Sbírka pro psy
z útulku
Jelikož jsme nevybrali dost dárečků pro opuštěné pejsky, zahájíme proto novou
sbírku. Děkujeme všem, kteří při vánoční sbírce přispěli aspoň malinkým
dárkem pro pejsky a kočičky. Přispívat můžete i nadále. Koš pro zvířata bude
umístěn v třetím patře před učebnou administrativy
304.

7. důvodů proč přispět
1. Uděláte dobrý skutek
2. Pomůžete pejskům a kočkám, kteří neměli
takové štěstí a nemůžou být s milující
rodinou
3. Myslím, že každý najde ve své peněžence
aspoň 20 Kč pro psí konzervu či jiné
pamlsky
4. Pokud vám zemřel váš domácí
mazlíček a doma se vám zbytečně válí
věci po něm, můžete je přinést a
uvolnit si místo doma
5. Pro lepší pocit ze sebe samotného
6. Nebudete se cítit sobečtí
7. Uděláte radost pejskům

Co můžete přinést?
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kočičkám

JAKÝ JSI TEMPERAMENT?

SANGVINIK
Typický sangvinik je stabilní extrovert, člověk, který k životu potřebuje druhé lidi, vzrušení a
zábavu. Je spíše optimistický, živý, společenský a bezstarostný, s ničím si příliš neláme hlavu.
Na druhou stranu bývá povrchnější, a přestože snadno navazuje vztahy, hůře chápe
problémy druhých lidí.
Pozitivní vlastnosti sangvinika:
zvědavost, veselost, optimismus; komunikativnost; pamatuje si spíše barvy než fakta
Negativní vlastnosti sangvinika:
nepromýšlí důsledky svého jednání; nedokáže věci dotáhnout do konce, nestálý a
nespolehlivý společník; věnuje pozornost jen sám sobě, bývá egocentrický

CHOLERIK
Cholerik je labilní extrovert. Jeho reakce není možno předvídat, protože i drobný podnět
může přivodit explozi. Cholerik bývá zbrklý, impulzivní až nedůtklivý, jeho nálady rychle
kolísají, může se chovat jako neřízená střela. Prožívání emocí je u cholerika intenzivnější, ale
krátkodobé, zase rychle odezní.
Pozitivní vlastnosti cholerika:
dynamická, ctižádostivá osobnost směřující za svým cílem; vůdčí sklony, rozhodnost, rychle
řešící problémy

Negativní vlastnosti cholerika:
netrpělivost, je přesvědčen, že má vždy pravdu; chce zvítězit za každou cenu, nepřipustí že
by se mohl mýlit; svým nadřazeným postojem deptá okolí

FLEGMATIK
Flegmatik, stabilní introvert, Je mírný, klidný, vyrovnaný a uvážlivý. Dobře se ovládá, bývá
pečlivý a soustředěný. Méně reaguje na vnější podněty, jen tak ho něco nerozhodí, protože
jeho prožívání je spíše dlouhodobé a s menší intenzitou.
Pozitivní vlastnosti flegmatika:
spolehlivost, vytrvalost; s každým dobře vyjde, snadno se přizpůsobí, odolává tlakům
Negativní vlastnosti flegmatika:
neumí se rozčílit, nemá rád změny a novinky, působí jako lenoch, práci odkládá nebo se jí
vyhýbá, nerad nese zodpovědnost za svůj život

MELANCHOLIK
Melancholik, labilní introvert, hluboce prožívá to, co by zanechalo jiné typy klidnými. Je
náladový, i letmé podněty jej mohou hluboce rozrušit, ačkoli navenek to nemusí být poznat,
neboť své emoce nevyjadřuje tak odvázaně jako cholerik nebo sangvinik - naopak je spíše
zdrženlivý a ostýchavý. Své pocity může vyjdřovat spíše umělecky. Je obrácený dovnitř, do
světa svých myšlenek a pocitů. Jeho prožívání je dlouhodobé a intenzivní. Obvykle trpí nižší
sebedůvěrou.
Pozitivní vlastnosti melancholika:
nenáročnost, tichost, hloubavost, má rád samotu, bývá talentovaný a tvůrčí (mnoho géniů
bylo melancholiky), partnera si vybírá velmi obezřetně; je náročný
Negativní vlastnosti melancholika:
přecitlivělost, zranitelnost a nejistost ohledně sebe: snadno se urazí, je příliš
perfekcionistický i vůči ostatním
Zdroj: http://ografologii.blogspot.cz/

Vendula Sklenářová ZR2

Útěk před smrtí
Smráká se, ihned zataj dech,
vzpomínky za sebou zanech,
havran na kostelní věži usedá,
začínáš být ve tváři bledá.
Ruce od krve, drápeš se pryč,
poněvadž věříš, že se osvobodíš,
z jejich spárů, však nelze uniknout,
jediná možnost je v černotě zaniknout.
Poslední zrnko naděje v tobě zaniká,
když svítání vytlačí temnota hluboká,
po tváři ti stéká poslední slza,
čekáš, že po trápení nastane svoboda.

