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Úvodník - Petr Protivánek
Milý čtenáři,
V tomto čísle naleznete mnoho článků, které se zaměřují na životní
prostředí, ekologii, přírodu a celkově na aktuální problémy ohrožující naši
planetu. Toto číslo je právě díky tomuto zaměření nazýváno ekologické.
Toto téma jsme se rozhodli zvolit z důvodu aktuální potřeby mluvit o
tomto tématu ve společnosti. A abychom Vám toto téma přiblížili pomocí
zábavných cvičení a článků. Doufáme, že si užijete mnoho zábavy se
čtením tohoto čísla, a že se v tomto tématu budete lépe orientovat a
rozhodnete se naší planetě Zemi, i když sebe míň, tak jakkoli pomoci.
Mimo jiné je toto číslo více obsáhlejší a celkově se v něm objevuje více
sekcí, nejčastěji těch cizojazyčných. Je to především z toho důvodu, neboť
se nově rada našeho časopisu rozšířila o nové členy, přesněji se k nám
přidali studenti prvního ročníku, kteří velice napomohli v samotné tvorbě
tohoto čísla.
V ekologickém čísle tedy můžete nalézt článek o ekologickém cestování,
který dává čtenářům rady, jak levně a ekologicky cestovat. Dále se zde
můžete setkat s článkem o testování na zvířatech, ve kterém je tato
problematika stručně a velice pěkně podána. Jako v každém čísle jsou
také i v tomto ekologickém čísle aktuality ze světa. Také je součástí tohoto
ekologického čísla, mezi čtenáři velice oblíbený, komiks, který je vytvořen
v nádechu ekologického tématu. Mimojiné žáci třetího ročníku se v tomto
čísle podělili se svými kaligramy, které vytvořili. V rámci španělské sekce
Vás zde mohou zabavit různá hravá cvičení s ekologickou tématikou.
Naopak v anglické sekci se můžete setkat s rozhovorem s kaonistkou
Veronikou Janů či se článkem porovnávající ekologickou úroveň ve
Španělsku a Chorvatsku. Dále se zde můžete dozvědět něco více o
samotném znečištění okolního prostředí pomocí reportu z akce Ukliďme
Česko. V rámci německé sekce si můžete vyzkoušet vyplnit ekologický
německý kvíz, a také si dočíst mnoho zajímavostí v česko-německém
rozhvoru s paní učitelkou Lucií Krejčí. A největší novinkou tohoto čísla je
takzvaný Deník maturantky, který slouží jako taková satirická zpovědnice
jedné ze studentek posledního ročníku.

AKTUÁLNÍ DĚNÍ VE SVĚTĚ

1. STŘELBA V BRATISLAVĚ
V posledních týdnech na území Česka a Slovenska byla řešena
událost (nyní je už označována jako teroristický útok). Jedná se o
střelbu, která proběhla v bratislavském podniku Tepláreň, neboli
kavárna a bar. Toto místo bylo určené pro setkávání LGBT+
komunity. 12. 10. 2022 do tohoto podniku vtrhl mladík, který zde
zastřelil dva mladé muže homosexuálního vyznání. Tento násilný
čin byl označen jako vražda z nenávisti vůči menšině.

2. ÚMRTÍ KRÁLOVNY ALŽBĚTY II.
Dne 8. 9. 2022 svět spatřil jednu z největších ztrát, a to v podobě
úmrtí britské královny. Alžběta II. umřela podle doktorů stářím a
to ve věku 96 let. 19. 9. 2022 svět mohl sledovat pohřeb jejího
veličenstva. Aktuálně trůn převzal její syn Charles a stal se tak
králem Karlem III. Korunovace nového britského krále se však
uskuteční až na začátku roku 2023.

3. HURIKÁNY A TAJFUNY NA
AMERICKÉM KONTINENTĚ
Začátkem podzimu některá místa střední a severní Ameriky
zasáhlo několik tajfunů a hurikánů. Nejvíce postižené oblasti byly:
poloostrov Florida, pobřeží Mexika, Severní Karolína, a ostrovy
Kuby. Nejvíce nebezpečné byly hurikán Ian a Fiona.

