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střípky z cest
PRAŢSKÁ NEJ… (září 2012)
NEJnekonečnější cesta autobusem; vůně svačinek od maminek;
další svačinky z McDonaldu, …

První dojmy z ubytování nebyly nejlepší,
nakonec se to dalo přeţít; hostel si všechny získal svým
„NEJrychlejším“ wifi připojením

KFC a McDonald ´s - dvě NEJnavštěvovanější místa při
našem pobytu v Praze 

NEJvyhledávanější objekt Prahy;

usoudili jsme, ţe Praha má
nedostatek laviček…

Prohlédli jsme si letiště Václava Havla; buď toho na nás bylo
váţně hodně , nebo jsme byli všichni NEJunavenější.

NEJpřísnější bezpečnostní opatření na dispečinku v Jenči;
velice pěkná a moderní budova; opět ale dlouhé čekání, neţ
se vystřídáme s druhou skupinu

Po třech NEJ dnech jsme se konečně nebo bohuţel vraceli
domů…

střípky z cest
OSVĚTIM (říjen 2012)
…pochmurné počasí
…stísněná nálada
…průchod bránou
…očekávání silných dojmů

…zajímavé informace
…děsivé zajímavosti
…mráz po zádech
…nepředstavitelné mnoţství vlasů, brýlí,
bot, kufrů…

…Březinka
…zima v dřevěných barácích
…vagóny pro „dobytek“
…nedůstojné, nelidské podmínky

…návrat domů
hlava plná myšlenek…

hádej, kdo jsem
Tajemná osobnost tohoto čísla na sebe prozradila:
Narodil/a jsem se ve znamení berana.
Pocházím z města, kde ţije asi 12 tis. obyvatel.
Studoval/a jsem na zemědělské škole obor cestovní ruch a dokonce
jsem se mu i věnoval/a.
Kromě Krnova jsem působil/a v dalších dvou městech
Moravskoslezského a Olomouckého kraje.
Na základní škole jsem závodně plaval/a, lyţuji, jezdí mna in-linech, sjíţdím vodu.
Koníčky: čtenářský krouţek, hra na zobcovou flétnu, chovatelský krouţek, pěstitelský
krouţek, vedení několika časopisů, umím plést, vyšívat a vyrábět šperky, sbíral/a jsem
odznaky, obaly od zahraničních ţvýkaček a čokolád.
Cestovatel/ka: byl/a jsem v Evropě snad všude (Španělsko, Francie, Anglie, Itálie, Monako,
Holandsko, Švédsko, německy mluvící země všechny, Řecko, Chorvatsko), nejdále v Tunisu.
Cestovatelský sen: Amerika
Nejlepší záţitek: Kdyţ mi poprvé zůstaly na účtu peníze a nebyl tam minusový stav
Kdyţ jsem viděl/a dvě čárky na těhotenském testu (to se mixoval nejlepší s nejhorším pocitem
na světě). Kdyţ jsem konečně drţel/a diplom z VŠ, i kdyţ táta prorokoval, ţe já budu
určitě jeden z těch "věčných" studentů
A nejhorší záţitek? Od první třídy jsem nosil/a poznámky, ţe neumím číst (nešlo mi uţ
rozkládání a skládání hlásek) - tomu se otec smál, vzhledem k tomu, jaký knihomol ze mě
nakonec vyrostl. Kdyţ můj první rok na naší škole skončil přípravou pohřbu mého rodiče...
Rčení, přísloví, které ho/ji vystihuje: Říkával to můj strejda a mně se strašně líbí - hlavně se
z toho neposer

Snad Vám při typování – kdo to je – pomohou naše fotografie. Osobnost „odhalíme“
v příštím čísle. Pozn.: fotografie – archív ??? 

