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Úvodní slovo
Milí studenti a učitelé, přátelé školy, právě
jste do svých rukou obdrželi nový školní časopis „O nás, pro nás“, který poprvé vychází v měsíci
dubnu
a navazuje na tradici občasníků z minulých let. V
časopise se můžete těšit na novinky z dění v naší škole, poezii, rozhovory se zajímavými lidmi mezi námi a také se pobavit nad luštěním křížovek. Redakci tvoří parta
studentů většinou z oboru cestovní ruch.
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Zastupitelstvo mládeže Olomouckého kraje
Zastupitelstvo mládeže Olomouckého kraje (dále jen ZMOK) vzniklo v roce 2003 jako
poradní orgán Zastupitelstva Olomouckého kraje. Naši školu ve ZMOKu reprezentují
dva studenti ze třídy 3. H. V září kandidovali do voleb a stali se tak právoplatnými
členy zastupitelstva na jedno volební období.

Nejvyšším představitelem ZMOKu je hejtman. Hejtman společně se dvěma náměstky
hejtmana, tajemníkem a dalšími třemi členy tvoří
sedmičlennou Radu ZMOK.
Členové ZMOKu se podílí na přípravě různých
soutěží a volnočasových aktivit. V letošním roce
zastupitelstvo pořádalo Debatiádu, Fotografickou
soutěž a společné tvoření se SPOLu Olomouc.
Jako další akce se připravuje literární soutěž a
také se zastupitelé zúčastní Rallye Rejvíz a Olomouckého Majálesu.
Iva Hlaváčková, 3. H

Třída 1. Z se představuje
Tlustí, hubení, chytří i hloupí, sečtělí i sportovně nadaní - takoví lidé tvoří třídu 1. Z.
První týden jsme se moc rádi neměli. Někteří z nás byli na práškách, někteří špinaví,
někteří celou dobu mlčeli.
Ve škole se to zlepšilo a stali se z nás snad i přátelé, jelikož na sebe „nebonzujeme“,
nekrademe, nešikanujeme se (možná občas ☺).
Je nás míň a míň a jak říká náš oblíbený učitel Macek: "Bude hůř... " Naše učitele
máme rádi, učí nás ---, ---, ---. Je to vlastně sranda, snad nás po tomhle nevyhodíte a
dostaneme šanci napsat Vám ještě mnoho, mnoho článků i o konkrétních zážitcích,
které budeme mít.

Třída 1. Z (cenzuroval JM)
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Aktivity 2. BZ
Naše třída se v poslední době podílela na renovaci muzea zemědělství u naší školy.
S nadšením jsme pomáhali panu učiteli Ing. Koňarikovi s čištěním a opravami staré
zemědělské techniky. Také jsme rekonstruovali stříšku na informační ceduli v ovocném sadě u parkoviště před domovem mládeže. Mezitím se naši spolužáci z oboru Agropodnikání učili bravurně ovládat traktor.
Žáci oboru Ekologie a životní prostředí se také pravidelně
účastní akcí ve Vile Doris a pomáhají při různých aktivitách. Šlo například o Ptačí den, kdy jsme s dětmi vyráběli
ptačí budky a krmítka. Den Země probíhá obdobně a
v brzké době nás tam čeká i akce ke Dni vody.
Náplní naší práce je i starost o zvířata, která v naší škole
máme. Pečujeme o agamu vousatou či nedávno nainstalované akvárko, které se v příštích dnech zaplní rybičkami. (Již zaplnilo – pozn. JM)
Michael Mišurec, Jan Luks, 2. BZ

Studentské společnosti třetích ročníků
Unique Team
Zdravím, moje jméno je Jana Valnohová, píšu pro
Vás tento článek a zároveň jsem prezidentkou studentské společnosti Unique Team, kterou bych
Vám tímto chtěla představit. Kromě mě se na provozu firmy podílí dalších 13 studentů, kteří přispívají svou prací a nápady.
Ze společné práce vychází především příprava
rautů, které jsou naším gró. Za dobu existence společnosti jsme uspořádali rautů hned několik, např.
pro šumperské divadlo nebo při příležitosti oslavy
narozenin, dále tzv. Johnovy Vánoce a v neposlední řadě také odbornou exkurzi do
Olomouce pro studenty 2. ročníku. Doufáme, že se Vám naše práce zalíbí a i Vy nám
svěříte přípravu Vaší hostiny do rukou.
Jana Valnohová, 3. H
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Travel and Snack Company
Ráda bych Vám představila naši studentskou
společnost Travel and Snack Company. V naší
firmě pracuje 14 lidí v čele s naší prezidentkou
Ivou Hlaváčkovou. Naší specialitou je příprava
různých rautů a hostin. Chystáme se také na výlety pro mateřské školy.
Na podzim jsme uspořádali svačinovou Halloweenskou přestávku. Naše firma se letos podílela i
na dni otevřených dveří, který proběhl v lednu.
Poté jsme ve spolupráci s konkurenční firmou
Unique
Team
uspořádali akci s názvem Johnovy Vánoce,
kdy určitá část výdělku putovala k našemu
Johnovi z Haiti, kterého si škola adoptovala.
Těšíme se na další akce a doufáme, že o zákazníky nebude nouze.

