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Úvod
Milí čtenáři,
vítáme vás u nového čísla školního časopisu ☺.
Po mnoha letech škola zorganizovala lyžařský kurz. Jak ho ti,
kteří se zúčastnili, prožili? Jak se jim líbil? Čtěte na dalších
stránkách.
Máte rádi filmové hrdiny, obdivujete jejich kostýmy, zajímáte
se o tzv. COSPLAY? Pak se můžete začíst do postřehů jedné
cosplayerky z naší školy.
V novém čísle samozřejmě nechybí humor a další informace
ze života školy.

Děláte ve volném čase něco zajímavého? Máte co sdělit svým
spolužákům? Náš časopis je tu pro vás.
Vaše příspěvky na stránkách Rýpala rádi zveřejníme…. ☺☺☺

Vydává SŠ řezbářská Tovačov.
Autorům všech příspěvků moc a
moc děkujeme !!!! ☺ ☺
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Školní knihovna
Mnozí asi víte, že knihovna se nachází v prvním patře školní budovy
naproti kanceláří ekonomického úseku.
Kromě odborné literatury z různých vědních oborů v ní najdete i řadu
beletristických titulů, které se mohou hodit třeba k maturitě.
Půjčovní dobu v knihovně nemáme, ale seznam knih ráda kdykoliv
předložím k nahlédnutí a požadovanou knížku vyhledám ☺.
V současné době vyřazujeme některé starší učebnice a publikace.
Pokud máte ve svém okolí někoho, kdo se zajímá o literaturu a rád
čte, můžete se přijít podívat, jestli by se mezi vyřazenými knihami
něco zajímavého nenašlo. Samozřejmě zdarma.
Správce knihovny – Marta Sedlářová ☺☺☺

https://cz.pinterest.com/
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Lyžák 2022
Lyžařský kurz začal 31.1.2022 v penzionu Pod Kyčerou, který se nachází
v blízkosti ski areálu Tesák.
První den jsme se ubytovali a ve dvě hodiny jsme vyrazili na svah, kde jsme se
rozdělili na 3 skupiny – snowboard, lyžaři začátečníci a lyžaři pokročilí.
Začátečníci se učili, jak padat, jízdu v pluhu apod. Večer jsme se pak dívali na
film.
Druhý den začal budíčkem (každý den v 7:30) a snídaní ve stylu švédských
stolů, po níž měla každá skupina říct ostatním jednu informaci o místě, kde jsme
se nacházeli. Pak následovala cesta na svah. Pod vedením pana učitele Keslera
jsme na lyžích dělali různá zajímavá cvičení (př. držení holí nad hlavou nebo
tlesknutí pod nohou). Večer si pro nás učitelé připravili různé hry, př.
pantomimu, držení činek před sebou na čas atd.
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Ve středu ráno jsme šli bobovat.
V noci napadl čerstvý sníh, který
jsme museli nejdřív ujezdit. Vytvořili
jsme koryto, na jehož konci byl
obrovský skokánek. Šílenou jízdu
s námi absolvovali i páni učitelé
Pekař a Kesler. Ve středu večer jsme
si užili večerní lyžování.
Ve čtvrtek jsme měli volné jízdy ala
karneval na sněhu, závod ve slalomu,
a hlavně krásné počasí. Po večeři pan
učitel Kesler promítal videa o tom,
jak správně carvingovat, a ukázal
nám různé sporty. Další hry a aktivity
si pak pro ostatní připravil každý
pokoj (schovávali jsme boty a
ponožky, kreslili na záda aj.).
V pátek jsme absolvovali poslední
lyžovačku a po obědě vyrazili zpátky
domů.
účastníci kurzu z ŘE1
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A další dojmy????
Lyžák byl celkem fajn. Jen
škoda, že na poslední chvíli
změnili učitele, kvůli tomu
realizace původního
programu trochu
pokulhávala, protože
všechno měl na starost
jenom jeden učitel. A šlo
vidět na panu učiteli
Keslerovi, že byl nervózní.
Jinak to byla zábava, hráli
jsme hry, pan Pekař nám
dokonce udělal z lyžáku
videa.

