Váš šálek kávy
Od počátku roku se nám na škole opět odehrála
řada aktualit od nových studentských voleb roku
2013, přes trošičku nižší teploty na malé budově
až po výlet do Prahy či italských Benátek.
O zmíněných novinkách se více dočtete v našem
časopisu. Mě však oslovilo hlavně téma trochu
prochlazené malé budovy. I když se škola snažila
vše co nejrychleji vyřešit, nějaká ta doba uplynula
a my jsme tak s naší třídou poměrně často pořádali
seance u dvou přenosných topení, která jsme
dostali. Musím říct, že bylo vcelku zábavné hádat
se, kdo bude stát co nejblíže topení nebo
každodenní focení teploměru a následné
porovnávání čí obrázek ukazoval nižší stupeň.
Také jsem začala upřímně obdivovat některé
spolužáky a dokonce i kantory, kterým ani
v tričku nebyla příliš velká zima. V některých
dnech posloužila i naše skromná školní jídelna,
kde se výuka dala vést překvapivě dobře i přes
občasné rozprávky našich vážených paní
kuchařek. Alespoň jsme si se spolužáky zkrátili
cestu do bufetu. Takže když se na vše podíváme
z jiného úhlu, náš otužovací minikurz pořádaný
váženými pány instalatéry byl vlastně k něčemu
velmi dobrý. Seance u topení připomínaly povídání
u táboráku, učení se v jídelně nás trochu poučilo o
technikách používání hrnců a vlivu gravitace na
ně a samozřejmě jsme hned ze začátku roku měli
na co vzpomínat. S potěšením očekávám další
podobnou pohromu a zážitky, která nám přinese.
Terka
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střípky z cest aneb podzimní pražské variace
ANO, cesta autobusem byla dlouhá:

ale dorazili jsme v pořádku…

…a pan prezident NIKDE…

NEVADÍ, každý je nahraditelný,
raději jsme navštívili výcvikové
středisko pro piloty

Ivana

střípky z cest aneb podzimní pražské variace
PRVNÍ DOJMY Z CESTY?
Jak bylo, Pražáci?
Co se vám nejvíce líbilo?
Největší zážitek z Prahy?
Chtěli byste bydlet v Praze?

bylo to úžasný a jsem rád, že jsme se všude dostali

hodně se mi líbila volnost, kterou jsme dostali.
Jakože to nebylo pořád lozit za učiteli.
prohlídka výcvikového střediska pro piloty
Ne…

KVÍÍÍZ PRO CHYTRÉ HLAVIČKY (řešení v příštím čísle)
1. Jak dlouhá je lanová trať na Petřín?
a) 500 m
b) 510 m
c) 450 m
2. Jak se jmenovalo Václavské náměstí?
a) Koňský trh
b) Velký trh
c) Malý trh
3. Jak dlouhé je Václavské náměstí?
a) 682 m
b) 550 m
c) 700 m
4. Koho vytvořil pražský rabín Löw?
a) sněžný muž
b) obr
c) Golém

CO JSME NEVĚDĚLI
- nejzachovalejší vedení potrubní pošty je v Praze
- největší stadion
- v Praze je nejrychlejší výčep na světě – dovedete si představit 10 000 piv za 15min?

benátská inspirace
V listopadu se někteří z Vás chystají na zájezd do Benátek, proto jsem si pro Vás
připravila, na co se můžete těšit a co vás nemine.

Co na Vás čeká:
 prohlídka města Graz
 exkurze – letiště Graz
 celodenní prohlídka Benátek:
 náměstí Piazza san Marco, Dóžecí
 palác, Bazilika S. Marco, Procuratie
 Nuove a Procuratie Vecchie
 a spoustu dalších zajímavých míst
 máme se na co těšit 
Co o Benátkách nevíte?







ve městě Benátkách se nachází přes 400 mostů
a 150 kanálů
skoro každý dům v Benátkách stojí na dubových
kůlech zabořených do moře
kromě vodní dopravy zde žádná jiná neexistuje
a tak jsou Benátky snad jediným italským
městem, kde na ulicích nepotkáte skútry ani auta
na jaře se v Benátkách koná jeden
z nejproslulejších karnevalů na světě
občas v Benátkách začnou
kanály pěkně smrdět 

Nakonec bych chtěla vzkázat všem slečnám, co jedou do Benátek, že
se mají na co těšit, protože v Itálii jsou vážně moc hezcí chlapi. 
Míša