Změna
Nikdo nikdy netvrdil, že je snadná. Mezi tu nejlehčí formu patří přechod materiální,
poněvadž k věcem většinou nemáme vztah, pokud se nejedná o plyšáka z dětství, fotky nebo
hodinky po dědečkovi. Těžší průběh je u výměny místa, ať už bydliště, školy, kroužku, země.
Do nejobtížnějších řadím změnu v názoru a v povaze (úhlu pohledu). V této fázi jde
především o snahu a vytrvalost. Mám v rukávi jeden krásný úryvek z knihy Denní naučení:

Slibuji sám sobě…

Že budu silný, aby nic nemohlo narušit klid mé mysli.
Že budu s každým, koho potkám, mluvit o zdraví, štěstí a prosperitě.
Že dám všem svým přátelům pocítit, že mají svou cenu.
Že se budu dívat u všeho na světlou stránku a naplňovat svůj optimismus.
Že budu myslet jen na to nejlepší, pracovat co nejlépe a očekávat to nejlepší.
Že budu stejně nadšený z úspěchu druhých, jako z úspěchu vlastního.
Že zapomenu na chyby minulosti a položím důraz na lepší výsledky v budoucnosti.
Že budu světu ukazovat jen veselou tvář a usmívat se na každou bytost, kterou potkám.
Že budu věnovat hodně času tomu, abych vylepšil sám sebe, až mi nezbude ani vteřina,
abych kritizoval druhé.
Že budu velkorysý, abych si dělal starosti, příliš ušlechtilý, abych se zlobil, příliš silný, abych
se bál, a příliš šťastný, abych si dovolil nějaké trápení.
Že budu o sobě smýšlet dobře a hlásat to celému světu, nikoli slovy, ale velkými skutky.
Že budu žít ve víře, že celičký svět stojí na mé straně, dokud se nezpronevěřuji tomu
nejlepšímu v sobě.

Krédo optimisty - Christian D. Larson

Nicolette Havlová ZR2

V březnu toho roku čeká studenty naší školy zájezd do Ostravy, kde navštíví českou televizi a
rozhlas, což je dobré zejména pro rozšíření informací žáků v oblasti žurnalistiky a mediální
komunikace nebo mediální tvorby.

Zvykem je každoročně o velikonocích soutěž
Velikonoční datel, která bude probíhat 23. 3. 2016,
kde se mohou zúčastnit všechny ročníky a ti
nejlepší vyhrát sladké odměny.

Od 24.3 do 28. 3. 2016 budou
mít žáci SSŠP Velikonoční
prázdniny.

V dubnu škola pořádá zájezd do tzv. Velikonoční Vídně, který se koná 27. 4. 2016.
Zájezd i s dopravou bude stát 500,-Kč.
Ti kteří se zájezdu zúčastní, si prohlédnou zámek Schönbrunn, za příplatek také interiér
zámku nebo mohou také za poplatek vstoupit do labyrintu.
Do programu je zařazena také prohlídka centra Vídně, nejvýznamnějších památek
(Hofburg, katedrála Stephansdom, Parlament, Radnice, Přírodovědecké a historické
muzeum, Hundertwasser atd.) Potom mají studenti 2 hodiny osobní volno, rozchod v
parku Prateru.

Kateřina Kočí ZR3

Mazanec
Ingredience:
1ks prášek do pečiva
1 špetka soli
250 ml mléka
11dkg cukr krupice
3ks žloutek
25g droždí
500g polohrubá mouka
11 dkg máslo
Podle chuti - hrozinky nebo loupané mandle
Postup:
Promícháme 2 žloutky, cukr, rozluštěné máslo a přidáme mouku, kvásek a vlažné mléko,
vanilkový cukr a promícháme nesmí tam byt bublinky. Poté přidáme hrozinky nebo mandle
podle chuti.
Těsto necháme vykynout. Poté těsto zpracujeme na bochánek, a uděláme uprostřed křiž.
Necháme vykynout na plechu, a pote potřeme rozšlehaným vajíčkem a posypeme mandlemi.
Mazanec pečeme asi 20 minut na 180°C a potom 25 minut na 120°C
Velikonoční beranek
Ingredience:
1 sklenice mléka
14 dkg másla
35 dkg polohrubá mouka
1 ks kypřící prášek do pečiva
4 ks vejce
1 lžička citronové kury
20 dkg cukru krupice
Postup:
Formu na beránka vymažeme máslem a vysypeme moukou. Troubu předehřejeme na 180°C.
Vejce rozklepneme a rozdělíme žloutky od bílků. Cukr smícháme s máslem a žloutkem.
Přidáme citronovou kůru, mléko, mouku s kypřícím práškem do pečiva a tuhý sníh z bílků.
Těsto lehce promícháme.
Třené těsto rozetřeme do připravené formy. Velikonočního beránka pečeme asi 45 minut
v předehřáté troubě. Po upečení vyklopíme a necháme vychladnout.
Bonus:
Hračka pro psího mazlíčka
Uděláme ze dvou triček čtverce a dva proužky. Ze čtverců uděláme ruličky a začneme plést
copek. Na začátku a na konci pevně zavážeme dvěma připraveny proužky a je hotovo.

