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Milí čtenáři,

za celou redakční radu vás zdravím v novém školním roce! Mně už se tedy jako nový ani nezdá a přijde mi až
neuvěřitelné, že již máme za sebou skoro 2 měsíce školy. Toto je nicméně první číslo našeho školního
časopisu v tomto školním roce, a tak jsem vás chtěla náležitě přivítat.

Jakýkoliv začátek s sebou často přináší změny. Pro nás ve škole je to hlavně změna ročníku, nový rozvrh či
předměty, pro někoho i zcela nové prostředí. Změny se tedy nevyhnuly ani našemu týmu, v němž jsme
přivítali některé nové kolegy, a naopak některé známé tváře již opustily naše řady.

Zároveň bychom rádi měnili a rozvíjeli časopis samotný. V červnu jsme všem studentům i kantorům rozeslali
dotazník a později věnovali společnou schůzku jeho vyhodnocení. Děkujeme všem, kteří ho vyplnili! Dali jste
nám opravdu spoustu nových nápadů a inspirace. Už v tomto čísle tak najdete pár novinek. Doufáme, že se
články ještě více přiblíží vašemu vkusu a najdou si ještě více příznivců!
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Nemá nohy, a přesto utíká…
Za na první pohled jednoduchou hádankou se skrývá něco zcela složitého a komplikovaného, něco, co nelze
zastavit ani zrychlit. Přestože se jedná o fyzikální veličinu zdánlivě měřitelnou, představuje spíše relativní
pojem nevyčíslitelné hodnoty.
V dnešní uspěchané době slýcháme mnoho vět, které tento výraz obsahují: Čas jsou peníze. Nemám čas. Už
je čas… Pořád ho máme málo a stále se ho snažíme dohnat. Přestože se za tímto pomyslným přeludem
honíme, neumíme si vychutnat drobné okamžiky, natož život samotný. Proč? Protože si neustále klademe
nějaké podmínky, za jakých chceme, aby se odvíjel.
Dvakrát do roka se stáváme dokonce strůjci času, neboť si letní čas nahrazujeme zimním a naopak. Máme tak
pocit, že alespoň částečně můžeme něco ovlivnit, ale zdání klame. Měli bychom se smířit s tím, že ne všechno
můžeme ovládat.
Přestože nejsme schopni čas řídit, můžeme se rozhodnout, jak s ním naložíme. Je to otázka našich priorit,
podle kterých si stanovíme, co všechno chceme zvládnout. Kromě pracovních či studijních povinností bychom
neměli zapomínat na své nejbližší a věnovat také jim svůj čas. Nikdy totiž nevíme, kolik příležitostí ještě
budeme mít.

            LH

Významná jubilea naší školy
V letošním i příštím roce si připomínáme hned 3 významná výročí spjatá s historií naší školy. A jaká to jsou? 

15. 7. 1902 byla dokončena stavba budovy gymnázia.
1. 7. 2012 došlo ke sloučení Gymnázia Vyškov a Střední odborné školy zdravotnické a zemědělsko-
ekonomické Vyškov.
V roce 1973 byla otevřena Střední zdravotnická škola ve Vyškově-Dědicích. 

Je tedy na místě, abychom naší trojnásobné oslavenkyni popřáli mnoho dalších úspěšných školních roků,
v nichž budou mít důvod k radosti jak učitelé, tak i studenti.

   LH
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K zamyšlení



 

Za krásného podzimního počasí se třídy 4.KA a 4.KB společně s několika studenty ze 4.B a 3.B vydaly na
historickou exkurzi k našim sousedům – do Polska.
Naše putování začalo brzy ráno společným odjezdem. Poměrně dlouhou cestu jsme využili k prohlubování
mezitřídních přátelství, povídání zajímavých historek a v neposlední řadě také k poslechu hudby.  
Prvním bodem našeho programu byla návštěva koncentračních táborů Auschwitz I a Auschwitz II - Auschwitz-
Birkenau (Osvětim-Březinka). Tato významná místa, nejen polské historie, nás uchvátila hned od samého
začátku. Procházet bránou „Arbeit macht frei“, stát na stejných místech, na kterých stály zástupy vězňů nebo
naopak Němců, prohlížet si všechny osobní věci, které byly kradeny a následně prodávány, a dívat se na
dobové fotografie lidí, kteří zde naposledy vydechli, takový pocit ještě nikdo z nás nikdy nezažil. Ve druhém
zmiňovaném táboře byly pocity stejné, zážitky o dost hlubší. Stát na místě, kde Josef Mengele rozhodoval o
životě druhých, nebo přímo u místa, kudy byl vpouštěn smrtelný Cyklon B, to všechno nám zůstane v paměti
uloženo po celý život.

