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Ahoj kluci, ahoj holky!
Toto číslo je věnováno především vám, kteří už myslíte na svou
budoucnost a se kterými se brzy přestaneme potkávat na chodbách naší
školy. Vybíráte si v těchto týdnech školu, která se vám na nějaký čas stane
druhým domovem, tak jako vám dosud byla naše základka. Sehnali jsme
pro vás pár rozhovorů s lidmi, které sice neznáte, ale jejichž odpovědi by
vám mohly leccos prozradit o vašem budoucím povolání. Tak dobré
počtení a hodně zdaru při výběru školy a zkoušek na ni.

Automechanik - prodejce
1. Co obnáší vaše práce?
Zajištění nákupu a prodeje na všech pobočkách Ford-auto in pro
pneuservisní činnosti.
2. Jakou školu jste musel vystudovat?
Škola nebyla nutná, stačila praxe v oboru.
3. Kolik času jste v práci denně?
8,5 hodiny a více.
4.Co potřebuje začínající mechanik ke své práci, pracuje-li jako
soukromník?
Zkušenosti v oboru.
5. Co je nejtěžší na této práci?
Stihnout vše v pracovní době.
6. Stane se, že mechanik je tzv. v „koncích" ?
Ne, to se nesmí stát. Špatná reklama pro mne i pro firmu.
7. Která část těla je nejvíce namáhána?
Mozek.
8. Musíte sledovat trendy ve vývoji aut?
Samozřejmě.
9. Práci mechanika máte i jako koníčka?
Ne.
10. Potřebujete dobrý sluch? Pokud ano, tak proč?
Ano, potřebuji dobrý sluch, jelikož vyřizuji telefonické objednávky.
(Pozn.red.- My si myslíme, že sluch je zapotřebí i k poslouchání chodu
motoru. ☺)
11. Co by neměl začínající automechanik v žádném případě podcenit?
Kvalitu práce.
12. Jakou vlastnost by neměl budoucí mechanik postrádat? A bez
které vlastnosti se toto povolání nedá dělat?
Pečlivost, znalost problematiky.

13. Platíte, když si opravíte své auto?
Ne.
14. Jde o fyzicky náročnou práci? Kolik kg denně navzpíráte?
Ne,nejde.......Kolik kg - to nevím.
15. Když jdete po ulici, díváte se po ženách nebo po autech?
Podle toho, co je hezčí…
16. Existuje u automechaniků profesionální deformace?
Ano.
17. Může člověk legální cestou vaší profesí zbohatnout a za jak
dlouho?
Legální? Ne, nelze.
18. Měl jste tu čest opravovat "veterána" ?
Ne. Zatím ne.
19. Co na autech otravujete nejčastěji?
Nic, nejsem v pravém slova smyslu automechanik. Ale rozumím všemu.
20. Co vás na práci těší a co ne?
Dobrý kolektiv.
21. Můžete říct, proč by mladý člověk měl mít „umazané ruce od
šmíru" ? Stojí to vůbec za to? Spousta mladých nechce fyzicky
pracovat. Nebo se pleteme?
Nedokážu posoudit. S klasickou fyzickou prací do styku nepřijdu, pouze
nárazově. Ale auťáky musím znát dokonale.
Tak jsme se, bohužel, nedozvěděli, proč mladí nechtějí mít špinavé ruce.
Zkusíme štěstí jinde.

Mechanik výroby
1. Co vaše práce obnáší?
Především opravování strojů a jiných zařízení. Vlastně vše, co je potřeba
k chodu výroby. Takže když praskne žárovka, tak tam dám novou. A jiné
takové „drobnosti“. Horší je, když například vypnou proud, to je potom
potřeba všechny stroje znovu naprogramovat na daný výrobek.
2. Kolik času to zabere?
Času - hodně, ale vždy se snažím stihnout vše v pracovní době, a co
nestihnu, musím bohužel udělat v přesčase.

