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

příspěvková organizace 

 
VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO KEPLEROVA 

 

 

Školní časopis 2016 / 2017 

 

Slovo na úvod 

 

Pomalu se nám blíží druhé čtvrtletí, a tak je nejvyšší čas na 

dohánění známek. Nazbyt nepřijde ani odpočinek, právě proto 

vám přinášíme další číslo školního časopisu, ve kterém se 

dozvíte zajímavé informace jako „Tajemství tváře – vím, kdo 

jsi“, „Vánoce v jiných zemích“, odpočinete si u zajímavého 

kvízu nebo si počtete o Arianě Grande.  
 

 

 

 

 

        Prázdniny 2016 / 2017                                Partneři 

školy    
Podzimní - 26. 10. a 27. 10. 2016 

Vánoční - 23. 12. 2016 – 2. 1. 2017  

Pololetní - 3. 2. 2017 

Jarní - 27. 2. 2017 – 5. 3. 2017 

Velikonoční - 13. 4. a 14. 4. 2017 

Hlavní - 1. 7. 2017 – 1. 9. 2017 
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Tajemství tváře - vím kdo jsi 

 

Osobnost si v pravém slova smyslu nosíme vepsanou v obličeji. A náš obličej 

nelže. 
 

Obličej 

 

Hranatý obličej - silná vůle, schopnost posadit se, rozhodnost 

Kulatý obličej - společenskost, vlídnost, ochota pomoci, potřeba harmonie 

Trojúhelníkový obličej - silná intuice, diplomatičnost 

 

Uši 

 

Velké uši - cílevědomý, vytrvalý, dobrý posluchač, kreativní, odvážný 

Malé uši - umělecké nadání, taktní, inteligentní, tolerantní 

Normálně velké uši - pozitivní přístup k životu, důkladný, spolehlivý 

Odstávající uši - nekonvenční, nerad se přizpůsobuje 

Přilehlé uši - snaha někam patřit, přizpůsobivost, klidný 

 

Čelo 

 

Rovné čelo - chápavost, dobrosrdečnost, spolehlivost 

Vysoké čelo - věcný, racionální 

Klenuté čelo - dobrá pozorovací schopnost 

 

Obočí, vlasy, vousy 

 

Srostlé obočí - sklon k výbuchům vzteku 

Krátké obočí - sebedůvěra, umí se prosadit 

Lomené obočí - nebojí se konfliktu, věcný 

Jemné vlasy - citlivý, zranitelný 

Husté vlasy - má cit pro ostatní, odolný 

Třídenní strniště - snaha vypadat sexy a jako rebel 

Plnovous – symbol mužnosti, maskování nejistoty 

Úzký knír - charizmatický, hluboké city 

Široký knír - snaha skrytí svého pravého já 
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Žebříček vtipů 

 

Hurvínek šel na očkování, a křičí přes celou ordinaci.  

Spejbl ho uklidňuje: "Hurvajs, nekřič, vždyť ani nevíš, proti čemu tě očkují." 

 "Vím. Proti mé vůli!" 

 

Kočka říká praseti: "Prase, já znám tvůj osud." 

 Prase: "Ty jsi četla můj horoskop?" 

 Kočka: "Ne, kuchařku." 

 

Plešatý se posmívá hrbatému: 

 "Co máš v tom batohu?" 

 Hrbatý: "Tvůj hřeben!" 

 

„Naboural jsem se na motorce. Třicet                                                                                                    

metrů jsem letěl po asfaltu! Podívej, jak mi                                                                                               

teče krev z nosu!" „Z nosu? Z jakého nosu?" 

 

„Žán, představte si, že se můj syn právě stal otcem.“ 

 „Velice gratuluji. To bude mít milady radost! A je to chlapec nebo dívenka?“ 

 „Vidíte, žán, na to jsem se zapomněl zeptat. Tak teď tedy nevím, jestli jsem se 

stal dědečkem nebo babičkou.“ 

 

 

 

Beauty triky 

  
⦁   Máte kruhy pod očima? 