Stalo se

Po stopách historie
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Následující den byl pro nás velikým lákadlem – čekala nás
prohlídka centra Krakova. První zastávkou byl královský hrad
Wawel. Tento historický komplex vás uchvátí nejen zvenčí, ale
také svými poklady uvnitř, jako je např. zvon Zikmund nebo
dechberoucí interiér katedrály. 
Další naše kroky již vedly do samotného centra Krakova – na
náměstí Rynek Główny. Cestou jsme se ještě zastavili u kostela
sv. Petra a Pavla a na Jagellonské univerzitě. Na náměstí jsme
měli volný program, a tak se každý vydal jiným směrem. Všichni
jsme ale zavítali k Mariánskému kostelu a navštívili jsme
Sukiennici (historická tržnice), kostel sv. Vojtěcha. Některé
maturanty jste mohli potkat, jak obskakují pomník Adama
Mickiewicze po jedné noze, neboť se říká, že když to uděláte,
zvládnete pak svoji závěrečnou zkoušku. 
Poslední zastávkou byl Solný důl Wieliczka. Viděli jsme sochy,
podlahy, lustry, to všechno bylo zhotoveno ze zde dříve těžené
soli. Je potřeba zmínit i pana průvodce, který mezi svým
zajímavým výkladem podával i zvídavé otázky. Za správné
odpovědi jsme mohli získat kus pravé, ještě nezpracované, místní
soli. Pár z nás si ji domů přece jen odvezlo. 

5
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Teď už ale k té veselejší části
našeho putování. Ve večerních
hodinách jsme se vydali na
krásnou procházku po tajemné
Kaziměři – židovské čtvrti, na
jejímž konci nás čekala odměna
v podobě „zapiekanky“, kterou si
mohl každý „namíchat" podle
svého gusta.

Tento dvoudenní program byl
velice nabitý a poučný, zároveň 
 jsme se odvezli spoustu skvělých
a neopakovatelných zážitků.
Tímto tedy děkuji všem
zúčastněným kantorům –
p. uč. Poláčkové, p. uč. Měřínské
a p. uč. Kudličkovi – kteří nám
zajistili tyto nezapomenutelné
chvíle. 



Kalendárium

    Výročí 28. října 1918, kdy vznikl samostatný československý stát, se
oslavuje každoročně udělováním státních vyznamenání. Mezi ně patří Řád
Bílého lva, Medaile Za hrdinství i Za zásluhy, ale také Řád Tomáše Garrigua
Masaryka. Tento politik se stal prezidentem 14. listopadu 1918. Pokusila
jsem se pro vás najít pár zajímavostí o Masarykovi, které vám možná ještě
nikdo neřekl. 
    Masaryk se stravoval velmi střídmě, měl rád ovoce a zeleninu, ryby
z našich vod a z Ameriky si prý přivezl jeden z trendů, ovesnou kaši. Jeho
nejoblíbenější jídlo ovšem byly podle jeho stolníka Aloise Kadlece švestkové
knedlíky.

O Masarykovi také koluje „šeptanda", že jeho rodiče ve skutečnosti nebyli
kočí a kuchařka. Objevují se domněnky, že byl potomkem bohatého
hodonínského továrníka Nathana Redlicha, u něhož Masarykova matka
pracovala. Také se říkalo, že je synem Františka Josefa I., který v té době
Hodonínsko navštívil a prý si zapsal „Kropaczek erledigt“ neboli
Kropáček/Kropáčková vyřízeno (Kropáčková bylo rodné jméno Masarykovy
matky). Žádná z těchto teorií však nikdy nebyla potvrzena.

