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Milí čtenáři,
je mi velkou ctí Vás uvítat u prvního vydání školního časopisu Vejrostník.
Celý redakční tým ze sebe vydal to nejlepší a nyní je konečně hotovo. 
Na co se můžete těšit? Pobavíte se nad vtipným komiksem o Bohu.
Dostanete odpověď na otázku, která Vás tak všechny tížila, ale báli jste se
zeptat. Pokud dáváte přednost rozhovorům, zastavte se na slovíčko s tajnou
osobností naší školy. Hektický předvánoční čas si můžete zpříjemnit
závěrečným článkem, jak trávíme Vánoce.

                                                                        Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2023
                                                                                                            
                                                                                                                 Daniel Vaněk 9.C
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Nedávno se vyskytla otázka, nad kterou se musel zamyslet i pan ředitel. Kdo
může, nebo nemůže jíst ve školní jídelně a kde jinde si můžu oběd sníst?
V jídelně se stala kuriozní situace. Žák si s kamarády sedl do poloprázdné
jídelny s tím, že jeho kamarádi měli zaplacený oběd, ale on si přinesl vlastní
jídlo z domu. Dohlížející dozor v jídelně si tohoto žáka všiml    a vyzval ho k
odchodu. Žák uposlechl a dal se na odchod. Pořád mu zbývalo ještě nějaké
jídlo na dojedení, ale nevěděl, kde si ho může sníst. Do školní knihovny jít
nechtěl, protože to některým vyučujícím vadí. Venku obědvat také nechtěl,
protože už byla zima. 
Proč si nemůžu oběd z domova sníst ve školní jídelně? A kde si tedy svoje
jídlo sníst můžu?
O odpověď jsme požádali pana ředitele: „Rozhodli jsme se tak kvůli několika
důvodům. Je to například hygiena, nedostačující kapacita jídelny, dozory na
určitý počet žáků atd. Pokud mají žáci svoje jídlo, mohou si ho sníst ve třídě,
stejně jako svačinu, nebo v případě volné hodiny třeba  v knihovně.“

Pokud tedy nebudete mít zaplacený oběd ve školní jídelně, ale donesete si 
 v krabičce oblíbený maminčin kuřecí řízek s bramborem, vydejte se rovnou
do školní knihovny. 

 Ve školní jídelně se nesmí jíst?!

Tomáš Adam 9.C
Daniel Vaněk 9.C
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V prvním čísle jsme pro Vás připravily exkluzivní rozhovor s „Jamesem
Bondem“ naší školy.

V první otázce jsme se ho zeptaly, jestli na něj doma čeká nějaký mazlíček   
 a jestli má to štěstí mít sourozence. Ano a ano. Prozradil nám, že má psa
jménem Bil a stejně jako většina lidí má také sourozence - a to mladší
sestru.

V další otázce nás zajímalo, jestli, i přestože je to James Bond, má z něčeho
strach. Jeho odpověď nás přímo zahřála u srdce. Odpověděl totiž, že se bojí
nejen o svou rodinu a svoje děti, ale i o všechny studenty a učitele na naší
škole. 

Ve třetí otázce jsme se ho ptaly na zlozvyky. Prozradil nám, že nemá              
 v podstatě žádný zlozvyk. Jediné, co mu na něm v poslední době vadí, je
nedostatek času na sport a mlsání.

Když už mluvíme o mlsání, zjistily jsme si, co má rád. A velice nečekaně
odpověděl, že rád pije Coca-Colu a má rád čokoládu.

A protože čtete školní časopis, zeptaly jsme se ho i na to, jaké dostával
známky ve škole. ,,Tak na základní škole to bylo ještě dobré. Tam jsem tak
nějak zvládal vyznamenání, až možná na nějaké výjimky. Takže to byly tak
jedničky a dvojky. No a potom na střední škole, to jsem chodil na střední
průmyslovku, tak tam to bylo trošku horší, protože tam bylo víc odborných
předmětů, které mi úplně moc nešly, takže to nebylo úplně něco, v čem
bych asi úplně vynikal."

V další otázce, týkající se školy, nás zajímalo, jaký byl jeho nejoblíbenější       
 a nejméně oblíbený předmět. Nejvíc ho bavil tělocvik, nerad chodil asi do
chemie.

