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"Věřím, že všichni ti, kteří těží z
války a přispívají k jejímu vzniku,
by měli být zastřeleni hned první

den občany své země."
 

- Ernest Hemingway
- americký spisovatel a novinář 1899 - 1961

 
 

ÚVODNÍK
Mgr. Ing. Světlana Belšánová

Milí čtenáři,
dění kolem nás se rychle mění. Napřed
pandemie kovidu a nyní válka. Ukrajina zažívá
velké otřesy a celý svět je tím ovlivněn. 
Válka není jen nějaká nepříjemnost, je to ta
nejohavnější věc na světě. Nemůžu se dívat na
to, jak nevinní trpí, a to jen z rozmaru a
hamižnosti vládnoucích. Nezbývá než doufat,
že se situace kolem brzy uklidní. A tak se
alespoň odreagujte při čtení našeho časopisu.
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ROZHOVOR S ROMANOU ZEMANOVOU

Jak dlouho pracujete ve školní jídelně?  13 let

Proč jste si vybrala tuto práci?
K této práci mám vystudovanou střední hotelovou školu,
což se týká i stravování

Jak jste spokojená s pracovním kolektivem?
Jsem spokojená, máme tu mladší i starší pracovnice,
které se vzájemně doplňují.

Co vám nejvíce vadí u dětí v jídelně?
Vadí mi to, že některé děti se nad jídlem šklebí, aniž by
ho ochutnaly.

VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Ester Belšánová
Zuzana Veigentová



ROZHOVOR S ROMANOU ZEMANOVOU

Je něco, co byste chtěla ve vaší práci vylepšit?
S přibývajícím počtem žáků, kteří se u nás stravují, jsou
prostory kuchyně malé. Některé kuchyňské zařízení je
zastaralé a je třeba ho vyměnit. Kuchyně by chtěla doplnit
o některé nové a modernější zařízení.

Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?
Svíčková a rajská

Kdybyste chtěla změnit povolání, jaké by to bylo a proč?
Neměnila bych, tahle práce se mi líbí.

Co byste chtěla vzkázat našim čtenářům?
Ochutnejte i to, co si myslíte, že není dobré, budete
překvapeni.

VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Ester Belšánová
Zuzana Veigentová

"JINÁ PRÁCE NEŽ KUCHYNI?
 

NEMĚNILA BYCH!"
 

- Romana Zemanová
- vedoucí školní jídelny

 
 



MINECRAFTOVÉ ŠÍLENSTVÍ DNEŠNÍ GENERACE
Matěj Mudra 



MINECRAFTOVÉ ŠÍLENSTVÍ DNEŠNÍ GENERACE
Matěj Ungr



VÝTVARNÉ OKÉNKO
Tomáš Dufek, Matěj Mudra, Filip Kareš



VÝTVARNÉ OKÉNKO
Klára Bergrová



VÝTVARNÉ OKÉNKO
Anička Charvátová



ALKOHOL A DROGY
Anička Charvátová



ALKOHOL A DROGY
Anička Charvátová



Když ti chce něco říct, poslouchej. Respektuj, co říká, ale utvoř si na
věc svůj vlastní názor.
Mluvte spolu o všem možném. Přitažlivost často začíná právě tak,
že si s někým jste blízcí, že máte hodně společného. Důležité je, aby
to byla smysluplná konverzace

Ptej se ho na jeho život — jeho rodiče, dětství, sourozence.
Tahle témata jsou osobní, takže příliš nenaléhej a respektuj jeho
soukromí. Na oplátku mu i ty řekni víc o sobě, aby měl lepší
představu o tom, kdo jsi.
Mluv s ním o jeho snech a o tom, čeho chce dosáhnout - čím
chtěl vždycky být, co ho zajímá. O člověku se toho tak můžeš
dozvědět opravdu hodně. Začni přemýšlet o tom, čeho chceš v
životě dosáhnout ty sama, a poděl se s ním o to.

2) PŘIJMI JEHO NÁPADY A NÁZORY
To ovšem neznamená zradit svá vlastní přesvědčení. Tvé hodnoty jsou
stejně důležité, jako jeho. Bavte se o nich.

CHCEŠ KLUKA SBALIT?
STAŇ SE JEHO KAMARÁDKOU

1) BUĎ NEJDŘÍV JEHO KAMARÁDKA
Není možné být jeho dívkou, aniž bys byla především jeho
kamarádkou. Nejlepší přítelkyně je ta dívka, která není pořád jen
romantická slečna, ale je to především parťačka do nepohody.

www.wikihow.cz

https://www.wikihow.cz/Jak-na-to,-aby-se-do-tebe-kluk-zamiloval-(Pro-d%C3%ADvky-10---12-let)


Nejdřív se setkávejte v partě kamarádů.
tady jsou další tipy a nápady na zábavu:

Jděte do zábavního parku (minigolf, lanový park, pouť, atd.)
Vyrazte do kina.
Zkuste nějakou výstavu nebo festival
Sejděte se po škole. (Někdy si užijete největší zábavu právě,
když vlastně neděláte nic)

5) DĚLEJTE VĚCI SPOLEČNĚ.
Možná to budeš muset jako první navrhnout ty, ale pokud souhlasí,
nakonec na tom přece nezáleží, že to nenavrhl sám.

CHCEŠ KLUKA SBALIT?
 STAŇ SE JEHO KAMARÁDKOU

Stůj při něm, pokud se dostane do potíží nebo rozepře. 
Nepomlouvej ho. Drby se šíří rychleji než světlo. Nech si tajemství
pro sebe.

3) NIKDY O NĚM PŘED KAMARÁDY NEMLUV VE ZLÉM.
Je jedno, jak moc svým kamarádkám důvěřuješ, jednou se můžete
pohádat a nebude nic snazšího, než jít za tvým klukem a prozradit mu,
co jsi o něm před ostatními říkala.

4) SPŘÁTEL SE I S JEHO KAMARÁDY, POKUD TO JDE.
Na začátku stačí jen pár nezávazných vět, netlač na pilu, vypadalo by to
divně. Usmívej se, buď milá a s jeho přáteli mluv. On určitě chce, abyste
dobře vycházeli.

www.wikihow.cz

https://www.wikihow.cz/Jak-na-to,-aby-se-do-tebe-kluk-zamiloval-(Pro-d%C3%ADvky-10---12-let)


 

„Mami, dneska se mě ptala paní
učitelka, jestli mám sourozence.“

„A cos odpověděl?“
„Že jsem jedináček.“
„A co na to učitelka?“

„CHVÁLABOHU!“
 
 

 

VTIPY O ŠKOLE

Syn železničáře přijde poprvé ze
školy, hodí tašku do kouta a povídá:

 
„Pěkný podfuk! Prý první třída a
mají tam tvrdý a dřevěný lavice!“

„Pane učiteli, jak bude vypadat test?“
„No… 

dostanete papíry a tam budou otázky.“



 

 

VTIPY O ŠKOLE

Učitelka: „Děti, řekněte větu, co začíná slovem já.“

Pepíček: „Já je…“

Učitelka: „Pepíčku, neříká se já je, ale já jsem.“

Pepíček: „Já jsem zájmeno osobní.“

Sousedka se ptá malého Toníka,
který právě začal chodit do první
třídy: „Co je tvůj nejoblíbenější

předmět ve škole?“
 „Asi zvonek, paní Nováková.“ 

„Pane učiteli, jaký je váš názor na
studentky, které si malují oči?“ 

 
Ale vcelku kladný. 

Ty děvuchy vůbec nebrečí, když
dostanou špatnou známku.“