Na našem pokoji musel
jeden spát na zemi, protože
v pokoji pro 6 osob bylo
málo postelí – jedna
manželská postel, palanda a
gauč.

Lyžák byl akční, furt bylo co
dělat. Jediné, co bych vytkl,
byla sjezdovka, ale to nemohli
učitelé nijak ovlivnit, takže
celkově to bylo fajn.
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Za naši skupinu můžu říct, že
lyžák byl super a děkujeme
pánům učitelům, hlavně
panu učiteli Keslerovi, který
tento lyžák zorganizoval.

Nakonec jsem ráda, že jsem
si odnesla jenom pár
naraženin. Chci se naučit na
snowboardu.

Jídlo bylo docela
dobré, na snídani
švédské stoly, každý si
mohl vybrat podle
chuti. K obědu polévka
a nějaký další chod.

V pátek byla k obědu koprovka,
což se některým moc nelíbilo
(př. panu učiteli Keslerovi –
upřednostnil by řízek, protože
koprovku vážně rád nemá).
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
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Nové webové stránky nejen pro
naše studenty
https://poznej-drevo-cz.webnode.cz/

Nápad vytvořit tuto webovou stránku vznikl, protože nám vadilo, že je na internetu
spousta informací, ale každá na jiném webu. Také je těžké najít fotografie méně známých
dřevin a jejich dřeva. Proto jsme se do toho pustili. Já Honza Langer a můj spolužák
Matěj Jurenka. Oba chodíme do třídy Ř1.
Rádi bychom, aby byla naše stránka přehledná a byly zde uvedeny potřebné údaje.
Většinu fotografií, které zde najdete, si fotíme sami a snažíme se, aby byly zřetelně vidět
hlavní rysy a detaily dřeva i stromů. Později ještě přidáme nějaké kvízy a přehledné
tabulky se dřevinami, které seřadíme podle tvrdosti, pružnosti a dalších vlastností.
Než práci na stránce dokončíme, bude to ještě nějakou dobu trvat, je to docela náročné.
Vaší podpory a sledování našeho webu si vážíme.
Doufáme, že pomůže ke snadnějšímu studiu a poznávání dřeva.
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Honza Langer - hlavní
tvůrce této stránky,
řezbář, zálesák,
milovník přírody, dřeva,
myslivosti a včelařství.
email:
karnotaurus.2@seznam.cz

Matěj Jurenka vytvoření kostry a
závěrečný edit této
stránky, grafik, fotograf,
řezbář, milovník přírody a
dřeva.
email:
matejjurenka@seznam.cz
matej.jurenka@gmail.com
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Co je COSPLAY?
Tisíce lidí po celém světě se právě teď převlékají za své
oblíbené fiktivní charaktery. Co vše cosplay obnáší, kde leží
jeho kořeny a co nabízí? To vše se dozvíte na následujících
řádkách!

Pojem cosplay vznikl z anglických slov "costume" (kostým) a "play" (hrát). Jde tedy
o "kostýmovou hru," ale to zní divně. Mnohem lepší je "převlékání se za někoho".
Za někoho slavného a neexistujícího. A takových lidí (často i nelidí) je pěkná řádka.
Ať už jde o filmy, seriály, videohry nebo komiksy, fanoušci si vytvářejí
kostýmy podle svých oblíbených postav. Na první pohled tak může setkání
cosplayerů připomínat maškarní ples, ale jeho podstatou není jen dobrá maska.
Jde o celkovou stylizaci do zvoleného charakteru od fyzického vzhledu až po
chování, mluvu a pohyby.