4. PROTESTY V ÍRÁNU
Už několik měsíců postihují Írán nepokoje a protesty ze strany obyvatel
tohoto radikálního státu. Celé toto aktuální stanovisko vyvolala vražda dívky
Mahsy Amini, která byla brutálně zbita policisty na zákldě špatného nasazení
hidžábu. Tato událost vyvolala celostátní nepokoje a protesty na podporu
všech íránských žen, které zde nemají všechna lidská práva, na která mají
nárok. Při protestech bylo zabito mnoho dalších civilistů, protože íránská
vláda nařídila policstům do protestujících střílet.

EKOLOGICKÉ CESTOVÁNÍ - PETR PROTIVÁNEK
Jedním z nejvíce aktuálních a potřebných témat je, jak cestovat levně a přitom
ekologicky. Svět se snaží této zámince jít naproti, a proto vznikají elektroauta, letadla
poháněná elektřinou či různé projekty na podporu pěší turistiky, využití koloběžek či
kol atd. V dnešní době je ekologické cestování přímo nutnost pro chod dlouhodobého
cestovního ruchu, a to z důvodu růstu cen paliv a pohonných hmot a celkově růstu
inflace v Evropě. Aktuální cena pohonných hmot je téměř dvojnásobně vyšší, než
před rokem. Aby toto téma bylo lépe pohopitelné, utvořím pár sitaucí, které jsou
součástí každého zájezdu, pobytu či výletu, a které lze praktikovat ekologickým
způsobem.
1. Doprava:
Místo využívání osobních aut, která nejsou poháněná elektřinou, je dobré využít
takzvané bez motorové dopravní prostředky, jako jsou například kola/elektrokola,
koloběžky/elektrokoloběžky. Pro cestování na větší vzdálenost, se nyní doporučuje
cestování vlaky či využití hromadné dopravy. Určitě je stále potřeba letadel pro
zaoceánské cestování, pokud se letadlem rozhodnete letět, tak by bylo dobré v místě
vašeho pobytu dělat vše pro to, aby se snížilo množství uhlíkových stop, které za
sebou zanecháváte.
2. Gastronomie:
V tomto odvětví je to jednodušší, stačí pouze omezit konzumaci masa, nejlépe
hovězího. Dále si potraviny nakupovat a z nich vařit jídlo, k tomu patří i nakupování
jenom potřebných ingrediencí k vaření. Také je potřeba omezit konzumování pokrmů
v místních podnicích (restaurace, bary, hospody...). Potraviny by se měly získávat za
nejvyšší kvality, tím pádem přímo z farem či soukromých výrobců.
3. Recyklace:
Asi největším bodem v ekologickém cestování je recyklování odpadů, které lidstvo
vytvořilo. Tipy jsou jasné, kupovat potraviny v papírových či recyklovaných obalech,
aby se mohly lépe rozložit či právě zrecyklovat. Dále pravidelně a poctivě třídit
všechny vyprodukované odpady. Planetě Zemi pomůže také, když budeme sbírat
veškeré odpadky, na které na svých cestách narazíme, tímto činem pomůžeme
přírodě, zvířatům a celkově té oblasti, ve které se ty odpadky nacházely.
4. V místě pobytu se chovat jako místní:
Taková spíše menší rada i pro levnější cestování. K tomuto bodu se vážou tato
pravidla: přemísťovat se místní hromadnou dopravou či na kolech/koloběžkách k
půjčení. Nakupovat potraviny či jiné věci v osvědčených a kvalitních obchodech. Dále
méně nakupovat suvenýry a věci podle zalíbení.
5. Dobrovolník na cestách:
Pravidelně si na svých cestách vybírat různé organizace či projekty v oblasti ekologie,
které přitáhnou vaši pozornost. Tyto dobrovolnické aktivity můžou, ale nemusí být
placené, dále můžou mít mnoha podob. Ale mezi ty nejčastější patří například
ulkízení lesů a pláží, výpomoc v organizacích se zaměřením na zvířata či edukovat
děti.
6. Balení na způsob carry on:
Balit se na své cesty na lehko, neboli brát si s sebou pouze věci, u kterých
stoprocentně víte, že je využijete. V rámci oblečení, je potřeba průběžně sledovat
počasí, které v místě pobytu budete mít. A balit si sebou pouze oblečení na jednotlivé
dny.
7. Celkově kontrolovat svou uhlíkovou stopu:
Pro úspěšné snižování své uhlíkové stopy je potřeba nejprve rozeznat, co vše se na ní
podílí a následně postupně obměnit svůj přístup k naším každodenním aktivitám.

