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ÚVODNÍK
Milí Aholáci,
tak se konečně po delší odmlce opět ozýváme a přinášíme Vám nejen novinky z Aholu, ale
také řadu zajímavých článků a ohlédnutí za uplynulým měsícem. A protože už máme dost té
zimy – „nezimy“, přinášíme s sebou i trochu toho jara, které již jistě všichni tak očekáváme.

Vaši redaktoři
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VÁNOČNÍ PUNČ NA AHOLU
Jako každoročně, i letos v prosinci se AHOL – Střední odborná škola na
vánoční svátky naladila na Vánočním punči. Ve škole se opět sešli nejen žáci
prvních ročníků, ale i jejich rodiče, prarodiče a sourozenci, aby ve sváteční
atmosféře strávili příjemné chvíle s učiteli a vedením školy a zároveň aby
posoudili, co nového přinesly čtyři měsíce ve škole novým studentům.
Každý obor překvapil – Pedagogické lyceum si připravilo divadelní
představení, Právo a veřejná správa průvodní slovo, ekonomické obory
zaujaly svým novátorským pojetím reklamy. Vrcholem večera pak
jednoznačně bylo vystoupení školního sboru pod taktovkou Mgr. Jitky
Zubíčkové, v jehož podání zazněly známé i méně známé vánoční koledy.
Posezení v jídelně pak zpestřila činnost studentských fiktivních firem, které
velmi profesionálně poskytovaly poradenství z oblasti životního stylu, i
stánky, kde bylo možno zakoupit vánoční dárky. Celý večer pak zakončila
bohatá tombola, jejímž vítězům srdečně blahopřejeme a doufáme, že svou
výhru dobře využijí.

PROJEKT AHOL TALENT
Po celý rok 2017 probíhá projekt AHOL TALENT
2017/18, na který poskytlo dotaci statutární město
Ostrava. Projektu se účastní vybraní žáci 1. - 4.
ročníku oboru Ekonomika v multimediální sféře.
Cílem je umožnit této skupině žáků rozvinout své
schopnosti pod vedením odborníků v oblasti

Vynikající umístění
Veroniky Hrabovské
v soutěži Slezské
univerzity
Letos podruhé se naše škola
zúčastnila
soutěže
Slezské
univerzity v Opavě, Obchodněpodnikatelské fakulty v Karviné.
Účastníci měli možnost vybrat si
některé z pěti vyhlášených témat z
oblasti informatiky, cestovního
ruchu, marketingu, financí a
ekonomiky a vytvořit na vybrané
téma odbornou esej. Porota složená
ze zástupců odborníků v dané
oblasti vybrala vítěze jednotlivých
kategorií.
Celkem bylo zasláno přes 70
prací ze středních škol České i
Slovenské republiky. Konkurence
byla více než velká, a jsme proto
velice rádi, že se Veronice podařilo
získat 2. místo v ekonomické
kategorii. Slavnostní předání cen
vítězům se uskuteční 23. ledna
2018.
K
jejímu
umístění
gratulujeme a přejeme mnoho
úspěchů v dalších soutěžích.
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informačních
multimédií.

Studenti 1. ročníku Pedagogického lycea
navštívili dne 18. 12. 2017 výukový program
NENECH MOZEK VYDECHNOUT, který se
odehrával ve Světě techniky. Nejprve se
seznámili s různými částmi mozku a jejich
funkcí, následně složili mozek z jednotlivých
částí v jeden celek. Absolvovali kvíz „O
nejchytřejší mozek", dozvěděli se spoustu
zajímavých informací a jako bonus vyhráli
mozek z jahodového pudingu, o který se
všichni poctivě podělili a celý ho snědli.
V druhé polovině programu si v několika
skupinkách vyrobili napodobeninu mozkové
hmoty. Následně rozpohybovali mozkoptéru
pomocí mozkových vln. Ta vzlétla při meditaci
a velkém soustředěním. Děvčata byla hodně
úspěšná a prokázaly, že umí, jak meditovat,
tak se i pekelně soustředit. Akce se vydařila a
všem se moc líbila.