3. S jakými problémy se nejčastěji setkáváte?
No, problémy má asi každý, ale není to tak hrozné, to k práci prostě patří.
4. Hrozí vám při práci nějaké nebezpečí?
Moc nebezpečí mi nehrozí, možná tak, že mi spadne trubka na hlavu.☺
5. Kde jste se vyučil?
Vystudoval jsem jako zámečník v Chrudimi na učilišti.
6. Baví vás toto zaměstnání?
Tak „baví“, to asi ne. I když asi každého musí práce alespoň trochu bavit.
7. Může jít dělat mechanika ten, kdo má chatrné zdraví? Co pro
své zdraví děláte?
Záleží na tom, v jaké
firmě by ten dotyčný pracoval.
VÝUČNÍ LIST
Například já běhám
po celém areálu firmy sem tam.
Pro své zdraví nic
extra nedělám.
Obor: zámečník

ToMaS

Bývalá chemička
1. Čím ses v práci zabývala?
Bylo to výzkumné pracoviště. Vyvíjely se tam nové druhy laků (např.
Balakryl) a pryskyřic – pevný podpalovač PEPO.
2. Změnilo se hodně od té doby, co jsi pracovala? Myslíš, že k lepšímu
nebo k horšímu?
Změna je to velká. Byl to státní Výzkumný ústav pryskyřic a laků –
VÚSPL a teď je to akciová společnost SYNPO a. s. Hlavní rozdíl je ve
financování. Je to jiné, náročnější.
3. Jak na své zaměstnání vzpomínáš?
Vzpomínám velmi ráda, práce to byla zajímavá, různorodá a bavila mě.
4. Co si nejvíce používala ke své práci?
Váhy, teploměry, pipety, byrety, kádinky, různé odměrky, aparatury
složené z baněk s michadly a chladičů, vodní, pískové a elektrické lázně.
5. Co je pro to nejdůležitější znát?
Vědět, jak se používané chemikálie chovají. Opatrně manipulovat
s kyselinami, louhy, hořlavinami a jedy.
6. Které předměty se do tvé práce promítají?
Nejvíc samozřejmě chemie, fyzika a matematika.
7. Co nesmí takový chemik postrádat? (vlastnost)
Chemik musí být pozorný, soustředěný, opatrný.
8. Kde ses vzdělávala?
Mám chemickou průmyslovku.

9. Dá se po škole, kterou jsi vystudovala, jít ještě někam jinam než na
chemika?
Je možno třeba prodávat barvy a laky, v drogerii, pracovat v úpravně vody,
v textilní továrně, ve zkušebně. Chemie je v mnoha oborech.
Ela

Policista
1. Jak ses dostal k této práci?
Vedla mě k ní zvyšující se kriminalita, se kterou jsem chtěl něco dělat.
2. Jakou školu jsi musel vystudovat?
Jako jedna z podmínek pro přijetí uchazeče k PČR je úspěšné absolvování
střední školy, které je poté zakončeno maturitou. Já jsem potom ještě
studoval Policejní školu v Brně.
3. Jak jsi začínal?
Nastoupil jsem v roce 2008 jako referent.
4. Bez čeho se tato práce neobejde?

Určitě se neobejde bez odvahy, ale hlavně ten člověk musí chtít svou práci
vykonávat. A je dobrá i silná vůle.
5. Co máš rád na své práci?
11. den každého měsíce...To mi chodí výplata...(smích)
6. Už jsi zažil nějaký policejní zásah, nějakou honičku, něco hodně
nebezpečného?
Pamatuju si to, jako by se to stalo včera. Toho dne jsem ve 12:35 hod.
přijal oznámení od dispečerky tísňové linky 155, že máme utonutí
potápěče v lomu v Leštince...
7. Jak vycházíš se svými kolegy?
Dobře…Jsou to lidé, kterým musím v každé situaci naprosto důvěřovat…
8. Pracuje s vámi na policejní stanici nějaká žena?
Ano. Jmenuje se paní Vendlová a je to naše uklízečka (smích), ale jinak
s námi žádná policistka nepracuje. To ale neznamená, že je tato práce jen
pro muže. Ale na naší policejní stanici si zatím užíváme „pánskou jízdu“.
(opět smích)
9. Buď chvíli náborářem a vychval svou práci.
Je to dobrá práce, a pokud o ní sníte už hodně dlouho, je přesně pro vás.
Ale teď momentálně je pozastavený nábor nových příslušníků a to do roku
2013…