Ukliďme Česko
Dne 19.9. 2022 jsme se zapojili do
celorepublikové akce s názvem:
„Ukliďme Česko”. Počasí nám sice moc
nepřálo, ale nebylo to nic, co by
zastavilo 1.A. Ve škole jsme dostali
rukavice a pytle a šli jsme na věc!
Nejdříve jsme uklidili okolí kolem školy
a pak i okolí nejbližšího Lidlu. Poté
jsme se rozdělili na dvě skupiny a
uklízeli jsem po obou stranách
Chválkovické ulice. Naše trasa
pokračovala až na naučnou stezku
Černovírské slatiniště. Čím dál jsme po
stezce šli, tím více se nám pytle
zaplňovali a s celkovou trasou 5
kilometrů, co jsme ušli, jsme na konci
cesty posbírali cca 5 pytlů odpadu.
Celou akci jsem si užila a přimělo mě si
to uvědomit kolik odpadků lidé
zanechávají dokonce i na naučné
stezce. Myslím si, že takových projektů
by mělo být v ČR rozhodně více. Sice
tímhle celou planetu nezachráníme a
nepřinutíme každého, aby odpadky
házel jen do koše, nějak tím
pomáháme, a to mi stačí. Ten dobrý
pocit stojí to zato.

UMĚLECKÉ OKÉNKO

Rozhovor s paní učitelkou Lucií Krejčí
Proč zrovna němčina?
Myslíš, proč jsem se rozhodla studovat/učit němčinu?
A proč ne. Mnoho lidí říká, že němčina je obtížná a těžká. Mně se líbí, je logická a na
českém území i praktická. Ale uznávám, cizím jazykem číslo jedna je v současné době
angličtina.
Co vás na Německu zaujalo, co se vám líbilo a co naopak ne?
Na Německo mám mnoho pěkných vzpomínek: bezstarostná studentská léta, první
pracovní zkušenosti, jazykové pobyty, různé výlety. Německo je opět mnoha lidmi
podceňováno. Má hory, moře, kulturu, historii, milé lidi a dobré služby. Prostě všechno.
Mám dojem, že Německo bývalo uklizenější a čistší. Některá místa jsou opravdu špinavá.
Mnichovské nádraží je strašné.
Jak byste hodnotila ekologii v Německu?
Téma životní prostředí je v Německu všudypřítomné. Jako au-pair mi rodina nejdříve
ukázala, jak se třídí odpad, pak až děti.
Na všech možných kurzech byla vždy část
věnována životnímu prostředí, stále narážíte na různé akce, které si kladou za cíl zlepšit
životní prostředí.
Možná právě proto i já toto téma považuji za velmi důležité.
Myslíte si, že by stejný systém měla zavést i ČR? A proč?
Mnoho už bylo uděláno. Ekonomicky, politicky a legislativně. Odlučovací zařízení v
tepelných elektrárnách, výstavba čistíren odpadních vod, barevné kontejnery, vzdělávání
v této oblasti. Existuje mnoho vládních a neziskových ekologických organizací.
Co si stále myslím, že je dobré, a co u nás ještě moc nefunguje, je systém záloh na
plastové lahve v Německu.
Jako učitelka se setkávám se stále více různými environmentálními aktivitami.
Vy jste byla v rámci programu Erasmus celé léto u Bodamského jezera. Jak
hodnotíte celou tuto oblast?
Ne, ne celé léto. Také mám rodinu, se kterou chci trávit volný čas. :-) Byla jsem tam 14 dní
a užila jsem si to. Mluvila jsem s učiteli z jiných částí Evropy a dělala jsem něco pro sebe.
Úžasné.
Miluji cestování. Nyní jsem odborníkem na německou stranu Bodamského
jezera :-)
Krásné místo, voda, hory, cyklotrasy, zepelíny, památky UNESCO, historie...
Máte nějaké typy ať už na výlety nebo různé programy ohledně životního
prostředí v Německu?
Doporučila bych přírodu a téma životního prostředí se objeví samo. Ať už formou letáku,
informačních tabulí, akcí nebo her pro děti.
Už jen fakt, že Německo má 16 národních parků a více než 100 přírodních parků, je
zajímavý. Můžete se vydat na pěší túru, plavat, jezdit na kole nebo se jen kochat
nádhernou krajinou. Německo vás na každém rohu překvapí jinou přírodní zajímavostí.
Několik tajných tipů:
Ostrovy Rujána, Usedom - slunce, pláž a moře
Labská cyklostezka, Moselská cyklostezka
Národní park Hainich (Durynsko): podivuhodná divočina
Koupání v kráteru sopky