a

digitálních

technologií

a

Jednou z aktivit je spolupráce s odborníky z VŠB
TU Ostrava. Zde probíhají workshopy v
International RFID Laboratory a v Institutu
ekonomiky a systémů řízení. Žáci se dle svého
zájmu a schopností podílejí na vědecké práci a
výstupem jsou multimediální produkty, např.
videa, prezentace, práce s virtuální realitou či ze
SMART oblasti.
V rámci další aktivity bylo vytvořeno mobilní
televizní studio AHOL, kde tým žáků pod vedením
Mgr. Mrázka a Mgr. Raidy zajišťuje režii, kameru,
střih, ozvučení, produkci, postsynchrony apod. a
zaznamenává život ve škole i mimo ni.
Počátkem roku se uskutečnil workshop zajištěný
lektory mediální agentury Sabanero a žákovská
přehlídka Superstar v odborných znalostech 2017.
S Mgr. Adamíkem se žáci učí nové věci v kempu
grafiky a animace, profesionální fotograf Marian
Mrózek vede fotografický workshop, odborníkem
je zajištěna výuka tvorby webových stránek. Velmi
zajímavá byla spolupráce s moderátorem České
televize a Hitrádia Orion Radkem Erbenem a Mgr.
Heříkovou z TV Fabex, pod jejichž vedením žáci
nadabovali krátký film.

EKONOMICKÁ OLYMPIÁDA
Na naší Střední odborné škole AHOL, s. r. o., proběhlo
dne 13. prosince školní kolo ekonomické olympiády
pořádané Institutem ekonomického vzdělávání z. ú. v Praze
se záštitou České národní banky.
Do školních kol se v rámci celé České republiky
přihlásilo 10.000 studentů z 235 středních škol. Do
krajského kola z naší školy postoupila studentka 3. ročníku
Ekonomiky v multimediální sféře Denisa Rohunová.
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VÁNOČNÍ SOUTĚŽNÍ DEN NA AHOL
Studenti i učitelé si 22. 12. 2017 společně užili poslední školní den v tomto kalendářním roce. AHOL vánoční
den letos poprvé odstartoval tři soutěžní kategorie.
Tradiční kategorií je "AHOL dance" a ani letos soutěžící nezklamali a diváci si užili opravdu skvělá taneční
vystoupení. Pekařské umění, včetně umění multimediálně prezentovat, prokázali soutěžící v kategorii "AHOL
cake". Výsledek jejich práce mohla ochutnat odborná porota, a i všichni přítomní. Poslední disciplínou byl
"AHOL hlas", kdy soutěžící předvedli své pěvecké umění. Vítězi se stali Matěj s Klárkou z PL4, kteří písní i
doprovodnými kulisami všechny příjemně vánočně naladili.

OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA
Dne 9. 1. 2018 proběhla na AHOL – Střední odborné
škole olympiáda z Českého jazyka, ve které poměřovali
studenti prvních až třetích ročníků svou své znalosti,
dovednosti a ovládnutí mateřštiny. Zápolili v české
gramatice, schopnosti kreativní práce se slovními tvary i
s významy slov a v neposlední řadě byly testovány
spisovatelské vlohy našich žáků ve slohové části.
Třetí místo obsadila Lenka Jarošková (PL2), na druhém
se umístila Michaela Jakimová (EM1) a vítězem tohoto
ročníku se stala Veronika Hrabovská (VS2).

AHOLÁCI OVLÁDLI RAKOUSKÉ SJEZDOVKY
Sotva se přehoupl nový kalendářní rok, žáci SOŠ
Ahol začali balit nejen kufry, ale především žhavit
svou výzbroj na svahy – lyže a snowbordy jsou totiž
v lednu v kurzu. O tom všem svědčil i fakt, že na
letošní kurz se přihlásilo na 70 žáků. A když už bylo
vše nachystáno, nic nebránilo, aby pod odborným
vedením vyrazili do víru rakouských hor. Letos naše
lyžaře na týden přivítaly sjezdovky v Kaprunu a Zell
am See. Tam žáci nejen testovali své jezdecké
dovednosti, získávali také nové zkušenosti,
obohacovali se o zážitky a navzájem se lépe poznávali při večerních soutěžních aktivitách. Ještě dnes zážitky
z lyžařského kurzu dokáží vykouzlit úsměv na tváři kteréhokoli z účastníků.

