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Úvod
Po dvouměsíčním šílenství týkajícím se uzavírání známek na konci
pololetí, prezidentských voleb a olympijských her (a v mém případě taky
lyžáku, který byl přesně tak nepřekonatelně úžasný, jak jsem čekala), je
tu konečně opět Oktavián (a sníh! Jupí!).
Jak s oblibou říká p. p. Tabášek, nebudeme to dále rozmazávat.
Pohodlně se usaďte, zalistujte stránkami, přečtěte si nějaký ten článek,
zasmějte se nad perlyčkami a zachovejte chladnou hlavu. Však ono na tu
přestávku už brzy zazvoní.
Yoli
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Aktuality ze školy
Aréna
Leden je za námi, vysvědčení rozdáno a než se další pololetí rozjede jako
rychlík, naskýtá se prostor pro malé zastavení a zavzpomínání na jeden
velký předvánoční zážitek.
Byl 11. prosinec, chladný a sychravý den, a i přes mé lehké rozvibrování
jsem z postele vyskočil jako rybička s úsměvem na rtu. Proč ten úsměv?
No protože jsem nemusel do školy!  A proč jsem nemusel do školy?
Protože jsem jel do divadla, kde se konalo zápolení v „krásných slovech“
. Přesněji řečeno jsem měl namířeno na finále mezigymnaziální
recitační soutěže Aréna plná krásných slov.
Adrenalin mě nakopával, a proto jsem na místě srazu před Komorní
scénou stepoval už půl hodiny před domluveným časem. Ostatní
recitátoři a členové poroty se pomalu trousili a i přes zdánlivý klid všech
přítomných bylo cítit, že atmosféra v předsálí pomalu, ale jistě houstne.
(Tedy alespoň mé nervy slušně houstly .) Po tzv. prezenčce jsme se
přesunuli do sálu, který svým vzezřením připomíná gladiátorskou arénu
a zápas recitačních gladiátorů mohl začít. Po vřelém a humorně pojatém
zahájení následovala nekonečně dlouhá kulturní vložka kytaristy (moje
nervy! ), načež byli soutěžící rozděleni podle kategorií na prózu a
poezii. Pak to přišlo. Vše ztichlo, tajemná nálada zahalila sál a jedna z
členek poroty začala postupně zvát jednotlivé soutěžící, aby předvedli
své recitační umění. Tréma u všech přítomných viditelně gradovala a čím
více básní bylo předneseno, tím menší dušička ve mně byla . Konečně
jsem uslyšel své jméno a nastal osudový okamžik. Nastoupil jsem na
jeviště, ostře se do mě zapíchlo světlo reflektoru, všechno utichlo a já
spustil svou báseň. Recitoval jsem „o dušu“, snažil jsem se a dával jsem
do toho opravdu všechno. Tedy skoro všechno, když opomenu ty 2 sloky,
které jsem publiku nechtěně zamlčel. To, co mě totiž potkalo, nebylo
okno. Byla to úplná vitrína! :D No a jak to celé dopadlo? I přes tento
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„zanedbatelný“ přešlap  (snad si toho nikdo nevšimnul!) jsem z Arény
odcházel se stříbrnou medailí na hrudi . A to nehovořím o další naší
spolužačce gvozďačce, která se může pyšnit zlatem. 
Už teď se těším na příští rok!
Kroudr

Knihy ve filmu
Dne 9. 2. 2018 se naše třída prima B vydala na exkurzi do knihovny ve
Výškovicích. Sraz byl domluven na 8:15 před školní jídelnou, ale pokud
bydlíme poblíž knihovny, mohli jsme počkat v 8:40 před knihovnou.
Malou chvíli při čekání na program jsme strávili sezením nebo
prohlížením nejrůznějších knih. Exkurze byla věnována knihám ve filmu.
Představeny byly knihy jako Percy Jackson, Harry Potter, Alenka v říši
divů, Eragon, Karlík a továrna na čokoládu a spousty dalších. Ne všechny
knihy patřily mezi fantasy, jako například Kytice. Viděli jsme i zfilmované
verze těchto knih. Až na to, že Percy Jackson neměl 12 let jako v knize,
ale 14 let, což zase tak nevadí, se filmy lišily v malých drobnostech.