Interview auf Deutsch mit dem Lehrer Lucie Krejčí
Warum Deutsch?
Du meinst, warum ich mich entschieden habe, Deutsch zu studieren/zu unterrichten?
Und warum nicht. Viele Leute sagen, Deutsch sei schwierig und hart. Mir gefällt diese
Sprache, sie ist logisch und auf dem tschechischen Gebiet auch praktisch. Aber ich
gebe zu, die Fremdsprache Nummer 1 ist derzeit natürlich Englisch.
Was hat Sie an Deutschland interessiert, was hat Ihnen gefallen und was nicht?
Ich habe viele schöne Erinnerungen an Deutschland: sorgenfrei Studentenjahre, erste
Berufserfahrung, Sprachaufenthalte, verschiedene Ausflüge. Auch hier wird
Deutschland von vielen Menschen unterschätzt. Es hat Berge, Meer, Kultur,
Geschichte, nette Leute, gute Dienstleistungen. Einfach alles.
Ich habe den Eindruck, dass Deutschland früher ordentlicher und sauberer war.
Manche Orte sind wirklich schmutzig. Der Münchner Bahnhof ist schrecklich.
Wie beurteilen Sie die Ökologie in Deutschland?
Die Umwelt ist in Deutschland ein allgegenwärtiges Thema. Als Au-Pair hat mir meine
Familie zuerst gezeigt, wie man Müll trennt, erst dann die Kinder. In allen Kursen gab
es immer einen Teil, der der Umwelt gewidmet war, man stößt immer wieder auf
verschiedene Veranstaltungen, die der Verbesserung der Umwelt dienen.
Vielleicht halte ich dieses Thema deshalb auch für sehr wichtig.
Denke Sie, dass Tschechien das gleiche System einführen sollte? Und warum?
Es wurde bereits viel getan. In wirtschaftlicher, politischer und gesetzgebender
Hinsicht. Abscheide- anlagen in Wärmekraftwerken, Bau von Kläranlagen, farbige
Mülltonnen, Ausbildung in diesem Bereich. Es gibt viele staatliche und gemeinnützige
ökologische Organisationen.
Was ich immer noch gut finde, und was bei uns nicht richtig funktioniert, ist das
Pfandsystem für Plastikflaschen in Deutschland.
Als Lehrerin kommen immer mehr verschiedene Umweltaktivitäten auf mich zu.
Sie waren im Rahmen von Erasmus den ganzen Sommer am Bodensee region.
Wie bewerten Sie diesen ganzen Bereich?
Nein, nicht den ganzen Sommer. Ich habe auch Familie, mit der ich die Feiertage
verbringen möchte. :-) Ich war 14 Tage lang dort und hatte eine tolle Zeit. Ich habe mit
Lehrern aus anderen Teilen Europas gesprochen und etwas für mich selbst getan.
Erstaunlich. Ich liebe das Reisen. Ich bin jetzt eine Expertin für die deutsche Seite des
Bodensees :-)
Schöner Ort, Wasser, Berge, Radwege, Zeppeline, UNESCO-Denkmäler, Geschichte....
Haben Sie Tipps für Ausflüge oder verschiedene Programme zum Thema Umwelt
in Deutschland?
Ich würde die Natur empfehlen und das Thema Umwelt wird von selbst auftauchen.
Sei es in Form eines Flugblatts, von Informationstafeln, Veranstaltungen oder Spielen
für Kinder.
Allein die Tatsache, dass es in Deutschland 16 Nationalparks und mehr als 100
Naturparks gibt, ist interessant. Du kannst wandern, schwimmen, Rad fahren oder
einfach die wundervollen Landschaften auf sich wirken lassen. Deutschland
überrascht hinter jeder Ecke mit einem anderen Naturhighlight.
Einige Geheimtipps:
Inseln Rügen, Usedom – Sonne, Strand und Meer
Elbe-Radweg, Mosel-Radweg
Hainich Nationalpark (Thüringen): wundersame Wildnis
Schwimmen im Krater des Vulkan

