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EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,
Je tady období adventu, blíží se Vánoce a každý už začíná šílet z „vánoční pohody a
klidu.“ Než však naplno propadnete kouzlu Vánoc, můžete si přečíst nové číslo našeho
školního časopisu AKÁDE.
Tereza Mičulková
Šéfredaktorka
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Basketbalový turnaj
V měsíci listopadu proběhly Středoškolské hry v basketbale pro studenty narozené v roce
1999 a mladší. Těchto her se zúčastnila družstva chlapců i dívek Mendelovy střední školy.
Dívky své Okresní kolo hrály v Příboře, kde v boji o druhé místo porazily velmi těsně Educu
košem v poslední vteřině a nestačily pouze na suverénní Příbor.
Sestava dívky: Jahnová, Csukásová, Grunzová, Plánková, Ondroušková, Kašpárková,
Lyčková, Pagáčová, Krutílková
Chlapci bez větší problémů Okresní kolo vyhráli a postoupili do Krajského finále.
Tam se dostali až do finálového souboje proti velmi silnému Sportovnímu Gymnáziu Ostrava.
Začátek utkání byl velmi vyrovnaný, ale po zranění velké opory Petra Šindlera a dolehnutí
únavy na naše hráče, se závěr utkání dohrával v režii SG.
Chlapců patří velká gratulace.
Sestava: Neděla, Hajda, Havrlant, Daněk, Šindler, Markl, Hurtík, Vahala, Pavlát
Týmy chlapců a dívek jsou velmi mladé, a tak všichni věříme, že největší úspěchy ještě
přijdou.

Mezinárodní soutěž ICT
V termínu od 2. do 8. října 2016 se ve španělském městě Alcoy (asi 100 km od Valencie)
uskutečnilo mezinárodní setkání studentů a učitelů, které je součástí projektu Erasmus+
s názvem Mezinárodní soutěže ICT pro zvýšení kvality středoškolského vzdělání. V
rámci tohoto setkání byla ve čtvrtek 6. října 2016 zorganizována mezinárodní soutěž v ICT
(ovládání kancelářského balíku OFFICE se zadáním v anglickém jazyce). Z každé země
(Španělska, Portugalska, Řecka, Chorvatska, Polska a samozřejmě z Česka) se zúčastnili 4
nejlepší studenti vybraní ze školního kola dané školy a země, a učitelé jako doprovod. Celkem
tedy soutěžilo 24 studentů (včetně 4 žáků z České republiky).
Na prvním místě se umístil Lukáš Jiříček z České republiky a rovněž druhé místo
obsadila jeho spolužačka z Mendelovy střední školy Kateřina Glogarová. Třetí, čtvrté a
páté místo získali studenti střední školy z Portugalska. Úspěch české školy zvýraznila
šestým a desátým místem Adriana Gockertová a Tereza Kelnarová.
V soutěži družstev zvítězili žáci Mendelovy střední školy, na druhém místě se umístila
Agrupamento de Escolas Dr. Serafim Leite z Portugalska a bronzový stupínek obsadila
Escuela FP Salesianos Juan XXIII ze Španělska.
A zde jsou postřehy našich studentů z pobytu ve Španělsku.
Na mezinárodní setkání jsme se vypravili 2. října kolem 0.30 hod v noci z Nového Jičína a
přistáli jsme asi v 9 hod ráno na letišti v Alicante. Z letiště jsme se přesunuli na autobusové
nádraží. Tam jsme si nechali kufry a zamířili na procházku po městě. Podívali jsme se také na
Santa Barbara Castle (městská pevnost nad městem), odkud byl krásný výhled na celé okolí a
moře. V 13 hod odpoledne už jsme zamířili autobusem do Alcoy a ubytovali se v hotelu
Reconquista.
V pondělí ráno nás Španělé doprovodili do jejich školy na seznámení s ostatními účastníky
setkání a prohlídku školy. Každý dostal „placku“ se jménem a barvou skupiny, do které byl
posléze rozdělen. Po skupinách jsme si o sobě něco řekli a odebrali se na prohlídku tříd. Tam
nás čekalo překvapení v podobě vlajek všech zúčastněných států, které si připravili mladší
žáci. Následovala přestávka a přesun autobusem do firmy Serpis na výrobu oliv. Zde nám
ukázali celý proces výroby a také jsme dostali malou plechovku oliv jako dárek. Po prohlídce
přišel oběd a volný odpolední program.
Úterní ráno začalo snídaní v hotelu a pokračovalo přesunem do školy. Tréninková půlhodinka
na soutěž a pak opět rozdělení do skupin. Každá skupina měla jiné přednášky. Po 11 hod.
jsme byli přesunuti autobusem na radnici a přivítáni zástupci města Alcoy. Následovala
prohlídka muzea, která nás blíže seznámila s tradicemi a zvyky města, a také nám umožnila
prohlédnout si kostýmy, které lidé předvádějí na každoročních oslavách města v dubnu. Po
obědě prohlídka přírodovědného muzea Explora zakončila společnou část dne.
Ve středu dopoledne jsme opět pracovali ve skupinách ve škole. Poté jsme jeli autobusem do
firmy Alhambra, která vyrábí kytary. Prohlídka byla velmi zajímavá, viděli jsme celou
výrobu. Odpoledne pak proběhlo ve sportovním duchu. Na hřištích školy jsme poměřili naše
sportovní dovednosti.
Čtvrtek byl dnem soutěže. Soutěž se skládala ze tří částí: Excel, PowerPoint a Word. Na
každou část jsme měli ¾ hodiny a zadání bylo v anglickém jazyce. Po soutěži jsme šli na oběd
a celé odpoledne až do večera jsme odpočívali a připravovali se na tzv. Farewell party, tedy
na závěrečnou party.
V pátek ráno jsme se vydali na místní univerzitu a byli seznámeni s obory, které tam vyučují.
Po návratu do školy nás čekalo vyhlášení výsledků. My jsme se umístili jako škola na prvním
místě a jako jednotlivci jsme obsadili 1., 2., 6. a 10. místo. Takže si myslíme, že jsme velmi

