Školní časopis SŠTD Ostrava-Vítkovice

9 / červen 2018

Občasník

Představujeme Ing. Vladimíra Jacha, učitele odborných předmětů
elektro
 Který sport preferujete?

V tomto vydání naleznete:

 Představujeme Ing. Vladimíra

V mládí jsem hrával lední hokej za TJ Vítkovice, dorostem jsem
skončil. Na 1. ligu to nebylo, tak jsem se věnoval škole. Sportuji
celý život a skoro denně. V mládí hokej, ale i fotbal a další sporty. Po skončení aktivní „hokejové“ kariéry jsem se začal věnovat
posilovacím a aerobním aktivitám. Takže činky, kolo, běh, lyže,
plavání, ale nezanevřel jsem ani na hokej. Zablbnout si v zimě
na zamrzlém rybníku, to je paráda.

Jacha
 Hudba a vše kolem ní
 Učitelé stručně
 Perličky ze školních lavic
 Angličtina: Kvíz - značky

 Co hory?

To je moje droga. Tam musím být pořád. V létě, v zimě, prostě
celý rok.
Mám rád hory vyšší, takže vysokohorská akční turistika
v Tatrách, Fatrách, Alpách. Himaláje a Kavkaz už asi nestihnu.
Ale mám rád i ty naše menší hory, ty však nejraději na kole.
Krásné jsou v sedle Jizerské hory, Orlické hory, Šumava i Jeseníky. Své kouzlo mají Žďárské vrchy, moje poetická, srdcová záležitost.

 Zábava

 Co hudba?

O co mi bylo shůry dáno ve sportu, o to mi bylo ubráno v hudbě.
Takže pouze rádiová klasika. Michal Hrůza, Divokej Bill, Kryštof.
 Zbývá čas na ostatní cestování?

Když byly moje děti, Eva a Vašek, menší, jezdili jsme po Československu, po hradech, zámcích a všech kulturních a přírodních
zajímavostech. Co se týče zahraničí, nic moc. Klasika v Evropě.
Zaujal mě Amsterdam a řecký ostrov Lefkada.
 A tedy co ty děti?

Obě jsem odmala týral sportem. Školou je týrala manželka. Kluk
hrával za Vítkovice hokej, do NHL to nevyšlo, i když byl
v mládežnickém věku několikanásobným mistrem ČR a ve 13 letech dokonce mistrem světa
v kanadském Québecu. Jelikož jsme byli neustále u ledu, dcera z počátku krasobruslila, pak přešla
na basket. Později oba dali přednost studiu.
Děkuji za rozhovor. Ptala se Mgr. Hana Winklerová

Hudba a vše kolem ní
Avicii
Vlastním jménem Tim Bergling (8. září 1989 Stockholm, Švédsko – 20. dubna 2018 Maskat, Omán). Švédský DJ nominovaný na cenu Grammy, remixer a hudební producent. Jeho debutový singl „Seek Bromance“ se držel v žebříčcích Top
20 v mnoha zemích, včetně Velké Británie, Belgie, Nizozemska a rodného Švédska.
V roce 2011 vydal singl „Levels“, který okamžitě obsadil žebříčky Top 10 ve Velké Británii, Irsku, Rakousku, Dánsku, Nizozemsku, Německu, Řecku a Švédsku.
Téhož roku se také umístil na 6. místě žebříčku Top 100 DJů vyhlašovaným časopisem DJ Mag. Od té
doby se držel na předních příčkách tohoto prestižního časopisu.
Svou hudbu vytvářel v počítačovém programu FL Studio, který je velmi oblíben pro svou jednoduchost.
https://www.youtube.com/watch?v=3EcsipR9hGo