SPORT, UMĚNÍ A KULTURA

Airsoft je sportovně-vojenský sport podobný
paintballu, avšak místo kuliček s barvou jsou
použivány BB, což jsou plastovo-keramické
kuličky (dle vojenské terminologie "broky").
Samotný airsoft se může hrát v mnoha podobách,
ať už čistě sportovní nebo napodobování
skutečných jednotek různých států tzn. Military
Reneact.
Rozdíl mezi paintballem a airsoftem je zásadní, a
to, že v paintballu vidíte, že jste někoho trefili, v
airsoftu ne. Při trefení protihráče vidíte nebo
slyšíte, že se přizná (zvedne ruce nebo zbraň nad
hlavu nebo zakřičí "mám" nebo "hit" ) v tom
zábavnějším pojetí vidíte, jak leží na zemi a křičí,
co ho bolí (stává se v případě odstřelovačů, od
kterých to OPRAVDU hodně bolí). Tudíž, je celá
hra založena na slušnosti a čestném chování hráčů.
Před začátkem hry se stanoví pravidla jako např.:
Zbraně se silou víc jak 120m/s se nesmí používat
nebo žádné airsoftové granáty.
Původ tohoto sportu pochází z dálného východu,
zejména z Japonska, kde se tento sport se začal hrát
již v 80 letech minulého století. Později došlo k
průlomu technologie a to díky firmě Tokyo Marui,
která patentovala systém AEG (Airsoft Electric
Gun), v překladu Elektrická airsoftová zbraň, došlo
k automatizaci zbraní, specifickému elektrickému
zvuku zbraní a vyšší realističnosti celého sportu. V
České Republice je sport velmi populární, dokonce
i v Ostravě je několik téměř elitních týmů jako
S.A.T.O. nebo ISAFCZ Germany.
Zbraně můžete sehnat téměř jakkékoliv, od těch co
používá AČR nebo taky z jiných zemí. Nejčastěji
se však používá zbraň serie Mxx amerického
původu (M4,M15,M16) a zbraně východu
Kalashnikov (Ak47, AK74, AKSu-74, Spetznats
Beta 74C). Neméně populární jsou zbraně krátké,
jako například Colt 1911 nebo Glock G17 ze hry
Counter Strike.

Vybavení hráče airsoftu nezahrnuje jen zbraně, ale
taktéž taktické doplňky, mluvíme tedy o taktických
vestách, připínacích, sumkách, helmách, brýlích
(důležitá součást výzbroje, bez nich se NESMÍ
hrát).Hráčí airsoftu jsou schopní utratit opravdu
velké množství peněz za výbavu jen proto, aby
vypadali jako ten hrdina z filmu nebo ten příslušník
armády či speciální jednotky. Lidé, hrající airsoft
definují tento sport jako velmi akční, místy
adrenalinový, často nebezpečný a bolestivý. Na
druhou stranu je to sport, u kterého se lze uvolnit,
vybít si zlost a nebo si zkusit, jaké to je být
vojákem.

Závěrem: Jde o velice zajímavý a netradiční sport,
pro lidi, co milují armádu a zároveň si chtějí zkusit
jaké je to být vojákem. Nenechte se odradit cenou
jednotlivých položek, jelikož se dají sehnat
bazarové, použité a stále funkční zbraně či vesty. A
jak říkají místní hráči "SOFTU ZDAR !"

ZAJÍMAVOSTI ODEVŠAD

Snažte se zodpovědět následující body co nejrychleji, nejlépe do 10 minut, a vyberte vždy jen jednu
odpověď:
1. Radost z umění
a) máte rádi obrazy
b) máte rádi hudbu
c) máte rádi tanec
2. Když zrovna nic neděláte:
a) díváte se kolem sebe, kreslíte si, pozorujete
něco
b) mluvíte sám se sebou nebo s jinými
c) posedáváte
3. Při čtení:
a) máte rádi popisné scény, zastavíte se a
představíte si scénu, moc si nevšímáte obrázků
b) máte rádi dialogy a konverzaci, "slyšíte"
postavy mluvit
c) dáváte přednost akčním příběhům nebo nejste
velkým čtenářem
4. Při snaze odhalit něčí náladu:
a) pozorujete výraz tváře
b) nasloucháte tónu hlasu
c) pozorujete pohyby těla
5. Učení:
a) máte rádi předvádění, diagramy, diapozitivy ap.
b) máte rádi mluvené slovo, pokyn, vysvětlivky,
přednášky
c) dáváte přednost učení s přímým zapojením do
činnosti - hraní úloh ap.
6. Komunikace:
a) mluvíte málo, neradi dlouho nasloucháte
b) rádi nasloucháte, ale nemáte dost trpělivosti
mluvit
c) mnoho gestikulujete a užíváte výrazná gesta
7. Odpočinek:
a) díváte se na TV, čtete, sledujete divadelní hru