10

Tisíce fanoušků milující cony. Co je na nich tak
zajímavého?
Co je to con? Je to akce, kde se setkávají fanoušci filmů, her, seriálů, anime
nebo i knih. Spousty z nich je tam i v cosplayi. A co je to cosplay? Je to
kostým postavy z filmů, her,… a cosplayeři (lidi co se za danou postavu
převlékají) se snaží co nejvěrohodněji napodobit postavu jako celek, od
dokonalého kostýmu a make-upu až po výstup a napodobení chování
postavy. Tyto akce se odehrávají po celém světě a trvají i několik dní, ku
příkladu Blizzcon v Kalifornii trvá dva dny, oproti tomu německý Gamescon
trvá celé čtyři dny.
Já osobně byla jen na jednom conu, a to u nás v Brně na Anime Festu, ale i
tak se vám pokusím přiblížit, jak takový con může vypadat. Připravte se na
tisíce lidí a s tím i spojené fronty u stánků s občerstvením i merche s vašimi
oblíbenci, nejhorší je to však u konzolí, protože každý si chce zahrát hry, než
budou na trhu, na Gamesconu si takhle můžete počkat i přes pět hodin. Na
přednášky musíte chodit taky dřív, jinak si nesednete, a pokud není místo,
nemusí vás ani pustit do sálu.

Obrázky:
https://www.abicko.cz/clanek/precti-sizabava/22792/fenomen-cosplay-prockostymy-hybou-svetem.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cosplay
https://www.reflex.cz/clanek/zajimavosti/
79420/cosplay-stante-se-na-chvilirytirem-nebo-sexy-superhrdinkou.html
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Já osobně jsem byla jen na jednom conu, a to u nás v Brně na
Animefestu, ale i tak se vám pokusím přiblížit, jak takový con může
vypadat. Připravte se na tisíce lidí a s tím i spojené fronty u stánků
s občerstvením i merche s vašimi oblíbenci, nejhorší je to však u konzolí,
protože každý si chce zahrát hry, než budou na trhu, na Gamesconu si
takhle můžete počkat i přes pět hodin. Na přednášky musíte chodit taky
dřív, jinak si nesednete, a pokud není místo, nemusí vás ani pustit do
sálu.
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Tak proč je to tak úžasné? Málokdy narazíte na fanouška,
který by řekl, že to byl děs a že příště nepřijde, spíše naopak bude nadšený a bude chtít příště znovu přijet. Ať už máte
rádi odborné přednášky o daných dílech a zajímá vás, jak vše
vznikalo, nebo jste soutěživí a chodíte na kvízy nebo do
cosplay soutěží, které hodnotí profíci z celého světa. Nebo
jen hledáte nový lidi se stejným zájmem. Možností je tolik!
Musíte to prostě zažít na vlastní kůži, protože ten pocit je
nepopsatelný.
Aika Sakura

Cosplay na Saukeho Uchihu z Naruta
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HUMOR
(tentokrát zimní)

OMRZELÉ SÁŇKY
„Tati, už mě to sáňkování
nebaví.”
„Ale synu, jsi na čerstvém
vzduchu, nenaříkej a táhni
mě zase nahoru!”

SKLERÓZA
Přijde v zimě pán domu z venku a
ptá se sám sebe: „Co jsem to chtěl?
Aha, najíst se.”
Nají se a říká: „Ne, to není ono.
Napít se.”
Napije se a říká: „Ne, to také není
ono. Už to mám, chci se vykoupat.”
Vykoupe se a říká: „Ne! Už to
mám, chci si sundat lyže!”

https://www.loupak.fun/video/galeri
e/7264-obrazky-kreslene-vtipy-clvi
https://www.legrace.cz

14

KRKOLOMNÝ SJEZD
Ptá se lyžař: „Je pravda, že
sjezd z toho kopce je hrozně
nebezpečný?”
„To je kec, všichni se zabijí
až dole!”

Jak se jmenuje nejslavnější
čínský lyžař?
- Kolenanakaši.
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