dobře reprezentovali naši školu. Odpoledne jsme se ještě jednou jeli podívat do Alicante k
moři.
Z hotelu Reconquista jsme odjížděli v sobotu v 6 hodin ráno. Na cestu jsme dostali balíček s
jídlem a pitím a okolo 7 hodiny jsme dojeli na letiště do Valencie. Letadlo do Vídně odlétalo
v 9:40. Ve Vídni nás čekalo auto, které nás dopravilo zpět do Nového Jičína, kam jsme přijeli
okolo 6 hodiny odpolední a byli jsme „nemile překvapeni chladným počasím“.
Závěrem bychom chtěli za český tým poděkovat našim učitelům za jejich podporu a přípravu
na ICT soutěž a hlavně za to, že nám umožnili vyjet do Španělska na celý týden. Také
možnost se aspoň trošku seznámit s tamním školstvím a kulturou byla velmi přínosná.
Děkujeme za tuto skvělou zkušenost!

SMYSL HUDBY V ŽIVOTĚ LIDÍ
Posloucháte ji po cestě do školy, když sedíte v autobuse, nebo když si jdete zaběhat, anebo
prostě jen tak. Dokázali byste si život bez hudby představit?
Já bych si třeba život bez hudby nedokázala představit, a pokud by si někdo život bez hudby
dokázal představit, tak ho v tom případě nechápu, vždyť bez hudby by bylo na světe pouhé
ticho, nebyly by koncerty, party, kapely, no prostě nebylo by nic, a proto je hudba v našem
životě důležitá. Hudba zastává neskutečné množství rolí, někoho dokáže udělat slavným, je
taky naši útěchou, když se cítíme sami, může být společníkem pro večer s našimi přáteli,
dokáže být i naši motivací, ale taky nám občas pomáhá utéct z reality. V určitý moment
posloucháme jiný druh hudby, smutný nebo veselý, vybíráme si je podle toho, jakou zrovna
máme náladu. Dalo by se říct, že se nám hudba občas dostane pod kůži a dokáže v nás vyvolat
vzpomínky a ještě hezčí pocity podle toho, jakou písničku zrovna teď posloucháme. Pro
každého z nás hudba znamená něco jiného, ale pro všechny z nás má hudba stejnou cenu ať
už hudbu píšeme, hrajeme, anebo jen posloucháme, protože hudba je umění, které má své
kouzlo.
Jaké byly odpovědi některých lidí, když jsem se zeptala, co pro ně znamená hudba?
- Hudba je pro mě lék, motivace,
zábava a někdy i rozumný přítel,
který pomůže, shrnul bych to do
toho, že smutná je duše hluchá
-hudba pro mě znamená
vyjádření pocitu a nálady