Co miluji a nesnáším na zimě
Co se týká zimy, tak ji mám docela ráda. Až na několik věcí, které
opravdu nesnáším, a dokonce se jich bojím.
NESNÁŠÍM:

1. Když mě kluci vyválejí ve sněhu.
2. Ucpané silnice.
3. Led na chodníkách (protože se to pak všechno smeká).
4. Mráz.

MILUJI☺:

1. Koulování.
2. Vánoce☺ + strojení stromečku.
3. Všechno když je venku bílé.
4. Zimní oblečení.
5. Jak všude svítí světýlka.
6. Bruslení na ledě.
7. Bobování.
8. Lyžování + snowboard.
9. Sněžení.

Marťa☺

Komunikační síť přes internet
Dnes, jak je už známo, se používá internetová komunikace. Např.
Facebook, ICQ, Skype,...Nejvíce používaný je Facebook, který má špatné,
ale i dobré stránky. Ty špatné - může na tebe zaútočit nějaký podvodník.
Nebo když máš zveřejněné velké množství informací o sobě - například
datum narození, kontaktní údaje atd., to je taky poměrně riskantní. Ty
dobré stránky jsou, že máš v přátelích lidi, které dobře znáš, a můžeš si
s nimi pokecat na chatu. Potom fotky z akcí, na kterých si byl/a a
potřeboval/a je, si můžeš odtud stáhnout ☺. Skype, který docela často
využívám ☺, není jako Facebook, protože je o něco bezpečnější. Můžeš
chatovat. Pokud máš mikrofon, tak si můžeš s kámošema přes něj
popovídat. k dispozici je i videohovor, kde kamaráda uvidíš, ale musíš mít
webkameru ☺☺☺. ICQ je jako Skype, liší se akorát tím, že můžeš hrát
hry, na které můžeš vyzvat i kamaráda.

Rozhovor se třeťáky - mají rádi angličtinu?
Připravili jsme s třeťáky rozhovor, jak se jim líbí anglický jazyk.
A zeptali jsme se na tyto otázky ☺:
1.Těšil/a ses na angličtinu? A proč?
2. Už umíš nějaká slovíčka? A jaká?
3. Víš, co je to spelovat? Vysvětli.
4. Znáš nějakého Angličana/Angličanku?
5. Byl už jsi v Anglii? A kde?
6. Baví tě angličtina?
Klára Špačková
1. Protože se to chci naučit.
2. Red, yellow.
3. Nevím.
4. Ne.
5. Ne.
6. Trochu.

Zdenda Pavlík
1. Ne, je hnusná.
2. Monkey, clours.
3. Nevím.
4. Nikoho.
5. Ne.
6. Trochu.

Péťa Víšek
1. Ano.
2. Desk, Chair.
3. Ne.
4. Ne.
5. Ne.
6. Jo.

Karin Netolická
1. Ano, protože se v tom naučím
nějaké věci.
2. Dog, pig.
3. Nevím.
4. Ne.
5. Ne.
6. Jo.

Maxim Joska
1. Jo, abych se naučil.
2. Purple, wood.
3. Ne.
4. Merick.
5. Ne.
6. Jo.

Rozhovor – Tři králové
1. Jak se jmenují tři králové?
2. Kdy chodí?
3. Proč chodí (jaký mají důvod)?
Jan Česenek, VII.A
1. Kašpar, Melichar, Baltazar
2. 6. ledna
3. nevím (nejsem křesťan)
Andrea Rulíková, VI.B
1. Kašpar, Melichar, Baltazar
2. nevím
3. aby nás ožebračili
Sam Anger, VII.C
1. Kašpar, Melichar, Baltazar
2. 6.ledna
3. přejí nový rok ☺