Není problém. 

Na tento trik budete potřebovat : 

  pouze kávovou lžičku, kterou dáte na 10 minut do 

lednice. 

Po 10 minutách lžičky dáte přímo pod oči asi na 1 minutu. 

     Po sundání jsou kruhy viditelně menší. 
 

⦁   Chcete objemné řasy? 

Jediné co na to budete potřebovat je řasenka a nějaký starší pudr. 

 Na řasy nanesete pudr, poté řasenku. Tento postup dvakrát 

zopakujte. Řasy jsou hned objemnější. 
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⦁  Pleť bez života? 

Jednoduchý způsob jak dodat pleti svěžest. 

Vymačkejte šťávu z půlky citronu a z půlky 

pomeranče, namočte tím vatový tamponek a naneste na pleť. 
  
⦁  Domácí peeling na rty 

Smícháme lžičku medu, lžičku cukru a trošku vody, 

poté naneseme na rty. Rty budou vyživené a hebké. 
 

⦁  Matné rty z lesklé rtěnky 

Nemáte dnes náladu na lesklou rtěnku? Není problém. 

Naneste svou oblíbenou lesklou rtěnku a poté do rtů 

zapracujte prstem pudr. 

Rty okamžitě zmatní. 
  
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Vánoce v jiných zemích 

 

USA 

Vánoční sezóna v USA začíná po Dni díkůvzdání. Na Štědrý den se normálně chodí do práce, 

alespoň na půl dne. K večeři se pak každý oblékne do něčeho pohodlného a začnou se podávat 

oblíbená rodinná jídla. Často je to krocan se šunkou, jinde ale i mořské plody, nebo prostě 
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pizza. Téměř nikde nechybí americký páj (koláč), většinou jablečný. Po večeři lze v televizi 

naladit Dickensovu "Christmas Carol" a potom se jde na půlnoční mši. Děti ještě předtím, než 

jdou spát, nachystají pro Santu Clause sušenky a sklenici mléka. Přidají k tomu dopis, ve 

kterém prosí Santu o různé dárky. Rodiče jim pak čtou na dobrou noc z knížky "The Night 

Before Christmas" (Předvánoční noc). Vánoce se však slaví hlavně 25. prosince , kdy je státní 

svátek.  

 

 Argentina  
Vzhledem k tomu, že Argentina leží na druhé polokouli než naše země, Vánoce v Argentině 

jsou ve znamení léta. Během měsíce prosince lidé žijící v Argentině pijí převážně chlazené 

nápoje a snaží se pobývat v klimatizovaných prostorách, aby se alespoň trošičku ochladili. 

Tradice zdobení vánočních stromečků se nevyhnula ani tomuto kousku světa. Na některých 

stále zelených stromech jsou různé dekorace. Argentiňané často zavěšují na stromy smotky z 

bavlny. Bílé bavlněné chomáčky mají připomenout sníh, který se nachází na stromech a v 

lesích severní polokoule právě v období Vánoc. 

Štědrovečerní večeře je v Argentině nejčastěji servírovaná v zahradách. Mezi tradiční jídla 

patří pečené selátko nebo pro nás exotická pečínka z páva.  

 

Japonsko 

Štědrý den není v Japonsku státním svátkem, tak jako u nás, proto lidé chodí v tento den 

normálně do práce. Zvyky se ale v posledních letech rychle mění. Vánoc se však začínají 

chytat obchody. V japonských obchodech jsou tak ozdobené stromečky, chodí tam převlečený 

"šikmooký" Santa Claus, hrají německé koledy, kterým však nikdo nerozumí, a hlavně se 

nabízí ke koupi různé dárky. 

Vánoční stromečky se však neprodávají, jelikož si je lidé doma nezdobí a ani se nepřipravuje 

štědrovečerní večeře. 

Především starší Japonce nechávají Vánoce téměř ledově klidnými, nemají ke křesťanství ani 

k Vánocům žádný vztah. 