Viděla jsem spoustu zajímavých filmů a knih, ale asi nejvíce mě zaujaly
tyto: Percy Jackson, Alenka v říši divů, Harry Potter a Eragon.
Všem se exkurze líbila a já už se těším na další.
Eliška

Kultura
Rozhovor: Dan Černý
„Kdo je to Dan Černý?“ ptáte se. Ve zkratce: Milovník dobrého piva a
komiksů, zavilý nepřítel Pendolina a snobských intelektuálů. Kreslíř, autor
komiksů, spisovatel, muzikant, filmař a animátor, ale především fajn
týpek, co se uvolil odpovědět mi na pár všetečných dotazů.
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Dane, začneme otázkou, kterou jsi asi čekal: Myslíš si, že komiks může
být plnohodnotné umělecké (či literární) dílo?
Určitě jo. Je to prostě jiná forma, jako je třeba film nebo knížka.
Plnohodnotná umělecká tvorba. Je to forma umění, kterou se lidé
vyjadřují už od pradávna (viz například jeskynní malby – poznámka
redakce).
Jaké to je živit se kreslením komiksů?
(Smích.) No…ale jo, docela dobrý. Samozřejmě že někdy se má člověk líp,
někdy hůř, ale super na tom je, že vlastně nemám žádného šéfa, a taky
je fajn, že po člověku něco zůstává, protože když jsem dělal moderátora
v rádiu a pak jsem po roce a půl odešel, tak jsem najednou zjistil, že tam
po mně nezůstalo vůbec nic, ale komiksy, které jsem nakreslil, ty
zůstávají.
Kdy ses rozhodl, že by ses takhle chtěl živit? Byl to tvůj dětský sen?
To ne! Já jsem chtěl být filmovým režisérem, ale komiks mě bavil, a
z filmů, které jsem plánoval udělat, nakonec vznikly moje první komiksy.
A kdy jsem se tím začal živit…no, byl jsem chvíli na pracáku, měl jsem čas
kreslit, tak jsem napsal do různých redakcí časopisů, no a vyšlo mi to.
Co bys poradil někomu, kdo se chce komiksu také naplno věnovat?
Důležité je, aby se nevzdával a
taky aby se odvážil ptát se
redakcí. Protože začínající autoři
si často nevěří, říkají si: „Přece
to nemůžu poslat JIM!“ A
přitom jsou to úplně normální
lidi. Navíc za zkoušku nic nedáš.
Takže nevzdávat se, posílat,
kam se dá, a vytrvat, protože
než se vám povede prorazit,
chvíli to potrvá. Taky se nebát
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sbírat kontakty a poptat se jiných autorů (třeba na nějakém conu), jestli
by nevěděli o nějaký práci, protože tak to chodí.
Jak probíhá tvůj „tvůrčí proces“?
No, tak nejdřív si řeknu, o čem to bude, vymyslím nástin příběhu, pak si
zajdu do hospody na pivo a tam nakreslím storyboard (sada rámečků
s hrubými skicami, kresleno tužkou, jakýsi „podklad“ pro komiks –
poznámka redakce) a podle toho nakreslím ten komiks. Kreslím většinou
na papír A3, obtahuju fixou a vybarvuju v počítači. Jednoduchej proces.
Máš nějaký komiks, na který by ses ohlížel jako „Hm, to se mi ale
povedlo“ nebo „To mě bavilo vymýšlet?“
Jelita, některé epizody Tryskošneka (některé naopak nesnáším), taky
Fanouše, Matracmana a Tritonky. Vlastně skoro všechny. Jasně, jsou
komiksy, který se mi třeba nepovedly, nebo jednotlivý epizody byly blbý,
ale obecně…
Nemůžu odolat: Zkusil bys říct něco HEZKÉHO o Pendolinu?
Hezkého?! (Smích). To že je jich jen šest nebo kolik? Taky má wifinu, ale
blbou, horší než normální osobáky, kde ji mají. Jinak se na něj dobře
nadává.
Co chystáš do tohoto roku? Nalákáš nás na nějaké novinky?