Den válečných veteránů 

 Každým rokem si 11. listopadu na šaty a kabáty připínáme červené kvítky
vlčího máku. Tento den je věnovaný památce ukončení 1. světové války.
Zároveň tím uctíváme památku všech padlých vojáků i všech veteránů. Proč
právě vlčí mák? Prvně byl tento symbol použit v básni lékaře Johna McCrae Na
flanderských polích, ve které popisuje, jak vlčí máky pokrývají hroby padlých
vojáků. 
 Den veteránů (Veterans Day) je americký termín, ve Velké Británii
a Commonwealthu je tento den označován jako Den vzpomínek
(Remembrance Day). Francouzi slaví 11. listopadu státní svátek s názvem Den
příměří (jour de I’Armistice) či Den vzpomínky (jour du Souvenir). V Česku si
tento významný den připomínáme od roku 2004. 

Den vzniku samostatného československého státu 
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Kalendárium

6. listopadu - 10. výročí smrti Vladimíra Jiránka

Na 6. listopad vychází 10. výročí smrti Vladimíra Jiránka, kreslíře a režiséra
animovaných filmů. Mezi jeho největší díla patří Bob a Bobek – králíci
z klobouku a také Pat a Mat. Zajímavostí je, že kromě Medaile Za zásluhy II.
stupně získal také Řád Bílé opice, což je ocenění České unie karikaturistů.

Další významné dny: 

14. 11. - 175. výročí smrti Josefa Jungmanna 

            - 115. výročí smrti Astrid Lindgrenové  

18. 11. - 170. výročí narození Mikoláše Alše 

21. 11. - Světový den pozdravů

Den boje za svobodu a demokracii 

 Jedná se o státní svátek České a Slovenské
republiky. Dne 17. listopadu též slavíme
Mezinárodní den studentstva. Svátek slavíme jako
připomenutí uzavření českých vysokých škol nacisty
v roce 1939. V noci ze 16. na 17. listopadu provedli
nacisté razii s cílem dopadnout vůdce studentských
spolků. Devět vůdců popravili a dalších 1 200
studentů zatkli a odvezli do koncentračních táborů. 
 Druhou událostí je 17. listopad 1989, kdy se
z připomínky 50. výročí nacistické razie stala
demonstrace. Studenti se shromáždili na Albertově,
průvod pokračoval na Vyšehrad k hrobu Karla
Hynka Máchy, kde byla demonstrace oficiálně
ukončena. Část davu pak neplánovaně pokračovala
na Karlovo náměstí. Policie dostala rozkaz dav
zablokovat, a tak uzavřeli most 1. máje.
Demonstrující se tak vydali na Národní třídu, kterou
policie taktéž zablokovala. Tam byl dav násilně
rozehnán. Zraněno bylo okolo 568 lidí.

ZZ, TJ



Banger
BANGER je unikátní film. S mladým raperem Alexem se nečekaně rozejde
přítelkyně Sára. Podle Alexe existuje jen jediná cesta, jak ji může získat zpět, a to
nahrát banger. Honba za slávou a respektem na hudební scéně se přetaví
v zoufalý a nebezpečný čin ohrožující desítky mladých lidí na životě.

S podzimem a začátkem školního roku pro mě přichází čas, kdy si vždycky ráda vlezu pod deku a odpočinu si
sledováním nějakého dobrého filmu nebo seriálu. Tento podzim vychází spousta filmů, které jistě stojí za to.
Doufám, že by si tady mohl každý něco najít. Nezapomínejte si udělat čas na sebe a na odpočinek, který je
pro zdravé fungování stejně důležitý jako produktivita. 

Nenechte si ujít

Jan Žižka
Premiéra tohoto životopisného historického dramatického filmu režírovaného
Petrem Jaklem proběhla již 8. září tohoto roku.
Vypráví o počátcích husitského vojevůdce Jana Žižky na pozadí bouřlivých událostí
roku 1402.

