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Občasník

Ženy, které změnily svět
Přinášíme vám životopisy několika žen, které se nesmazatelně zapsaly do naší historie i paměti. Patří mezi ně na-

příklad britská královna Viktorie, nejtalentovanější návrhářka
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Královna Viktorie (1819-1901)
Viktorie vládla Británii neuvěřitelných 64 let a vybudovala z ní obrovské impérium. Období její vlády se
nazývalo viktoriánskou epochou. Krá-
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lovna byla mezi veřejností velice oblíbená. Vždy vystupovala jako vážená
a uznávaná královská autorita.

Marie Curie-Skłodowská (1867-1934)
Významná polská vědkyně strávila
většinu svého života ve Francii. Obdržela Nobelovu cenu za fyziku a chemii
hlavně díky teorii radioaktivity, technice
dělení radioaktivních izotopů a objevení dvou nových chemických prvků – rádia a
polonia. V roce 1906 se stala první ženskou profesorkou fyziky na Sorbonně. Zemřela v roce 1934 na leukémii, která byla pravděpodobně zapříčiněna radiací, se kterou pracovala.

Coco Chanel (1883-1971)
Módní návrhářka, o které se dodnes říká, že byla jedna z nejtalentovanějších
vůbec. Právě ona se zasloužila o vymezení ženského stylu v průběhu 20. let. Do
módy přinesla prvky jednoduchého kostýmu se sukní i kalhotami. Propagovala
dámskou bižuterii a parfémy. Její značka Chanel je oblíbená i dnes.

Ženy, které změnily svět
Margaret Thatcher (1925-2013)
Žena s přezdívkou „Železná lady“ se do politiky zapojila v 50. letech 20. století.
Od roku 1979 do roku 1990 byla britskou ministryní. Za dobu svého působení v
čele několika britských vlád se stala zastánkyní ekonomického liberalismu, snižování daní či omezování imigrace. Mimo jiné prosazovala samostatnou zahraniční
politiku.
Madonna (1958)
Madonna není jen skvělá zpěvačka, ale také skladatelka, tanečnice, herečka,
producentka a módní ikona. Nejúspěšnější zpěvačka všech dob prodala během
své kariéry přes 250 milionů alb. Její popularita a přínos do hudební kultury je
srovnatelný s Beatles, Elvisem Presleym i Michalem Jacskonem. V žebříčku 500
nejlepších alb všech dob má Madonna, jako jediná zpěvačka, čtyři svá alba.

Diana, princezna waleská (1961-1997)
Diana byla od roku 1981 do roku 1996 manželkou waleského prince Charlese.
Princezna Diana si získala širokou veřejnost nejen díky přirozenému a milému
vystupování, ale také díky charitativní činnosti. Zemřela v roce 1997 na následky
automobilové nehody v Paříži.
J. K. Rowling (1965)
Britskou spisovatelku nejvíce proslavily knihy o kouzelníkovi Harry Potterovi.
Po nevydařeném manželství v Portugalsku se vrátila i se svojí dcerou do Skotska.
Právě tam, nezaměstnaná a na podpoře, dopsala první díl veleúspěšné knihy
Harry Potter. V roce 2004 odhadl časopis Forbes její majetek na neuvěřitelných
576 milionů liber, což jí řadí mezi miliardáře.

Jsem jediná holka ve třídě
Studuji obor autotronik, protože mě baví auta, a naši školu jsem si vybrala proto, že spousta mých kamarádů zde studuje. Když jsem si vybírala tento obor, vůbec jsem neřešila to, že asi budu jediná holka v
chlapecké třídě, a taky jsem si vůbec neuvědomovala, jaké situace to může přinést.
Ze začátku mě kluci moc nebrali, bavili se jen spolu o „těch svých důležitých chlapských věcech“. Ale
po nějakém čase mě přece jen přijali. Možná pomohlo i to, že mám s nimi tělocvik a ráda hraju fotbal. To
mě nadchlo, protože v dívčí třídě bych si ho asi neužila. Taky mě baví práce v dílnách. Všichni si tam pomáháme a je tam sranda. Řekla bych, že jsme dobrý kolektiv a cítím se mezi kluky dobře.
Myslím si, že pokud chce holka uspět v chlapecké třídě, musí si věřit, vážit si sebe samé a nehrát si na
něco, co není. Přesto ale jsem „vyčnívající“ člen kolektivu. I když se mi to moc nelíbí, nic s tím nenadělám… Prostě jediná holka ve třídě.
Kateřina Šabršulová, AUT 1

Rozhovor s Ing. Andreou Chromíkovou
 Jaké máte zájmy a záliby?

Cykloturistiku, turistiku, badminton, plavání,
zahradničení, bylinkaření, šití a kreativní tvorbu - patchwork.
 Které zálibě se věnujete nejdéle?

Nejdéle se věnuji cykloturistice, šití a patchworku.
 Které zálibě se věnujete nejkratší dobu?

Nejkratší dobu se věnuji hraní badmintonu.
 Kterou zálibu byste doporučila každému?

Určitě cykloturistiku a zahradničení.
 Který koníček Vás v současnosti nejvíc

naplňuje? Proč?
Nejvíce se věnuji cykloturistice, protože mi
nabízí naprostou volnost v cestování. Je
úžasným prostředkem na vyčištění hlavy :-).
 Kterého svého úspěchu si nejvíce vážíte?