To rozhodně nalákám! V Pevnosti (časopis o sci-fi/fantasy/hororu) mi
začal vycházet nový seriál Magion, ten má celkem dobrý ohlasy, a do půl
roku by mi měly vyjít sebrané všechny krátké příběhy Fanouše (o
geniálním klukovi, co bojuje s nadpřirozenem a hláskuje jak dlaždič –
poznámka redakce), souhrnně v jedné velké, obsáhlé knize pod
vydavatelstvím CREW a některé u nás dokonce ani nevyšly (vyšly třeba
jen na Slovensku). Na to se těšte!
A nakonec… vzkázal bys něco studentům naší školy?
Ať kreslej, čtou a nejezdí Pendolinem.
Petr
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Co o víkendu?
Přece na lyže!
Speciálně pro vás všechny, kteří nevyrážejí pravidelně směr Alpy,
protože u nás jim všechny sjezdovky připadají malé, jsme vytipovali pár
ski areálů, kde si můžete zalyžovat i tehdy, pokud na to máte jen jedno
odpoledne nebo víkend.
Zaručeně nejblíž je malý ski areál Skalka, kde kromě malého
zasněžovaného svahu s pomou udržují i ledovou plochu. Na hokejový
zápas s kamarády nebo pár piruet stačí a navíc je to venku! Bonusem je
velká restaurace hned u sjezdovky. Otevřeno mají celý týden od 9: 00 do
21:00 a navíc od pátku do neděle jezdí pravidelně autobus od areálu na
zastávku Vřesinská. Takže ideální pro ty, kteří ještě nemají řidičák a jezdit
s rodiči je už nebaví.
Další ski areál, který je dosažitelný pro všechny, je o něco větší ski areál
Vaňkův kopec. Nachází se mezi Ostravou a Opavou a nejpohodlnější je
tam dojet autem. Z Ostravy-Poruby jste v areálu za 10 min. Kopec a svah
jsou už větší než na Skalce. Podle mě v restauraci někdy nápor nezvládají
dost rychle, ale bonusem je, že čaj prodávají v dost velkém kelímku ,
tak tu frontu pak nemusíte stát tolikrát .
O něco vzdálenější je Hei Park v Tošovicích. Tam už se bez dopravy
autem neobejdete. Areál je rozlohou o dost větší než dva předchozí.
Kopec je ale pozvolnější, a tak je celý areál vhodný spíše pro menší děti
nebo pro začátečníky, kteří se na lyžích teprve učí. Bonusem jsou krátké
čekací doby na vlek a báječná hovězí polévka v restauraci. Navíc pro
milovníky akvárií tu mají velikánské mořské akvárium s hvězdicemi a
korály. Mně se tento areál víc líbí v létě, kdy je funkční bobová dráha a
další atrakce.
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Opět trochu víc dál od Ostravy můžete dojet do Palkovic, kde je menší
svah, ale celkem s větším převýšením. Takže krátká rychlá jízda.
Občerstvení za mě nic moc. Celkově tento svah je za mě řešením, když to
máte blízko, při cestě nebo si chcete jen chvilku zalyžovat.
Ski areál Malenovice svou vzdáleností od Ostravy bych už doporučil spíše
na víkendové výlety. Nově tu postavili hotel a restauraci přímo pod
sjezdovkou. Na svahu jsou dva vleky, tak si můžete vybrat obtížnost a
užít si fajn lyžovačku. Jen mi přišly jízdy dražší oproti jiným areálům.
Mým nejoblíbenějším ski areálem, kam už jezdím pravidelně, je Bílá.
Tento ski areál je už opravdu jen na víkendové lyžování. Cesta z Ostravy
sem trvá autem cca 45 minut. Dva svahy – jižní a severní – umožňují
lyžařům vybrat si nejen velikost a sklon trasy, ale také typ vleku. Od
pomy, přes kotvu až po čtyřmístnou sedačkovou lanovku. Občerstvení tu
zajišťují bufety u obou svahů a restaurace hotelu Bauer, který stojí přímo
pod jižním svahem. V bufetech se čeká fakt dlouho, ale dělají dobrou
pizzu. Areál pořádá pravidelně mnoho závodů a předváděcích akcí. Letos
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tu byl Olympijský festival, kde jste si mohli zkusit mnoho zajímavých
disciplín a zúčastnit se závodů.

Snad jsem vás trochu přesvědčil, že vyrazit na lyže se dá i v Ostravě nebo
kousek dál. Je potřeba si ještě užít sníh letošní zimy.
