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Pes
1958, 1970, 1982, 1994, …
Charakteristika znamení
Element:kov
Princip:jang
Roční období:podzim
Světové strany:západ a severozápad
Obecná charakteristika
Pes je věrný, vždy nápomocný, přímý člověk, který nemá rád faleš. Na
ostatní může působit chladně, ale je to pouze fasáda, kterou se chrání.
Pokud miluje, pak po celý život. Je velmi spolehlivý a loajální. Bývá
pedantem s velkými nároky, a to především sám na sebe. Jeho dobře
cílená kritika a cynismus jsou postrachem všech okolo něj. Hádkám se
vyhýbá, avšak pokud na ně dojde, dokáže ukázat své ostré tesáky.
Silné stránky
Odvážný Pes se málokdy nechá zastrašit nebo zahnat do kouta. V
milostných vztazích je věrný až za hrob. Je upřímný, pravdomluvný,
vtipný, a i když se to nemusí zdát, je velmi citlivý. V zaměstnání je
zodpovědný a pracovitý.
Slabé stránky
Díky vysokým nárokům na sebe i ostatní je pro své okolí občas až moc
pedantský a puntičkářský. Je nedůvěřivý a dlouho trvá, než se někomu
otevře. Jeho cynismus někdy přeteče únosnou hranici a dokáže zranit.
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Poprvé v historii Děčína stojí v čele města žena. Od podzimních voleb je
děčínskou primátorkou Mgr. Marie Blažková z hnutí ANO.
Znáte obchod Tally Weijl, pokud ano, chystáte se ho tu vybudovat ?
Tally Weijl je značka módy pro mladé. Přiznám se, že ji neznám, podívala
jsem se na internet a je mi jasné, že by se Ti moc líbilo, kdyby se prodávala
třeba v Centru Pivovar. Primátorky ale žádné obchody nebudují ani
nerozhodují o tom, jaký obchod se ve městě otevře.
Čím jste chtěla být v dětství ?
Přála jsem si být doktorkou a i dnes mě vše z této problematiky zajímá.
Jaká je náplň Vaší práce ?
Je poměrně složité jednoduše vysvětlit, co obnáší být primátorkou. Mou
každodenní prací je přečíst a podepsat spoustu dokumentů. Společně
s ostatními představiteli města musíme rozhodovat o mnoha věcech.
Dbáme na to, aby všechno ve městě fungovalo tak, jak má. Musíme
například opravovat některé chodníky a silnice, dohlížíme, aby školy dobře
pracovaly, aby byly moderně vybaveny. Staráme se o divadlo, kino, Zoo,
Aquapark, knihovnu, dětská hřiště. Uklízíme ulice, vyvážíme odpadky. A
v případě nějakých katastrof řídíme záchranné práce a opravy.
Byl začátek těžký ?
Nemohu říci, že by byl začátek těžký, ale určitě není úplně jednoduché
ihned se orientovat v tak složitém úřadu, jakým magistrát je.
Kolik času strávíte v práci ?
Práce primátorky je poměrně hodně časově náročná. Mám mnoho
povinností pracovních i společenských, které nekončí ani o víkendu.
Lucie Mansfeldová, VIII. B

• Máte svou práci ráda ?
• Ano mám. Dobrovolně jsem se rozhodla kandidovat na
funkci primátorky, protože jsem se chtěla pokusit o to,
aby lidé byli spokojeni. Aby byli hrdí na to, že jsou
z Děčína.
• Jaké byly vaše známky ve škole ?
• Na základní školu jsem chodila na Kamenickou ulici. Už
si samozřejmě nepamatuji na každé vysvědčení, ale
žádné špatné známky jsem domů nenosila, většinou
jsem na vysvědčení měla vyznamenání.
• Jakou povinnost máte ?
• Mezi mé povinnosti patří také reprezentace města na
nejvyšší státní úrovni, vedu jednání společně se svými
kolegy z jiných měst. Pro dobrou práci primátorky je
důležitý kontakt s občany, mnoho mého času tedy
zaberou schůzky s nimi.
• Je tato práce jak časově nebo fyzicky či psychicky
náročná ?
• Práce primátorky je služba lidem, která nikdy nekončí.
Jednání, která vedu, bývají leckdy velmi náročná jak na
odbornou přípravu, tak na psychickou oddolnost.
• Poznávají Vás lidé ve městě ?
• Ve funkci primátorky jsem velmi krátce, zatím se mi
tedy nestává, že by mě lidé zastavovali při nakupování
večeře.
• Lucie Mansfeldová, VIII. B
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Deník malé Lyli (Žvanilky)
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13.1. Já se snad zblázním

