38

M

ar
yS

h
e
ř
t
s
Po

listopad 2011

PostĜeh fotí kalendáĜ
Srpen
Pytle volna máme,
takže užíváme…
Zalehneme –
rozjímáme,
to se ale dobĜe
máme!

ZáĜí
prostČ miluju,
pnutí v sobČ mám.
Pravopis už piluju,
bĜit já ostrý mám…

ěíjen
Mám o dívky zájem.
Když v budovČ
zazvoní,
bČžíme jak jeleni.

Mira ěezníþek a jeho svČt modelĤ
Mirek by se ani sám nepochlubil, kdyby se
þirou náhodou nestoþila Ĝeþ na rĤzné záliby,
které provozujeme ve svém volném þase.
Legem se zabývá od svých osmi let, kdy
dostal své první
Bionicle, dvacet pČt
centimetrĤ vysoké postaviþky, založené na
principu kuliþkových kloubĤ. Tyto figurky se
bez problémĤ hýbou.
První klasickou stavebnici objevil ve dvanácti
letech pod vánoþním stromeþkem v krabici,
která by mohla pĜipomínat bedniþku od DVD
pĜehrávaþe. Byla to stavebnice STAR WARS MagnaGuardStarfighter.
Dnes je Mirek majitelem dalších dvanácti krabic a v souþasné dobČ staví z pČti sad kostiþek
z Dánska.
Modely vznikají v jeho hlavČ. MĤže se pochlubit už nejménČ deseti, které vznikly ze
stavebnic Hyena Droid Bomber, Lego Racer Fast, Záchranná akce hasiþĤ.
BČhem školního roku takový model spolkne týden usilovné práce. O prázdninách staþí þtyĜi
dny a dílo je hotovo.
Tento koníþek, pro Mirka už pĜímo kobyla, pochopitelnČ spolyká i hodnČ penČz.

Chcete-li se modeláĜe ze souþasné 9.C na nČco dalšího zeptat, jistČ vám rád odpoví.
Jeho výtvory mĤžete vidČt, jestliže zajdete na www.vseostatni.estranky.cz/vytvory-z-nudy/
redakce

Podzimní pásmo
BEZ
Na úvod
Napadlo vás už nČkdy, že druhý pád bez koho, bez þeho je vlastnČ velmi smutný. Krutý
pochopitelnČ tenkrát, jde-li o odlouþení, které bolí…
Posućte sami

Kristýna Kejíková
BEZ
Papír bez tužky
tužka bez dopisu
dopis bez schránky
schránka bez pošty
pošta bez listonoše
listonoš bez psa
pes bez výcviku
ŠtČdrý veþer bez dárkĤ
dárky bez stromeþku
stromeþek bez svČtel
svČtla bez barviþek
barviþky bez radosti
radost bez dČtí
dČti bez smíchu
Volejbal bez hráþĤ
hráþi bez tréninku
trénink bez trenéra
trenér bez píšĢalky
píšĢalka bez kuliþky
kuliþka bez dechu
dech bez kyslíku
Slza bez kapesníku
kapesník bez oka
oko bez hlavy
hlava bez rozumu
rozum v koncích
…………