Matěj

Noragami
Ahojky, otakus, jelikož jsem zjistila, že na naší škole je hodně otaku girls
and boys, rozhodla jsem se založit něco jako rubriku, kde kdokoliv může
přidat své recenze, tipy a triky o anime, mangách či hrách. (Žádné hentai,
onegai!)
Autor: Adachitoka
Rok vydání: 2014
Počet epizod: Noragami – 12, Noragami Aragoto - 12
Ranking: 10/10
Moje asi nejoblíbenější anime je Noragami.
Abych objasnila děj…
Jedna weird holčina jménem Hiyori zachrání
jednoho klučinu před jedoucím autobusem.
Hiyori se probere na druhé straně
chodníku, akorát jí něco chybí… její tělo.
Pak upadne do bezvědomí a vzbudí se
až v nemocnici, kde ji zkontroluje lékař
– její taťka – a ona si myslí, že se jí
všechno zdálo. Její stav se zdá
v pořádku, a tak až všichni odejdou,
spokojeně usne. Jakmile se vzbudí,
divné hlasy, resp. nářek ostatních
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uslyší

pacientů. Najednou se pod její peřinou objeví černovlasý a modrooký
kluk, ten, kterého předtím zachránila, a představí se jako bůh Yato.
Poté, co Yato odejde, Hiyori opět usne. Když pak šla Hiyori, již zdravá, se
svými kamarádkami po ulici, uviděla plakát hledané kočky, stejný, na
který se dívaly chvilku před její nehodou, a ona se rozpomene na to, jak
onen černovlasý klučina právě tuto kočku hledal. Tak si řekne, že když
najde kočku, tak najde určitě i Yata. Sice najde oba, ale zrovna ve chvíli,
kdy Yato bojuje s ayakashim, což je stvoření, které se živí lidským
trápením a které musí bohové zabíjet. Hiyori opět zachrání Yata, a když
je po všem, Yato jí vysvětlí, že její duše vypadává z těla. Tak ho Hiyori
poprosí, aby jí pomohl vyřešit tento problém a ona se mohla vrátit zpět
do normálního života. A takto se jejich vlákna osudu neoddělitelně
propletou.
Pak se k nim přidá Yukine, Yatova regálie, zbraň, kterou bozi zabíjejí
ayakashi. Postupně se pak děj rozvíjí, ale nebudu spoilerovat.
Abych řekla pravdu, tohle anime je naprosto boží, má deep stránky
postav, originální příběh a hoooodně shipů a fanfikcí. Mangu jsem ještě
nečetla, ale už se na ni těším. Rozhodně doporučuji, nebudete litovat.
Taky se mi líbí, že v něm nejsou dané přesné páry, takže si autor nechává
relativně volnou cestu pro pokračování. Zase uznávám, že pro vás, které
baví krvavé anime, to možná nebude to pravé ořechové, ale pokud máte
rádi anime o přátelství a vztazích, tak se rozhodně nudit nebudete.
Dávám 5 z pěti hvězdiček, 10 z desíti bodů a budu se na vás těšit u
dalšího článku, mého či vašeho.
Michi
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Názor
Žebříček – 10 nejzábavnějších „klasických“ knih
Když jsem začal psát tento článek, můj cíl byl jasný: dokázat (hlavně
sobě), že i mezi povinnou četbou a „vysokou“ literaturou se ukrývají
zábavné a dobré knížky, které vám něco předají, aniž by vám při četbě
hrozilo zkratování mozku či (častěji) unudění až k stavu klinické smrti.
Enjoy 
Poznámka 1: Tento žebříček je čistě MŮJ NÁZOR!!!
Poznámka 2: Díla označená * se nalézají v našem školním sezamu
povinné maturitní četby.
Saturnin – Zdeněk Jirotka
Humoristický román z půlky minulého století o jednom podivném
sluhovi a jeho ještě podivnějších pánech. Trochu jako anglická komedie
v českém prostředí…pokud máte rádi anglický suchý humor a nevadí
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vám pomalý děj, dejte téhle knize šanci (VAROVÁNÍ: Může způsobit
trvalý odpor vůči příslovím, tzv. Nemoc tety Kateřiny).