•
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Už zase do školy, sbohem zimní prázdniny.
Ne kvůli učení, já totiž sedím s Annou v lavici. To je teprve
utrpení. Celou hodinu prožvaní.
Učitelka Johnová si pořád stěžuje, že se prý neučím a pokud
budu pořád mluvit, tak to bude mít špatné důsledky a mohu
propadnout.
• První den po prázdninách to vypadá asi takhle:
• Lyli, co jsi dělala o prázdninách? A co jsi dostala k Vánocům? a
měla ses dobře?
• Tohle je celá ona. Ještě ke všemu je to šprt, takže jí má třídní
v oblibě. Nechápu, jak to dřív mohla být naše kamarádka.
• V 5. B. nás bylo šest, já (samozřejmě), Viky, Mája, Áďa, Gábina a
Anna. Ale v 6. třídě, ve škole v přírodě jsme se nepohodly
s Annou a ona si mě chce získat k sobě do party ,kde je i Saša,
s tou to ještě jde. Gábina odešla na gympl, byla moc urážlivá,
takže jsme docela rádi. Áďa chodí na florbal a dnes byla
uvolněna z hodin, jelikož měla turnaj.
• Áďa dělá brankářku, a ten dres po ní smrdí. Dnes se asi VÁŽNĚ
zblázním.
L.M.M
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Deník malé Lyli
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14.1. Problém s Áďou

•

Dneska jsme měli naštěstí jen 4 hodiny. Po obědě jsme
s Áďou šly ke skříňkám a Mája s Viky nám utekly kdovíkam.
Áďa šla zatím ven a já jí řekla, že šly určitě na záchod (jako).
Šla jsem do klubu, samozřejmě tam byly. Tak jsme si šly
sednout na koberec a prohlížely jsme si knihu rekordů,
najednou Mája zjistila, že ji Áďa volala, tak jsme si tedy
vymyslely, že budeme mluvit jako, že neslyšíme, a že ji
neznáme, takže to típla. Volaly jsme ji tedy znovu, tentokrát
jsme zjistily ale něco naléhavého, Áďa dostala dopis od
tajného ctitele.
Zcela jí to změnilo náladu. Přiběhly jsme k ní opravdovou
rychlostí větru a ona nám vyprávěla, co se stalo, potom jsme
šly koukat na film, jak se to sakra jmenovalo, ne takhle se
ten film nejmenoval a takhle taky ne, no to je jedno! Zjistila
jsem, že musím na autobus, jinak mi ujede, tak jsem vlezla
do výtahu,.
Do autobusu už nasedal poslední člověk a já běžela, co mi
nohy stačily, už jsem byla v autobuse, dobrý zjistila jsem, že
nemám tašku, špatný, vystoupila jsem na další zastávce
dobrý, ale ta zastávka bylo asi kilometr od holek ŠPATNÝ,. tak
jsem tedy jela domů dalším autobusem a doufala jsem, že
mi další den tu tašku vezme.

