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Přátelství je někdy více než láska
Láska i přátelství,
jedny z nejvzácnějších věcí
Je však lepší to či to,
já ptám se přeci.
Přátelství od dětství,
pevné pouto drží
Podívej se před sebe,
čím starší tím tužší.

Žij s pocitem osamění,
i přesto že nejsi
Láska je jako droga,
tak tu máš, dej si.

Pravý přítel nás zná líp,
než my sami sebe
Pravý přítel nám dá víc,
než je samé nebe.
Láska je věc krásná,
když jeden druhého miluje
Je však také vzácná,
těžko se o ni pečuje.

Závislost se těžko léčí,
není na ni lék či vzorec
Čím déle trvá tím je větší,
ale i tohle má svůj konec.
Jediný kdo se o tebe pak postará,
je tvůj přítel nejlepší
Opráší tě, narovná,
tvoji hlavu pročistí.
Krásná je však láska,
často ale pomíjivá
Každou chvíli nová vráska,
postupně nám přibývá.

Láska je jako růže,
nádherná když kvete
Trny ale rostou s ní,
menší přehmat a krev prolijete.
Nejsme ani sami sebou,
hádka vyvolává hádku
Přiléváme benzín do ohně,
je to mnou či tebou?
Zevnitř ničí nás,
silně jako vir
Mozek nám zatmívá,

Pravý poklad je ve tvém příteli,
ať se stane cokoliv
Pouto se nedělí,
pokud je pravý, opustí tě – ne nikoliv.
Těžko mluvit o lásce člověku, co jinou než
rodinnou nepoznal,
těžko mluvit o lásce člověku, co jen zpovzdálí poslouchal
Láska dává i bere, zdá se,
převyšuje ji však přátelství, dál já ptám se…
poddej se či žij.
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Láska v naší škole
Valentýn se blíží a lásky kolem nás je všude plno. Ale přesto, že český Valentýn je velice
krásný svátek, plný milostných psaníček, poletujících Amorků všude kolem a zamilovaných
párů, líbajících se na ulici, ne každý již našel TOHO svého. A pokud patříte mezi ně a už Vás
nebaví tento svátek slavit o samotě před televizí a s kýblem zmrzliny v ruce, vyzkoušejte
Valentýn trochu jinak!

Den lásky? Ne, Den přátelství
Starší muž líbající medvěda, tak prezentuje finská agentura den pro přátele. Čtrnáctého
února se tudíž telefonuje starým přátelům ze školy, kolegové z práce společně chodí na večeře, do sauny nebo na bowling. Ystävänpäivänä znamená den přátelství. Den, kdy se rozdávají malé dárky i získávají. Ale pokud jste zamilovaní, díky Hollywoodu je možné zažít
i skvělý den s druhou polovičkou.
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Valentýn ve světě
Valentýn v Jižní Africe
Den sv. Valentýna je v Jižní Africe každoročně oslavován domorodci, ale i spoustou turistů, díky nádherné přírodě a romantickým místům.
Mezi tradice klasicky patří schůzka s partnerem. Mezi mladými páry je tradice
oslavovat tento den na velmi romantických místech. Mladší dívky také chodí
s průvodem Luperealia. Podle této tradice si připnou jméno svého milovníka na jeden rukáv. V některých místech se průvodu účastní i chlapci.
Oslavy začínají s velkým předstihem. Obchody prodávají speciální květiny a předměty symbolizující lásku, jako třeba srdíčka nebo tradiční africké symboly. Pořádají se plesy, chodí se
do restaurací a na diskotéky. Lidé také se svými rodinami navštěvují přírodu, raftují, nebo
dělají jiné sportovní aktivity. Mezi nejlepší místa,kde strávit valentýnský večer, patří různé
rezorty s různými programy a nádhernými výhledy.

Valentýn v Jižní Koreji
Valentýn je svátek všech zamilovaných a Jižní Korea ho také slaví. Korea slaví tento svátek
natřikrát a tím je to zajímavé, protože v nějakých zemích se Valentýn neslaví vůbec.
První oslava bývá 14. února, kdy muži dostávají od žen jako dárek čokoládové bonbony.
Bílý den je 14. března, kdy muži ženám dávají sladkosti, které však nesmí být čokoládové.
Také mají 14. dubna tzv. Černý den, to je den, kdy jdou lidi do restaurací čímž „ oslaví“ to,
že jsou sami.
Mě by to také zajímalo a chtěla bych to zažít a co vy? Určitě to bude zajímavé.
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Valentýn v Japonsku
Japonci slaví Valentýn trošku jinak, než je u nás
zvykem. Podstata tkví v tom, že dívky a ženy den
před 14. únorem doma kuchtí čokolády různých
tvarů a chutí. A pak ho druhý den věnují svému
vyvolenému. U středoškoláků je časté, že si kluci
porovnávají, kdo jich dostal více.
Je možné obdržet 3 typy čokolády:
1. Honmei - V tomto případě se jedná o nefalšované vyznání lásky. Dívka dává chlapci najevo, že
jej má ráda.
2. Giri - slečna projevuje svou sympatii a to v kamarádském smyslu.
3. Onasake – To je vlastně takový dar z lítosti. Jedna z Vašich kamarádek si řekne: „Chudák Pepa,
ten letos od nikoho určitě nic nedostane. Dám mu
čokoládu, aby mu nebylo smutno.“
Vezmeme-li v potaz, že ženy a dívky v tento den rozdají hned několik balíčků čokolád
a muži nic, mohlo by se to zdát neférové. Vše se vyrovná v tzv. bílý den (Howaito Dé). Ten
připadá na 14.3. Dámy dostanou od těch, které na Valentýna obdarovaly, zpět čokoládu
a to v mnoha případech v hodnotě 2 krát až 3 krát vyšší.