Učitelé stručně
Představujeme členy redakce: Mgr. Eva Kristalasová


Oblíbená kniha? Jonas Jonasson: Analfabetka, která uměla počítat



Kino, nebo divadlo? V poslední době spíše kino



Zima, nebo léto? Tady si opravdu nevyberu



Nejlepší relaxace? Pobyt v přírodě



Sport aktivně, nebo pasivně? Aktivně – turistika, lyže



Oblíbená hudba? Melodický rock, folk



Kolo, nebo auto? Auto



Pivo, nebo víno? Víno, červené víno



Kterou vlastnost na sobě nesnášíte? Takovou vlastnost nemám :-)



Kterou vlastnost nesnášíte na druhých? Přetvářku



Čím byste chtěla být, nebýt učitelkou? Floristkou

Perličky ze školních lavic


Ernest Hemingway je slavný anglický autor, napsal
Na západní frontě klid a patří ke ztraceným básníkům.



Rčení zní: Vlk se nažral a Karkulka zůstala celá.



Jan Neruda byl slavný bublicista.



Spisovatel Eska Neumann se proslavil dílem Rudé zpěvy.



Argot je mluva zplodin.

Kvíz - značky
1. If you want to buy two T-shirts from their sale
line and each originally cost 10 pounds, how much
will you pay?

10 pounds or less.
10 pounds or more.
15 pounds or more.
20 pounds.

2. What does this sign from a car park mean?
If you don't have coins, you can't park your car.

Park your car and put coins in the machine.
You can park your car in a car park and pay
sing your mobile.
You must pay by phone when parking your car.

3. Do you have to follow the arrow?
No, it shows you the direction to a traffic jam.
No, the road ahead is closed.
Yes, this is the direction you must follow to
stay on your route.
Yes, you must go straight ahead, you can't
turn right or left.

Kvíz - značky
4. What does ‘left luggage’ mean?
If you lose your luggage, you can ask if they
have it.
It is not the right luggage for you.
It means the same as ‘lost luggage’.
You can leave your luggage there for some
time.

5. This is a notice on a lamp post. What will happen if you drink alcohol in this area?
A police officer can ask you to drink.
An authorised person can't confiscate your
alcohol.
You can continue drinking.
You might have to pay as much as
500 pounds.

6. What might happen if you haven't paid?
It shouldn't be a problem. You can always buy
a ticket on board the train.
You are going to pay a penalty fare.

You may have to pay a fine.
You will be arrested.

7. This is a notice board of an attraction popular
especially with children. What kind of attraction
is it?

This is a merry-go-round.
This is a playground.
This is a slide.
This is a swing.

Správné odpovědi: 1b, 2c, 3c, 4d, 5d, 6c, 7a

Křížovka

Vtipy

a

Paní učitelka se zeptala studentky: „Anetko, ten úkol jsi dělala s někým, nebo sama?“ Studentka říká: „Ne, to dělal tatínek.“ Paní učitelka: „A proč?“ Studentka: „Protože maminka neměla čas.“

Přijde Pepíček ze školy a říká mamince: „Dnes jsem se jako jediný ze třídy přihlásil!“ „No, to
je pěkné a na co se paní učitelka ptala?“ „Kdo rozbil okno na chodbě!“
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b
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v
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Jdou dva eskymáčtí chlapci do školy. „Víš, že ráno ukazoval teploměr dva stupně nad nulou?“ povídá první. „To je skvělé,“ raduje se spolužák, „třeba nás pan učitel pošle domů, abychom nedostali úpal!“

Přijde zamyšlený matematik do fotolabu dát si vyvolat fotky. Slečna se ptá: „9 x 13?“
A on vyhrkne: „Sto sedmnáct!“

„Horáčku,“ vyvolá paní učitelka žáka, „řekni nám dvě zájmena!“
„Kdo? Já?“ vyděsí se Horáček.
„No vidíš, že to jde, když chceš. Píši ti jedničku.“

„Zlobil se na tebe tatínek kvůli tomu špatnému vysvědčení?“ ptali se chabě
prospívajícího žáka.
„Ne. Vzal to sportovně. A ten zub se mi stejně kýval…“
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