•
•

•

•

•

L.M.M

• 15.1. Co budu mít za známky?
•
•
•

•

Ach ta škola. Dnes byl den nanic, jediný co na něm bylo dobrého byl příroďák a tělák.
Na těláku jsme hrály florbal .
Na přírodopis jsem byla zkoušená z měkkýšů. No a naštěstí mi Áďa donesla tu tašku
problém byl, že v ní nebylo to učení, které jsme dnes měli.
To je taková nuda, proč si vlastně ten deník píšu , jako by nestačilo, že musím psát i ve
škole. Ale co, psaní deníků je teď COOL, a výhoda je že všechny svoje vzteky si můžu
vybít sem.
Hlavně doufám, že si ten deník nikdo nepřečte ,jinak by to byl pěknej trapas (pro mě).
Zpátky ke škole, no známky jsou opravdu hrozné, a jestli nevěříte tak se přesvědčte.
Ale to vám povídám nikomu ani muk.
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No tak co přesvědčili, jste se? To jsou známky co.
Linda Mrázková, VI. B

• Dne 29. 1. 2015 nám rozdával
vysvědčení klokan. Klokan nám byl
zapůjčen z fotbalového klubu
Bohemians Praha.
• Pro děti z prvního stupně to byl veliký
zážitek. Pokaždé, když vešel klokan do
třídy, tak děti měly rozzářené oči.
• Ale děti na 2.stupni z toho měly spíše
zábavu. Klokan vešel do dveří a děti se
začaly smát.
• Chtěla bych poděkovat panu řediteli za
organizaci celé této akce. Pak Tomášovi
Do z 9.A, že byl ochoten v kostýmu být a
FK Bohemians Praha.

(Natálie Miřejovská, VIII. B)
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Saxofon patří k jednomu z novodobých hudebních nástrojů.
Podařilo se ho vynalézt v 19. století. Účelem bylo vyrobit něco
mezi klarinetem a trumpetou.Úplně minimálně jsou
používány ve vážné hudbě, především se proslavily v jazzu,
který by se bez nich jen těžko obešel. Nejtěžší při hře na
saxofon je naučit se ovládat perfektně svůj dech,včas umět
zdůraznit tón, nebo naopak hrát jentak jemně a přitom ne
falešně.

•

Musíte se umět nadechovat do břicha a mít zpevněnou
bránici, nezvedat při nádechu ramena a nenafukovat tváře.
Častou hrou se také posilují mimické svaly na obličeji, které
vás často při hře bolí, kolikrát nejste ani schopni udržet
saxofon v ústech a ústa vás brní. Toto se nenaučíte za rok ani
za dva, přicházíte na to postupem času, chce to jen trénink a
trpělivost.

•

U všech hudebních nástrojů platí že čím větší nástroj ,tím
hlubší tón. Když u saxofonu nedržíte žádnou z přefukových
klapek, jsou všechny otevřené, což znamená, že vzduch může
vycházet více otvory a tóny budou vyšší. Proto také byly
vynaleznuty saxofony, které jsou opravdu veliké a ty malinké
se podobají více zmenšenému klarinetu, nejznámější jsou
sopránové, altové a barytonové.

• Přesto, že se tyto hudební nástroje
vyrábějí převážně z mosazi, patří do
rodiny dřevěných dechových nástrojů
především kvůli své stavbě a způsobu,
jakým se na něj hraje.
• Při hraní se do úst vkládá hubička, která je
vyrobena z umělé hmoty a na ní je
připevněn kovovým strojkem dřevěný
plátek, který by se měl měnit každé 2-3
týdny (cena jednoho plátku je 70,- kč).
• Aby se plátek co nejméně poškodil,
nasazuje se na dobu, když se na nástroj
nehraje, kovový nebo umělohmotný
klobouček.