Úsměv
Pokud máte raději horory, tak nedávno přišel do kin Úsměv, který má zatím velmi
slibné recenze. Psychiatrička Rose vyšetřuje mladou pacientku na pokraji
nervového zhroucení. Žena trpí halucinacemi. Jednou se jí po tváři rozlije podivný
úsměv a s klidem si střepem z rozbité vázy přímo před doktorkou přeřízne krční
tepnu. Přestože ji všichni uklidňují, že sebevraždě nemohla zabránit, vracejí se jí
psychické problémy z mládí a dětství. Pronásledují ji zneklidňující vize, pod jejichž
vlivem se čím dál častěji chová jako blázen. 

z filmu Jan Žižka

FILMOVÉ NOVINKY



Black Panther: Wakanda nechť žije
Třicátý film Marvel Cinematic Universe přichází a bude mít premiéru 11. listopadu
v USA. Děj se bude věnovat smrti T'Chally, jehož oplakává celá Wakanda.
Nestability země se snaží využít vnější síly, musí tak povstat nový Black Panther
a jednotit Wakandu.

Princezna zakletá v čase 2
Pokračování fantasy pohádky z roku 2020 bude mít premiéru již 17. listopadu.
Alchymistka Amélie, princezna Ellena a princ Jan z Calderonu se vrací, aby
zachránili magii světa Oberon a bojovali se zlem. Pohádka se natáčela i v unikátní
dekoraci Knightfall na Barrandově. Tou je středověké městečko, které vyroslo
právě kvůli natáčení seriálu Knightfall, ale nadále tam od roku 2016 zůstalo
k dispozici i dalším filmařům. Je věrnou kopií staré Paříže. Nachází se strategicky
tak, aby na horizontu nebyly žádné rušivé elementy, které by vadily při natáčení.
Jeho fotku můžete vidět níže.

Avatar 2: The way of water
16. prosince vyjde také dlouho očekávané pokračování Avatara plného modrých
postav, na něž asi nikdo z nás nedokázal jednoduše zapomenout. Jake Sully
a Neytiri založili rodinu a udělají cokoliv, aby spolu zůstali. Jsou však nuceni
opustit svůj domov a prozkoumat různé oblasti Pandory, když se jejich stará
hrozba vrátí, aby dokončila to, co začala. 

z filmu Avatar 2: The way of water

LČ



Nenechte si ujít

Knižní novinky
    Cestování časem, Londýn, romantická linka - od nenávisti k lásce
a mnohem víc čeká ve fantasy Jenom nestvůra od Vanessy Len. Šestnáctiletá
Joan přijíždí do Londýna, aby tam strávila prázdniny s výstřední rodinou své zesnulé
matky. Sežene perfektní práci, a když ji kolega Nick pozve na rande, je v sedmém
nebi. Brzy ale zjistí děsivou pravdu. Členové její rodiny nejsou jen výstřední – jsou to
nestvůry, které kradou lidem čas a cestují do minulosti i budoucnosti. A Nick není
jen pěkný kluk, ale i lovec nestvůr. Joan si musí přiznat jednu věc: v tomto příběhu
rozhodně nebude za hrdinku.

    Jak daleko je Daunis ochotná zajít, aby ochránila všechno, na čem jí
doopravdy záleží? Daunis úplně nezapadá ani do svého rodného města, ani do
blízké ojibwejské rezervace. Ani pro jedno místo není dost dobrá a v její rodině
navíc v poslední době došlo k tragickým událostem. Trochu světla do života jí
vnese Jamie, nový člen místního hokejového týmu, kolem nějž se vznáší spousta
otazníků. Když se Daunis stane svědkyní šokující vraždy, na některé otázky dostane
odpověď, ale vyrojí se spousta nových. 

    Jeden tah štětcem ji může stát život. Od autorky bestsellerů Kouzla rodu
Thornů a Vespertina. Isobel se živí portrétováním zlověstných víl, jejichž touha po
lidském umění hraničí s posedlostí. Při vytváření podobizny podzimního prince
Havrana se však dívka dopustí strašlivé chyby. Namaluje mu do očí smutek, který ho
může stát život i trůn. Rozzuřený Havran ji odvede do svého království, aby tam
stanula před soudem. Vlivem nečekaných okolností se však oba postupně sblíží
a Isobel zjistí, že u víl existuje ještě nebezpečnější emoce než zuřivost – láska. 