Valentýn v Brazílii
Protože se každý rok v průběhu února nebo března koná v Brazílii světoznámý karneval,
rozhodli se Brazilci svátek svatého Valentýna vynechat. Místo něj slaví 12. června svátek
“Dia dos Namorados” neboli “Den všech zamilovaných”. Zamilované páry si v tento den
vyměňují dárky v podobě čokolády, květin
a zamilovaných přáníček. Po celé zemi se
také konají různé hudební festivaly a představení. Den všech zamilovaných není určen
jen zamilovaným párům, ale je také spojen
s návštěvami příbuzných a společnými večeřemi s přáteli, kteří si mezi sebou rovněž
dávají dárky.
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Ohlasy z plesu
1) Jak se vám líbil ples?
1.A Pollina Minaeva: No cute
1.B Agáta Sovová: Takový živý, nenudila jsem se.. fakt pěkný
Pan profesor Krankus: Moc
3.A Jakub Wojnar: Moc se mi líbil, až na půlnočko..
3.A Yan Kalashinkov: Hezký, bylo to pěkný – super!
4.A Veronika Jurčová: Dobrej, ale špatně naplánovanej.
2) Pili jste hodně?
1.A Valeriya Surovska: Ehm... trošku, dala jsem si vínečko:-)
1.B Alexander Baran: Střízlivej.
2.A Eidam Kopolovič: Ne, vůbec.
3.A Jakub Wojnar: Ano, může za to Tomáš Pšenička.
3.A Yan Kalashnikov: Ano.
4.A Lukáš Novotný: Decentně.
4.A Stanislav Ulianov: Nepamatuju, ale asi jo.
Paní profesorka Krausová: Já pila bublinkovou vodu. Tohle divoký období mám už za sebou
3)Jak dlouho jste vydrželi v podpatcích?
1.A Sára Kloučková: Asi do dvanácti, jak byla after.
1.B Agáta Sovová: Asi půl hodiny.
2.A .. Všechny holky z 2.A až do after. Jsou to držáci
3.A Lucie Chudanová: Celý večer.
4.A Kateřina Nováková: Až do konce.
Paní profesorka Krausová: Skoro pořád jsem seděla, vydržela jsem v nich až do 22hod.
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Která slečna nebo paní byla podle vás nejlépe na plese oblečená?
paní Krausová: Soňa, Kačka Bláhová, Markéta Brázdová.
Polly: Jana Kováč
Lord Lukyn: Lord Lukyn.. a Soňa, Paní Pirklová
Yan: Seňa, Karel, Markéta Brázdová
Adam Březina: Soňa
Markéta Brázdová: Jana Hubená, protože měla vlastnoručně vyrobené šaty.
Elizabeth F.: paní Václavíková, samozřejmě:)))
pan Krankus: Adéla Bergerová
Valeriya: Kačka Bláhová
Marie: Markéta Brázdová
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Víte že?
1. Víte, že váš zrak je dokonalejší, když máte strach?
2. Víte, že Česko je největším konzumentem alkoholu a marihuany v Evropě?
3. Víte, že více než 2500 leváku zemře na to, že používají věci pro praváky?
4. Víte, že studenti v Dánsku dostávají zaplaceno za to, že studují?
5. Víte, že státem „Rovníková Guinea“ neprochází rovník?
6. Víte, že 75% fotek na internetu má erotický obsah?
7. Víte, že konzumace třešní před spaním vám pomůže lépe usnout?
8. Víte, že Dominikův pes ze 3. A se jmenuje Bobeš?
9. Víte, že naše škola byla dříve oranžová?
10. Víte, že čím větší strach budete mít na matice u pana Střechy, tím je větší šance, že vás
vyzkouší?
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Deník Jendy Kozojeda
Den 3. 1. 2018
Byla středa, Jendův nejdelší den školy, měl snad každý předmět, který se na škole učí. Je
skoro pololetí, což znamenalo, že se většinou na hodinách zadávaly pololetní testy. Jenda
se těchto testů hodně bál, jelikož vždy byly těžké a nechtěl si zkazit pololetní známku. Zároveň se blížil i maturitní ples, na který chtěl jít, prostě se toho dělo hodně najednou a Jenda
nevěděl, na co se zaměřit.
9. 1. 2018
Pár testů už měl za sebou, ale cítil se, jako kdyby napsal teprve 1. nebo 2., také se pomalu
blížil ples, takže měl plnou hlavu plesu a ne školy, jelikož si každý na ples s sebou někoho
vezme, tak si chtěl s sebou Jenda vzít také nějaký doprovod. Tak přišel za dívkou, která se
mu líbila, požádal ji, jestli by s ním nešla na ples, ona mu odpověděla, že už s někým jde.
Plný smutku odpověděl, že chápe a odešel. V tento den se také psalo účetnictví a Jenda
věděl, že v tomto testu určitě neobstojí. Když test psal, měl, jako kdyby nevěděl, co vlastně
na papír píše. Nějak ten test ale napsal. Když byl test opravený, Jenda byl velmi mile překvapený, protože viděl, že dostal dvojku. Byl šťastný a byl rád, že dostane trojku na vysvědčení.
15. 1.
Byl den, kdy se konal maturitní ples. Jenda na něj šel, protože v prvním ročníku nebyl
a chtěl vidět, jak vlastně takový ples vypadá. Byl trochu skleslý z toho, že nemohl jít s tou
dívkou, se kterou chtěl jít, ale nějak to překousl a šel. Poté si však všiml, že dívka přišla bez
doprovodu, šel se zeptat, co se stalo, Smutná mu pověděla, že její doprovod zrušil akci,
protože mu do toho něco přišlo. Tak ji Jenda navrhl, že by mohl být její nový doprovod
a ona souhlasila. Celý večer se jim zdál hodně dlouhý, ale vlastně nebyl, večer protancovali,
něco spolu i vypili, ale ne moc. Nakonec při jednom tanci jí Jenda řekl, co k ní už dlouho cítí,
i když se bál, že se mu vysměje. Ale ona měla tyto city také a řekla mu, že se jí taky líbí a než
se oba nadáli, užili si oba svoji první pusu, při tanci a hezky v objetí.
Děkuji za přečtení a těšte se na další část.
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New caffeteria?
So recently we were supposed to get a new cafeteria in our school. Everyone got super
excited all of the students started to picture themselves having little picnics with double
chocolate chip frappucino with soy milk no foam and a few caramel sprinkles but not too
much. The students started waiting and since then they have been bringing plates and
forks to school in case the caffeteria would open. Let’s take a look at one of our former
students David Panýr. Do you think he doesnt go to our school anymore? Officialy he does
not. But a few students noticed him standing in front of our school everyday and sadly
leaving after finding out the caffe is still not opened. A few school clubs appeared and
some students have gone crazy. Most of you know the famous “danda švanda” from the
4th grade and you might notice that his mighty afro dissapeared. It wasn’t a fashion choice
it was a mental breakdown from never coming sváča. We all hope that the cafeteria will
open before we all graduate, and we can’t wait.
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Tajenka pro luštěnkáře
1. Jak se jmenuje pes Dominika ze 3. A?
2. Kdo vám sahá do pusy, když vás bolí zuby?
3. Jak se anglicky řekne „dolů“?
4. Jak se jmenuje student, který vyhodil pojistky?

