pero,učebnice,
rouška, učení, svačina, šatna,
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SLYŠÍME SE? Covi-myšlenky studenta v průběhu distanční výuky OA

PŘINÁŠÍME DALŠÍ UKÁZKY
AUTORSKÝCH KOLÁŽÍ
NA ZADANÉ TÉMA.
--------------------------------Pozn. redakce

KOLÁŽ – výtvarný postup, který
využívá střihu a spojení částí
vytržených z kontextu do nového
celku,
- v neobvyklých souvislostech,
s novým významem
- zahrnuje celou řadu způsobů
provedení a kombinací technik:
kresbu, fotomontáž .... nalepování,
vystřihování obrázků, textu aj.

REALITA ZIMNÍCH SPORTŮ SEZÓNY 2020-21

Zdroj:-SYJAK-
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... píšeme si básně
a je nám“ krásně“ ?
POPŘEJME SI
TEDY JENOM
KRÁTCE,
V JEDNÉ SLOCE:
ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ
BEZ COVIDU V TOMTO NOVÉM
ROCE!
A TOBĚ,
„ČOKOFERI“, DÍKY
- ZA TY ŽLUTÉ
VYKŘIČNÍKY!
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