Do školy v kroji aneb To þomite, co !
8. záĜí 2011 – 2. patro, rafiky na hodinách ukazují
sedmou ranní. Po schodech šustí suknČ hanáckého
kroje.
Paní uþitelka Jana Nesvadbíková a Lenka Rašková
fotí exkluzivnČ pro þasopis PostĜeh.
Kam se hrabou modelingové celebrity Simona
Krainová, Petra NČmcová, Karolina Bosáková, TáĖa
KuchaĜová, Paris Hilton… na naše hvČzdy Hané.
Každý musí uznat, že hanácký kroj patĜí k tČm
nejkrásnČjším vĤbec.
Celá úžasná promenáda konþila pĜed pĤl osmou.
Kdo tam nebyl a nevidČl obČ paní uþitelky na vlastní
oþi, má velkou smĤlu. MĤže si tak akorát
prohlédnout naše fotografie.
ObČ krasavice musely konstatovat, že vyuþovat
v této parádČ by bylo sice
povznášející, ale stejnČ tak
nároþné, jelikož pohybovati se
mezi lavicemi se jeví velmi
problematické.
Redakce
PostĜehu
touto
cestou ještČ jednou dČkuje za
mimoĜádný zážitek.
OdpovČdi na další dotazy
týkající se krojĤ vám mĤže
poskytnout majitelka tohoto
pokladu
paní
uþitelka
Nesvadbíková,
rodaþka
z Kralic na Hané, dlouholetá
þlenka
Klasu,
milovnice
tradic.
Jako oko v hlavČ opatruje a
pĜipravuje na rĤzné události
celkem pČt krojĤ. Mužský,
ženský, dva dČtské a jeden
slavnostní.
redakce

VČžodrap - boj o výdrž a rekord
Parta bývalé 6.B se na konci
loĖského školního roku rozhodla,
že pocviþí své stavaĜské umČní
z dČtských let, spojí síly, pĜidá
vytrvalost, klidnČ se i pracovnČ
pohádá, ale hlavnČ si dokáže, že
nČco dokáže…
Šlo se na vČc. V literární uþebnČ
se vymezilo staveništČ, rozdaly
povely a firma Nespadneto
zahájila stavební práce.
Základ vČžodrapu parta architektĤ
zvládla pomČrnČ dobĜe, ale každé
další patro se jevilo nejistČjším a
nejistČjším.
Když se zapoþatá stavba ocitla brzy
v ruinách,
pocit
neúspČchu
byl
pĜehlušen smíchem. Ozývaly se
obviĖující výkĜiky, ale chuĢ stavČt
znovu nechybČla.
Postavíme vČž znovu a lépe… Ono lépe
vedlo opČt ke stejnému výsledku.
Trosky na sebe nenechaly dlouho þekat
a nadšení pokraþovat dál sláblo.
PĜesto se každý snažil vylepšit postup,
aby se dílo podaĜilo.
Ten den jsme to nezvládli…
OpouštČli jsme školu jako poražení,
v žádném pĜípadČ jsme nechtČli
pĜiznat prohru definitivní.
Musíme vymyslet lepší technologii,
pojmenovat pĜíþiny neúspČchu a
rozhodnČ dílo dokonþit. To byla
spoleþná Ĝeþ tČch, kteĜí zĤstali.
Po prázdninách Nespadneto, s.r.o.
rozjela další pokus o rekord a tady
vidíte výsledek její práce.

A takhle to dopadlo !!!

Byli jsme v ýínČ…
5. Ĝíjna 2011 odkráþely sedmé a deváté tĜídy do
kina Metro 70 na další zemČpisný poĜad, vČnovaný
tentokrát velké zemi s pozoruhodnou kulturou a
velice pestrou historií.
VyprávČní o ýínČ pĜinášelo jednu zajímavost za
druhou.
1 338 612 968 obyvatel Ĝadí tuto zemi na první
místo v lidnatosti na naší planetČ. Uvádím údaj
z roku 2009.
Pochopil jsem, že život ýíĖana je velmi
spoleþenský. Neradi jsou a žijí sami.
Tato zemČ se mĤže pyšnit i dalšími prvenstvími.
NapĜíklad kalendáĜem. Je totiž pravdČpodobnČ
nejstarším na svČtČ. Byl sestaven již v roce 2637
pĜed n.l.
Na rozdíl od našeho bČžného kalendáĜe je sestaven
podle pohybu MČsíce. ýíĖané totiž vČĜí, že MČsíc
je velmi silné nebeské tČleso, které má v lidském životČ vliv na spoustu vČcí.
Tradice vypouštČní létajících lampiónĤ je v ýínČ stará
již témČĜ dvČ tisíciletí. Zpoþátku byly lampiony
používány pĜedevším v armádČ, a to jako signalizace.
BČhem dalších století se jejich vypouštČní stalo
doplĖkem festivalĤ a rĤzných obĜadĤ. Plamínek, který
v nČm plápolá, má podle tradic znamenat vČdČní a
svČtlo, které þlovČku ukazuje tu správnou cestu
životem.
Dalším typickým znakem þínské kultury jsou jídelní
hĤlky. VyrábČjí se nejþastČji ze dĜeva, bambusu, kovu
nebo kostí, dnes už také z plastu. Ve starých dobách se
užívaly u dvora i hĤlky stĜíbrné, které mČly sloužit
k tomu, aby odhalily, zda není pokrm panovníka
otráven. Pokud byl totiž pĜítomen jed, stĜíbrné hĤlky
zþernaly.
Musím ale pĜiznat, že fritované brouky nebo škorpiony
na špejli bych si opravdu nedal… Inu, jiná zemČ – jiný mrav. Dle gusta!
Zdraví vás Ondra Voráþ, 7.A
Ki no Ardno Li Carovjuki