Umění války – Sun-C´
Zdaleka nejstarší kniha tohoto seznamu…I po téměř 2500 letech jsou
děsivě aktuální rady, které vám, jakožto vojevůdci, autor uděluje, a s
trochou čtení mezi řádky se dají použít i v běžném životě.
*Pes Baskervillský – A. C. Doyle
Jeden z nejlepších příběhů slavného Sherlocka Holmese. Klasická
anglická detektivka ve stylu „kdo jen zabil toho lorda?“ navíc se špetkou
mystéria (má se za to, že oběť zabil pekelný pes). Potěší hlavně fanoušky
detektivek.
451 stupňů Fahrenheita – Ray Bradbury
Antiutopie děsivá jako žádná jiná. Cenzura, kontrola informací a jeden
požárník, který se zaplete do něčeho, do čeho neměl. Je to poetická
kniha o totalitě, lidech a lásce ke knihám.
*1984 – George Orwell
Dost možná první kniha žánru antiutopie/dystopie. V nepříliš
optimistické vizi budoucnosti jsou všechny informace cenzurovány
Velkým bratrem (ano, odtud pochází ono slavné velký bratr tě sleduje).
Takhle nějak si představuji, že to bylo „za komančů“. Dobře napsaná
filozofická sonda do zcela totalitní společnosti. Nadčasová a stále
aktuální.
Pí a jeho život – Yann Martel
Hravý román o náboženství a o tom, jak se díváme na svět, je také
zároveň o vztahu jednoho kluka a jednoho tygra na záchranném voru
uprostřed oceánu.
*Jáma a kyvadlo a jiné povídky – E. A. Poe
Temné příběhy o lidském utrpení a šílenství. Pokud se dokážete vžít do
role obětí, budete se opravdu bát.
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*Jméno růže – Umberto Eco
Tohle rozhodně není pro každého – za spoustou obsáhlých popisů a
latinských citátů se však schovává dobrá historická detektivka z kláštera
ve 14. století, se spoustou informací z tehdejší teologie a filozofie.
*Kladivo na čarodějnice – Václav Kaplický
Vážný historický román z prostředí čarodějnického procesu ve městě
Šumperk. Uvěřitelně ukazuje, jak takové procesy vypadaly – a není to nic
pro slabé povahy!
*Havran – E. A. Poe
A zase Poe, tentokrát jeho nejznámější báseň. Temná, melancholická a
zvučná…Tedy v originále, překlad textu ubírá jisté kouzlo, ale pořád má
jednu, maturanty oceňovanou výhodu. (Je krátká!)
Petr

Z různých barelů
Problémy lidí s brýlemi
Pokud máte to štěstí, že máte zrak jako ostříž (nebo klidně i jako
normální člověk), asi si ani nedovedete představit, že by nošení brýlí
mohlo znamenat jakýkoli větší problém, než ten jeden nepodstatný, tedy
že bez nich toho moc nevidíte. Pravda je však taková, že se špatnýma
očima se toho pojí daleko, daleko víc (pokud ovšem nejste ochotni
utrácet za čočky). Rozhodla jsem se proto trochu vám tento svět přiblížit
v několika ne úplně příjemných, zato však velmi častých situacích.
Situace 1: Ráno, ještě za tmy, se neochotně vyhrabete z postele
s vidinou školy před očima. Rukou zašátráte po stolku vedle postele a
čekáte, že nahmatáte brýle, ale… nic. Vstanete, došouráte se ke stolu,
brýle jsou však fuč. Hystericky začnete zčásti poslepu prohledávat celý
dům, marně se snažíte vzpomenout si, kde jste je sakra nechali, a víte, že
jste v háji. Protože i Nemo se hledá líp než brýle bez brýlí.
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Situace 2: Je zima. Stojíte na zastávce, klepete se a celí šťastní
přistupujete k tramvaji, která zrovna přijela. Jenže ve chvíli, kdy
nastoupíte a dveře se zavřou, najednou nevidíte nic, protože díky teplu
uvnitř vozu se celá skla kompletně zamlžila a odmítají se zase odmlžit.
Situace 3: Blíží se hodina tělocviku a vy stojíte před těžkým rozhodnutím.