Učitel z mechu a kapradí
Dne 1. 3. 2016 se na naší škole uskutečnila již třetí vernisáž, tentokrát výstavy Z mechu a
kapradí, na které máme možnost obdivovat fotografie našeho pana zástupce Ing. Zemka,
který má docela neobvyklý koníček. Objektiv svého fotoaparátu rád zaostřuje na snímky
mechů a kapradin, které objevuje na svých toulkách lesem. Výstava odhaluje tajemná
zákoutí lesních krás, detaily přírody, kterých si mnohdy ani nevšimneme.

Vernisáž se tradičně konala ve vestibulu školy, kde bylo nachystáno malé občerstvení, chutné
jednohubky a nesmělo také chybět šampaňské na přípitek! (samozřejmě dětské)
Uvedení vernisáže zpestřilo vystoupení studentů druhého a čtvrtého ročníku, kteří
zarecitovali a poté zahráli známou melodii Z mechu a kapradí z večerníčku Křemílek a
Vochomůrka a autoru výstavy věnovali variaci na píseň z filmu Ať žijí duchové!
Fotky pana Zemka máme možnost obdivovat do konce března. Určitě stojí za to se u fotek
zastavit a detailně se na ně zadívat a popřemýšlet, jaké krásy nám poskytuje naše matka
příroda.

Stravuj se jako "Warrior"
Se zahájením nového roku, do kterého téměř každý vstupuje s pár kily navíc, se lidé snaží držet
všelijaké nefunkční diety, nedej bože sacharidové vlny, populární díky dnešním kulturistům.
Dnes bubu psát o méně známém stylu, stravování, nesoucí název: "Přerušované hladovění", známé
také jako "Warrior Diet". Jestli si myslíte, že neexistuje lepší dieta než Vaše sacharidové vlny, brzy
vás vyvedu z omylu.
Nebudu vám popisovat zrod tohoto nevšedního stylu stravování, jen zmíním, že lze nalézt několik
knih na toto téma, či pokud dobře ovládáte angličtinu, tak také různé studie popisují tuto problematiku
více do hloubky.
Než započne mé snažení předat Vám mé zkušenosti s tímto nevšedním stylem stravování, zeptám se:
Chcete detoxikovat své tělo? Chcete se dostat na jednomístné procento tuku, či zlepšit svůj fyzický
výkon v tréninku a rovněž psychický v práci či studiu? Pokud jedna v Vašich odpovědí bylo "Ano",
tento článek je určen Vám.
Přerušované hladovění se doporučuje zařadit po dobu jednoho až čtyř týdnů, kdy rozlišujeme striktní
formu Warrior Diet, dále WD v podobě s takzvanými proteinovými pulsy, či WD propojený s
nízkofrekvenčním stravováním. Každý den se dělí na dvě na sebe navazující fáze. První fáze neboli
postění se, v angličtině známé také jako "fasting", s délkou 18-20 hodin, kdy jste zcela bez jídla.
Po probuzení doporučuji vypít černou kávu, či jiný čistý zdroj kofeinu například v podobě čaje Yerba
Mate. Po skončení první fáze přichází na řadu fáze jezení neboli "overeating". Již v prvních dnech se
objevují klady této diety v podobě detoxikace, zvýšení inzulinové senzitivity a mnohé další...
V druhém týdnu přichází poněkud mírnější varianta tohoto stravování, a to WD s proteinovými pulsy.
Třikrát denně v minimálním rozmezí tří hodin můžeme vypít protein. Z vlastních zkušeností
doporučuji použít hydrolyzovaný kasein, který tělo již nemusí trávit. Pokud se jej nemůžeme dovolit,
můžeme nadále pokračovat ve striktní formě diety. V třetím a čtvrtém týdnu spojíme WD s
nízkofrekvenčním stravováním, a to vždy třetí a pátý den, ostatní dny v třetím a čtvrtém týdnu se
doporučuje držet striktní forma WD.
Na konci článku musím zmínit, že tuto formu stravování je vhodné zařadit pouze v případě, že jste
dříve v minulosti netrpěli poruchami příjmu potravy. Tento styl stravování je málo rozšířený, nikoli
však extrémní, jak se na první pohled může zdát, hlad je pouze otázka psychiky v prvních dnech
dodržování zásad této diety
Kdo nevyzkouší, nepochopí, kdo vydrží, bude odměněn...

Tomáš Kocián