Nenechte si ujít ani druhý díl Půlměsíčního města od Sarah J. Maas, Knihu noci od autorky Krutého prince,
více ze světa Srdcerváčů v jejich nové ročence, a pokud nejste fanoušky Sarah J. Maas ani Jay Kristoffa, zkuste
Divokou říši od Stacey Marie Brown.
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Rozhovor s panem učitelem Mikulkou
Co nás zajímá

Co vás přivedlo k dějepisu? 
Jako malý chlapec jsem měl
nejraději středověk, zejména
středověké bitvy, k tomu mě
dovedla hra kvarteto. Na obrázcích
totiž byly výjevy z českých dějin. Ale
to byla taková dětská záležitost. Až
na střední škole jsem se začal
velmi intenzivně zajímat o atentát
na Heydricha. V té době neměl
příliš velkou publicitu a těžko se
k němu dohledávaly informace.
Mě na tom velmi fascinovalo, že to
byl takový klasický romantický
příběh s kontrastem
sebeobětování parašutistů
zrazených jejich kolegy. Napsal ho
sám život. Také si velice vážím
obyčejných lidí, kteří riskovali úplně
všechno, aby jim nějak pomohli.

Je vám některá z historických
postav vzorem? 
Já obdivuji takzvané Tři krále,
důstojníky československé armády,
kteří působili v odboji proti
nacistům. Byla to trojice Balabán,
Mašín a Morávek. Jsou to pro mě
nedostižní hrdinové.

Kdy jste se rozhodl psát a proč? 
Přiznám se, že bych musel hodně
lovit v paměti, ale myslím, že ty
začátky jsou ještě před tím, než
jsem začal učit, kdy jsem působil 3
roky v muzeu ve Vyškově. Tam
jsem psal příspěvky do časopisů.
Spíš než psaní textu mě bavila
heuristika, opatřování informací
a radost, když se mi podaří zaplnit
mezeru něčeho, co jsem nevěděl.
V jisté době jsem se naučil nic už
vytištěného si po sobě nečíst, jinak
bych přemýšlel nad tím, že jsem to
mohl napsat lépe.

Co vlastně píšete?
Držím se událostí z regionálních
dějin v období 1. poloviny
20. století. To je taková moje
doba.

Kolik takových knih jste napsal? 
Od jisté doby jsem přestal počítat,
neboť to nepovažuji za důležité, ale
já jako autor asi pět a spoluautor
odhadem deset.

Kdy se psaní věnujete? 
Ve svém volném čase.

Kdy jste napsal poslední knihu
nebo publikaci?
Naposledy to byla publikace o letci
Stanislavu Slezáčkovi z Hamilton,
kterou jsem dopsal spolu s mým
bratrem v létě 2021. Od té doby
jsem napsal jen dva články do
Vyškovského zpravodaje, ale to je
jen oddechová záležitost.

Slýcháváte na svou práci nějaké
ohlasy?
Většinou pár recenzí, které byly
relativně vstřícné. Já to ani moc
nevyhledávám, snad už mě to
potom ani nezajímá.

Máte i nějaké jiné koníčky? 
Velice mě zajímají sukulentní
rostliny, sbírám vlaječky fotbalových
klubů, sleduji fotbal a samozřejmě
historie.

Na kterou publikaci jste nejvíce
pyšný? 
Byla to kniha „S RAF proti Hitlerovi”
kterou jsem napsal společně s mým
bratrem, který je historik, ale nyní
v důchodu.

Baví vás práce učitele? 
To je otázka do pranice. Obávám se,
že tady s tou dobou přibývá k práci
tolik administrativy, že člověk se
musí někdy přemáhat, aby z toho
nebyl otráven. Dobře se cítím, když
jsem už ve třídě, to je lepší než
cesta do školy. 
Děkuji vám za rozhovor. 

AJ
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Je tady podzim a myslíte si, že není co dělat? Právě naopak, i v tomto období se nabízí mnoho aktivit
pro volný čas a my vám pár z nich představíme.
Jelikož je podzim obdobím sklizně různých druhů ovoce i zeleniny, byla by škoda nevyužít toho při
tvorbě různých podzimních dekorací. Asi nejoblíbenější je dlabání dýní a jejich zdobení. Na
fotografiích si můžete prohlédnout pár kousků z mé vlastní výroby. 