Marťa Spilková, VIII.A
1. Kašpar, Melichar, Baltazar
2. v lednu
3. vybírají na charitu
Tereza Imlaufová, IV.A
1. Kašpar, Melichar, Baltazar
2. nevím
3. aby nosili štěstí
Martin Jiruška, VI.C
1. Kašpar, Melichar, Baltazar
2. 6.ledna
3. nevím
Káťa, VIII.B
1. Kašpar, Melichar, Baltazar
2. 6.ledna
3. šli za Ježíškem
Gabča Ambrožová, VII.B
1. Kašpar, Melichar, Baltazar
2. 6.ledna
3. vybírají prachy
Lucka Čiháková, VIII.B
1. Baltazar, Melichar, Kašpar
2. 6.ledna
3. oslavují narození Ježíška
pan učitel Prokop
1. Kašpar, Melichar, Baltazar
2. v lednu (na začátku - 6. ledna)
3. Původně měli za úkol přinést Ježíškovi dar. Dnes jsou jejich dary,
které získávají od lidí, posílány dál na charitu.
Správné odpovědi:
1. Kašpar, Melichar, Baltazar
2. 6.ledna

3. V katolických zemích se o svátku zjevení Páně (6.ledna) píše
posvěcenou křídou na dveře domů a chlévů zkratka K+M+B.
Původní text zní Crismas mansionem benedicat – Kristtus ať obydlí
žehná po celý rok.
Pozn.red. - Některé odpovědi dětí nám docela vyrazily dech. Určitě ale
vybraná sbírka potěšila všechny, kterým je posléze finanční dar rozdělen.
Přejeme všem, kteří odpovídali v anketě, aby v budoucnu ze sbírky
nepotřebovali ani korunu. A těm, kteří pomoc potřebují, aby štědrost a
nezištný dar mezi lidmi nevymizely.

Twilight sága
Ještě před třemi roky jsem si říkala, co na tom filmu STMÍVÁNÍ
každý vidí. Pořád někdo četl knížky a pořád o tom něco vyprávěl. Jednoho
úžasného dne přinesla spolužačka do školy tehdy pro mě otravné
„Stmívaní“, abychom se na něj podívali. Tehdy jsem ale nevěděla, co mě
čeká. V půlce filmu už jsem pomalu zapomněla dýchat, jak to bylo
napínavé a úžasné!!! Hned, jak jsem přišla domů, Stmívání jsem si
„zajistila“ ☺. Poté jsem si ho pořád dokola pouštěla a pouštěla a
pouštěla…. Druhý díl - „Nový Měsíc“ - jsem zhlédla v kině. A také mě
natolik ohromil, že jsem tento film začínala ještě víc milovat, než kdy
předtím. Na třetí díl „Zatmění“ jsem se těšila úplně nejvíc. Pořád jsem si
pouštěla trailery, četla různé články atd… Když přišel den, kdy se konala
premiéra, skoro jsem nemohla dospat, jíst, přemýšlet o ničem jiném, než
byla návštěva kina. Půl hodiny před začátkem jsem se úplně „klepala“, jak
jsem se těšila. Nadešel (pro mě) ten slavnostní okamžik. Film se začíná
promítat! Srdce mi tlouklo na 1000%. Po skončení filmu jsem skoro ani
nemohla mluvit, jak jsem byla šťastná . Teď se moc těším na první část
„Rozbřesku“. Jeho premiéra by měla být přibližně koncem listopadu 2011.
Bohužel, druhá část bude až v roce 2012. Doufám, že jste se aspoň
trošku pobavili z mého šílenství z „Twilight ságy“.☺
♥Niky♥

Život ve spirále
Zrovna nedávno jsme s bráchou, rodiči a Honzou přemýšleli nad tím,
co dávali za večerníčky, když jsme byli malí my, a co dávají dnes. Bylo
tolik hezkých večerníčků jako například Gumídci, Včelka Mája,
Krteček,… Dnes, když řeknete Gumídci, děti se vás zeptají: ,, A kdo to
je?‘‘ Neříkám, že všechny dnešní pohádky a večerníčky jsou ošklivé.
Třeba Bořek stavitel. Dávali ho už když jsme byli malí my. Není sice
uchvacující, ale je pořád pěkný. Nebo Bill a Ben. Ty mám moc ráda ☺ ,
ale čím jsme starší, tím se naše večerníčky mění a dětská léta mizí.
Nejdříve večerníček, dále seriály, poté staré filmy, a když dojdeme do let
našich babiček a dědečků, začneme se zase dívat na pohádky,večerníčky…
V podstatě by se dalo říct, že naše životy začínají i končí večerníčky. A
celý náš život se skládá z pohádek…
Annie☺