Iva Hlaváčková, 3. H

Výjimečný den s DofE
25. leden 2016 - pro někoho
obyčejný den ve škole, v práci
nebo doma, a hlavně pondělí.
Nejméně oblíbený den pro většinu lidí. Začíná nový týden a
nikomu se nic nechce. Vlastně
ani mně samotné by se nechtělo. Ale přece jenom se našel jeden důvod, proč bylo toto
pondělí výjimečné pro některé
studentky ze Střední odborné
školy v Šumperku. V Praze je
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čekal ceremoniál, během kterého měly převzít cenu za bronzový stupeň DofE (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu - The Duke of Edinburgh's), což je prestižní mezinárodní cena pro mladé lidi.
Ráno jsme vyjely, abychom tam byly raději dříve a měly čas se připravit. Dopoledne
jsme přijely do Prahy a vydaly jsme se ke kavárně Louvre, kde se konal ceremoniál.
Bylo pro nás připraveno malé občerstvení a mohly jsme se vyfotit ve Smileboxu. Byly
jsme všechny nervózní, protože jsme přesně nevěděly, co nás čeká a kdo nám bude
předávat bronzovou cenu.
Certifikát a cenu nám předala paní Helena Abrahams Felix, která je patronkou DofE.
Díky její mamince teď všichni
DofE známe, protože právě
ona přivedla českou mládež k
možnosti splnit podmínky a
získat toto mezinárodně uznávané ocenění. Během ceremoniálu vystoupilo několik oceněných účastníků a skupina
The Rebel Pipers, kteří jsou
také patroni DofE. Ceremoniál
byl velmi pěkný. Byly jsme
všechny na sebe pyšné, že
jsme to dokázaly, a mohly se
vydat směr domov.
Cesta domů byla zdlouhavá. Po cestě jsme přemýšlely, jestli máme pokračovat,
anebo to vzdát. Já jsem se rozhodla, že splním všechny úrovně.
(Pokud Vás zajímá, co DofE je, zajděte za panem Sýkorou nebo paní Válkovou.)

Michaela Churavá, 4. B
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Rozhovor (s Ondřejem Hánělem, 1. A)

Od začátku školního roku potkáváme na chodbách nové tváře našich prváků. Někteří
z nich se věnují aktivitám, o kterých ani nevíte. Vyzpovídali jsme jednoho z nich.
Jmenuje se Ondřej Háněl a věnuje se florbalu a sebeobraně.
1) Od kolika let se věnuješ florbalu a sebeobraně?
Kdo Tě k tomu přivedl?
Florbalu se věnuju prakticky od mala, jelikož můj
bratr Lukáš ho hrál, tak jsem to od něj odkoukal a
začal se tomuto sportu věnovat také, takže florbalu
se věnuju asi takových osm let, sebeobraně se věnuju pět let, o letních prázdninách to bude šest let.
Sebeobraně jsem se začal věnovat, jelikož se mi líbil styl armádní sebeobrany Musada a Krav Maga,
tak jsme společně s kamarádem trénovali pravidelně a věnujeme se tomu dodnes.
2) Co všechno obnáší taková cesta k trenérství?
Já jsem se dostal k trenérství z cest hráče, že jsem
pravidelně trénoval a pracoval na sobě. Jelikož mě
florbal hodně baví, tak jsem musel i poznávat nové
věci, od roku 2014 jsem začal jezdit na velké akce
ve florbale jako je například Superfinále florbalu,
Euro Florbal Tour, Pohár Mistrů a další které mi dodávají k trenérství více zkušeností, ale samozřejmě musel jsem si projít i školením a
licencí trenéra, abych jako trenér mohl být, a tak jsem si řekl že bych mohl vlastně i
něco naučit ostatní. Jelikož můj bratr založil klub, tak jsem rád, že v něm můžu účinkovat jako trenér a připravovat děcka na zápasy.
3) Proč zrovna sebeobrana?
Jelikož můžeme vidět i hodně případů, kde bohužel dochází hodně k fyzickým napadením, a tak jsem si to vybral i směrem k mému povolání, kterému se chci v budoucnu věnovat. Přišlo mi dobré umět sebeobranu pro
bezpečí své a druhých.
4) Co jako trenér musíš vše zařizovat apod.?
Jako trenér musím zařizovat a plánovat hodně věcí ohledně tréninků, připravuje se aktivita na každý trénink
jak na fyzickou aktivitu, tak i na taktickou část tréninku, musí se zařizovat třeba doprava na zápasy, sestavy hráčů, nominace na zápasy a další.
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6) Jak zvládáš tyhle aktivity zároveň se studiem?
Někdy je to docela těžké zvládat, prakticky skoro není vůbec čas, ale když se to vše
dobře naplánuje, tak není problém to zvládat.
7) Plánuješ se věnovat ještě něčemu dalšímu?
Plánuju se věnovat další aktivitě z pohledu záchranářství, a když vše půjde, jak má,
tak záchranářství na horách, to znamená, že by to bylo s časem ještě náročnější.
Ondru zpovídala Ený, 1. H