 
             SK

 
Kromě tvorby podzimních dekorací se můžete věnovat také procházkám, neboť podzimní příroda
nabízí širokou paletu barev, a vy se tak můžete skvěle odreagovat od starostí všedních dnů.
Nemusíte chodit příliš daleko. Máme štěstí, že okolí Vyškova nabízí mnoho krásných míst, která stojí
za návštěvu.
Jedním z nich je rybník Kačenec, po jehož hrázi se můžete projít, a pokud budete mít štěstí, můžete
na jeho hladině pozorovat i vodní ptactvo. Následující fotografie dokumentují, jak jsem si tuto
procházku užila já a co zajímavého na ní bylo k vidění. 

   EŠ

PODZIMNÍ AKTIVITY
Tipy pro volný čas
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Od začátku školního roku studenti 6.XA pod vedením paní učitelky
Plevové pracovali na novém projektu. Jedná se o volně přístupnou
knihovničku v učebně 268. O co jde? Cílem je mít knihovničku
zaplněnou skvělými knihami od vás, studentů, i učitelů. Jaké knihy
se budou v knihovničce vyjímat? Ty, které máte rádi a chcete se
o ně podělit. V jednom z oddělení jsou i knihy z doporučené
maturitní četby. 
Studenti 6.XA budou moc rádi, když si nějakou knihu půjčíte, a ještě
radši, když novou darujete. 

Těšíme se na spolupráci.                                                     Vaše 6.XA
 

Připravované akce

25. 10. – Jazyková rallye

31. 10.-4. 11. – „Votoč vohoz“ – během tohoto týdne můžete pořádně provětrat vaše šatníky, jelikož         
 každý den tohoto týdne bude zaměřen na určitý typ oděvu. Jedná se o soutěžní klání mezi jednotlivými
třídami. Viz leták na str. 18. 

7. 11. – PIŠQWORKY – oblastní turnaj

22. 11. – Den otevřených dveří Gymnázia a SOŠZE Vyškov

26. 11. – Komentovaná prohlídka Muzejního kroužku zaměřená na vánoční zvyky a tradice v 14.30 hod.
v Muzeu Vyškovska.

7. 12. – Vánoční koncert

Nepřehlédněte

Volně přístupná knihovna v učebně 268
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Z šuplíku

Bolí to
Ale ne jako když slzí oči
Z toho si radši odpočiň
Bolí to
Nebo vlastně po době
Bez citů už chodíš po chodbě
Bolí to
Tak jakože už nic necítíš
Si volný jako když zvíře z klece vypustíš
Bolí to
Bez strachu a pláče
S hlavou složenou ve klíně
Bolí to
Sám sebe tu nosíš
Tebe už to jen bezbolestně bolí 

~bezbolestná bolest
Viktorie

Bát se dýchat ve vlastním pokoji
Když ti po obličeji stéká slaná voda
Vejdou do dveří
Začnou nadávat
Nesplnil si nic, nejedla si 
A brečíš
Však já piju své slzy
A jím vlastní strach
Zbydou ti jen moje kosti
A dobré známky snad

 
~přísní rodiče

Viktorie

výhra 

jak kus hadru
tak si teď připadám
měla jsem tě za výhru
ale ublížil jsi nám

nám, mému srdci, mé duši a sebevědomí 
rozdupal jsi nás na kusy
doufám, že tě to nečiní 
tak šťastného jak beze mě vypadáš

 
~už nebudu stejná

Rozálie

jsem blbá?
jsem blbá když dostanu za dvě?
jsem hloupá když to nevím?
jsem slabá když nemakám za dvě?
ptá se mě hlas tam vzadu v hlavě 

nejsem dost dobrá když to nestihnu
nejsem dost chytrá když to není za jedna
nejsem dost dobrá pro něj
nejsem dost dobrá, tedy podle norem

obhajuji sama sebe 
sama sebe před sebou samou
říkám si že jsem dobrá v něčem jiném 
ale co je to jiné?

~nejsem dost pro sebe, tak jak bych
mohla být pro něj

Rozálie
14



Jaké máte pocity z prvního měsíce
nového školního roku?

 
Studenti:

 

1. Úplně top top top nejlepší, slay, smash, miluju.