Mladší generace se však mění a již si zvyká, takže v posledních letech zajdou mladší lidé či 

páry na Štědrý večer třeba na nějaký zákusek do cukrárny nebo si dají malý dárek.  
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Kultura a zvyky Romů 

 

1. Bydlení 
Romové nikdy nebydleli jednotně. Rozdíly jsou patrné zejména mezi olašskými a Romy 

žijícími usedle. Bydlení ukazuje sociální a kulturní úroveň. Olašští Romové žili spíše 

kočovným životem. Na vhodných místech se zastavovali na několik dní až týdnů. Stavěli si 

přenosné stany (šátré) nebo také obydlí z větví, hlíny a nebo celty. Zimu přečkávali v 

zemnicích nebo v jeskyních. Součástí jejich života byly také obytné vozy (vurdona), které 

měly nejen obytnou, ale i dopravní funkci. Dřevěné maringotky, obvykle tažené párem koní - 

někdy dokonce i malým traktorem, si sami barevně malovali i vyřezávali. 

Romové žijící usedlým životem si zakládali cikánské osady (romane gava) hlavně na okrajích 

měst a vesnic. Ačkoliv se osady neustále rozrůstaly, panovala v nich soudržnost a dodržování 

pravidel. Umělci (např. kováři, hudebníci aj.) se zdržovali poblíž panských sídel. Původně 

obývali zemnice a polozemnice, často vestavěné do svahu, později si sami začali stavět malé 

domky bez základů (kher, koliba). Důležitá pro Romy byla kuchyně - zde vařili, jedli, spali i 

trávili většinu dne. Vybavení domů, které byly většinou z přírodních či snadno přístupných 

materiálů, tvořila dřevěná postel (vodros), stůl (skamid), židle (stolko) apod. Neodmyslitelnou 

výzdobu obydlí Romů tvořily zarámované fotografie příbuzných, obrazy svatých, plakáty a 

kříž. Pestré stěny se vzory odlišných barev a také pestré barvy záclon i jiných doplňků se 

podílely na tvorbě interiéru. Neobvyklý nebyl ani nedostatek vody, chybějící kanalizace i 

domy bez elektřiny. Romové mají strach z duchů zemřelých, protože by jim mohli uškodit. 

Proto nechtějí bydlet blízko hřbitovů, márnic ani v místech bývalých popravišť. Kočovný a 

polokočovný život se začal postupně omezovat. Dnes žijí v městských čtvrtích, často 

označované jako romské. Panelové, dřevěné, hliněné, zděné i tvárnicové domy, zřídka s 

omítnutou fasádou, jsou dnes domovem mnoha Romů. I když se v současnosti Romové 

přibližují okolnímu společenství, uchovávají si i v oblasti bydlení některé své zvyklosti a 

charakteristické znaky. 

 

2. Rodina, postavení jejích členů a rodinné zvyky 

Pro Romy jsou typické velké rodiny, skládající se mnohdy i z více generací (famel´ija). Velmi 

ojedinělé byly tříčlenné rodiny. Rodina ochraňovala každého člena a měla zásadní význam. 

Vyloučení z komunity bylo největším trestem, kdy neměli žádnou šanci uchytit se v 

nepřátelském světě, pokud je nevzala na milost jiná komunita. V ní však neměli plnoprávné 

postavení. Romská rodina je patriarchální. Pokud ji tvořilo více generací, hlavní slovo měl 

nejstarší muž. "Murš - murš, džuvl´i ča džuvl´i. Muž je muž, žena je jen žena."1 Muž musel 

zajistit rodinu materiálně. Ženě odevzdal finanční prostředky, za které pořídila obživu či 

ošacení. Romové projevují lásku svým ženám pro nás velmi netradičně. Občas ji uhodí a tak 

vyjadřují svou žárlivost, tedy i lásku. Když se romským ženám zdálo bití už neúnosné, mohly 

svou nespokojenost sdělit pomocí písně na romských zábavách (bašaviben). Muži se většinou 

zastyděli a přestali. Otec byl hlavní osobou při výběru partnera svých dětí. Většinou se podílel 

na výchově synů, které učil tradičním řemeslům a zasvěcoval je do mužských povinností v 

rodině. Na veřejnosti odpovídal za chování své rodiny. Ovdovělí Romové se většinou znovu 

ožení. Jejich novou partnerkou se často stává svobodná nebo také ovdovělá sestra mrtvé ženy. 