Cvičit s brýlemi, nebo bez nich? Jednodušší by možná bylo rozhodnout
se, které z těch dvou idiotských očí si necháte vypíchnout. Když totiž
budete cvičit s brýlemi, zpotíte se a furt vám budou sjíždět. Když bez
nich, neuvidíte ten míč, co vám právě míří do obličeje.
Situace 4: Rozhodli jste se cvičit s brýlemi, nyní si je přidržujete na
mokrém nose a proklínáte se. Najednou se otáčíte. Míč toužící setkat se
s vaší hlavou sice vidíte až moc dobře, ale zastavit ho nestihnete. Něco
křupne – a vy se modlíte, aby to byl váš nos a ne ty brýle.
Situace 5: Učitelkám je úplně jedno, že když brýle máte, tak na tu tabuli
vidíte. Automaticky se ocitáte v kategorii „nevidící“ a musíte si sednout
dopředu, a opustit tedy svůj tahák pečlivě přichystaný v zadní lavici.
Situace 6: Nějakou náhodou jste si brýle zapomněli. Nyní zdravíte na
ulici cizí lidi, o kterých jste si mysleli, že jsou to vaši známí, nevidíte vaše
skutečné známé, kteří na vás z opačné strany cesty mávají, a jste rádi, že
jste trefili domů.
Situace 7: Popáté tento den vytahujete z tašky mikrovlákno a
nedovedete pochopit, jak je možné, že jsou ty brýle už po pěti minutách
zase celé zapatlané. Když mikrovlákno nemáte a triko skvrny jen
rozmazává, vidíte pak celý den všude bílé fleky.
Situace 8: Sedíte u očního, vytahujete peněženku a už zase ji odlehčujete
o spoustu peněz za vyšší dioptrie.
Yoli
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Lednový svět: Jedno velké a divné místo
Milí čtenáři, zajisté jste si všimli, že se toho za měsíc leden událo hodně.
Rád bych zde s vámi probral několik zajímavých událostí a celkově nějak
zhodnotil ten náš uplynulý měsíc. Hezky se posaďte do svých školních
lavic (pokud je to vůbec možné) a připravte si něco k snědku. Tohle bude
nářez!
Hned první věc, které si mnozí z vás zabývající se internetem všimli, že
tam občas narazíte na různé zajímavé, nebezpečné, ale především
hloupé lidi. Jedním z těchto lidí je „YouTuber“ Logan Paul, který se vydal
v jednom ze svých tradičních vlogů (pozn. redaktora: video blog, ale tak
kdo by to v dnešní době neznal) vyrazil do tzv. lesa sebevrahů
v Japonsku, kde dokázal natočit i jednu oběšenou osobu. Na tom by
samozřejmě nebylo nic tak překvapujícího, kdyby to nevydal na svůj
kanál a přitom nechytal záchvaty smíchu. BUM! A virální video je na
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světě. Logan samozřejmě za tohle sklidil řadu nenávistných komentářů a
video smazal, ovšem dokázal se tak postarat o největší trapas měsíce
ledna a také se stalo součástí mnoha vtipných obrázků internetu.
Krom tohoto tématu se také na internetu objevily dvě dost pobuřující
věci. Jednou z nich byla reklama od H&M spolu s jejich novou řadou
oblečení. Jo, já vím, určitě si nyní říkáte: „A co je na reklamě na oblečení
tak pobuřujícího?!“ Na reklamě se nacházel malý černoch s mikinou
„Coolest monkey in the jungle“. Stále nic? Dobrá, dejte si dvě a dvě
dohromady a pak se mi ozvěte.
Druhým trendem, který zde byl, byla jistá challenge (pozn. redaktora:
výzva), která spočívala v tom, kdo dokáže sníst kapsli pracího prášku.
Nevěřil bych, že o takové hlouposti, co vše jsou lidi schopni udělat,
někdy bude článek v našem školním časopise, avšak lidé jsou zvláštní.
Kdo by také dokázal sníst něco, co na vás může zanechat trvalé
následky?
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Abychom nezůstávali jenom v zahraničí, přesuneme se i do naší krásné
rodné země, kde se nedávno konaly prezidentské volby. Výběr nebyl tak
špatný, proto doufám, že jste šli volit a podpořit naši zemi (aspoň ve
studentských volbách, pokud jste mohli). I zde se objevilo pár vtipných
momentů, ale myslím, že tohle není nějaký politický deník, takže to stačí
a doufám, že jste si alespoň něco odnesli ze začátku dalšího slibného
roku a nebudete opakovat to, co daní lidé zde. Tak hodně štěstí, protože
písemka z fyziky se sama nenapíše, i když bychom si to přáli.