SECCIÓN ESPAÑOLA

Ecology in Croatia and in Spain - Nela Zvoničková
This year so far I've been in Croatia and Spain, and
because this edition of the school magazine is about
Ecology, I've decided to write about this situation.
As we can know, Spain is definitely bigger and has
more money as a state than Croatia, so logically, there's
more mess and that leads to more garbage on the
streets. In a location called Blanes in Costa Brava I've
barely noticed any garbage bins. There was the bare
minimum I saw. I only saw some behind the bigger
markets or some restaurants. But on the other hand,
Croatia was really clean.
The sea was clean, the streets were clean and also all
of the shops were clear. I feel like Croatia doesnť care
that much about environmental problems and ecology,
but Croatian people are the ones that want to have
their heart clear and don't throw out trash on beaches,
streets etc since they're the top destination for us,
Czech people.
Meanwhile Croatia is the favourite destination also for
Slovaks, Germans and Slovanians, Spain is more visited
by tourists from all around the world.
When I looked up some articles about Ecology between
Spain and Croatia I found out that in Croatia there's a
project called “Blue Bag '' that you can also volunteer in.
It's about cleaning the beaches (even the streets if you
want to). I bet that Spain has this time of project too,
but the article that caught my eye was about a village
called Matavenero. This unique village is located in
North Spain. Do you want to know why this village is
unique? Because the villagers there live only from solar
energy, without TVs, phones and computers. They also
have their own school, doctor and even bakery.
Would you go there? But I warn you, everyone would
know you're a tourist, because I bet that among the 70
people that live there, they all know each other very
well.
SPAIN

