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NÁŠ I VÁŠ ČASOPIS!
Přicházíme s novým vydáním školního
časopisu, čekají na vás mimo jiné básně
o lásce, monogramy i upečené dobroty.
Příspěvky by měly vnést trochu
pomyslného světla do života za
obrazovkou, měly by inspirovat a
potěšit. Časopis by měl být studentskou
platformou, která by nás v momentě
čtení spojila do jednoho celku tak, jako
bychom byli na vyučování, ve škole či
na chodbě o přestávce.
Těší nás první příspěvky některých
z vás, protože bez studentů a bez vašich
střípků energie by školní časopis zůstal
jen plátkem jedné osoby. Pište, tvořte,
foťte, ať o vás všech víme!
Redakce časopisu

ÚVODNÍ SLOVO PANÍ ŘEDITELKY
Pandemie ohrožuje naše fyzické zdraví. Ale abychom byli i
zdraví duševně, musíme v sobě najít kousek štěstí. Je nutné se
každý den radovat. Jenže, co je to vlastně štěstí? Jak praví
klasik: Muška jenom zlatá….
Ve skutečnosti mnoho pracujeme a na naše nejbližší téměř
zapomínáme. Sníme o velké lásce, hledáme ji kolem, ale
zapomněli jsme sami na sebe. Je důležité mít rád. Je důležité
mít rád také sebe, pochopit se, nebát se vlastních slabostí.
S prvním jarním dnem přišel i Den štěstí. Dopřejte si každý den
trochu potěšení. Uvařit něco nového. Uběhnout první kilometr.
Pustit si desetkrát za sebou oblíbenou písničku. Naučit se slovo
„štěstí“ v arabštině. Poslat někomu pohled. Zahrát si doma
Člověče. Darovat nenošené oblečení. Usmát se na někoho. Je
tolik malých detailů, které přinesou radost všem, vám i okolí.
Zkrátka, dovolte si být šťastní.
Ing. Vladimíra Ilievová

Myšlenka měsíce:
Dej každému dni příležitost, aby se mohl stát tím
nejkrásnějším dnem v tvém životě.
Mark Twain (americký novinář a spisovatel 1835 – 1910)

ROK DISTANČNÍ VÝUKY MÁME ZA SEBOU

Pan doktor Jakubík s paní ředitelkou při slavnostní
imatrikulaci v letech minulých.
Plk. JUDr. Václav Jakubík stál u zrodu naší školy po
boku paní ředitelky, je specialista na předmět Právo a
je čestným spolupracovníkem školy.
Nakreslila Jaroslava Dejmalíková ze 3.A.

Astronomické jaro je tady a rok distanční výuky za námi. Loňské jaro bylo pro
mnohé zatěžkávací zkouškou, nakolik skutečně umíme využít potenciál
počítačů, internetu a virtuální reality. Teprve bez osobního kontaktu žákspolužáci-učitel-rodič-okolí přátel jsme objevili sebe samé. Lidský kontakt je
nenahraditelný a mnozí strádali. Nošení roušek a respirátorů prohloubilo tuto
bariéru mezi lidmi ještě více. Letošní jaro je jiné. Všechno už známe, jen
vydržet. Překvapí nás snad jediné: až to jednou skončí definitivně.

OHLÉDNUTÍ ANEB TOUTO DOBOU PŘED LETY…

TAKOVÁ BYLA PLESOVÁ SEZÓNY DIPLOMKY
Naše škola vždy odstartovala mosteckou plesovou sezónu. První maturitní ples Diplomky se
uskutečnil 11.ledna 2013 s tématem Nebe, peklo, ráj.
V dalších letech se maturanti stylizovali například do postav z Růžového pantera či hvězd „Oscarového nebe“, vyzdobili
kulturní dům kartami z Casina Royale anebo vnesli do sálu atmosféru Světového karnevalu včetně brazilské samby,
benátských masek a velkého čínského draka.
Letos se tradiční maturitní ples v lednu nekonal, bezpečnostní opatření nám nedovolily ples zorganizovat. Maturitní ročníky
mají náhradní plány, jak si slavnostní uzavření studia přece jenom užít. Držme palce, aby se mohlo slavit!
Fotografie:
1. Historicky
první pozvánka
na ples SŠDVS.
2. Pozvánky
v dalších letech.
3. Předtančení
z plesu 2020.