Marcus

ODHALENO!
3. díl
Rodiče
Odhalili jsme: V řeči rodičů slouží množné číslo vždy a pouze k jinému
vyjádření čísla jednotného.
Objasnění: „V kuchyni je nadrobeno. Musíme to povysávat.“ „Poličky
jsou zase celé zaprášené. Musíme je utřít!“ „Měli bychom uklidit
v pokoji, je tam hrozný nepořádek.“ Tyto věty jsou vám zcela jistě dobře
známé. Pocházejí samozřejmě z úst našich drahých rodičů. Nejspíše vám
také neuniklo množné číslo, které s oblibou používají: „my musíme“.
Nenechte se však zmást. V tajemné řeči zákonných zástupců to totiž
znamená jediné: „TY MUSÍŠ“. Nedošlo vám to? Váš problém. Všechna ta
práce už měla být dávno udělaná! Proč to tedy není hotové?
Pokud chcete se svými milovanými opatrovníky zůstat zadobře, měli
byste honem rychle popadnout hadr, vysavač a všechen nepořádek a
vykonat všechno, o čem se rodiče třeba jen náznakem zmínili. A jako
úrok za vaši nechápavost, že „my“ je vlastně „ty“, ještě navrch přidejte
umytí nádobí, vyžehlení hromady prádla a vytření koupelny. Splnili jste?
Gratulujeme. Právě jste prošli jedním z mnoha nesplnitelných
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rodičovských testů. Je dokonce možné, že vás rodiče přestali považovat
za „zcela neschopné“ a povýšili jste na úroveň „průměrně neschopní“.

Perlyčky
Kvinta A
Studentka je zkoušena z fyziky:
P. p. Říman: „Když těleso vyhodím do vzduchu, tak… “
Studentka: „Tak… poletí nahoru?“
P. p. Říman: „… a vyletí až do vesmíru? Tý jo!“
P. p. Dudová: „Dane, vy jste mi slíbil, že tam nebudete dělat něco, co se
tam dělat nemá, a vy právě teď něco děláte a to, co děláte, se dělat
nemá.“
P. p. Kavalová a její prorocká perlyčka: „Mluvte nahlas, nebo vám
nebudu rozumět, pak něco plácnu a zase skončím v Oktaviánu… ******,
položte tu tužku! “
P. p. Dudová: „Proč dýcháme?“
Studentka: „Abychom neumřeli.“
P. p. Dudová: „Ale to jsou kecy. O tom to vůbec není.“
Student: „Zkusíme to?“
P. p. Dudová: „Na Báňské studenti geologii docela často studují.“
P. p. Dudová: „Můžeme se kouknout, co je podstatem fotosyntézy.“
P. p. Gajdová: „Udály se události.“
P. p. Kavalová: „Vyberte si nějakou osobnost a řekněte za ni, co o
víkendu dělala.“
Student: „A musí být skutečná?“
P. p. Kavalová: „Ne.“
Student: „I were in my pineapple under the sea.“
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V hodině angličtiny, p. p. Kavalová se ptá, co studenti dělali o víkendu.
Studentka: „I’m ill.“
P. p. Kavalová: „I’m?“
Studentka: „I’m ill yesterday.“
Žáci končí tělocvik a mají naposled nastoupit do řady, když najednou
jeden začne vycházet ze dveří.