Vážím si své lektorské činnosti a možnosti
dělat autorské výstavy patchworku. A další
mou chloubou je vytvoření krásné zahrady.
 Co je to patchwork?

Patchwork je velmi stará technika sešívání
látek (již staří Egypťané ji znali) a prošívání
sandviče za účelem tvorby dek, polštářů,
ubrusů a v současnosti i obrazů. Technik a
stylů se za tak dlouhou dobu jejího vývoje
vyvinulo spoustu. Je to nepřeberná studnice
nápadů...

 Jak jste se k tomuto zájmu dostala?

K patchworku jsem se dostala náhodou při
návštěvě výstavy patchworku ve Fulneku v
Kapli svatého Rocha. Okouzlila mne natolik,
že již za rok jsem mohla vystavovat své první
výtvory po boku své kamarádky. Při tvorbě se
mohla projevit má záliba v šití, práce s textilem a kreativních technikách.
 Jak často jezdíte na kole?

Během sezony se snažím na kolo dostat alespoň co druhý den. A pokud to není možné,
věnuji se jinému sportu, např. turistice nebo
plavání.
 Kam jste dojela nejdále?

Své cyklotoulky neměřím na kilometry, ale na
zážitky a pohodu. Nabalím si brašny a na kole vyrážím jenom tak se toulat i několik dní.
Mám ráda jižní Moravu, jižní Čechy a Beskydy.
 Jaký je Váš nejoblíbenější sport?

Mám ráda tenis.
 Jakou hudbu ráda posloucháte?

Ráda poslouchám swing, soul, jazz, folk, alternativní hudby i rockovou hudbu.
 Co Vás zajímá na oboru, který učíte?

Jeho neustálý vývoj v materiálech a technologiích.
Děkujeme za rozhovor.
Ptali se žáci třídy SIE 1

Holiday(s)

Poslední zvonění - Maturita 2017

Telegraficky
ODISbus – propagace a využívání veřejné dopravy
Projekt Propagace veřejné dopravy a ODISbus si klade za cíl zdůraznit společenskou roli a ekologické přínosy cestování veřejnou dopravou, a to tak, aby zvýšil popularizaci, zájem a povědomí žáků o
možnostech a jednoduchosti cestování veřejnou hromadnou dopravou a k udržení našeho životního prostředí.

Pro tyto účely je ODISbus speciálně upraven, a tak umožňuje
přednášky realizovat přímo v něm.
Přednášky se zúčastnila třída PED1 a SIE1 se školním koordinátorem EVVO na škole.
Mgr. Božena Polášková

Hudba a vše kolem ní
DJ Lucca, vlastním jménem Lucie Dvořáková,
je DJ z Moravy, která se specializuje na taneční
hudbu, a to zejména na techno a v současné době i
minimal. S mixováním hudby začala v roce 1999 v Boby centru
v Brně. Vystupuje na českých i zahraničních festivalech a v klubech po celém světě. Podle hudebního
časopisu XMAG byla nejoblíbenější DJkou ČR v roce 2003. Od září 2004 pracuje pod vlastním labelem Acapulco Records. V posledních letech občasně vystupuje na technoparties spolu s kytaristou Michalem Pavlíčkem.

Sudoku

Do každého políčka vepište jednu
číslici od 1 do 9 tak, aby se číslice
neopakovaly v žádném řádku, sloupci ani v žádném v devíti vyznačených
menších čtverců.
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Osmisměrka

Učitel se ptá: Co je to emancipace?
Pepíček: Emancipace …..dokončení
v osmisměrce

Vtipy
„Moje žena je tak pořádkumilovná, až mi to leze na nervy.“
„Proč, člověče, vždyť je to přece báječná vlastnost.“
„Já vím, ale jenom si představ: Jdu se v noci napít vody, ale než se vrátím, je už postel ustlaná.“

Z
á
b
a
v
a

U lékaře zvoní telefon. Lékař zvedne slu-

U barového pultu sedí pán ve středních

chátko a slyší tichý hlas: „Pane doktore,

letech s mladší dámou. „Moje manželka

moje paní si vymkla čelist, stavte se u nás,

mi nerozumí.“ „To znám, pane. A čím

prosím vás, půjdete-li tento měsíc kolem.“

jste?“ „Jaderný fyzik.“

Snoubenci se pohádali v restauraci.
„Musíme spolu skoncovat!“ rozhodla nakonec snoubenka. „Prosím,“ souhlasil snoubenec. „Pane vrchní, připravte dva účty.“

V Praze vyšla svého času kniha s názvem

„Proč máš zavázané oko?“ „Moje sousedka v hotelu mě do něho píchla jehlicí
na pletení.“

„Náhodou?“ „Ne, klíčovou dírkou.“

„Tak

jsem slyšel, že jsi vyhrál čtyřicet ti-

Co vědí muži o ženách? Jakub si knihu

síc. Co tomu říkala Jana?“ „Ta byla tak

koupil a zvědavě ji rozevřel. Kniha měla

překvapená, že úžasem oněměla.“

čtyřicet stran a všechny byly prázdné.

„Bože, tolik štěstí najednou!“

Říká manželka automobilového závodníka

„To je hrozné, já jsem si myslela, že jsi

svému muži před startem: „Dej na sebe

bohatý, ale ty nemáš ani vindru.“

pozor a nezabij se! Víš, že mi černá barva

„Miláčku, vždyť jsem ti před svatbou ří-

nesluší!“

kal, že jsi moje všechno.“
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