Bankovní úředník
1. Jak dlouho už tuto práci děláš? Baví tě stále?
Od roku 1994/95, nevím jistě. Baví, i když je někdy docela vyčerpávající.
2. Je potřeba pro tuto práci nějaká škola?
Ano, vysoká škola ekonomická.
3. Můžeš tuto práci nějak doporučit deváťákům?
Je zajímavá.
4. Byly tvé začátky těžké?
Ne, ani ne.
5. Co máš na své práci nejraději a co nesnášíš?
Mám rád práci s lidmi. Člověk vlastně nedělá to samé, postupuje a začíná
od začátku s nějakou novou věcí. Práce je psychicky vyčerpávající, takže
má i své mínusy.
6. Co u svých nástupců postrádáš?
Chuť pracovat!!!
7. Dá se touto prací vydělat?
Ano, dá.
8. Co obnáší tvá práce?
Starat se o klienty, umět zacházet s počítačem, cestovat za klienty.....
9. Je tvá práce 8 hodinová nebo jí věnuješ více času?
Je 8 hodinová, ale někdy se práce nedá stihnout, takže zabírá více
času...Také si beru práci domů.
Kiki☺,♥Niky♥

Pracovnice Vodafone
1. Co nejčastěji potřebujete k této práci?
Hlas a rozum.
2. Jak dlouho jste denně v práci?
7-9 hodin.
3. Liší se finanční odměňování podle pracovní činnosti?
Ano.
4. Jaké výhody a
nevýhody obnáší tato
práce?
Výhoda - fyzicky
nenáročná práce, ale je
náročná na psychiku.
5. Co vás na této práci
baví nejvíce a naopak?
Být v prima kolektivu,
nebaví mě občas samotná
práce s lidmi.
6. Je nutno se připravit
na tuto práci doma, či
něco natrénovat?
Ne, není to nutné.
7. Můžete toto povolání
dělat s vidinou
zbohatnutí?
To určitě ne.
8. Kde jste se vzdělávala - na tuto práci?
Školení ve Vodafonu.
9.Jaký by měl být povahově člověk, který by vykonával tu samou
činnost jako vy?
Chytrý, výřečný a klidný.
10. Dejte radu případným zájemcům o vaše povolání.
Nevím, co poradit, záleží na každém, jak to zvládne - do hlavy nikomu
nevidím. Snaha je na prvním místě a to ostatní se praxí získá samo.

Uklízečka
1. Jakou školu je ke tvojí profesi nutno mít?
Na tuto profesi nepotřebuji žádné speciální vzdělaní.
2. Na co si musíš dávat pozor?
Musím si dávat pozor na chemikálie, se kterými často pracuji.
3. V kolik ráno stáváš do práce? V kolik se vracíš domů?
Ráno vstávám v 5:30 hod. Domů se vracím podle potřeby zákazníků.
4. Musíš mít nějaké ochranné prostředky, když děláš s chemikáliemi?
Ano, to je nutnost.
5. Baví tě tahle práce? Co je na ní zábavou a co je otravné, co děláš
nerada?
Ano baví, jinak bych to nedělala. Nerada uklízím pokoj 15letým dětem.
Rodiče je nevedou k pořádku.
6. Setkala ses i s lidmi, kteří mají z této práce úraz?
Ne, pokud si člověk dá pozor, úrazu vždy předejde.
7. Jakou vlastnost potřebuješ ke své profesi mít, bez které se
neobejdeš?
Potřebuji řidičský průkaz a auto.
8. Taháš těžké věci?
Ano.
9. Dá se z této profese
zbohatnout?
V dnešní době v žádném případě.
10. Máš přehled o nových
úklidových prostředcích na
trhu?
Ano, dealeři funguji velice
spolehlivě.
11. Jdou všechny skvrny
vyčistit? A jaké jsou nejhorší?
Všechny skvrny vyčistit nejdou.
Nejhorší jsou skvrny od
červeného vína, lepidla, asfaltu
atd.