CROATIA

ENGLISH INTERVIEW
WITH VERONIKA JANŮ
1. Im sure you were to a lot of countries, which one was your favorite?
The country i consider as a best one is definitely France. To be more specific in
the south is the small town called Pau where i was so many times i cant even
count it. But every time im there, the location surprise me with something new.
It is a beautiful place for training, tourism or exploring food places as well.
2. What is your sport accomplishment that you consider most valuable?
Most valuable for me is definitely a win on Europien championship in Krakow
two years ago, it was my first year in the czech national team and this
performance will always stay in my heart.
3. How many medals and prizes did you win?
Im not really sure but it should be around 90 medals and 15 cups.
4. What is the farest country you have been to?
Surely it is an Island Reunion which is located next to the more famousand and
bigger island Madagascar. Reunion is situated in the pacific ocean.
5. Could you tell us what sport exactly are you doing?
Of course, since i was 11 i have been doing white water canoeing, however i
can just say canoe slalom as well.
6. Did you have some injuries caused by your sport?
I had two which i would say they are worth to mention. Last year i was on
shoulder surgery i wasnt able to train for four months which is huge
disadvantage in compere to others at
thletes. The second one happend about four years ago when i broke my arm in
the middle of training caused by overtraining.
7. What are the benefits of being an semi-professional in your sport?
Im quite sure that everyone thinks the biggest benefit is absence in school due
to trainings, but thats certainly not true. In my opinion the biggest advantages
are, be able to travel the world, explore new places, get to know new religions
or meet so many new amazing people.
8. Would you like to become an olympian?
To tell the truth, i definitely do not focus or aim my goal in canoeing at the
olympics. Im just trying to enjoy the opportunities and im really greatful to be
able to do this wonderful sport.

Testování/netestovaní na zvířatech - Anna Vybíralová
Fenoménem dnešní doby je používat netestovanou kosmetiku na zvířatech, je tomu opravdu
tak? Hlavně na sociálních sítích, televizi i v obchodech vidíte reklamy na kosmetické značky,
u kterých by jste si ani v nejmenším neřekli že by stále mohli testovat na zvířatech.
Veškeré i formace o tomto tématu se dozvíte v tomto článku.
Na testování čeho jsou využívána
zvířata?
- kosmetických složek
- barev
- léčiv
- pesticidů
- přípravků pro domácnost
- chemických látek
- k výzkumu operací a léčebných
postupů
- hnojiv
- pro základní výzkumy v různých
lékařských oborech

Takto humálně určitě ne

Jak testování probíhá?
Zvířata jsou testována na krizové situace,
prostě co by kdyby se něco stalo aby to
pro uživatele finálního produktu nemělo
fatální následky. Ale jaktože nám nevadí
fatální následky na zvířatech?
Testování různých šampónů barev na
vlasy se necestujte jen na kůži a srsti
tvorečka, ale i ze vnitřní části těla. Daný
tvor testovaným produkt požije, je mu
vložen do rozřízlé rány a stříknut do očí.
U dekorativní kosmetiky je to stejné.

Jak poznat, že produkty opravdu nejsou testovány na zvířatech?
Jediné relevantní logo je „Leaping Bunny”, které vytvořila v roce
1996 ECEA- koalice organizací na ochranu zvířat a za ukončení pokusů na zvířatech.

Testují na zvířatech:

Netestují na zvířatech:

Alternativy k
pokusům
na zvířatech:
- počítačové
systémy
- buněčné kultury
- MAPREC
- lidské tkáně
- studie na
dobrovolnících
A další...

A mnoho dalších

A mnoho dalších

Kde končí zvířata po samotném pokusu?
Buď zemřou přímo u pokusu nebo jej po něm zabijí
Jakto že se vlastně může testovat na zvířatech?
V EU od roku 2004 platí zákon o zákazu testování na zvířatech, ale testování stále dochází díky
požadavku testování chemických látek, které můžou tvořit přísad.
Do roku 2020 se v Číně musely testovat veškeré kosmetické produkty na zvířatech. Od roku
2020 tento zákon nenařizuje testování, ale ani jej nezakazuje.
Na celém světě stále testuje asi 80% zemí a některé to i vyžadují