Romská žena je podřízena svému muži. Projevovalo se to mimo jiné i tím, že na veřejnosti 
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chodila několik kroků za ním. Tak vyjadřovala svou úctu a pokoru, ke které byla 

vychovávána již od raného dětství. Žena vedla domácnost, zabezpečovala každodenní obživu 

a vychovávala děti, zejména své dcery. Právě pro děti měla matka velký význam. Zajišťovala 

jim bezpečí a zázemí domova. Své dcery učila vařit, starat se o domácnost a mladší 

sourozence a celkově je připravovala na vdávání a jejich samostatný život. Smrt matky byla 

velkou tragédií. Tento námět se často objevuje v romských písních. Jedno romské přísloví 

praví: "Te merel dad, rovel o vod´i, te merel daj, rovel ojilo. Zemře-li otec, pláče duše, zemře-

li matka, pláče srdce."2 Ovdovělé ženy se už většinou znovu nevdaly. Kdyby si našly nového 

partnera, potřebují k sňatku souhlas celé rodiny a většinou i nejstaršího syna. Peníze 

nevydělával jen muž. Ženy prodávaly výrobky svých mužů, pracovaly na polích nebo 

vykonávaly pomocné práce v domácnostech. Později také zhotovovaly vlastní výrobky - 

šňůrky, tkanice, provazy, štětky, kartáče nebo koberce háčkované ze zbytků látek. Role matky 

byla upevňována mateřstvím. Neplodné ženy to neměly lehké. Muž je mohl opustit, protože 

podle Romů mohla za neplodnost páru žena. Mnohdy byly k posměchu, někteří je ovšem 

litovali. V těhotenství ženy dodržovaly přísná pravidla, protože pro Romy byl velice důležitý 

prenatální vývoj plodu. Těhotná žena (phari) se nesměla podívat na žábu, hada, slimáka a ani 

na škaredého nebo postiženého člověka. Dítě by mu mohlo být podobné. Nesměla se účastnit 

pohřbů ani křtin. V každém domě měla dveře otevřené a vždy musela dostat to, na co právě 

měla chuť. Romové si většinou přáli chlapce, což pramenilo z dominantního postavení mužů. 

Podle Romů se dalo pohlaví dítěte ovlivnit. Když si těhotná žena stěžovala na bolest zubů a 

její manžel chtěl syna, tak to byl právě on, kdo si musel nechat vytrhnout zub. Po porodu, v 

době šestinedělí, byla žena pokládána za nečistou. Nesměla prát, vařit, ani se starat o 

domácnost. 

Zvláštní úctu mají Romové ke starým lidem. Ti měli v rodině a v celé komunitě nejvyšší 

postavení. Postarat se o své rodiče je pro děti samozřejmostí. Až do smrti zůstávali v kruhu 

rodiny, ani v dnešní době neodchází do domovů důchodců nebo do nemocnic. Zvláště staré 

ženy byly považovány za moudré. Často radily druhým při řešení rodinných problémů či při 

léčení nemocí. 

3. Stravování a příprava jídel.  
Jídelníček Romů byl tradičně velmi chudý a jednostranný. Jeho pestrost a složení se většinou 

odvíjela od možností a podmínek prostředí, ve kterém se romské skupiny právě pohybovaly 

nebo kde se usadily. Romové si nikdy nepěstovali své plodiny ani nechovali dobytek. Byli 

závislí na produkci ostatního obyvatelstva. Nejhorším obdobím pro Romy byla zima, kdy 

neměli žádné zásoby, a romské ženy proto musely často krást nebo žebrat. 