Rozhovor s p. uč. Průchovou
1) Jak dlouho učíte na této škole?
Už 9 let.
2) Líbí se vám tady?
Líbí.
3) Kde bydlíte?
Ve Svídnici.
4) Co učíte?
Chemii, dějepis, výtvarnou výchovu.
5) Nejlepší skupina?
Ráda si poslechnu vše dobré, kromě dechovky. =D
6) Kolik máte dětí?
Dvě.
7) Co nemáte na dětech ráda?
Nemám ráda lež a vzájemné ubližování.
8) Nejlepší film?
Rain Man.
9) Nejlepší jídlo?
To, ve kterém není maso. =)
10) Vaříte ráda?
Ano, ráda.
11) Co jste si přála pod stromeček?
Malá - hračky, velká - hadříky.
12) Černá x červená?
Černá.
13) Co jste měla ráda za předmět na ZŠ?
Tělocvik - měla jsem skvělou učitelku a všichni ji znáte!

Hádanka: O které paní učitelce byla řeč?

Odpovědi házejte do SUPER BEDNY!
Didina =*

Kosmetička
1. Je potřeba pro kosmetiku vysoká škola?
Není, je zapotřebí jen několik kurzů.
2. Jaké byly začátky? Lehké? Nebo naopak těžké?
Těžké, protože získat klientelu je v dnešní době velmi složité.
3. Baví vás tato profese?
Ano baví, protože vím, že mohu být prospěšná a zákazníci si u mě
odpočinou.
4. Co je nejtěžší na vaší profesi?
Nesmíte udělat chybu, aby byl zákazník spokojen a rád se k vám vrátil.
5. Kolik asi máte průměrně denně zákaznic?
Zatím ne mnoho, protože teprve začínám.
6. Co nemáte na své profesi ráda?
Moje profese je pro mě zároveň koníčkem, a proto ji mám ráda se vším, co
přináší.
7. Může tuto profesi dělat někdo s vidinou zbohatnutí?
To si nemyslím.
8. Je tato profese těžká?
Ano, je svým způsobem těžká, protože není lehké zavděčit se všem lidem.
9. Řekněte jednu věc, pro kterou by měli studenti jít studovat tento
obor -kosmetiku?
Musíte se stále zdokonalovat a tím vlastně pořád studujete.
10. Jakou vlastnost musíte mít, abyste mohla dělat tento obor? A bez
které se to dělat nedá?
Musíte být ke své práci poctiví, aby byla prospěšná. Nejde to bez
trpělivosti.
11. Bojíte se nějaké nemoci z povolání? Nebo už nějakou trpíte?
Nebojím a ani netrpím.
Kikinka☺

Zdravotní sestřička
1. Jakou školu musíš udělat, abys mohla dělat sestřičku v nemocnici?
Zdravotní školu.
2. Čím sis musela projít ve škole ?
Tak jako všichni, musela jsem sedět v lavici a poslouchat.

3. Jaký předmět byl pro tvou současnou práci zdravotní sestřičky ve
škole nutností?
Nauka o těle.
4. Je tato práce těžká?
Ano, je těžká jak psychicky, tak i fyzicky.
5. Co všechno děláš v práci?
Pomáhám a starám se o staré a nemocné lidi.
6. Pracuješ rukama nebo na přístrojích?
Rukama.
7. Proč ses rozhodla pro tuto práci?
Protože mě baví starat se a pečovat o lidi.
8. Má tvoje práce výhody?
Ano, vždy mám radost, když se někdo uzdraví.

