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⏳ Historie zítřka

Říjen

1. říjen

Mezinárodní den seniorů
Mezinárodní den lékařů
Světový den vegetariánství
Mezinárodní den hudby
4. říjen

Mezinárodní den zvířat
5. říjen

Světový den učitelů
9. říjen

Světový den pošty
11. říjen

Mezinárodní den dívek
15. říjen

Světový den žen žijících na venkově
16. říjen

Světový den výživy
Mezinárodní den proti McDonald‘s
17. říjen

Světový den úrazů
20. říjen

Mezinárodní den kuchařů
Den stromů
24. říjen

Světový den pro rozvoj informací
31. říjen

Světový den spoření

Wikipedie | Zdroj
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Připravil/a: Martin Růžička

…

Speciální téma ✦

HALLOWEEN

chcidoameriky.cz | Zdroj
Připravil/a: Martin Růžička
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✦ Speciální téma

…

chcidoameriky.cz | Zdroj
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Připravil/a: Martin Růžička
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Speciální téma ✦

chcidoameriky.cz | Zdroj
Připravil/a: Martin Růžička
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🏫 U nás ve škole

…

Školní rok jsme zahájili v novém. Prostředí školy,
kde trávíme značnou část dne, zpestřily nové
dveře v učebnách. Jsou nejen pěkné, ale i
odhlučněné, což se při hlasitém projevu
některých studentů určitě hodí. Modernizací
prošla i učebna telekomunikační techniky, kde
se již mnozí z nás setkali s novými žákovskými
pracovišti.
Hned v září školu rozsvítily světlušky ze třídy IT2
a rozletěly se po táborských ulicích,
aby vybíraly peníze na pomoc
nevidomým.
Peněz se týkala i další
akce, a to exkurze
studentů čtvrtých
ročníků do České
národní banky
na výstavu Lidé
a peníze.

… | Zdroj
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Připravil/a: paní učitelka Mgr. Kolláriková

…

U nás ve škole 🏫

Ve škole se objevily nové tváře - studenti prvních
ročníků, kteří hned na začátku roku absolvovali
adaptační kurz Start. Bylo hezké počasí a všichni si
pobyt v táboře Růžená na Čertově hrbatině užili.
Škola stále hostí zahraniční návštěvu,
a to studenty a pedagogy
z Německa. Nejdříve nás
navštívili studenti
z Chemnitz a nyní
u nás pobývají
studenti z Kostnice.
Výborná příležitost
pro zdokonalování
znalostí německého
jazyka.
Ve škole máme mezi studenty i spoustu řidičů,
proto se určitě hodila preventivní akce Nehodou
to začíná, která připomněla pravidla bezpečné
jízdy.
Ani na kulturu jsme nezapomněli a viděli jsme už
dvě divadelní představení. Divadélko pro školy
přijelo opět k nám a za hrou Lékařem proti své vůli
jsme se vydali do Divadla Oskara Nedbala.

… | Zdroj
Připravil/a: paní učitelka Mgr. Kolláriková
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📖 Píšeme příběh

…

Dobrodružství Grimlona & Skupiny
1. kapitola

Perlík tančil po kovadlině a zpíval píseň, kterou kováři
odjakživa milovali. Pomalu, ale jistě se kov tvaroval do
požadovaného tvaru a podmaňoval se síle zkušených
paží.
Dělal ji už potřetí, však měla být také pro lorda. Ale
tentokrát už byla udělaná správně. Připravená k vsazení
drahokamů či jiného ozdobného materiálu. „Dobrá
práce, příteli, doufám, že mě nezklame. Ani materiál, ani
runy.“
„Nemáte se čeho bát, můj pane, je z nejlepšího
materiálu, který mám, avšak runy, můj pane, slouží
převážně mému národu. A občas jsou tak trochu… No…
Náladové.
„Cože?! Vyrobil jsi mi neposlušnou sekeru, kterou může
kdokoliv z tvého národa ovládnout proti mé vůli?! Mám
tě setnout tvojí neposlušnou sekerou, nebo mojí
starou?!“
„Můj pane, tuto sekeru nikdo nemůže ovládnout. Slouží
výhradně pánovi, a tím jste vy. Avšak jelikož neznáte
zaříkávadla a podobné kejkle, jak vy lidé našim
ochranným znamením říkáte, nemusí vás poslouchat.
A to v tom smyslu, že když sekeru hodíte a budete chtít,
aby se trefila do dané části těla nepřítele, neudělá to.
Bude prostě plnit to, co jsem jí zadal. To jest chránit vás.“

… | Zdroj
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Připravil/a: Stanislav Pomkla