Hlavní zastoupení v jídelníčku měly brambory (phuvale), zelí a kukuřice. Tradičním nedělním 

obědem byly halušky, které se připravovaly ze syrových brambor a mouky. Jedly se buď s 

tvarohem, omastkem nebo cibulí. Bylo to syté jídlo, takže v neděli ani nesnídali, ani 

nevečeřeli, pouze obědvali. Na romském stole nechybělo ani maso, většinou v podobě 

uhynulé lesní zvěře (sysli, ježci, ryby). Koňské a psí maso konzumovali jen zřídka a těm, kteří 

je požívali, se říkalo degeša (nečistý Rom). Romové nikdy nejí znovu ohřívané jídlo, které už 

bylo jednou uvařeno. I když byli často velmi chudí, zbytky vyhazovali, protože věřili, že je 

očichávají mulové (duše mrtvých), a tak na ně mohou přenést nemoc. 
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Zajímavosti o celebritách 

 Demi Lovato:  
⦁  Demi začala hrát ve věku šesti let 

⦁  Její oblíbené jídlo je sýr 

⦁  Její oblíbená kapela je Paramore 

⦁  Má ráda surfování. 

⦁  Její oblíbené ovoce je pomeranč. 

⦁  Její vzor je Kelly Clarkson. 

⦁  Ve sprše si zpívá Americkou Národní 

hymnu. 

⦁  Demi má celkem 11 tetování. 

⦁  Poprvé se zamilovala když jí bylo 13. 

⦁  Na základní škole byla šikanována. 

⦁  Byla jí diagnostikována bipolární porucha. 

⦁   Má svou voskovou figurínu v muzeu 

Madame Tussaud's v Hollywoodu. 

⦁  Ve škole ji šikanovali dokonce i tak, že ji nutili jíst křídy. 
 

 

 Miley Cyrus:  
⦁  Má ráda čínskou kuchyni. 

⦁  Její idol je Hillary Duff. 

⦁  Nikdy nebrala hodiny zpěvu. 

⦁  Její kamarádky jsou herečky a zpěvačky Brenda 

Song, Ahley Tisdale a Hillary Duff. 

⦁  Jejím nejoblíbenějším koníčkem je nakupování. 

⦁  Má tři psy. První se jmenuje Loco, protože je to 

bláznivé. Druhý se jmenuje         Juicy, podle značky 

oblečení. Třetí, její nejnovější pejsek, se jmenuje Minnie 

Pearl. 

⦁  Je pokřtěná. 

⦁  Ráda poslouchá zvuk deště. 

⦁  Ráda jezdí na kole. 

⦁  Rodným jménem se jmenuje Destiny Hope Cyrus. 

⦁  Miley trpí hypoglykémií (vážnou chorobou podobnou cukrovce), podobně jako 

Nick Jonas, ovšem ten má cukrovku. 

⦁  Jméno Miley vzniklo z přezdívky Smiley. 

⦁  V listopadu 2014 adoptovala miniprasátko 
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Ariana Grande 

⦁  Je alergická na kočky. 

⦁  Její oblíbený film je Funny Face. 

⦁  Je italského původu a napůl sicilského. 

⦁  Její maminka je napůl českého původu. 

⦁  Vyučuje každý rok muziku a tanec pro děti v 

Jížní Africe jako člen Broadway in South Africa. 

⦁  Její starší bratr je herec a producent Frankie 

Grande. 

 Když byla Ariana malá, začala hrát v bývalém 

hraném divadlu Boca Raton Little Palm pro děti. 
 

Justin Bieber: 
⦁  Chodil by i s holkou, která neumí anglicky. Prý by ji to naučil. 

⦁  Jeho tanečníci za jedno vystoupení spálí 6000 kcal. 

⦁  Baví ho dlouhé procházky po pláži. 

⦁  Je nejvyhledávanější osobou na internetu. 