Jak jsme se radovali

Asociace stĜedoškolských klubĤ ýeské republiky,o.s. a Národní informaþní centrum pro
mládež, organizátor soutČže Školní þasopis roku 2011, vyhlásil soutČž.
ýasopis PostĜeh se pĜihlásil a redakce zaslala svoje poslední þísla. Potom nezbývalo než
þekat, jak uspČjeme.
Dnes už vám mĤžeme
oznámit, že jsme obsadili
krásné
druhé
místo
v Olomouckém
kraji
a
postupujeme
do
celorepublikového
finále
v pĜíštím roce. Dále jsme
byli absolutnČ úspČšní na
postu
Zvláštní
ocenČní
poroty v kategorii Titulka –
nejkrásnČjší stránka roku.
ZvítČzila
Marys,
naše
ilustrátorka
Maruška
Srostlíková, která už druhým
rokem kreslí tuto stránku.
A jdeme si pro diplomy
25. Ĝíjna 2011 pČt þlenĤ redakce PostĜehu vyrazilo smČrem k ICM ProstČjov. O pĤl desáté
zaznČla jasná oficiálni zpráva o tom, že PostĜeh se umístil na druhém místČ a jeho redakce se
má þím pyšnit.
OsobnČ nás pĜišel navštívit k pracovnímu stolu pan Ĝeditel CMG a chválil naši práci. Pak
následovala beseda, pracovní semináĜ, výmČny zkušeností mezi redakcemi.

V odpoledních hodinách jsme mohli navštívit tiskárnu v ProstČjovČ a projít celým provozem.
Prohlédli jsme si mašiny, které vytisknou témČĜ všechno, co si stihnete vymyslet. Snažili
jsme se pochopit výrobu razítek.
Náš slavný den se vydaĜil. Byli jsme
rádi spolu, bavili se o další práci
redakce a rojily se nápady, které
budeme v budoucnu urþitČ realizovat.
Bylo nám zkrátka opravdu dobĜe a
hĜálo nás, že þasopis PostĜeh zaujal,
že nás všichni chválili.
Za redakci
Dagmar Grošová, Kristýna Krejþí,
Miroslav
ěezníþek,
Maruška
Srostlíková, Martin Sedláþek

Na slovíþko…..
Kdy pospícháte?
Dobíháte na autobus?
SpČcháte rádi?
Štvou vás pomalí lidé?
Stihne þlovČk v životČ víc, když spČchá?
Co ti Ĝíkají slova KVALTOVÁNÍ, HNAýKA,
KALUP, RYCHLOVKA, SPċCH…
Pomáhá vám vaše pĜíjmení, jestliže spČcháte?

