
   

Když přijde léto… 

Léto pro mě znamená krásné slunečné dny, prázdniny, 

spoustu krásných žen v sexy bikinách a hodně, opravdu 

hodně ujetých kilometrů na mašině. 

Už teď mám naplánované celé prázdniny. Začátek bude 

pracovní, to abych si vydělal na jejich druhou část - cestov-

ní. S přítelkyní plánuju objet Českou republiku po jejích hra-

nicích a při tom navštívit co nejvíce historických památek a 

dalších pamětihodností. Náš plán se líbí i rodičům a chtěli 

by jet s námi, ale zřejmě jim došlo, že by nám „křenili“.  

Tak jsem začal plánovat cestu. Nejdříve jsem našel co nej-

více opraven a servisů pro případ, že „by se kolečko polá-

malo a udělalo bác“. Prostě jistota je jistota. Další důležitou 

položkou v cestovním plánu je nocleh. Pořídím si 

„samorozkládací“ stan, který je na cestování nejvhodnější a 

ani na motorce nezabere mnoho místa. Takový přístřešek si 

můžeme kdekoliv rozložit a pohodlně se vyspat.  

No, a teď ta nejdůležitější část – co navštívit. Je toho  

mnoho, co můžeme v té naší krásné české zemi vidět. Já 

se snad nejvíce těším na safari v zoologické zahradě v 

Hradci Králové. Být nablízku divokým zvířatům bude jistě 

velký zážitek. Láká mě i Praha, ale tam budu muset přežít 

ten jejich přízvuk a „dlouhé zobáááky“.  

Pomalu jsem si začal mnout ruce, jak to mám hezky naplá-

nováno, když se ukázalo, že tu máme klasický ženský pro-

blém.  „Kam si dám své věci?“ zeptala se mě přítelkyně. 

Doufal jsem, že jeden motorkářský kufřík bude stačit nám 

oběma, ale když jsem uviděl to množství 

„nepostradatelných ženských nutností“, spadla mi brada a 

málem jsem propadl marnosti.  

Raději půjdu připravovat motorku. A když přijde léto, vyrazí-

me!            Michal Břežný, PTE1  

V tomto vydání naleznete:  

 Fejeton: Když přijde léto... 

 Rozhovor s Mgr. Pavlínou Žákovou 

 Maturitní zkouška  

 Poslední zvonění 

 Hudba a vše kolem ní 
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Rozhovor s Mgr. Pavlínou Žákovou na téma:  

Jaká je Vaše ideální dovolená? 

 Jaké roční období máte nejraději? 

V podstatě si umím užít každé a taky se o to snažím, protože to vypadá, že se brzy bude střídat období sucha 

s obdobím deště.   

 Co obvykle děláte ve volném čase? 

Relaxuji – čtu, jdu se projít, setkávám se s přáteli, zajdu do divadla – 

tady si nevybírám termín, ale dobré představení.  

 Jaký je váš oblíbený nápoj? 

To závisí na situaci a období, při posezení s přáteli a kamarády dob-

ré víno a káva, na horách je po túře ideálním „iontovým nápojem“ 

pivo, v zimě něco silnějšího… 

 Na který seriál se ráda podíváte? 

Obecně na ten, který má spád, zajímavé téma a hlavně nemusím 

čekat rok nebo dva na pointu. Takže spíše detektivní, kde se případ 

vyřeší v jednom díle. 

 Jaký sport je vám blízký? 

Jednoznačně plavání, ale bez překážejících diskutérů kolem bazénu 

a skotačících dětí, ideální je prázdný bazén (mám své místo a čas, 

kdy se to daří), pak moře, ale to je trochu z ruky 

 Kterou knihu byste si vzala s sebou na dovolenou? 

Protože si na dovolenou odkládám lahůdky, na které nemám během 

roku čas, tak přednostně elektronickou, tištěnou jako rezervu, proto-

že technika vás může zradit. Pokud jedeme autem, tak to neřeším, 

kniha je kniha a její kouzlo nic nenahradí. Žánry střídám, pokud mne 

kniha osloví, tak čtu na jeden zátah.  

 Jaké zvíře je vám blízké? 

Rozhodně větší, hmyz nemusím. Z vaší nabídky - pes. 

 Jaký je váš styl oblékání? 

Pohodlný. 

  Co byste si koupila, kdybyste vyhrála milión? 

Na dům je to málo, rychlé auto je u nás zbytečné a na cestu ko-

lem světa by to nestačilo. Takže bych volila postupně návštěvu 

několika destinací v období, kdy je tam nejpříjemněji, kombinova-

la bych poznávání a odpočinek, pohodlné auto pro přesun 

a příjemné ubytování by byl příjemný bonus, nejdůležitější je 

však, s kým ten volný čas trávíte.  

 

           Děkujeme Vám za rozhovor. 



  

Třída PTE 2  



 Pro učitelský sbor začíná tato atrakce posledním 

zvoněním studentů. Žáci se oblékají za jakési strašáky 

a profese, které by chtěli provozovat v budoucnu, a vy-

bírají peníze od žáků, učitelů a kolemjdoucích, jež poté 

proflámují na maturitním večírku. Následuje svatý tý-

den, který si mnozí pletou s obdobím odpočinku a dělá-

ním věcí, které je ná-

sledně uvrhnou do 

depresí, když sedí na 

potítku. Tento týden 

je týdnem opakování 

a soustředění se na 

výkon, který je hodný 

obdivů a následného 

ocenění maturitní 

komisí, jež je ochotna 

tyto informace vy-

slechnout.  