Eliška Trefilová, 1. B

Speciální příloha
aneb
10 nejvíce sexy povolání u mužů!!
Hasič
Když se řekne hasič, většina žen si vybaví krásného
mladíka, s velkými svaly jak právě nás zachraňuje
z hořícího domu. Nejsou to ale jen velké svaly a síla, ale
také dobrodružství, které z hasičů sálá a mnoho žen tak
přitahuje. Ženy ale netouží po životě s takovými muži,
hledají je spíš na krátký románek.
Plavčík
Mladý, vysportovaný a opálený – to je představa ideálního plavčíka, kvůli kterému se budeme
schválně topit, jen aby nás zachránil a poskytnul umělé dýchání z úst do úst.

Číšník/barman
Číšník, který má na sobě dobře padnoucí kalhoty a ještě lépe
padnoucí košili na které má černou vestičku a když se k tomu navíc
přidá odzbrojující úsměv… tomu zkrátka podlehne každá žena. Nebo
takový barman, který má úsměv od ucha k uchu, umí namíchat skvělé
drinky a je vtipný… to je pro mnoho žen
jasná volba, alespoň na jednu noc
Hudebník – kytarista
Když muž hraje na kytaru je už samo o sobě sexy. Ještě když
k tomu připojí okouzlující úsměv a občas po vás při hraní hodí
očkem nebo po vás kouká celou dobu a vypadá to, jakoby hrál
jenom vám… tomu snad žádná žena ještě neodolala.

Právník
Při vyslovení slova právník si mnoho z nás vybaví starého
páprdu, který má pupek větší než samotná zeměkoule. Opak je
ale pravdou. Najdeme spousty mladých právníků, v dobře
padnoucích oblecích a nepřekonatelnou přísností ve tváři. A
právě a ona přísnost a nedostupnost mnoho žen tak přitahuje.

Pilot
Tak těmto pánům sluší uniformy naprosto nejlépe. Navíc v jejich
prospěch hraje fakt, že jejich povolání je náročné, zodpovědné a
zajímavé. Procestovali celý svět, hodně toho viděli a musí mít
skutečně spoustu zážitků. Když k tomu přidají čepici a pilotky,
ženám se podlamují kolena.

Herec
Kapitola sama o sobě. Brad Pitt, George Clooney nebo
Johnny Depp. Některé ženy jednoduše propadají
kouzlu herců, sní o nich a touží po nich. Důvody jsou
jasné – vesměs jde o hezké muže, kteří ve svých rolích
ztvárňují odvážné, silné, ale zároveň něžné hrdiny.
Prostě dokonalí muži, kteří ale
v reálném světě neexistují.

Voják
A zase se dostávají na scénu uniformy. Profesionální vojáci nejsou pro
ženy přitažliví pouze kvůli slušivým uniformám, ale i kvůli
vypracované postavě. Navíc ženy údajně oceňují i muže s disciplínou.

Architekt
Ženy od mužů vyžadují zejména oddanost a stabilitu. Tyto dvě vlastnosti asi nejlépe vystihuje
právě budova, která má základy zalité v betonu. Stát bude pevně a dlouho, stejně jako vztah,
který chtějí ženy s architekty mít.
Učitel
Představa mladého, hezkého učitele se smyslem pro
humor je naprosto neodolatelná. Mohl by to být jeden
z důvodů, proč by holky hromadně propadaly z daného
předmětu.

Kateřina Cahelová a Tereza Mičulková, 4. A