MEDAILE TĚSNĚ PŘED KARANTÉNOU
Počátek druhého pololetí byl pro naše sportovní týmy velmi úspěšný, dalšímu postupu a možným
medailím zabránila karanténa.
Házená na SŠDVS kvete, oba týmy (dívek i chlapců) se probojovaly do krajského
kola. Dívky házenkářky vybojovaly zlato a postup do republikového kola,
kdy v krajském kole neměly soupeře. Chlapci házenkáři skončili v krajském kole
stříbrní.
Bohužel během zpáteční cesty z turnaje
medaile zhořkly vzhledem k informaci, že se
právě zavřely všechny školy, ukončily se
veškeré sportovní aktivity i soutěže a všem
nám začíná nová etapa života….

JAZYKOVÉ OLYMPIÁDY
V prvních měsících roku 2020 proběhla také školní a okresní kola jazykových olympiád. Velmi
dobrého umístění standardně dosahujeme v českém jazyce, svá želízka v ohni máme občas i
v jazyce německém i ruském.
Z našich současných maturantů
musíme vyzdvihnout Martinu
Smolovou (na snímku vpravo,
postup do krajského kole olympiády
v českém jazyce v r. 2020) a Aloise
Habětína (3. místo v republikovém
kole olympiády v německém jazyce
v r. 2019). Vlevo účastníci školního
kola 2020 v ruském jazyce.

AKTUÁLNĚ ZE ŠKOLY ANEB STÁLE SE NĚCO DĚJE…

DISTANČNÍ VÝUKA
Distanční výuka je náročná pro všechny, každý školní den překonáváme sami sebe.
Nutíme se vstát včas a stihnout první vyučovací hodinu. Oceňujeme, že nejsou vidět ospalé, neučesané a nenalíčené tváře,
pyžamo, poloha vleže… V tomto stavu někteří zůstávají i do pozdního odpoledne.
Po vyučování následují povinnosti, dopisování látky, vypracování úkolů. Školní povinnosti vystřídají rodinné záležitosti, ať
už pomoc mladším sourozencům a péče o ně, či manuální činnost v domácnosti. Čerstvý vzduch pochytíme maximálně
z otevřeného okna. Pohybu je mnohem méně… A přesto se některým podařilo vytvořit skvělé věci!

MONOGRAMY
Lidé ve středověku včetně králů a panovníků mnohdy neuměli číst a psát, začal se tedy k podpisu
používat tzv. monogram (z řeckého monos=jeden, gramma=písmeno). Monogram je zkratka
vlastního jména. V novověku v souvislosti se zavedením příjmení či přidáním dalších vlastních
jmen pak přibyla v monogramu další písmena. V minulém století si je dívky vyšívaly na prádlo.
Studenti 1.C se pokusili na hodině literatury vytvořit vlastní monogram: (Barbora Bučová, Petra Kabátová, Nicol
Pohlodková, Martina Kšonžeková, Filip Suchý, Viktorie Maryšková, Petr Trägner, Daniel Šoustek)

V tělocviku bylo nutné naplánovat trasu chůze či běhu tak, aby se poté na mapě objevil monogram :
(Lukáš Anděl, Jiří Pavlík, Michaela Ilková, Karolína Mašková, Viktorie Schuldesová, Matěj Klíma, Michal Nořinský, Natálie
Vainertová, Karel Sadílek, Kryštof Anděl)

Studenti třetích ročníků měli úkol těžší –sportovní aktivitou musela vzniknout zkratka naší
školy: (Valentýna Szybakowská, Daniela Chotová, Kateřina Šüttöová, Matěj Minařík)

TÉMA - VALENTÝNSKÉ VERŠOVÁNÍ

OBLÍBENÝ I OPOVRHOVANÝ VALENTÝN
Svátek svatého Valentýna – snový den každé dívky a noční můra každého mladého muže.