Radim a Kryštof Pospíšilové

Tak to byla nábojnice nČkterých otázek pro pozvané nositele pĜíjmení Pospíšil –
Radim a Kryštof Pospíšilové
Pospíšilová.
Vyhledáte-li si v encyklopedii seznam nejþetnČjších pĜíjmení v ýesku, zjistíte, že toto
pĜíjmení je hojnČ zastoupené, neboĢ se nachází na dvanáctém místČ.
Pospíšil 10 720 : Pospíšilová 11 206
Na naší škole se v souþasné dobČ rovnČž potvrzuje vysoká frekvence tohoto pĜíjmení.
Nedalo nám práci zjistit, že v budovČ školy spČchá víc než ostatní celkem sedm PospíšilĤ.
PĜesnČji tĜi dívky a þtyĜi kluci. Poþet tohoto pĜíjmení by ještČ vzrostl o pĜíjmení našeho
pana Ĝeditele Mgr. JiĜího Pospíšila, který nás chtČl navštívit a podČlit se spoleþnČ s námi
o radost ze spoleþného fotografování.
Celá fotoakce se pĜipravovala témČĜ þtrnáct dní, ale stále jsme se nemohli dobrat úplné
sestavy. Nemocnost nám dČlala permanentní problémy, takže spoleþné „spČchání“ se
konat nemohlo…
Nabízíme vám tedy alespoĖ nČkteré odpovČdi na položené otázky.
Pan Ĝeditel odpovČdČl PostĜehu na tĜi dotazy.
Kdy a proþ spČcháte, pomáhá Vám pĜíjmení v dobČ, kdy je málo
þasu, spČchají Pospíšilové více než ostatní lidé?
Zdá se mi, že spČchám neustále, protože mám spoustu povinností.
Chci všechno stihnout co nejrychleji.
Kdyby mi moje pĜíjmení opravdu pomáhalo, pĜivítal bych urþitČ
ještČ další, v poĜadí druhé, pĜíjmení Pospíšil.
Jestliže soudím podle sebe, pak musím Ĝíci – ANO!

Ptali jste se mČ, jestli bych si zmČnila svoje
pĜíjmení ? RozhodnČ NE! Moje pĜíjmení mČ dČlá
takovou, jaká jsem. Myslím tím Pospíšilovou :)
NeĜekla bych ale, že mi v nČþem pomáhá. NČkteĜí
si myslí, že nČkam pospíchám :D, ale já spíš dČlám
vČci poctivČ a na 1000%. Mnozí si dĜíve mysleli,
že pan Ĝeditel je mĤj otec :DD
Netvrdím, že by se mi to nelíbilo.
Vzpomínám si na jednu. pĜíhodu.
Byla jsem ještČ takový malý špunt, myslím, že to
bylo v sedmé tĜídČ. Každý den se mi muselo nČco
pĜihodit. Docela þasto jsem ztrácela klíþe. Hledala
jsem je všude, nikde nebyly… A tak jsem zašla do
kanceláĜe, kde byl zrovna pan Ĝeditel, a nesmČle
jsem povČdČla: "Nenašli jste náhodou klíþe ?" A
pan Ĝeditel se zeptal : "Jak se jmenuješ?"
Moje odpovČć byla tenkrát jednoznaþná :"Pospíšilová !" Pan Ĝeditel se pousmál
a konstatoval :"Velmi známé jméno :)"
Abych Vám povČdČla pravdu - nikdy jsem se nemČla jmenovat Pospíšilová, neboĢ mĤj dČd si
zmČnil pĜíjmení a takhle to zaþalo.On se jmenoval úplnČ jinak, žádné spojení s Pospíšilem.
Vzal si toto pĜíjmení. Když se narodila moje matka, tak si mysleli, že už se nebude jmenovat
Pospíšilová, ale to se mýlili, jelikož si vzala mého otce Libora Kánia. Všichni byli
pĜesvČdþeni, že bude Kániová. Ale to se spletli. Moji rodiþe vše tajili .A od té svatby jsem
Pospíšilová.
Moje pĜezdívky ?! Myslím si, že jich bylo spousta. Šprtka , Sharpay nebo Princezna :)) Až po
tu dnešní. Ta je velmi obyþejná. Každý mi tak Ĝíká. :) Moje pĜezdívka zní Pospi nebo Pospina
KateĜina Pospíšilová, 9.B