b) rádi posloucháte rozhlas, CD, rádio
c) máte rád hry a sport
8. Zapomínání:
a) zapomínáte jména, ale pamatujete si tváře
b) zapomínáte tváře, ale ne jména
c) nejlépe si pamatujete, co jste udělali
9. Vztek:
a) zmlknete a potichu se zlobíte
b) nahlas vybuchnete
c) zlobíte se, skřípete zuby, zatínáte pěsti
10. Pravopis:
a) musíte vidět slovo napsané
b) používáte fonetický přístup
c) napíšete si slovo sám, abyste ho "cítil"
11. Soustředění:
a) vyruší vás nepořádek nebo pohyb
b) ruší vás zvuky
c) ruší vás pohyb
12. Pracovní styky:
a) raději jednáte osobně, z očí do očí
b) dáváte přednost telefonu
c) projednáváte věci při chůzi nebo při jiné
činnosti
13. Představy:
a) vidíte živé, podrobné obrazy
b) myslíte ve zvucích
c) máte málo představ - pokud nějaké máte, pak se
týkají pohybu
14. Má-li se někdo špatně, řeknete:
a) zdá se mi, že se ti nevede dobře
b) slyším, že jsi nešťastný
c) tuším, že se necítíš dobře

Teď sečtěte počty jednotlivých písmen a, b, c. Pokud máte nejvíce A, patříte mezi typ zrakový. Máte-li nejvíce
odpovědí B, jste sluchový typ. A pokud jste nejčastěji vybírali odpověď C, pak jste pohybový typ.
-

Výsledky viz. poslední strana
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NAJDI ROZDÍLY
Top desítka
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UHÁDNĚTE PŘÍSLOVÍ:
1) Více než jednou, ale méně než třikráte, určí
velikost fyzikální či chemické veličiny, a méně
než dvakráte, ale více než nulakrát použij způsobu
obrábění, jímž se části materiálu od sebe oddělují.
2) Číslo, jimž můžeš vyjádřit svou lingvistickou
potenci, se rovná číslu, jímž znásobuješ své vlastní
ego.
Správné řešení všech úkolů naleznete na poslední straně
časopisu.















1. Přestat kouřit – asi nejtěžší úkol,
který si žádá opravdu silnou motivaci i
vůli.
2. Začít hubnout – pokud to myslíte
vážně, svěřte se raději do rukou
odborníka.
3. Více sportovat – je důležité vybrat
si správný sport, který vás bude bavit a
nebudete ho brát pouze jako
povinnost.
4. Zdravěji jíst (a pít) – pozor si
dávejte například už mezi svátky i na
Silvestra, kdy dochází k náporu na
vaše ledviny.
5. Naučit se jazyk – bohužel bez
pořádného učení to nepůjde. Musíte si
jen vyhradit čas, který mu budete
pravidelně věnovat.
6. Vydělat více peněz – k tomu vám
dopomůže povýšení, nebo například
změna práce.
7. Najít si novou lásku – lásce se
samozřejmě nedá poručit, ale zkuste
chodit s více otevřenýma očima, a
třeba se vám poštěstí.
8. Číst více knih, a ne stále koukat
na televizi – zapomeňte na časté
výmluvy typu „já už jsem unavená,
nemám sílu, vždyť usnu u první
stránky", a vypněte ten seriál.
9. Vyměnit komplet šatník – tak tohle
může být ve výsledku celkem příjemná
záležitost, se kterou bychom vám
mohli i poradit.
10.Nedávat si už žádná
předsevzetí – to je také jedna z
možností, alespoň nepřijdete o iluze a
o zklamání z následného nedodržení
či nesplnění daného úkolu.
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Beran
Rok 2016 vám přináší doslova přívaly energie,
která vás prostoupí skrz na skrz. Něco
takového samozřejmě nemůže zůstat bez
následků. Naštěstí pro vás, bude vše, čeho
díky nabité energii a síle dosáhnete, velmi
dobré, a přinese vám to pocit spokojenosti,
ať už v životě osobním, nebo pracovním. Po
celý rok 2016 budete zdrojem energie nejen
sami pro sebe, ale také pro lidi, kteří vás
obklopují. Pozitivní náboj, který jim můžete
předat, dokáže upevnit vztahy a roztopit
ledy, které tu byly už celá léta.