P. p. Surma: „Kampak to jdete? Ještě jsme neskončili.“
Student: „No aha… Já jenom… větral.“
Z protokolu studenta z laboratorních cvičení z chemie: „Naučili jsme se
otvírat šuplík s filtračním papírem.“
P. p. Kahánková: „První kružnice má poloměr 5 cm, druhá je menší a má
jaký poloměr?“
Student: „9 cm.“
P. p. Dudová s písemkami v ruce: „Dana vždycky nechávám až na konec,
protože takový hnus se mi moc nechce opravovat.“
P. p. Dudová: Zkuste chvíli přemýšlet, co všechno zkoumá fyziologie
rostlin…. Tak co jste vymysleli?“
Student: „Vzájemné vztahy.“
Student: „Rostlina taky vylučuje vodu?“
P. p. Dudová: „Ano.“
Student: „A kam to teče, ta voda?“
P. p. Hrušková: „Co jsou kryogenní pochody?“
Studentka: „To pochodují kry.“
P. p. Hrušková: „Co víte o jeskyních?“
Studentka: „Je tam tma a zima.“
Student: „Když jsi tam ve správném období, tak ne.“
Studentka: „Pořád je tam větší zima než venku.“
Studentka 2: „Ale menší než tady.“
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P. p. Dudová: „Co ovlivňuje příjem vody u rostlin?“
Student: „Tak třeba živočich. Třeba když nějaký lenochod ožere ty listy,
tak ta kytka už listy nemá.“
P. p. Kavalová: „Could you think of any famous people?“
Studentka potichu: „Leonardo DiCaprio.“
P. p. Kavalová: „Lena who?“
P. p. Hrušková: „Kam se vlévá Sázava?“
Studentka: „Nevím.“
P. p. Hrušková: „Do Vltavy. Lužnice?“
Studentka: „Nevím.“
P. p. Hrušková: „Taky do Vltavy. Jizera?“
Studentka: „Do Vltavy, to už vím!“
P. p. Hrušková: „Do Labe.“

Zatvírák:
Zvěsti o konci světa aneb Volbami to
teprve začíná
Kdybych se byla bývala povedla mým drahým rodičům dříve, byla bych
bývala mohla vhodit do volební urny svůj první lístek a dát najevo, že mi
osud této země není lhostejný. Jenomže ty velevážené pohlavní buňky
pořád ne a ne splynout, datem mého narození je až osmý červen roku
dva tisíce a volby mi utekly o vlásek (délky přibližně pěti měsíců). Zůstaly
mi jen oči pro pláč a podmiňovací způsob minulý, nejlepší přítel filosofů
a patologických „výčitkářů“.
Celková volební účast (66,6 %) předčila veškerá očekávání analytiků a
podobných hlavounů. Od našich fyzikářů by si Češi vysloužili „hezčí“
trojku bez možnosti přezkoušení. Zda se jedná o hodnocení uspokojivé,
se objektivně říci nedá, každý máme jiné ambice. Důležité je, že díky
letošním volbám projevila spousta mladých lidí zčista jasna zájem o dění
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v politice. Ale dost už bylo řečí o volbách, přesuňme se k tématu
jinému… co třeba k volbám?
Ano, předchozí větu jsem si po sobě přečetla a zrak vás nešálí. Jedná se o
totiž o volbu, která život jedince ovlivní mnohem více než to, který
z kandidátů nakonec získal mandát a pobude si příštích pět let na hradě.
A tou je volba střední školy. Spousta páťáků a deváťáků (či jejich rodičů)
dumá nad tím, co se životem. Sehrají významnou roli v jejich
rozhodování dostupnost, reference od známých a hodinové dotace
jednotlivých předmětů, nebo spíše zážitky ze dnů otevřených dveří a
šeptanda o tom, jaké pochoutky nabízí místní bufet a jídelna?
My máme tohle naštěstí za sebou, jsme v suchu. Na nás už hrozba zvaná
jednotné přijímací zkoušky nemůže. Já osobně bych byla pro jejich
zrušení. Úlohy jsou mnohdy nejasně zadané, potrápí nejednoho
vysokoškolsky vzdělaného rodiče a ubíjí kreativitu žáků. Každá škola
navíc hledá přece jenom trochu jiný typ studentů. Můj strýc, který má na
starosti výchovné a kariérní poradenství, však zastává názor zcela opačný
a je v posledních letech svědkem toho, jak skvělým „strašákem“ mohou
standardizované testy být.
Když už jsem zmínila (pár řádků zpátky) tu jídelnu, také vám stále vrtá
hlavou, kde se stala chyba? Zredukovat dvě řady na jednu se mi jako
moc šťastná volba nezdá…
Poslední z voleb se týká tohoto vydání Oktaviánu. Číst, či spálit? Věřím,
že jste učinili správnou volbu. Každopádně, v obou případech ve vás
přetrvá hřejivý pocit. Co víc si přát?
Claris
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