Všichni Pospíšilové se tak nČjak shodli na tom, že
kvalt patĜí k jejich životu. Tak trochu je škoda, že
do školy v tento þas zároveĖ nechodí i NespČchal,
Pomalý, Louda, Pauziþka, Ospalý….
Bylo by urþitČ zajímavé porovnat jejich životní styl
a rozjímat o vČcech, které podléhají þasu.
Pavlína Pospíšilová

Dobrou náladu vám všem pĜeje Na slovíþko

Ondra Sobotka + Vojta Samson
ví, o co tu jde
FREE RUNNING
RozbČh, skok pĜes nČkolik metrĤ širokou propast¸
zachycení obČma rukama – tak nČjak vypadá jeden
z prvkĤ zábavy mladých lidí ze svČtových mČst. PĜi
tomto nebezpeþném sportu nejde o peníze, nejde o þas,
ale o dokonalé zvládnutí rĤzných technických prvkĤ.

Extrémní sporty nemusí být provozovány jen
v divoké pĜírodČ. StejnČ dobĜe se jim daĜí i v hustČ
zastavČných
mČstských
aglomeracích.
Jeden
z nejpodivuhodnČjších vznikl pĜed sedmnácti lety ve
Francii. Zaþalo se mu Ĝíkat parkour a v angliþtinČ je
známý jako Free Running, tedy volný bČh.
Jde o pohyb, pĜi nČmž je tĜeba pĜekonat rĤzné
výškové rozdíly a obtížné pĜekážky, které lze najít ve
všech mČstech.
Duchovním otcem této zvláštní disciplíny
Sebastian Foucan z paĜížského pĜedmČstí Lisses.

Já a mĤj kamarád si hlavnČ
pĜejeme, aby tento sport
zaþalo provozovat více lidí.
Myslíme si
totiž, že je
známý.

stále

málo

A hlavnČ si to nezapomeĖte
užít. O to tu jde!!!
HodnČ štČstí vám pĜejí
Ondra + Vojta, 9.A

je

PĜedstavujeme
ýím žije, po þem touží Míša ěiháková
Od svého dČtství chci být profesionální
baletkou. Dokonce jsem se kvĤli tanci vzdala
plavání.
Do Základní školy Vladimíra Ambrose jsem
chodila šest let. Taneþní školu Pirouette
navštČvuji již druhým rokem. Škola je to skvČlá
a moc mi vyhovuje; jezdíme na rĤzné závody a
soustĜedČní.
Aby se mi daĜilo vynikat na soutČžích,
navštČvuji kromČ baletu ještČ gymnastiku.
ÚspČch pĜedstavují þtyĜi medaile – dvČ první a
dvČ tĜetí místa.
Jak šel þas, zatoužila jsem po olomoucké
taneþní konzervatoĜi. Asi jsem si ještČ nikdy
nepĜála nic víc a silnČji, bohužel se mi ale
nepodaĜilo pĜesvČdþit mamku, aby souhlasila.
Rozhodla jsem se tedy pro taneþní školu u nás v ProstČjovČ.
A jestli vás zajímá, jaký mám nejkrásnČjší baletní zážitek, pak je to ten, když nám naše
náhradní paní uþitelka z olomoucké konzervatoĜe pĤjþila piškoty, abychom si vyzkoušeli , co
to obnáší. VČĜte, že to bylo bolestivé stoupání, ale já nikdy nepĜestanu toužit po tom, abych
stála na jevišti a byla profesionální baletka….
Míša, 8.B

Voda, voda, samá voda…
hoĜí, hoĜí, pĜihoĜívá
tady Lenka Skoumalová
Plave od pČti let, od sedmi závodnČ, byla
odmČnČna již 135 diplomy, z toho tĜemi
z dČtské olympiády, sedmi z mistrovství
republiky, je majitelkou 55 medailí.
PrávČ se díváte na pohár Nejlepší výkon –
Velká cena ProstČjova 2011.
Leni, blahopĜejeme! Jsi úžasná.
redakce PostĜehu