CITRON (HUDEBNÍ KAPELA)
Počátky Citronu spadají do roku 1976, kdy odešlo několik muzikantů
od Františka Ringo Čecha, a založilo doprovodnou kapelu zpěváka Aleše
Ulma. Mezi nimi byli také kytarista Olda Říha, bubeník Tolja Kohout,
klávesista Miloš Nop a především baskytarista Petr Michalík, který dal
kapele jméno Citrón. Tato kapela začíná produkovat bluesrockovou
muziku ve stylu Bad Company, Free nebo Led Zeppelin. Jednalo se už o
zkušené hudebníky, a tak se kapela brzy prosazuje nejen v rozhlase, ale i
v televizi. První skladba Tvých sedmnáct, která vyšla v Supraphonu v roce
1978, má velký úspěch a Citron se tak řadí mezi kapely, jako je Katapult,
nebo skupina Jiřího Schelingera. Počátkem roku 1990 Citron objevuje
talentovaného a nadějného zpěváka Fanyho Michalíka a ten nahrazuje
Tibora Šándora. Kapela poté absolvuje turné po Francii. Také vydávají
novou desku Vypusťte psy! V roce 1991 Citron chystá novou desku, ale
kapela se rozpadá, odchází Jindřich Kvita, Václav Vlasák i Fany Michalík
a zakládají vlastní skupinu Funny. Zůstává jen Libor Kozelský a Radim
Pařízek. A tak opět musí postavit nový Citron úplně od základů. Kapela ale
příliš nekoncertuje a mezitím se schyluje k velkému překvapení. Na
Vánoce 1993 se totiž v kavárně Praha v Novém Jičíně schází nejslavnější
sestava z období desky Plni Energie včetně Standy Hranického a naplánují

comeback. Rok 1994 je především ve znamení velkého comebacku na
pódia, ale také jedné velmi smutné události. Fanoušci přijímají kapelu s
nadšením. Hraje se na velkých festivalech i malých koncertech a v
repertoáru se objevují hlavně hity z období let 1982 – 1987. Citron začíná
připravovat album svých největších hitů s názvem „Best of“. Nahrávání je
ale přerušeno z důvodu závažného onemocnění Jindry Kvity, který v roce
1997 na zákeřnou nemoc umírá. Je to velký šok pro kapelu i fanoušky a
dlouho trvá, než se Citron z tohoto šoku otřepe a desku „Best of“ dokončí.
Ta vychází po dlouhém odkladu v roce 1999 a je věnována památce Jindry
Kvity. Deska má celkem velký úspěch. Následují další vystoupení,
především po festivalech a příprava nové desky a DVD. 17.6.2008 Citron
vystoupí jako jediná předkapela slavných Judas Priest. V květnu 2010 pak
konečně vychází dlouho očekávané album Bigbítový pánbů.
Koblížek

Snídaně
Snídaně je nejdůležitější jídlo dne. Každá snídaně by měla obsahovat
tmavé pečivo, vitamíny (zelenina, ovoce). Samozřejmě bychom měli také
dodržovat pitný režim, úplně nejlepší může být voda, zelený čaj, ředěný
džus nebo méně tučné mléko. Pokud vynecháte snídani, klesne úroveň
cukru pod normální úroveň a to znamená útok chuťových buněk a pokles
energie. Znovu obracíte pozornost k jednoduchým karbohydrátům, abyste
dosáhli rychlého zvýšení energie. Jednoduché karbohydráty způsobí rychlý
vzestup hladiny cukru a tento přebytek musí být v organismu nějak
vyrovnán. Přebytečný cukr se přeměňuje na tuk. Stejně jako v předchozím
případě nesprávného jídelníčku má tento cyklus za následek opakování a
znamená jednu z nejčastějších příčin vzniku nadváhy a mnoha dalších
zdravotních obtíží.
Dianka =

Přihlášky na střední školy
Možná, že si všichni myslí, že přihlášky na střední školy nejsou
vůbec složité. I já jsem si to myslela do té doby, než jsem se sama dostala
do podobné situace. Dříve jsem si také myslela, že se prostě podá
přihláška, a to je vše. Teď se ale s touto povinností také potýkám a zjistila
jsem, že to není zas až tak jednoduché. Při podávání přihlášek nejdříve
musíte vybrat školy, poté přihlášky podáte do předem uvedeného data.
Zároveň přijde připravování se na přijímací řízení (pokud jste si nevybrali
soukromou střední školu nebo učiliště). Pokud by se stalo, že vás
nevezmou ani na jednu školu, na kterou jste si podali přihlášku, máte ještě
jednu šanci, protože existuje druhé kolo. Jste-li na školu přijati, ještě
nemáte vyhráno, jelikož začnou další starosti. Po přijetí na střední školu
vám přijde dopis a certifikát, že jste byli na školu přijati a nejdéle do pěti
dnů po doručení musíte donést na školu zápisový lístek. Když tak
neučiníte, na školu, kterou jste si vybrali, jít nemůžete. Zápisové lístky
můžete podat dva, ale poté, co podáte dva zápisové lístky, se musíte
rozhodnout, na jakou školu půjdete. Když je vše hotovo a vy jste
definitivně přijati na školu, můžete si oddychnout a už jen přijímat
gratulace od okolí☺. Uf. Ten život dospěláků a skorodospěláků je
příšerný....Zlatá základka!