pro kaţdého něco
CO NÁS ČEKÁ V ROCE 20

13

ČÍNSKÝ rok HADA (she)
 podle čínského kalendáře začíná rok Hada 24. ledna
 had ovládá denní dobu od 9:00 do 11:00
 symbol moudrosti, inteligence a rozhodnosti
 podstatou záludného tvora jsou často jen emoce a dojmy
 potkáte-li v tomto období svůj idol, je zde velká šance, ţe to bude na
celý ţivot
 rok Hada bude úspěšný z hlediska rozvoje vědy, průmyslu, výzkumů, pokusů
a expedic.
 politická situace nebude zrovna klidná
 sledujte pečlivě lidi ve vašem okolí a buďte ve střehu, abyste se jimi nenechali přespříliš
ovlivnit
NUMEROLOGIE
 číslo 13 je v mnoha starověkých civilizacích povaţováno za číslo
věčného počátku, i proto měl přijít 21. 12. 2012 „konec“ světa ve
smyslu konce jedné éry a začátku nové
 13 = univerzální pohyb a návrat, ale rovněţ proces tvoření
 Jeţíš měl třináct učedníků, v Talmudu se píše, ţe Izrael bude rozdělen na 13 částí
(13. pak bude patřit Spasiteli), v Kabale se dočteme o 13 nebeských pramenech,
13 branách milosti…. negativní háv třináctce přisoudila aţ moderní doba
 trojka představuje idealismus, optimismus, pohyb, rozpínavost, jednotu těla, mysli,
a ducha, činorodost, usilování o pravdu, spravedlnost, nezávislost a potřebu naprosté
svobody projevu a pohybu
 jednička značí prvopočátek, prvotní akci, tvořivost, energii Slunce, která můţe být
hřejivá, ţivotodárná, ale i spalující.
 ve starověku se říkalo: kdo pochopí, jak pouţívat č. 13, bude obdarován mocí
a převahou.
TAROT
 číslo 13 symbolizuje podobizna kostry nebo smrtky s kosou. Pod
ostřím kosy vyrůstá nově rašící tráva, ale v ní se nacházejí i usekané
lidské hlavy a končetiny
 význam karty ale vyznívá spíše optimisticky
 třináctka má ovšem ještě druhou svou stránku – nabourává totiţ zaţitou rutinu
 vytváří se nová cesta, přichází nutná změna pro ţivotní vývoj a nové myšlenky
Zdroje:
http://www.cinske-zbozi.cz/horoskopy-astrologie/331-horoskop-na-rok-2013
http://ona.idnes.cz/horoskop-na-rok-2013-03d-/spolecnost.aspx?c=A121220_150018_spolecnost_jup
http://krasna.nova.cz/clanek/tajemno/ptej-se-on-line-co-te-ceka-v-roce-2013.htm

co vy na to?
Jelikoţ je tu mnoho z nás teprve první rok, uvědomili jsme si, ţe by bylo dobré se zeptat na Vaše první zkušenosti, dojmy, pocity a důvod proč jste si vybrali tuto školu. Ptali jsme
se 72 ţáků prvního ročníku a zde jsou výsledky:

Jak jsi spokojený/á ve škole celkově?

Jak ses dozvěděl/a o této škole?

S čím jsi spokojený/á ve škole?

Co Tě přesvědčilo, aby sis vybral/a tuto školu?

S čím jsi nespokojený/á ve škole?

rande s celebritou
Mgr. Zdeněk Klein, ředitel
Pamatujete si na svůj první den na základní škole, aspoň trochu?
Ne.
Největší průšvih na střední škole?
Ředitelská důtka za opuštění budovy a neomluvené hodiny.
Jaké jiné povolání byste chtěl dělat?
Meteorologa.
Co se vám nejvíce líbí na této škole?
Vybavení školy.
Jak dlouho zde jste?
18 let.
2. třída

Co jste předtím studoval?
Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci.
Jaké vlastnosti by měl mít "superţák"?
Kreativní, komunikativní, cílevědomý, inteligentní, slušný,
se zájmem o studium, nekuřák…
Jiný předmět, který byste chtěl učit a proč?
Tělocvik – mám rád sport.
Jaký byl váš vzor na střední škole?
Viky Cabadaj.

maturitní tablo

Pozn.: fotografie – archív Z. Kleina 

rande s celebritou
Mgr. Ladislav Mokráš, zástupce ředitele
Pamatujete si na svůj první den na základní škole, aspoň trochu?
Ano, ukáplo pár slziček ve vzpomínce na MŠ 
Největší průšvih na střední škole?
Odpovím diplomaticky. Bylo jich docela dost, ale některé byly způsobeny tehdejší dobou např. ředitelská
důtka, za to, ţe jsme si dali černou pásku na ruku, při úmrtí (vraţdě)
Johna Lennona v roce 1980, jehoţ hudbu jsme poslouchali. A pak takové
ty běţné, jako máte vy.
Jaké jiné povolání byste chtěl dělat?
Programátor, novinář, lékař, truhlář nebo řezbář, pekař...
Co se vám nejvíce líbí na této škole?
Tvůrčí atmosféra školy, přátelský duch a chytří ţáci
(mohu trošku lhát, ne?) 
Jak dlouho zde jste?
Od roku srpna 1993, po 7 letech na 2. ZŠ v Krnově, kdy uţ se mi ti malí
ţáčci moc motali pod nohami. 

