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Slovo na úvod  

 

Blíží se letní prázdniny, tak snad jste ve škole všechno zvládli, abyste si je mohli pořádně 

užít. V posledním čísle tohoto školního roku si ještě můžete počíst o tomto: 

Oscary 

Osobnosti 

Trendy v jídle 

Rozhovor s panem učitelem Beránkem 

Horoskopy 

 

  

  

 

 

 

  

  

Prázdniny 2016 / 2017                          Partneři školy     
 

 

Hlavní - 1. 7. 2017 – 1. 9. 2017  
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Nejlepší film – Moonlight 

Nejlepší režie - Damien Chazelle (La La Land) 

Nejlepší herečka v hlavní roli - Emma Stone (La La 

Land) 

Nejlepší herec v hlavní roli - Casey Affleck (Místo u 

moře) 

Nejlepší herečka ve vedlejší roli - Kola Davis (Fences) 

Nejlepší herec ve vedlejší roli - Mahershala Ali 

(Moonlight) 

Nejlepší výprava – La La Land 

Nejlepší krátký animovaný film – Ptáčátko  
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Jaromír Jágr 
 
Osobní život 

Jaromír Jágr se narodil 15. února 1972 v Kladně. Svůj hokejový výcvik začal pilovat 

v Nezdicích u Přeštic. Jako Kladeňák chodil na Střední průmyslovou školu stavební 

v Kladně, kterou kvůli tréningům nedostudoval. V roce 2002 si doplnil vzdělání získáním 

maturity na Soukromém středním učilišti hotelového provozu. Jágr je pravoslavným 

křesťanem, pravidelně se modlí, čte Bibli a účastní se liturgie. V této době má přítelkyni,  

modelku Veroniku Kopřivovou. 

Úspěchy 

Mezi největší Jágrovy úspěchy patří zlato z olympiády v Naganu 1998, zisk dvou Stanley 

Cupů, zlata z Mistrovství světa 2005 a 2010, Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího 

hráče NHL, kterou získal pětkrát, a Hart Memorial Trophy pro nejužitečnějšího hráče NHL 

za ročník 98-99. V roce 2005 byl v anketě českého Klubu sportovních novinářů zvolen 

Sportovcem roku a zároveň se za tento rok s Jiřím Šlégrem stal členem Triple Gold Clubu, 

jenž sdružuje hráče, kteří vyhráli všechny tři hlavní hokejové turnaje – Stanley Cup, 

olympijské hry a mistrovství světa.  U příležitosti 100. výročí NHL byl v lednu 2017 vybrán 

jako jeden ze sta nejlepších hráčů historie NHL.  

Rekordy 

Mistrovství světa – nejstarší střelec gólu (43 let a 88 dní )                                    - Stanley Cup  

NHL – nejvyšší věk ve střelení hattricku (42 let a 322 dnů)  

            nejvíce vítězných gólů (135)  

            nejvíce gólů v prodloužení (19) na konci sezony 2015-16 )  

            nejvíce hokejových stadionů, kde se podařilo hráči vstřelit gól (53)  
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KYLIE JENNER 
 

 

Kylie Jenner, celým jménem Kylie Kristen Jenner 

Narozena 10. srpna 1997, Los Angeles, Kalifornie, USA 

Je americká modelka, návrhářka a podnikatelka. Z velké části se proslavila 

v reality show. 

Kylie věnovala na charitu několik milionu dolarů. 

V roce 2015 vymyslela svou vlastní kosmetickou značku KYLIE cosmetics, 

která velmi ovlivňovala mládež po celém světě. 

 

KARIÉRA 
V roce 2007 Kylie spolu se svými rodiči a sourozenci se začali objevovat 

v televizním reality seriálu Udržovat krok s Kardashians, který zaznamenává 

osobní a rodinné problémy.  

 

ZVĚTŠENÍ RTŮ 
Rty si nechala zvětšit v květnu 

2015. Kylie nejdříve nechtěla 

přiznat zákrok, ale v epizodě 

Udržovat krok s Kardashians to 

přiznala. 

Ohledně tohoto zákroku vzniklo 

spoustu spekulací, které jí získaly 

velké publikum. Rapidně se zvedl 

počet sledujících na Instagramu. 