Deník maturantky - 01
Zdravím Vás milí čtenáři a vítám Vás u historicky prvního Deníku
maturantky. Téma, které by rozhodně mělo každého z Vás zajímat. A
co se v našem deníku dozvíte? Pikantní novinky ze 4. ročníku, co
obnáší maturitní práce, informace ohledně plesu, příprava k samotné
maturitě... a mnooohem více.
Čtvrťák. Rok, na který se většinu studentů těší nejvíc, ale zároveň i
nejmíň. Já osobně jsem si uvědomila, že chodit do školy se v tomhle
ročníku opravdu vyplatí. Ale je to student od studenta. Jinému to může
být jedno stejně jako všechny předešlé roky samozřejmě. Jeden den ve
škole se cítíte, že jste totálně na dně, že nemůžete v životě
odmaturovat, že je všeho strašně moc. Druhý den jste zase v klidu a
jediné, co si v podstatě říkáte je: „MATURITKA FORMALITKA“.
Základní pravidlo, které platí především ve čtvrťáku. Chovejte se
normálně a snažte se aspoň trochu! U maturity by vám to mohlo
pomoct. Teda aspoň doufám, že mi to pomůže!
Teď k té maturitní práci. Zkoušeli jste si už někdy představit, jak by asi
mohla vypadat taková maturitní práce? To je totiž momentálně naše
hlavní téma měsíce. Chce to hodně mňaminek, kofeinu, spánku a asi i
nějaký ty nápady. Není to totiž vůbec jednoduché, jak se zdá. Hledat
knižní zdroje, citovat vše tak, jak se má a musíte si zkrátka dávat pozor
na milión dalších věcí. Už po titulní straně toho budete mít dost a
nebude se vám chtít psát už nic, ale nebojte, o kopnutí do vrtule se
postarají vedoucí prací (za což jim děkujeme). Takže určitě tady nějaká
ta naděje, že tu práci stihneme odevzdat, vlastně je. A prosím Vás....
dodržujte termíny (což se samozřejmě netýká jen maturitní práce).
Nikdo nechce poslouchat rozzuřené učitele, že jo?
Další věc, která sem patří je maturitní ples. To je hrůza. Opravdu.
Shodnout se tolik lidí dohromady. Téměř nemožné. Mít maturitní
výbor je fajn, ale v podstatě i tak to úplně nevyšlo. Tolik hádek.
Nesnášenlivost mezi dvěma třídami, kdy áčko bojovalo za maturák
zařízený firmou a béčku to přišlo zbytečné a chtělo si vše dělat samo.
To napětí. Někdy to bylo tak přehnané, až to bylo vtipné. Ale doufám,
že to nejhorší je za námi a teď už to půjde jako po másle. Začíná to
vypadat, že maturák BUDE! Ale nechci to zakřiknout...
Hele, ale abych si tu pořád jen nefňukala, tak to nejlepší na tom být
maturantem je to samotné chystání sebe samého na ples. Především
pro holky. To znamená: výběr šatů, kdy se v salónech cítíte jako
princezna, make-up, boty, doplňky a vlasy ofc. Na tom si fakt dáváme
záležet a extrémně se těšíme.
Naše malá “zpovědnice” se pomalu ale jistě blíží ke konci. A vůbec,
uvědomujete si, že teď jsem mohla napsat pár řádků do mojí maturitní
práce a místo toho jsem tu právě pro Vás s deníkem?? Tak doufám, že
mě to později proslaví jako Annu Frankovou....

Tak zatím se mějte sluníčka,
Anonym

Ekologické číslo

Název školního časopisu: Cestovní horečka
Téma: Ekologické číslo
Šéfredaktoři: Anna Vybíralová a Petr Protivánek
Redaktoři: Petr Protivánek, Anna Vybíralová, Nela Opravilová,
Robert Skopalík, Adéla Štveráková, Nela Zvoníčková
Zodpovědná osoba: Pavel Stůj
Číslo časopisu: 3. vydání v edici nové éry za rok 2022, 4. vydání
mimo edici nové éry za rok 2022
Obálku vytvořil: Petr Protivánek
Zveřejněno: The Sunday Publishing
Copyright © 2022 by Pavel Stůj Ph.D., A.K.A. Manhatten
Veškerý obsah náleží časopisu Cestovní horečka, všechna práva
vyhrazen