2. Nedávám to celkem.

3. Zamilovala jsem se.

4. Je to nové a jiné, ale už jsem si na to zvykl, takže dobrý. Akorát je toho strašně moc a nemám moc          

.. ..volného času.

5. Zatím to ujde.

6. Je moc písemek.

7. Je toho strašně moc a už mě to nebaví. Snažím se, ale je to k ničemu.

8. Celý měsíc utekl strašně rychle. Vůbec mi to nešlo, ale postupně se dostávám do režimu a snad to

.....bude lepší.

9. Hrozný, hrozný, hrozný a ještě jednou hrozný.

10. Chci domů.

 

Učitelé:

1. Joo zatím v pohodě, celkem se to dá.

2. Stejně jako každý rok, studenti jsou výborní, škola nám dává vše… Co víc si přát.

3. Strašně to uteklo.

4. Výborný.

5. Počkej, jak se to říká? Slayyyy.

6. Je to fajn.

7. Žáci jsou většinou hodní, takže si to zatím užívám.

8. Většinou se celé dopoledne těším domů.

9. Těším se na prázdniny.

10. Hodně to uteklo, vůbec bych neřekla, že to je už měsíc.
 

 

EJ

Anketa
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Pro zábavu

Horoskop na listopad 2022
Beran (21. 3. – 20. 4.)
Tento měsíc vám přinese překážky, se kterými si budete muset poradit. Mohou se
vyskytnout neshody v práci či ve škole, musíte si však obhájit svůj názor. I někdo z vašich
blízkých se může pokusit vám podkopnout nohy. Vzhledem k tomu, že v tomto období
budete jednat spíše intuitivně než obvykle, poznáte, kdo to s vámi myslí dobře a kdo si
na přítele pouze hraje. 

Býk (21. 4. – 21. 5.)
Tento měsíc vám přinese do života spoustu motivace do změn v životě. Budete se potýkat
s lehčími zdravotními problémy, proto tedy dávejte největší důraz na vaše zdraví.
V listopadu budete chtít utéct od povinností a změnit svůj styl života. Pokud se snažíte utéct
před problémy, promyslete si, jestli útěk skutečně pomůže, nebo je jen odloží na později. 

 Blíženci (22. 5. – 21. 6.)
V listopadu se můžete těšit na mnoho společenských akcí. Navážete kontakt s novými
velmi zajímavými lidmi, se kterými se dokonce může rýsovat společná profesní
budoucnost. Nebojte se vyzkoušet náročnější sportovní aktivity, nezapomeňte však
i odpočívat. 

Rak (22. 6. – 22. 7.)
Raci budou velmi trpěliví a bude se jim dařit plnit své cíle. Vaše odhodlání a motivace bude
mít největší dosah, proto se nebojte pustit do něčeho, co jste již delší dobu odkládali. Budete
stíhat dvakrát tolik než normálně, únavu nebudete ani pociťovat. Nezapomínejte ale na
odpočinek. 

Lev (23. 7. – 22. 8.)
Listopad vám přinese depresivní náladu. Padne na vás únava a budete mít chuť uzavřít
se sami do sebe. Vzhledem k vašim zachmuřenějším myšlenkám budete potřebovat
odreagování od svých myšlenek. Váš pracovní výkon nebude také příliš dobrý. Vyhněte
se velkým událostem, nemuseli byste se k nim postavit s vaším typickým nasazením. 

Panna (23. 8. – 22. 9.)
V pannách se probudí schopnost komunikovat. Ve společnosti se stanete středem
pozornosti. V tomto období budete velmi upřímní a vaše názory budou mít velký dopad. Vaše
okolí vám bude naslouchat a brát vás velice vážně. Panny budou tento měsíc také výbornými
rádci. 
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Váhy (23. 9. – 23. 10.)
Budete mít smysl pro spravedlnost a schopnost ovlivňovat své okolí. Ocitnete se
v situacích, které budete muset řešit s chladnou hlavou a rozumem. Veškeré spory
zvládnete urovnat a ostatní vám budou neskutečně vděční. 

Štír (24. 10. – 22. 11.)
Listopad ve štírech probudí jejich intelektuální stránku a touhu po vzdělávání. Váš humor vás
neopustí, budete bavit lidi kolem sebe svými vtipnými historkami a zážitky. Toto období bude
pro vzdělávání a získávání informací to pravé. 