Existoval ve skutečnosti nějaký Valentýn? Nebo se jedná jen o vymyšlenou postavu? Uctívání svatého
Valentýna bylo nařízeno papežem Gelasiem v 5. století n.l. V římsko-katolické církvi se slavil několikrát
do roka svatý Valentýn, ale až od roku 1969 (!) se slaví 14. února.
Životopis svatého Valentýna se nám odkryl až v tzv. Zlaté legendě z 13. století, kde je Valentýn umučen
za popírání Krista, přestože konal zázraky. Existuje i jiná legenda, která vypráví o knězi, oddávajícím
tajně mladé vojáky. Ti se nesměli ženit, aby neměli důvod dezertovat z armády kvůli ženě a rodině. Kněz
byl tehdy umučen. Údajně před smrtí napsal psaníčko své milované, odtud tedy tradice psaní přáníček.
Studenti a studentky 3.A a 3.B složili (povinně, ale úspěšně) verše o první lásce:
První láska – Jirka Lenc
Moje první láska, to byla velká kráska,
byla krásná jako květ, s ní krásnější byl svět.
Byli jsme šťastný, byli jsme pořád spolu,
Svět se nám točil nahoru a dolů.
Vzpomínky ještě dnes příjemně mrazí,
První dotyk, polibek a pak jsme byli nazí.
Veliká slova o lásce a milování,
Přitom jsme o tom neměli ani zdání.
Láska – Bára Nechanická
Rád bych ti šeptal zas a znova,
do ouška tvého sladká slova,
tulit se k tobě po ránu,
to je jak příběh z románu.
Říkali, že všechny cesty někam vedou,
že všechny problémy jednou přejdou,
však celý svět je plný zázraků.
A kdo na zázraky nevěří,
ten se životem soupeří.
První láska – Benjamin Vávra
Je to dávno, ale přeci,
kdy já se cítil jako v kleci.
v kleci lásky, jíž dnes se směji,
i když dnes si trochu naivity přeji.
Velká slova o lásce, o milování
o nichž dnes už ani nemám zdání.
Byl jsem šťastný, byli jsme spolu,
Svět se mi točil nahoru a dolů,
V jejím světle jsem se snažil,
a svou šanci zmařil.
Dívka s vlasy barvy ohně,
ledová moje královna.

První láska – Veronika Oláhová
Ta úplně první, něžná a nevinná,
sídlící v srdci, v hlavě se rozpíná.
Za nocí zbarvených inkoustem,
pročítám se tím starým dopisem.
Je ještě někde tam a vzpomíná?
Neb má svíce života už zhasíná.
Kéž bych se bývala řídila rozumem,
ale já husa musela za blbcem.
První láska – Ondřej Vican
Básnil bych rád, ač lenost mě přemáhá,
ale touha k položení citů na papír nabíhá.
Silná touha jako milovat, je už ve mně
ztracená,
Má múza byla na mém světě dříve spatřená,
V minulosti se skrývá, ač jenom malé puzzle z
ní skládám.
Prázdný jako státní kasa, často bývám.
Sice žijeme ve správný čas na krásném místě,
však láska občas nehraje čistě.
První láska – Jaruška Dejmalíková
Má první láska přišla jako z nebe,
od té chvíle miluji jen tebe.
Sluncem zalité je kvítí,
nemohu bez tebe už býti.
V mrazu i ve sněhu,
cítím z tebe velkou něhu.
Ať je teplo nebo mráz,
nikdo nerozdělí nás.

TÉMA - VALENTÝNSKÉ VERŠOVÁNÍ

První láska – Rudolf Čuprej
Když v dětství myslel jsem, že je to láska,
zjistil jsem, že se moje mysl pletla.
Už dlouho vím, že lásku jsem nepoznal,
život ji ke mně zatím nepřivál.

První láska Adam Neckař
Potkal jsem ji na základce,
tvářila se velmi sladce.
když se na mě otočila,
ledy ve mně prolomila.

Nad láskou už nepřemýšlím,
mysl mi trápila.
Na lásku si počkám,
aby mi život rozjasnila.

Pozval jsem ji na procházku,
že ji vyznám svoji lásku.
Pohladil jsem její vlas,
přitáhl si štíhlý pas.

První láska – Johanka Fojtíková
Láska je krása,
láska je i spása.
Láska je převeliké štěstí,
do tváře dostat pěstí.