Na slovíčko?
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A jestli Vás zajímá, jaká byla jeho největší chyba, kterou kdy udělal, dávejte
pozor. Jediné, co by prý možná v životě změnil, je, že by šel na jinou vysokou
školu s více obory. Chyby nebere úplně jako chyby, ale spíše jako poučení
pro příště. Jeho životním snem není bohatství. A i když to zní jako klišé, přeje
si, aby dělal práci, která ho baví a pracoval s lidmi, se kterými si rozumí. 

A protože budou Vánoce, zajímalo nás, které filmy rád sleduje v televizi.
Tentokrát nás jeho odpověď nepřekvapila. Podobnou odpověď bychom totiž
slyšely od spousty z Vás – Sám doma. No a jestli máte raději české filmy, i pro
Vás tu máme jeho odpověď. Jeho nejoblíbenější český film se jmenuje         
 S čerty nejsou žerty.

Poslední odpovědí se s Vámi loučíme a doufáme, že se Vám rozhovor líbil.

                                               Vaše Q. (Klára Šmerková 8.B, Veronika Žytarová 8.B)
 
                                                                     (Pravé jméno Jamese Bonda odhalíme v příštím čísle.)

Dne 25. listopadu se na škole konal
pyžamový den. V tento den si všichni mohli
obléct pyžamo nebo župan a strávit tak celý
den. 

Učíme se... Bavíme se... Pyžamový den

 Prosinec 2022

Foto   
p. uč. Zedníková

Nikol Hanáková 6.D, Michell Lagronová 4.D, Tomáš Adam 9.C
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Hlášky nejen ze školních lavic

Linda Havadejová 8.B
Veronika Žytarová 8.B

 Prosinec 2022
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Nastal předvánoční čas a nás zajímalo, jako snad
všechny generace studentů před námi, jak vyučující
tráví Vánoce. Oslovili jsme několik z nich a na tuto
otázku jsme se zeptali.

Paní učitelka Tešnarová tráví Vánoce celkem tradičně.
Chodí dokonce i na mši. Tyto Vánoce bude mít
stromeček z knih a dalších předmětů.

Paní asistentka Charousová celý Štědrý den tráví
velice tradičně. Už od rána dodržuje půst
a zásadně odmítá plastový stromek. Mimo jiné slaví
svátek, protože se jmenuje křestním jménem Eva.

Paní učitelka Hanzíková zařizuje Vánoce pro celou
svoji rodinu. Stromeček má plastový, neboť je jí
stromečků líto. Jmelí má ale živé.

Jak trávíte Vánoce?

 Prosinec 2022

Pan učitel Doležel slaví Vánoce se svojí maminkou, synem a přítelkyní.
Potom většinou chodí na výšlap na Babí lom. A protože miluje vůni smrku,
doma má živý strom přímo ze své zahrady.

Paní učitelka Kozáková tráví Vánoce se svojí rodinou. Poté si s koněm vyrazí
na prázdniny a užije si zimy. Stromek si vždy kupuje velice brzy, aby si ho
pořádně užila. 

Paní učitelka Bencová bude trávit Štědrý den u svých rodičů a potom
pojede k příbuzným. Stromek má živý. Dříve zpívala i koledy, ale od této
tradice už upustila.

Pan učitel Ščerbík tráví Vánoce na horách, pokud to rodina a finance dovolí.
Pokud ne, Vánoce tráví doma. Stromek míval plastový, ale nyní dává
přednost živému. Dodržuje klasické vánoční tradice.
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Paní učitelka Ulrychová většinou jezdí do Beskyd. Štědrý den ale tráví           
 v Brně. Jednou si zkusila ozdobit stromeček plastový, ale nyní má stromek
živý, především kvůli vůni. Plastový darovala škole.

Paní učitelka Čeledová navštíví rodinu ve Znojmě, kde se zdrží několik dní.
Zbytek vánočního volna stráví v Brně se svojí rodinou. Stromeček má
plastový, ale větvičky živé. Také krájí jablíčko.

Tomáš Adam 9.C
Daniel Vaněk 9.C

Všem přejeme veselé Vánoce a šťastný nový rok!
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Inzertní koutek "Clash Of Clans"
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