⦁  Nemá rád kočky, protože když byl malý, zdál se mu sen, že ho jedna kočka 

snědla. 

⦁  Jeho sen je jet do každé země, aby mohl vidět všechny svoje fanoušky. 

⦁  Ve 12 si oholil hlavu, kvůli kamarádovi, který měl rakovinu. 

⦁  Brečel u filmu My Sister's Keeper. 

⦁  Usher mu k 16. narozeninám koupil černý Range Rover. 

⦁  Když mu bylo 9, tak bárbínám své 

7 leté sestřenice utrhl hlavy. 

⦁  Bojí se žraloků. 

⦁   Jeho idolem byl od malička Justin 

Timberlake. 
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Lady Gaga 

 
Bulimie, hlasivky poleptané každodenním zvracením, 

šikana ze strany spolužáků! Tím vším si talentovaná 

zpěvačka Lady Gaga musela projít na cestě za slávou. 

Problémy s poruchou příjmu potravy ji navíc trápí dodnes. 

"Zvracela jsem, protože jsem se pořád cítila hrozně 

tlustá," svěřila se zpěvačka Lady Gaga, vlastním jménem 

Stefani Germanotta, která na střední škole propadla 

bulimii v touze mít dokonalé "štíhlé tělo baletky". 

"Většinu času jsem v té době strávila skloněná nad 

záchodovou mísou. Ze svých smyslných tvarů jsem byla 

nešťastná," dodala hvězda a připustila, že boj se svou 

hmotností vede dodnes. Prozradila to na konferenci pro 

mladé ženy v Los Angeles s názvem "Je řada na nás", 

kde přítomné dívky varovala před "extrémními dietami". 

 

"Chtěla jsem být hubená malá baletka. Místo toho jsem 

byla smyslná italská dívka, jejíž otec měl smažené karbanátky na stole každý večer," 

vzpomíná na večeře doma. "Přišla jsem pokaždé domů a řekla: 'Tati, proč pořád jíme tohle? 

Potřebuji být štíhlá.' A on mi na to 

řekl: 'Tak si jez ty své špagety.' Bylo to 

opravdu těžké. Potřebovala jsem si o 

tom promluvit, ale nebylo s kým." 

Bulimie jí navíc málem připravila 

o hlas. Kyselé žaludeční šťávy totiž 

při zvracení leptají jícen i hlasivky, 

poškozují zubní sklovinu. "Můj 

hlas začínal být opravdu špatný. 

Musela jsem to zastavit, pokud jsem 

ještě někdy v budoucnu chtěla 

zpívat. A to jsem samozřejmě 

chtěla," řekla úspěšná hvězda. 

 

Lady Gaga navíc přiznala, že musela bojovat i s šikanou na škole. Své zážitky popsala jako 

velmi "bolestné". "Na střední škole jsem začala mít problémy se spolužačkami. Už od mala 

jsem věděla, že chci dělat kariéru, a vždycky jsem chtěla být zpěvačkou," prozradila. 

Právě její kreativita, touha stát se umělkyní, ji však od ostatních dívek jejího věku tolik 

odlišovala. "Svou největší tyranku jsem konfrontovala až ve druháku. Ani potom mě příliš 

nebrala, ale já jsem se k ní snažila být milá. Řekla jsem jí tenkrát: 'Jsem na tebe vždycky 

příjemná. Jaký máš tedy se mnou problém? Můžeme si to vyříkat a něco s tím udělat'," 

vzpomíná na nelehké období zpěvačka a dodává: "A ona jen řekla něco jako: 'Prostě jen 

nechápu, proč jsi tak zažraná do muziky.“ 
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Právě kvůli prožité šikaně se popová hvězda v prosinci sešla s představiteli Bílého domu. I 

díky ní se koncem měsíce spustí v Americe projekt "Born To Way Foundation", jehož 

cílem je vymýcení šikany a podpora individuality a sebevyjádření. 

 

 

 

 

 

 

 