Rychlou pusu jsem ji dal,
já však žádnou nedostal.
To byl konec naší lásky,
teď je čas na další krásky.

Láska jsou křídla andělů,
láska je světlo v tunelu.
Láska je smyslem života,
její podstata i čistota
První láska – Jiří Dostál
Má první láska byla krásná dívka,
já znával jsem ji od dětství.
Vyznal jsem svou lásku, já stydlivka,
ona mně též a začalo naše dobrodružství.
Po měsíci mě čekala zrada,
od mého nejlepšího kamaráda.
On začal jí psát milostně
a ona uvěřila tomu radostně.
První láska – Jan Klonfar
Moje první láska
byla velká kráska.
Škoda, že už není
moje velké potěšení.
Chtěl jsem skočit z mostu,
ale nenašel jsem cestu.
Ztratil jsem ji v davu,
teď už neplete mi hlavu.
První láska – Pavel Michalko
Vyšel jsem si se psem,
na procházku lesem.
ona tam seděla
a na vodu hleděla.
krásnýma modrýma očima.
Hodně se mi líbila,
pozval jsem ji do kina.
Řekla mi, že může,
cestou koupil jsem jí růže.

První láska – Rostislav Pleticha
Jednou v létě brzo ráno,
šel jsem se ven proběhnout.
Nevěděl jsem, že mi bude dáno,
moji lásku naleznout.
Byla krásná, skromná, milá,
Na lavičce seděla.
Pocítil jsem, že to bude síla,
i ona už to věděla.
První láska – Klára Krásná
Z mojí první lásky,
naběhly mi vrásky.
Dostala jsem málo lásky,
nenosil mi sedmikrásky.
Byl to dlouhý vztah,
měl taky velký obsah.
Ukončili jsme ho včas,
Zavzpomínám si občas.
První láska – Daniel Ciesla
Plná hlava představ,
hodně velká touha,
kdo bude ta holka,
kdo bude ta chlouba.
Hezkej zadek, hezká tvář,
to ona má tu svatozář.
V modrých šatech schází z výše,
jako královna Římské říše.
Mlčky stojím, celý hořím,
chci si tě vzít,
chci, aby byla navždy má,
nikdy se tě nevzdám, lásko má!

ŽÁDNÁ NUDA V KARANTÉNĚ

VÝZVA SPLNĚNA - ČOKOLÁDOVÉ SUŠENKY
Na začátku března jsme vás oslovili s výzvou, zda nechcete zkusit upéct čokoládové
sušenky podle Petry Šmejcové. Recept byl přiložen. Sušenky jsou jednoduché a vydrží
dlouho, každý si kousky čokolády odměřil po svém.
100 g
150 g
75 g
1
50 g
½
½
150 g

měkkého másla
hladké mouky
hnědého/bílého cukru
vejce
moučkového cukru
menší lžičky soli
čajové lžičky jedlé sody
čokolády na vaření

Recept na křupavé čokosušenky:

Petra Šmejcová

Tereza Jurinová

Kamila Pálová

Postup:

1. Rozehřejeme si troubu na 180°. Čokoládu nalámeme na menší kousky a vložíme je do sáčku. Pomocí
2.
3.
4.
5.

válečku čokoládu rozdrtíme na menší kousky.
V míse rozetřeme máslo s cukrem do krémově hladké hmoty. Postupně přimícháváme vejce.
Vmícháme mouku, sůl a jedlou sodu. Pak přidáme čokoládu a vše promícháme.
Připravíme si plech s pečícím papírem. Pomocí lžíce vytvarujeme malé kopečky. Nezapomeňte mezi
nimi udělat mezery, ať se nepřilepí.
Pečeme 10-15 min, až začnou sušenky zlátnout. Po vytažení z trouby nechte sušenky 5 min ztuhnout.
Dobrou chuť!

Kromě sušenek se pekly i jiné dobroty,
například čokoládové taštičky (Klárka
Mňahončáková) či tradiční koláče (Klárka
Felejová).