Díky tomu se v roce 2016 stala 

jednou z nejsledovanějších lidí na 

Instagramu.  
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JÍDLO 
SUPERPOTRAVINY 

V současné době se superpotraviny stávají čím dál více rozšířenějším pojmem. Setkáme se s ním zejména ve 

spojitosti se zdravým životním stylem. K dostání jsou především v prodejnách se zdravou výživou a na e-

shopech. Superpotraviny neboli superfoods jsou potraviny bohaté na živiny, jejichž zdravotní prospěšnost je 

vyšší, než je tomu u ostatních potravin. Superpotraviny jsou kvůli zachování co nejvyššího množství živin 

šetrně zpracovávány. Neobsahují pesticidy, hormony a jiné chemické složky. Často jde o potraviny 

pocházející ze zemí mimo Evropu, jejichž zázračné účinky byly objeveny před tisíci lety. Jsou bohaté na 

vitamíny, minerály, antioxidanty, vlákninu, proteiny, enzymy a koenzymy. 

Výčet všech superpotravin by byl dost obsáhlý. Proto zde uvedu pouze některé: 

Goji – kustovnice  čínská 

- Blahodárně působí na činnost jater a ledvin 

- Posiluje obranyschopnost organismu, snižuje krevní tlak, prospívá zraku 

Chia semínka 

- Snižují hladinu krevního cukru, příznivě působí na trávení, střevní mikroflóru i kardiovaskulární 

systém 

- Zvyšují vnitřní hydrataci organismu 

- Jsou výborným doplňkem při vytrvalostním sportu. Vhodné je užívat denně 2-3 lžíce 

Další: kakaové boby, matcha čaj, brusinky, borůvky, mandle, 

 vlašské ořechy, losos, tuňák,…. 

 

 

 

SMOOTHIE 
Stále horkými favority sociálních sítí jsou a ještě dlouho budou smoothie a čerstvé šťávy. Priorita smothies 

mezi sportovci i lidmi pečujícími o své zdraví stále roste. Co smoothie vlastně je? Smoothies je nápoj 

připravovaný z rozmixovaného vícedruhového ovoce nebo zeleniny. Někdo do něj přidává třeba i jogurt a 

podobně. Pro smoothie hovoří jeho snadná konzumace téměř vždy a všude. Můžete si své oblíbené 

smoothie vzít s sebou do tramvaje či auta, pít ho v práci i při sportu. Smoothie jednoduchým způsobem zvýší 

naši konzumaci zdravé zeleniny či ovoce. V tekutém stavu ho dokážeme zkonzumovat více a snadněji. Jedna 

americká studie dokonce prokázala, že u malých dětí může podávání mixovaného ovoce a zeleniny značně 

zlepšit stravovací návyky. Velký pozor si dávejte na kupované smoothie. V horších případech mohou 

obsahovat spoustu látek, které byste ve svém organismu vůbec nechtěli mít. A v těch lepších případech 

obsahují často dodatečné cukry a další zdroje kalorií. Dokonce ani ´´čisté´´ smoothie nemusí být úplně bez 

vady. Jsou vitamíny, které rozkládá světlo, teplo nebo přítomnost kyslíku. Nejlepší je tedy nápoj čerstvě 

vyrobený. 

Recept na jednoduché smoothie: 

Ingredience: jahody, ostružiny (já mám radši mražené), banán, baby špenát, mandlové mléko, voda 

Postup: Já to osobně nevážím, dávám tam všechno od oka a taky podle toho, pro kolik lidí smoothie dělám.  

Většinou tam všeho hodím tolik, kolik chci, zaliju cca 1/3 mandlového mléka, doliju vodou a mixuju. 
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 Rozhovor s panem učitelem Kamilem Beránkem 
 

 

 

Pan učitel Beránek je vyučující těchto předmětů: matematika, fyzika a IKT. 

S Míšou jsme se rozhodli udělat rozhovor s panem učitelem, protože je to náš třídní učitel 

a známe ho nejvíc z našich vyučujících. 

 

1) Jak dlouho učíte na téhle škole? 

            Na téhle škole učím 14 let. 

 

2) Jak se Vám tady líbí a jste spokojený? 

Jsem tu spokojený.  

 

3) Jste spokojený se svojí třídou, kterou máte na starosti? 

Jsem velice spokojený. 

 

4) A co chod školy, jste s ním spokojen, nebo byste udělal něco jinak? 

Já bych na téhle škole nic neměnil. 

   

5) Chtěl byste být učitelem odborných předmětů,  a nebo mistr třeba číšníků? 

Chtěl bych si to vyzkoušet. 

 

6) Dovolil byste kouřové přestávky ve škole, kdyby záleželo na Vás? 

Ne, jsem nekuřák, vadí mi to. 

 

7) Baví Vás učit matematiku a fyziku? 

Ano, baví mě to. 