…

Píšeme příběh 📖

„Omlouvám se, že jsem na tebe tak vyjel, příteli. Jsem
jenom nervózní z této nepříjemné války.“
„Každá válka je nepříjemná, pane.“
„Ano, to jistě, ty to ovšem víš nejlépe. Jsi starší
a zkušenější než já. Ale těchto skřetů je čím dál více!“
„Skřeti zůstanou skřety, pane, vždy to budou tupé
a tvrdohlavé bestie. Ale přeji vám hodně štěstí v této
bitvě, můj pane, jistě ji vyhrajete bez větších ztrát.“
„Děkuji, příteli, ale když o tom tak přemýšlím, ty jsi
podzemšťan.“
„Trpaslík, můj pane, Trpaslík, omlouvám se, že vás
přerušuji, ale my vám taky neříkáme nadzemšťané.“
„Ne, já se omlouvám, příteli, zapomínám, že vám to
vadí. Ale abych řekl, co jsem začal, nechtěl bys vyjet
proti skřetům se mnou? Máš větší zkušenosti z mnohem
větších bitev, než je tato, a jsi zarputilý nepřítel skřetů.“
„Pane, já už nechci mít s válkami a vašimi problémy
nic společného, já jsem nyní kovář, nikoliv žoldák.“
„Tak jsem to nemyslel. Sám jsi říkal, že bychom ji měli
zvládnout bez větších ztrát, co takhle si vyjet v podstatě
jako na lov?“
„Lov skřetů? To zní zábavně. Dobrá, pojedu s vámi; jen
si vezmu zbroj. Kam jsem ji jen dal?“
Když našel a oblékal zbroj, narazil také na svůj starý
Nouzový roh. Sloužil mu v těch nejhorších chvílích. Ať na
něj zatroubil kdekoliv, vždy někdo potřebný přišel na
pomoc.
„Snad ho dneska nebudu potřebovat. Ale pro
jistotu…“

… | Zdroj
Připravil/a: Stanislav Pomkla
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🎓 Učitelé vypráví

…

Zpovídáme
učitele
Pro článek „svůj život nasadil“:
Martin Růžička

Nikdy neříkej nikdy
Nejprve bych asi měla poděkovat
šéfredaktorovi časopisu za obrovskou trpělivost.
Napsat cosi slibuji už od jara minulého školního
roku, ale není jednoduché napsat cokoliv. Vše už
bylo napsáno mými kolegy.
I mě na začátku mého učitelování vyhodil
školník před zraky studentů z výtahu s tím, že výtah
je jen pro učitele.
Po roce praxe na jednom pražském
učilišti jsem odjížděla na rok do
zahraničí rozhodnutá do školy
se už nikdy nevrátit. Jenže
znáte to, nikdy neříkej
nikdy…

… | Zdroj
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Připravil/a: uvedeno jinde…

…

Učitelé vypráví 🎓

Asi tři dny po návratu do Čech mě můj bývalý
středoškolský učitel, ze kterého se mezitím stal
ředitel, požádal o pomoc a já se navzdory svému
rozhodnutí vrátila do školy. A zůstala. I když v jiné
škole a jiném městě.
Poslední dobou si dávám pozor, kde a mezi
jakými lidmi se přiznávám ke své profesi. Když
řeknu, že mám tuhle práci ráda, že u nás máme
vesměs pohodové studenty a že se do práce
dokonce těším, reakce okolí je blízká tomu
ubytovat mě do nejbližšího blázince.
Větám typu „Já bych to nemohl dělat. Já bych
ty parcha… za…“ moc nerozumím. Zvlášť když
jedním dechem dodávají: „ Já bych chtěl být
učitel.“ To když máme zrovna prázdniny.
Ale já vím, že mě dál bude bavit poslouchat
vaše názory na dění kolem nás, i když ne vždycky
se shodneme, podporovat vás v tom, co máte
v plánu se svými životy, a žasnout nad originalitou
omlouvání nepřítomnosti ve škole. A mezitím vás
občas snad i něco málo naučím.
Jediné, co je mi opravdu líto, je to, že sotva se
z vás začnou stávat dospělí a rozumní (tedy z
většiny), odcházíte. A nám nezbývá než vám
držet palce.
paní učitelka Mgr. Matějů

… | Zdroj
Připravil/a: uvedeno jinde…
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📱 Aplikace

…

Rychlé reflexy. Ty
musíš mít, pokud
chceš hrát tuhle hru.
Jinak skončíš pod
drnem. I pro 2 hráče.

Jsi dobrý zahradník?
Pak ukaž těm
květákožroutům, zač
je toho mrkev.

Ulov mamuta.
A potom ulov
mamuta. A potom?
Ulov mamuta.
Myslíme to vážně…
Je čas oprášit své
lyžařské dovednosti!
A tato hra ti v tom
pomůže… Zima se
blíží.

Ready Steady Bang
Arkádové

Plants vs. Zombies 2
Pro příležitostné hráče

Big Hunter
Akční

Alto‘s Adventure
Akční

… | Zdroj
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Připravil/a: Martin Růžička

Máte nápad na článek?
Chcete přispět vlastní tvorbou?
Chcete se s námi podílet na
tvorbě časopisu?
Kontaktujte nás na
casopissous@email.cz

… | Zdroj
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