Benátky, ach ty Benátky

Když jsem vešla dovnitř, objevil se přede mnou
obraz spícího autobusu, 100 různých poloh.
Někteří spali přes celé sedačky, jiní zase pod
sedačkami a v uličce. Vyjeli jsme brzo ráno celí
natěšení, co nás čeká. První zastávkou bylo
městečko Graz v Rakousku, kde jsme se šli
podívat na místní letiště. Po prohlídce náš
autobus s námi zavítal do centra dění. Většina
z nás vyrazila na nákupy, ti odvážnější si
vyšlapali menší kopeček a podívali se z výšky na
místo, které navštívili. Následovala zase
zdlouhavá cesta.
Do campu jsme dorazili kolem deváté v noci.
Proběhlo ubytování a po minutovém odpočinku
si někteří, co ještě nespali, zašli na menší
návštěvu k ,,sousedům''… Ráno po snídani jsme
vyrazili místním MHD do centra děníBenátek. Zde jsme tak trochu bloudili, než nás
nohy zavedly na náměstí sv. Marka, kde jsme si
řekli něco málo k Benátkám a pak následoval
rozchod. Každého z nás zaujalo něco jiného.
Mne třeba ta šílená halda lidí s mapkami..

Jako dovolenou doporučuji!

Benátky jsou romantickým místem nejen v noci,
ale i ve dne 
Valérie

setkání s osobností aneb co na sebe prozradili
Zajímalo nás, jak dobře se znají dva kolegové, kteří spolu léta sdílejí jeden kabinet. Zeptali jsme se pan Luboše Džubery, co ví o Jiřím Švédovi. Jeho odpovědi si můžete porovnat s tím,
co na sebe prozradil Jiří Švéda. A naopak…

Luboš Džubera o Jiřím Švédovi
těstoviny
netuším, možná modrá
Rusko
komik
státní hymna
jo
nevím (nespíme spolu)
Alice Kvitová
netuším
nevím
sport
ani jedno, cyklistika

oblíbené jídlo
barva očí
nejvzdálenější navštívená destinace
tragik nebo komik
oblíbená píseň
nejčastější hláška, věta…
motto
ze kterého kolegy máte největší respekt
školní trapas v pozici učitele
nejoblíbenější film
sport či válení
hokej či fotbal

Jiří Švéda sám o sobě
svíčková
šedomodrá
Ázerbajdžán
tragik
nemám
já něco říkám?
nejhorší je srážka s blbcem
Ladislav Mokráš
trapasů bylo hodně
Marečku, podejte mi pero
snažím se sportovat
ani jedno

Jiří Švéda o Luboši Džuberovi
jelení medajlonky
hnědá
Norsko
komik
nemá
tak to fakt nevím
nevím, něco s počítačema
Ladislav Mokráš
nevím
my jsme se spolu na film ještě nedívali
sport
hokej

oblíbené jídlo
barva očí
nejvzdálenější navštívená destinace
tragik nebo komik
oblíbená píseň
nejčastější hláška, věta…
motto
ze kterého kolegy máte největší respekt
školní trapas v pozici učitele
nejoblíbenější film
sport či válení
hokej či fotbal

Luboš Džubera sám o sobě
svíčková
zelenošedá
Řecko
komik
nemám
server-work-IT
dvakrát měř, jednou řeš
z žádného
nevzpomínám si
Vesničko, má středisková
sport
hokej

hádej, kdo jsem
odhalení „hádej, kdo jsem“
osobnost z minulého čísla
Poznali jste tajemnou osůbku z minulého čísla?
Navedly Vás indicie – beran, narozený v Jeseníku,
který rád čte a vyrábí šperky a jehož životním
mottem je „hlavně se z toho neposer“? V tomto školním roce ji na
našich chodbách často nepotkáte, protože svůj čas věnuje malému
Šimčovi, ale brzy se vrátí – ROMANA KORANDOVÁ.