Střelec (23. 11. – 21. 12.) 
Na začátku měsíce budete pociťovat únavu. To se může odrazit na vaší náladě
a psychickém rozpoložení. Budete potřebovat porozumění, které najdete především
u vaší rodiny. Do ničeho se tento měsíc nenuťte a dopřejte si odpočinek. 

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)
V listopadu kozorozi budou oplývat radostí. Vaše mysl bude velmi kreativní, proto pocítíte
potřebu experimentovat. Tento měsíc vám dodá spoustu energie, kterou nejlépe využijete
v nějakém sportu. Přestaňte nad vším přemýšlet a dělejte přesně to, co v daný okamžik
opravdu chcete. 

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)
Vodnářům se nezastaví jejich myšlenky. Začnete moc přemýšlet nad svým životem
a dostanete se do bubliny, ze které budete mít problém se dostat ven. Pokuste se
přenést pozornost na něco jiného, co zaměstná váš mozek. 

Ryby (21. 2. – 20. 3.)
Ryby se budou moct v listopadu uvolnit. Díky vaší empatii a dobrosrdečnosti dokážete pomoci
každému, kdo to bude potřebovat. Listopad vás bude přirozeně tahat směrem k rodině.
Trapné situace přejdete s lehkostí a nepříjemných osob si nebudete všímat.    

NT
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Redakční rada časopisu Šach

Linda Čtvrtníčková, 7.MA
Anna Halasová, 4.B 
Lucie Holubová, 6.XA 
Adéla Judásková, 6.XA 
Eliška Judásková, 3.TA
Tereza Juppová, 3.B
Sabina Králíková, 1.PA

Emma Šafářová, 1.PA
Anastázie Sedláková, 3.B
Ester Smolaková, 6.XA 
Justina Trefilíková, 3.TA 
Natálie Tvrdíková, 5.QA
Zuzana Zakopalová, 6.XA

TEXT

Barbora Dědková, 3.B
Michal Kytka, 3.B
Štěpán Lozrt, 3.TA
Martina Michálková, 3.TA

František Pakosta, 3.TA
Jiří Pala, 6.XA
Martin Preis, 3.B

GRAFICKÁ ÚPRAVA
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Otázky pro mámu:
„Mami, co bude k večeři?“
„Mami, kde mám bundu?“
„Mami, co si mám obléct?“

„Mami, kolik je hodin?“
„Mami, pomůžeš mi s úkolem?“

„Mami, můžu jít ven?“
 

Otázky pro tátu:
„Tati, kde je máma?“

S manželkou jsme se dohodli, že nechceme mít děti.
Dnes u večeře jim to řekneme.

Jít do teenagerského pokoje je jako jít
do Ikey. Jdeš se jenom kouknout

a vrátíš se s několika lžičkami, 3 talíři
a 4 hrnečky.

Jednoho dne se dcerka ptá maminky:
„Mami, proč máš některé vlasy bílé?“
„To je z tvého zlobení. Pokaždé, když
provedeš něco špatného, zbělá mi

jeden vlas.“
„A mami, proč má babička bílou celou

hlavu???“

https://www.alik.cz/v/rodina
https://www.alik.cz/v/rodina/2
https://www.alik.cz/v/rodina/6
https://www.astrohoroskop.cz/
https://cz.pinterest.com/
https://magazin.aktualne.cz/obrazem/foto-vladimir-
jiranek/r~a8aa0e14d9fb11e5a8d7002590604f2e/r~7dc40c90d9fb11e59
e52002590604f2e/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Garrigue_Masaryk
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Den_v%C3%A1le%C4%8Dn%C3%BDch_ve
ter%C3%A1n%C5%AF 

https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_den_students
tva
https://diybookcovers.com/3Dmockups
https://www.knihydobrovsky.cz/
https://www.cinemacity.cz/
https://www.cervenykoberec.cz/157700/prvni-trailer-pohadky-princezna-
zakleta-v-case-2-
nas-zavede-do-mesta-alchymistu/
https://www.csfd.cz/
https://filmcommission.cz/cs/locations/featured-locations/x/
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20567943
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