• Nemilovat knihy znamená nemilovat
moudrost. Nemilovat moudrost však
znamená stát se hlupákem.
• „Buď příjemný a milý ve tváři, vlídný a
zdvořilý ve způsobech, přívětivý a
pravdomluvný ústy, vroucí a upřímný
srdcem. Miluj a tak milován budeš.“
• „Kdyby hlupáků nebylo, kde by se
brala moudrost?“
• (J. A. Komenský)

• Dne 20.1. 2015 jsme se my, děvčata z 8. a 9. tříd,
zúčastnily krajského kola ve florbale v Teplicích.
• První zápas děvčata hrála s Teplicemi. Tento boj
byl velmi vyrovnaný a také skončil 1:1.
• Druhý zápas se hrál s Kadaní a s tou jsme opět
remizovaly i přesto, že jsme se opravdu snažily –
2:2.
• Třetí zápas dopadl hůře. Hrály jsme s loňskými
šampiónkami z Litvínova. Toto kolo bylo
rozhodující, protože šlo o postup. Zápas jsme
však bohužel prohrály.
• Po tomto zápase naše děvčata čekaly nájezdy s
Kadaní. Tento souboj skončil 2:1 pro Kadaň,
bohužel tedy jsme na postup do semifinále
nedosáhly.
• Poděkování patří všem hráčkám a nesmíme
opomenout, že jsme mistryně okresního kola.

• Natálie Miřejovská VIII. B, Bára Švábová VIII. A
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Teď vás seznámím s velmi nebezpečným povoláním. Bude to akrobatické
létání. Můj strýc se věnuje akrobatickému létání. Je i jako instruktor a lektor
akrobatického létání.
Co říká rodina tvému náročnému povolání?
Mojí rodině toto povolání nevadí. Už jsou na to zvyklí, že někdy vypadne
motor, něco se nepovede, ale pokaždé z toho vyváznu bez zranění. :D
Bál jste se někdy při letu?
No jasně. To byl asi můj třetí let, stalo se to, že mi jeden motor vysadil.
Padal jsem dolů, ale jako kdyby se nade mnou Bůh smiloval a motor
naskočil.
Vždycky jsi chtěl být pilotem?
Můj sen bylo létání letadlem. Můj otec také létal a dělal lektora. Tak mě toto
povolání zaujalo a chtěl jsem to také dělat. Vystudoval jsem nejdříve
stavební průmyslovou školu, ale pak jsem se dal na létání.
Jak dlouho létáš?
Já létám už od svých 21 let.
Dostáváš dobrý plat?
No, není to plat nějakého ředitele firmy, ale na lektora to není málo.
Kolik jsi už vyučil žáků?
Bylo jich kolem 30. Každý musí mít nalétáno alespoň 100 hodin.
Kde přesně létáš?
Já létám v mé rodné vesničce na poli, ale své žáky učím u pražského letiště
Ruzyně.
Je to rizikové povolání?
No jak se to vezme, když létám sám, tak ne, ale když létám se žáky, tak je to
docela rizikové. Může třeba vzít za špatnou páčku a je možné vypnout
motor, špatně se otočit a nebo naletět na nějakého ptáka a ten se může
zamotat do vrtule a letadlo může spadnout.
A stalo se ti něco takového s žákem?
No ne, naštěstí ne. :D
Děkuji za rozhovor.
Natálie Miřejovská, VIII. B

• V pátek 6.2. se v naší škole konal
zápis pro budoucí prvňáky.
• Děti byly nadšené a u nás ve škole
se jim moc líbilo.
• Náš časopis byl u toho a zde je pár
fotografií.

• Jak bych naložil/a s 5 000 000?
(Odpovídali žáci 8. B)
• Jela bych na dovolenou na Nový
Zéland. (Eliška)
• Nejprve bych zajistila celou
rodinu, zaplatila bych nové
bydlení a zbytek peněz uložila na
později. (Monika)
• Pomohla bych své rodině, a pak
je uložila na účet. (Aneta)

• Nemáte co číst?
• Chcete psát knihu, ale nevíte kam jí
poslat?
• Navštivte Wattpad.
• Je to aplikace v Google play.
• Můžete číst i offline.
• Na této stránce poznáte nové lidi,
kteří mají stejný vkus jako Vy.
• Ostatní mají možnost zhodnotit Vaše
dílo.
• Tuto možnost máte samozřejmě také.
• Monika Laksarová, VIII. B