1
2
3
4
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Horoskopy
Vodnář - Více než na rodinu a věci
kolem se teď na chvíli zaměřte
na Český jazyk a Společenské vědy.

Ryby - Vaše chování se může odrazit
i na vašem prospěchu, zato s panem
Zajptem budete možná v příštích
měsících víc za dobře.

Beran - Tvůj největší problém během
tohoto školního roku bude v tom, že
se nedokážeš plně soustředit.
Býk - Od učení tě bude vyrušovat
spoustu věcí, ale budou snad stát
zato, když to nějak skloubíš, bude se
ti ve škole hodně dařit.

Blíženci - Podle všeho ti někdo
z tvých spolužáků brzo ukradne jídlo
a ne jednou.
Rak - Dejte si pár dní ve škole trochu
volnějších, užijte si víkend, ale
nezapomeňte, že v hodinách pana
Střechy se pozor dávat prostě musí.
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Lev - Zdá se, že ve škole více méně
proplouváte, zvonění na hodinu není
jeden z vašich oblíbených zvuků.
Važte si svých spolusedících.
Panna - I když jdete do 2. pololetí
s čistým štítem, v matematice se
vám tento rok opravdu nezadaří.

Váha - Nepřehánějte to příští dva
týdny se školním mlíčkem, radši ne.

Štír - V mamagementu si povedete
obzvlášť dobře, možná, už jste asi
přišli, jak na to, nebo jste se snad
začali i učit?

Střelec - Zkoušení a zkoušení, jméno
v abecední řadě na špatném místě
ve špatný čas...

Kozoroh - Máte špatný den?
Seznamte se se studenty ostatních
ročníků... třeba s Tondou.
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