 

8) Kdyby Vám pan ředitel nabídl, že byste mohl být ředitelem Vy, přijal byste to? 

Uvažoval bych o tom. 

 

9) Chtěl byste učit na jiné škole, než je tahle? 

Ne, líbí se mi tady. 

 

10) Máte rád své povolání, kterým se zabýváte? 

Ano 

 

 

 

 



Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem,   

 

HOROSKOPY 
BERAN 21.3. až 20.4. 

Úplněk ve vašem znamenísi posvítí zejména na zadané jedince. V tento den 

budou zvýrazněny záležitosti partnerských vztahů včetně manželských a vůbec 

všeho, co se týká dlouhodobého soužití. Můžete se úspěšně dobrat k řešení 

různých společných otázek. 

 

BÝK 21.4. až 21.5. 

Dnešní úplněk vám osvítí oblast vašeho partnerství. Do popředí se dostávají 

záležitosti související se zaměstnáním a dalšími zásadními tématy i tvůrčími 

zálibami, které máte společné se svým protějškem. Můžete se navzájem dobře 

sladit. 

 

BLÍŽENCI 22.5. až 21.6. 

Dnešní úplněk dává vyniknout fyzické přitažlivosti. Nezadaným může ještě více 

usnadnit navazování kontaktů, rozhádané jedince znovu sblížit Co jste mnozí 

ztratili po citové stránce, může být nyní příjemně nahrazeno. Mocně vás to k sobě 

potáhne 

 

RAK 22.6. až 22.7. 

Dnešní úplněk vás může znejistit a zasít vám do hlavy semínko pochybností. 

Mohou se vyskytovat především obavy spojené s vaší domácností a bydlením. 

Problematickými shledáte záležitosti kolem finančních nákladů a rodinného 

rozpočtu. 

 

LEV 23.7. až 22.8. 

Úplněk ve vašem znamení zdůrazňuje každodenní běžnou rutinu, ale také vaše 

zájmy a studium i záležitosti vašich sourozenců. V každé z těchto oblastí se může 

objevit něco, čemu bude třeba věnovat větší pozornost. Můžete řešit i nějakou 

věc se sousedy. 

 

PANNA 23.8. až 22.9. 

Dnešní úplněk ozáří vaši životní cestu svým příznivým svitem. Na světlo se 

dostanou především finanční záležitosti, přičemž se vám může podařit nějaký 

důležitý krok. Celkově se bude jednat o velmi blahodárný den pro vaše 

sebevědomí. 

 

VÁHY 23.9. až 23.10. 

Dnešní úplněk ve vašem znamení má na vás přirozeně veliký vliv. Na povrch 

budou vyplouvat vaše osobní kvality, přičemž vaše charisma budou velmi silně 

působit na všechny ve vašem okolí. Excelovat budete rovněž v různých 

společenských aktivitách. 
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ŠTÍR 24.10. až 22.11. 

Během dnešního úplňkového dne mohou vyvstat situace, na které má vliv dění z 

dřívějška. Nemusíte se však obávat žádných špatných zpráv, naopak se připravte 

na pozitivní obrat ve svém životě. V éteru je signál, jak recyklovat úspěchy z 

minulosti! 

 

STŘELEC 23.11. až 21.12. 

Úplněk ve vašem znamení bude mít pozitivní vliv na vaše mezilidské kontakty. 

Tento den je vhodný pro posezení s některým z vašich přátel či pro obnovení 

nějakého společného plánu. Nevyhýbejte se ani skupinovým aktivitám, přinesou 

vám radost i profit. 

 

KOZOROH 22.12. až 20.1. 

Úplněk stvrzuje vaše pracovní úspěchy, můžete těžit ze své dobré reputace. Vaše 

trpělivost, čestnost a soběstačnost se stávají mocnými atributy pro posun v 

kariéře. Mohou se objevit nové možnosti, jak zúročit vaše dosavadní úsilí a 

profesní kvality. 

 

VODNÁŘ 21.1. až 20.2. 

Pod vlivem úplňku budete mít sklon ponořit se do svého nitra. Do popředí se 

dostanou úvahy o vašem životním směřování a hlubší filozofické debaty. Může se 

vyskytnout i nutnost řešení situace kolem studia některého člena vaší rodiny. 

 

RYBY 21.2. až 20.3. 

Dnešní úplněk má pro vaše znamení jistý mystický nádech. V tomto dni se vám 

může přihodit něco neobvyklého, což bude až zavánět tajemnem. Věnujte 

pozornost například i snu, který se vám bude zdát. Může vám napovědět něco 

důležitého. 

 