Tajemná osobnost tohoto čísla na sebe prozradila:
Narodil/a jsem se znamení štíra. Pocházím z Opavy, kde jsem prožil/a dětství, studentská léta na
gymnáziu, po absolvování vysoké školy jsem se tam vrátil/a a žiji v tomto krásném městě dodnes.
Vystudoval/a jsem humanitní větev Mendelova gymnázia a Obchodní fakultu VŠE v Bratislavě se
zaměřením na služby. Cizí jazyky mě bavily odmalička, a tak kromě povinné ruštiny jsem zvládal/a také
angličtinu na Jazykové škole a z němčiny jsem dokonce stihl/a na výšce složit státnici.
A co se týče profesní dráhy? Stihl/a jsem toho docela dost, než jsem se upsal/a učitelskému povolání.
Začínal/a jsem jako asistent/ka v Jednotě Opava, kde jsem vystřídal/a více pracovních míst, tvořil/a jsem
organizační normy, kontroloval/a prodejny a dodržování cen. Zajímavá byla také práce v a. s. Brano, a to
především díky kooperaci s německými automobilkami. Zaměstnání ve
výrobním družstvu Snaha bylo naopak zaměřeno na problematiku
ekonomickou. Pedagogickou dráhu jsem začínal/a po doplnění
pedagogického vzdělání na Slezské univerzitě v roce 2000 na Vyšší
odborné škole, od roku 2005 učím na této škole. K mým koníčkům patří
kromě cizích jazyků četba, také sport (plavání, jízda na kole a in-line
bruslích) a především cestování (sam/a, s rodinou, se školou).
Zemí, které jsem navštívil/a, je nespočetně, z evropských států je jen málo
těch, kde jsem dosud nebyl/a. K mým nejoblíbenějším letním destinacím
patří Řecko, a to nejen pro své
nádherné pláže a čisté moře. Ostatní světadíly jsou mnou dosud téměř
neprobádané – procestoval/a jsem Turecko, Egypt, navštívil/a Izrael,
obdivovala mrakodrapy v New Yorku a mé úplně poslední
cestovatelské zážitky jsou z ostrova Kuba. Zemí, které bych chtěl/a
navštívit, je spousta. Až zase našetřím, tak se možná vydám do
Mexika nebo Indie, láká mě taky tajemná Afrika.
K nejlepším životním zážitkům každého patří narození dětí. Já mám
dvě a myslím, že se docela povedly. Jsou již dospělé, bydlí v Praze a po
vysokoškolských studiích si začínají budovat svou profesní kariéru.
Boty ale mají toulavé po mně. Jsem povahou optimista, na špatné
zážitky se snažím rychle zapomenout.
Motto: Po něčem toužit, to je důvod žít.

ženy, ženy, ženy…
Žena je jako košile... Až když ji máš na krku, víš, co je to za číslo
Žena si nechává věštit u kartářky:
"Zítra vám zemře muž."
"To vím, ale podívejte se, jestli mě zavřou?"
Do autobusu nastoupí mladá dívka, a protože nikde není místo, přistoupí k sedícímu
pánovi: "Pane, mohl byste mě pustit sednout? Jsem totiž těhotná."
"Ale není to na vás vůbec vidět."
"No ano, protože je to teprve půl hodiny!"
Stěžuje si žena své přítelkyni:
"Představ si, můj muž jede na měsíc na služební cestu a zabalil si do kufru třicet kondomů.
On si snad myslí, že za ním budu každý den jezdit!"
Povídají si dvě sousedky:
"Budeme se teď stěhovat do krásného prostředí."
"My také budeme v klidnějším."
"Opravdu? Vy se také stěhujete?"
"Ne, my zůstáváme."
Jaký je rozdíl mezi ženou a vichřicí?
Žádný. Když přichází, je krásná a milá. Když odchází, bere s sebou domy, auta.
U soudu:
"Slečno, takže vy tvrdíte, že na soustředění vašeho tanečního sboru a fotbalového mužstva,
jste přišla do jiného stavu a nevíte, kdo je otcem. Jak je to, prosím vás, možné?"
"Ctihodnosti, když vás pořeže pila, tak také nevíte, který zub to byl."

Valérie

víte, že…
…z přesnějších datování hornin vyplývá, že Měsíc vznikl o sto milionů let dříve, než jsme si
mysleli, jako následek srážky Země s jinou planetou

…studie Švýcarské národní vědecké nadace potvrdila, že
konzumace kofeinu během vývoje mozku zpomaluje růst

…moucha dokáže zpracovat 7x více informací za
sekundu než člověk (a psi x tolik), proto mouchy zvládají
tak rychle uhýbat plácnutí.

…na povrchu Jupiterova měsíce Europa se
nachází více vody než na Zemi

…šance, že přežijete leteckou nehodu je 95,7%, v letech
1985 až 2000 přežilo havárii 51 207 z 53 487 lidí, kteří
v letadlech seděli.

…můžete tančit se žraloky? Jednoduše, stačí je uvést do
hypnózy a pak si s nimi můžete dělat, co chcete.

Míša

Vaše latté
Časopis Shake vyhlašuje soutěž
o nejlepší prosincový příspěvek

přiznání SOŠ DCR
hlasovat se začíná od 1. 12. 2013 do 31. 12. 2013
přispívejte, komentujte, lajkujte
Vítěze vyhlásíme ve 3. čísle časopisu a odměna ho nemine

https://www.facebook.com/pages/Shake

dnešní kávu připravili

Časopis neprošel jazykovou korekturou.
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