VÝZVA NA JARO –VELIKONOČNÍ DOBROTY!!!
Blíží se svátky jara, které nám po dlouhé zimě kromě slunce přinese i nový příliv sil. Velikonoce
následují po období půstu, který se však v karanténě doma, poblíž lednice a spíže, těžko dodržuje.

Tento skvělý dort upekla Klárka Felejová.
Možná, že také pečete dorty, mazance, beránky a jiné dobroty.
Anebo se konečně odhodlejte a začněte. Využijte toho, že jsme
všichni doma a máme více času na sebe, snažme se překonat svou
lenost a pohodlnost, začněme něco nového. Najděte si nějaký
recept na internetu i s návodem, vyzkoušejte si připravit vlastní
marcipán, obarvit ho, vytvarovat. Může to být i společná práce vás
i rodičů, přátel, sourozenců, spolužáků.
Až budete hotovi, nezapomeňte váš výtvor vyfotografovat,
zdokumentovat, a to dříve, než se do něj pustíte. Pošlete vše na
mail: kamila.palova@ssdvs.eu nebo na Discord App.

ŽÁDNÁ NUDA V KARANTÉNĚ – TIPY A NÁPADY

ČTENÍ ONLINE
Pokud patříte k těm výjimečným teenagerům, kteří rádi čtou a nyní strádají uzavřením knihoven
(či omezením provozu), pak se podívejte na stránky Městské knihovny v Praze (klikněte na logo).
Městská knihovna v Praze nabízí nově službu Online čtenář. Registrace je zcela zdarma, stačí vyplnit formulář,
klikněte rovnou sem. Poté si můžete již vybírat mezi tituly knih dle libosti. Povinnou četbu, oblíbený žánr, anebo
konkrétní titul. Knihu si stáhnete ve formátu PDF (případně jiném) a můžete si ji začít číst na svém zařízení.

VÝZVA „JERUSALEMA“
V loňském roce ovládla sociální sítě výzva „Jerusalema Dance Challenge“. Vzhledem
k pandemii COVID-19, které zasáhla celý svět, zúčastnily se této výzvy tisíce lidí. Byl to
moment, kdy člověk cítí sepětí s celým světem, předvším cítí, že na „to“ není sám.
O co se jedná? Píseň Jerusalema
(oficiální video zde) pochází
z Jižní Afriky a nazpíval ji Master KG
ve spolupráci s Nomcebem. V roce
2020 se stala obrovským hitem,
video se stalo virálním. Píseň je
neoficiální hymnou spojení a
jednoty všech lidí.
Do výzvy se i v České republice
zapojují skupinky zdravotníků, škol,
hasičů, pracujících napříč odvětvími.
A možná natočíme i jedno video jako
SŠDVS? Pokud by někdo měl zájem,
ozvěte se!

VÝZVA PRO VŠECHNY – ZASADÍME „COVIĎÁČKA“
V březnu se sází semínka květin, zeleniny, bylinek. Pojďte si všichni koupit nějaká
semínka, ozdobíme a popíšeme květináč. A budeme trpělivě pozorovat, až nám rostlina
vyklíčí, vše zachytíme na fotkách. V červnu se pochlubíme jeden druhému, jaký
„coviďáček“ komu vyrostl.

VIDEO SOUTĚŽ
Přemýšlíte, jak vyniknout anebo co jen podniknout? Festival
pro začínající i pokročilé filmaře přijímá práce do 10.5.2021.
Více na webové stránce, uvedené v letáčku.

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ JSTE PŘISPĚLI K VYDÁNÍ TOHOTO ČÍSLA!
Máte zájem psát, vytvářet různé texty, kreslit, fotit a upravovat fotografie? Máte nápad, co všechno by se dalo v časopise
uveřejnit, případně jste již v nějakém školním časopise publikovali? Prosím, ozvěte se, napište, přijďte, budu se na Vás těšit.
Kamila Pálová (kamila.palova@ssdvs.eu)
Diplomka, časopis SŠDVS, číslo 2 určeno ke zveřejnění 21.března 2021. SŠDVS s.r.o., ul. A. Jiráska 1887, 43401 Most. Tel:
411 130 916, info@ssdvs.cz. www.ssdvs.cz . Počet stran: 7. Redakční rada: Kamila Pálová. Všechny fotografie a jména
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