Puberťák o pubertě
Je mi 13 let a to je věk, kdy se u většiny z nás projevuje puberta.
Puberťák není vlastně ještě dospělý, ale ani dítě. Uvnitř člověka se
promítají různé pocity a myšlenky. Někdy se chováme jako malé děti,
někdy zase jednáme rozumně, jako by měl jednat až dospělý. Často se
smějeme ☺, kolikrát ani neznáme příčinu naší radosti a to často vytáčí
rodiče i učitele. Tomu se ale nedá ubránit a pokud se máme chovat chvíli
normálně, nasbírá se v nás mezitím tolika energie, že jsme pak jako utržení
ze řetězu. Tomuto vytlemování říkáme s holkama a doma „hrabičky“,
takové univerzální slovo pro naše nepochopitelné chování. Bohužel naše
druhá strana je plná pláče a mrzutosti . Někdy z ničeho nic je nám tak

nějak smutno a donutí nás to k pláči, aniž bychom chtěli. Mamka říká, že i
když ji můj smích někdy přivádí k šílenství, pořád je to lepší, než když
sedím v koutě a brečím. Často si připadám, že jsem fakt asi blázen, každou
chvíli vydávám různé zvuky, které mě pokaždé náramně pobaví, na rozdíl
od okolí, teda mimo kámošek,
ty se smějou taky ☺. Nejsem
ale jediná, různé zvuky se totiž
ozývají třeba při hodině a
kámošky se chovají velice
podobně i o přestávce, takže
nějaké ovlivnění vyučovací
hodinou to asi nebude☺.
Nevím, jestli se tak chováme
všichni, někteří mají určitě i
jiná specifika. Kluci asi moc
nebrečí, ale mrzutí a protivní
bývají taky. Skoro každý máme
teď
své
slovníky
s
nevysvětlitelnými
a
nepochopitelnými slovy pro
ostatní okolí. Vulgárně se, ale
aspoň co já vím, moc lidí
nevyjadřuje. Vymyslíme třeba
úplnou
náhodou
nějaké
„zajímavé“ slovo, většinou
podstatné jméno, a z něj pak
odvozujeme i jiné slovní druhy.
Za to všechno, co se v nás
puberťácích
objevuje,
za
všechen smích i jiné podoby
našeho vyjadřování, se chci
všem, kteří to musí snášet,
především rodičům a učitelům,
omluvit. Nebojte, brzy snad
budeme zase normální ☺!

Ela

Rock vs. Hip hop
Hip hop je druh populární hudby a také novodobý taneční styl. Je
tvořen ze dvou hlavních elementů, jimiž jsou Djing a rap. Hiphopová
hudba vzniká spojením rytmů mixovaných DJem a veršů, které do nich
vkládá rapper (též označovaný jako MC=Master of Ceremony). K již
zmíněné hudbě, ať už reprodukované (DJing) nebo zpěvu (rap), patří
grafický projev známý jako grafitti, akrobacie či tanec označovaný
pojmem breakdence. Za pátý element je považován beatboxing.
Rock je žánr populární hudby, který se do hlavního proudu dostal v 60.
letech 20.století. Má kořeny v rock a coutry hudbě 40. a 50. let, ale je také
ovlivněn folkem, jazzem a vážnou hudbou. Jako nástroje se nejčastěji
používají elektrická kytara, baskytara, bicí nástroje a klávesové nástroje jak Hoodovy varhany, tak klavír, od konce 60. let syntezátor. V rocku se
často objevují kytarová, ale někdy i klávesová, saxofonová nebo
harmoniková sóla.