 

    

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

Třída EPS 4 

Třída AUT 4 

Hudba a vše kolem ní  
Blíží se léto a k němu neodmyslitelně patří odpočinek 

od školy, výlety, brigády, no a samozřejmě hudební 

festivaly. Toto léto se můžeme v našem kraji těšit hned 

na několik hudebních festivalů všech stylů a barev. 

Ostrava se opět promění na město, kde to žije. Rock – 

Fest open air, Festival v ulicích, Colours of Ostrava, Oldies Festival, to je 

jen třešinka na dortu letních akcí. Lísky jsou ke koupi jak v síti Ticket stre-

am, tak i na internetu, takže pro ně nikam nemusíte chodit, stačí si je do-

ma koupit a vytisknout. A zde je menší ukázka toho, jak to vypadalo na 

Colours of Ostrava minulý rok. 

https://www.youtube.com/watch?v=iMTMvAnQ-D4  

Denisa Berková, EPS 3 

Třída EPS 4 



Crazy auta podle Lukáše Brima z AUT 2 

 

 

 

 

 

  

      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
  

   
 

 

 

 

 

Pacmen pro chlapy 

Sen každého muže nad 60let … 

No, jo, vědci na Ukrajině vymysleli zlepšovák 

Tady má vážně někdo rád kočky... 

9 CrAzY eNgLiSh IdIoMs: 

 

Can you match these expressions with their meanings? 

 

 1  bite the bullet          A  duchem nepřítomný  

 2  turn a blind eye         B  udělat maximum  

 3  caught red-handed       C  padají trakaře  

 4  go the whole nine yards      D  přivírat oči 

 5  the lights are on, but no one is home  E  přistižen při činu  

 6  raining cats and dogs       F  kousnout do kyselého jablka 

 7  drive (someone) crazy       G  být potrhlý, šílený 

 8  mad as a hatter         H  zbláznit se 

 9  go bananas/go nuts        I  dohnat někoho k šílenství 

Řešení: 1F, 2D, 3E, 4B, 5A, 6C, 7I, 8G, 9H  



Jaká je vaše ideální dovolená? 
 

 Možná, že už teď přemýšlíte o tom, kam se letos vydáte na dovolenou. Přinášíme vám test, 
který napoví, které místo je pro váš odpočinek to pravé! 

 

1.  Jaké roční období máte nejraději? 

A. Léto 

B. Jaro a podzim 

C. Zimu 

2.  Co obvykle děláte ve volném čase? 

A. Dívám se na televizi 

B. Čtu knížky 

C. Sportuju 

3.  Jaký je váš oblíbený nápoj? 

A. Pivo 

B. Víno 

C. Koktejl 

4.  Na který seriál se rádi podíváte? 

A. Ordinace v růžové zahradě 

B. Odložené případy 

C. Star Trek 

5. Jaký sport je vám blízký? 

A. Plavání 

B. Jóga 

C. Adrenalinové sporty 

6. Kterou knihu byste si vzali s sebou na dovolenou? 

A. Romantický příběh 

B. Knihu o historii nebo umění 

C. Dobrodružný cestopis 

7. Jaké zvíře je vám blízké? 

A. Pes 

B. Delfín 

C. Tygr 

8. Jaký je váš styl oblékání? 

A. Přitažlivý a sexy 

B. Originální a jedinečný 

C. Pohodlný a sportovní 

9. Co byste si koupili, kdybyste vyhráli milión? 

A. Dům s bazénem 

B. Cestu kolem světa 

C. Nejrychlejší auto 

  



Jaká je vaše ideální dovolená?  

Odpovědi: 
 

Převaha A 

Pro vás je ideální odjet za sluncem a mořem do 

jižních zemí. Milujete teplo, vodní sporty a do-

volenou, při které můžete konečně vypnout a 

nádherně relaxovat. Během roku máte tak ná-

ročné zaměstnání, že se nemůžete dočkat, až 

budete jen tak ležet na teplém písku, opalovat  

se a poslouchat šumění mořských vln. 

  

 

Převaha B 

Rádi poznáváte nové země, jejich zvyky a pa-

mátky. Proto si nejčastěji vybíráte poznávací 

zájezdy, při kterých můžete celé dny brouzdat 

po známých metropolích, galeriích nebo mu-

zeích. Nebo se na podobné cesty vydáte sami 

a cestujete na vlastní pěst. Málokdy jezdíte v 

létě, raději využíváte příjemnou dobu na jaře 

nebo na podzim.  

  

 

Převaha C 

Představa, že byste o dovolené nic nedělali a 

jen tak se váleli na pláži, vás doslova ničí. Milu-

jete hory, kam pravidelně vyrážíte jak v zimě 

na lyže nebo snowboard, tak v létě na kolo a 

na dlouhé túry. Vždycky potřebujete hodně 

sportovat a pokud možno sjet na raftu divokou 

řeku nebo si skočit s padákem. 
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