první třída (1969)

Co jste předtím studoval?
Pedagogickou fakultu v Ostravě, báječná léta, předtím gympl, ZŠ a MŠ
v Krnově.
Jaké vlastnosti by měl mít "superţák“?
Jako já? :D Lidé (ţáci) bez chyb mají tu chybu, ţe je ostatní nemají
rádi, protoţe je dokáţou ztrapnit na čemkoliv, takţe raději normálního
ţáka s úsměvem, přirozenou inteligencí, smyslem pro humor
a empatickým chováním.
Jiný předmět, který byste chtěl učit a proč?
Zeměpis, a kdyby to šlo, tak vaření  A určitě dějepis. A jedním ze
smyslu ţivota je poznání, i kdyţ se častokrát stane, ţe to byl omyl.
A to co učím, učím rád, a snad je to znát 
Jaký byl váš vzor na střední škole?
Na základce p. Zehnal, učitel češtiny, který škole a nám, dacanům,
dával vše, a na střední by to byl konglomerát vlastností části
učitelského sboru, ale po pravdě řečeno jsem se stal učitelem tak nějak
omylem, shodou náhod, ale nelituji...
Pozn.: fotografie – archiv L. Mokráše 

maturitní tablo (1977)

vtípky... tentokrát nejen o blondýnkách
Blondýnka: Poloţím Ti otázku a potřebuji, abys mi na ni odpověděl „ano“ nebo „ne“.
O. K.?
Muţ: Ptej se.
Blondýnka: Proč se muţi posmívají blondýnkám?
Muţ: Ano.
Víte, jak umírají mozkové buňky blondýnek?
Osamocené.
Proč šlo 19 blondýnek do kina?
Protoţe je přístupný od osmnácti.
Dvě blondýny hrají šachy.
"Gól!"
"To není tenis, ty hloupá."
Víte , jak se dá poznat opravdová přírodní blondýnka jiţ ve škole?
Kdyţ učitelka smaţe tabuli, ona vygumuje sešit...
Jak se říká blondýnce na vysoké škole?
Návštěva.
Blondýnka si koupí vibrátor. Přinese si ho domů a zapne ho. Vibrátor se začne třepat
a blondýnka říká: "Neboj se, taky to dělám poprvé."
Proč má blondýnka modřiny kolem pupíku?
Spí s blonďákem.
Víš, kolik je vtipů o blondýnkách?
Ţádný, všechno je to pravda.

Zdroj: www.memestode.cz, www.lolpic.cz a ŢIVOT

Vaše latté
Tato stránka bude od příštího čísla věnována

Vám:

Vašim vzkazům,
Vašim příspěvkům,
Vašim připomínkám,
Vašim dotazům,
Vašim

návrhům,

Vašim

inzerátům,

Vašim

vtípkům,

Vašim

hláškám.

kontaktujte nás na e-mailu

casopisshake1@gmail.com
Staň se spolutvůrcem našeho časopisu.
Pokud se chceš přidat k nám,
piš na náš e-mail – do předmětu uveď:

REDAKTOR 
Časopis v digitální podobě najdete
na webu školy (v rubrice Pro studenty).

dnešní kávu připravili
MICHELLE
práce: střípky z cest, pro kaţdého
něco
zábava: jazyky, čtení

RUSINA
práce: grafika
zábava: basket, sólový přednes

LUC
práce: rozhovory, ankety, vtípky
zábava: nákupy, počítačové hry,
kavárny

Děkujeme za pomoc našim spoluţákům D. a S., kteří stáli při rozjezdu prvního čísla.
Fotografie pouţité v časopise jsou z archívů autorů (pokud není uvedeno jinak).
Časopis neprošel jazykovou korekturou.
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