Trocha poezie

NA PRAHU NEJISTOT

SLOVA

Potichu lžeš a tvá ústa se smějí,
neříkáš nikdy, to jen blázen by chtěl.
Odejdeš někam a dech se tají,
modlíš se k Bohu, co přeješ si, přej.
Snad trochu lásky a trochu štěstí,
myšlenek dost, až opadne květ.
Zanechat sváru a políbit múzu,
až zítra ráno obejmeš svět.

Existují slova, temná,
bez významu,
která zas a znova
vzruší duši samu.
Je v nich touha
němá, šílená a živá,
zklamání v nich
sténá, vyznání v nich
zpívá.

Ref:

Ref:

Neříkám nikdy, to jen blázen by slíbil,
chci odejít někam a zatajit dech.
Milovat zvolna a zlatou nití
na polštář z hedvábí vyšít si cejch.

Tato slova ale v plamenech a jasu,
zvukem světla, stále bloudí, bloudí… bez ohlasu.

Z nadějí máš ztlučený kříž,
holubí peří na mokrých zdech.
Lehce si zpíváš a všechno víš
a žlutou temperou maluješ svět.
Z myšlenek vodopád a slzy štěstí,
i na tvou bolest objednám lék.
Pomalu zima svírá mi prsty,
na prahu nejistot
mám toho dost...
Eva Jůzová, 1. D

V chrámě v křiku války, nebo kde to bude,
zaslechnu je z dálky, rozpoznám je všude.
Pro ně od modlitby vstanu odevzdaně,
vyběhnu i z bitvy a odpovím na ně.
Existují slova, co plynou jako řeka,
v rytmu tepu srdce, ke člověku od člověka.
Jsou z nich cítit dálky modravého nebe,
dám je do obálky, slovo často zebe.

Jen tak do obrázku namaluj mi slova,
dětsky kostrbatě, maluj zas a znova.

Ref :
Tato slova ale neříkáme běžně,
zvukem světla stále bloudí, bloudí... něžně.
Eva Jůzová, 1. D
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Jako včera zda se býti,
Kdy poprvé jsem zaslechla
To slovo, co mé srdce bití
Zhaslo a já naposledy vydechla.
Líbí se ti, co teď vidíš?
Jen prázdnou schránku bez duše,
Kterou právě zdárně dusíš.
Jsem jako leklá ryba na suše.
Čekám jen na poslední ránu z milosti,
Kterou mé bolestné trápení ukončíš.
Děláš to jen a pouze z radosti
A těšíš se, až mě slovy zadusíš.
Budu tě však čekat tam,
V otevřeném hrobě na stráni,
Kam dají naše ostatky,
Jež požírat budou havrani.

Člověk si říká, že to smrdí,
jíst však by každý chtěl,
že je to primitivní, mnohdy tvrdí,

Irma Vep

aniž by se nad tím zamyslel.
Znát půdu, kraj i počasí,
zvířata a rostliny též,
a opravit stroje, když se pokazí,
protože tahle práce je časový pres,
není to vlastně práce,
je to spíš poslání,
chvála nečeká na Zemědělce,
byť důležitost má životní.
Trochu úcty a respektu
zaslouží ten úděl,
byť neleskne se jak sklenička sektu,
bez zemědělství lid by hlady pošel, jídlo totiž
v obchodech neroste,
jen tak se nezjeví,
za vším je mnoho námahy prosté,
a mnoho učení.
Eliška Drongová, 3. BZ
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Milí studenti, naše redakce
přišla s nápadem vytvářet
rozhovory s různými učiteli
naší školy. Pro příští číslo
časopisu jsme zvolili hned
dva (jsou na naší škole
noví) – Ing. Zerzáně (učitele
odborných předmětů) a
Mgr. Mačáka (učitele českého jazyka). Zapojte se i
vy do přípravy rozhovoru,
pokud máte na některého
pana
učitele
nějakou
otázku, tak nám jí neváhejte zaslat na uvedený email.
Ty
nejzajímavější
otázky budou vybrány do
příštího čísla časopisu.
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