Býk
Problémy, ohledně bydlení, které vás už delší
dobu trápí, by měly být v průběhu roku 2016
vyřešeny. Nový nadhled, který díky roku 2016
získáte, vám přinese nové nápady a otevře
nové obzory, které vás přivedou k řešení,
které vás doposud nenapadlo. Nebojte se
renovovat, a pusťte klidně i do větších oprav.
Díky energii, kterou je rok 2016 nabitý, se
vám podaří vše, na co sáhnete. Můžete zvážit
koupi nového domu, stejně jako přestěhování
do většího bytu. Není nic, co by vám stálo ve
štěstí.

Blíženci
Jste rádi pány svého života a nic se na tom
nezmění ani v roce 2016. Rádi rozhodujete o
tom, s kým se budete přátelit, stejně jako o
tom, co budete dělat. Rok 2016 se vás bude
snažit naučit být o něco méně kritičtí a o
poznání více tolerantní. Nebuďte tak nároční.
Mohli byste se připravit o spoustu zajímavých
věcí, zážitků ale i lidí. Stejně tak se v roce
2016 snažte vyhýbat se konfliktům. Možná se
vám v minulosti dařilo vybruslit z nich bez

poskvrny, ale letos byste už takové štěstí mít
nemuseli. Nový rok 2016 rozdal karty jinak,
než jste zvyklí. Ukažte srdce velkého hráče a
hrajte s osudem.

Rak
Rok 2016 vám přinese spoustu krásného, ale
najdou se i věci, které možná úplně dobré
nebudou. Drobné zdravotní problémy, se
kterými už delší dobu válčíte, se bohužel
můžou o něco více zhoršit. Všechno zlé je ale
k něčemu dobré a tak neklesejte na mysli!
Zdánlivé zlo, které vám váš zhoršující se
zdravotní stav přinese, pro vás bude vlastně
naopak východiskem ze svízelné situace.
Dovede vás do rukou odborníků, kteří koncem
roku 2016 konečně pohnou s vaším
zdravotním stavem směrem k lepšímu.
Řešení, se kterými přijdou, vás naplní
optimismem a radostí. Útěchou vám může být
fakt, že ve všem ostatním oblastech života na
vás čekají jen samé dobré zprávy. Rok 2016
pro vás bude plný dobrodružství a výzev,
které hravě a s vtipem zvládnete.

Lev
Celých osm měsíců z roku 2016 vás bude
provázet Jupiter, který do vašeho života
přinese štěstí a spokojenost. Budete
spokojení, vyrovnaní a osud vám bude hrát do
karet. Díky tomu, že podvědomě budete
nahlížet na svět pozitivně a plní optimizmu,
se vám podaří vše, na co sáhnete. Nebojte se
nových výzev, stejně tak jako starých,
nedořešených restů. Pokud budete mít pocit,
že jste narazili na překážku, na chvíli se
zastavte a snažte si ji představit ze všech
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stran. Řešení, které naleznete, vám pomůže
v každé svízelné situaci, která by vás mohla
potkat.

Panna
Rok 2016 vám může přinést spoustu
zajímavých novinek. Největší novinkou může
být pro vás řešení vaší bytové situace. Uran s
Jupiterem vám z počátku roku pomohou se
získáním hypotéky, nebo stavebního úvěru.
Nic už vám nebude stát v cestě za lepším
bydlením. Může se stát, že vás potká
nečekané dědictví, výhra v loterii, nebo jiný,
nečekaný přísun financí. Pořádně si
rozmyslete, jak s nabytými prostředky
naložíte. Spolu s penězi se mohou objevit
také lidé, kteří vám budou závidět. Buďte
obezřetní, abyste byli schopní mezi všemi,
kdo vás obklopují, vybrat ty, kteří skutečně
stojí za to, abyste jim věnovali vaši pozornost
a neplýtvali jí na ty, kteří jsou falešní a čekají
na první příležitost k tomu, aby vám ublížili.

Váhy
Uran, který se v roce 2016 podivuhodně
odkloní od vlivu Saturnu a Jupitera, vám
přinese hned několik velice příjemných
překvapení a zážitků. Nikdy dřív jste nebyli
tak společenští, jako tomu bude v roce 2016.
Nejen, že budete sami společnost vyhledávat,
účastnit se různých společenských akcí a
možná je přímo i pořádat, ale také budete
sami velmi vyhledávanými společníky. Budete
originální, svěží, neotřelí a plní energie, která
vás bude provázet celým rokem 2016, nejvíce
pak koncem srpna a začátkem září.

Štír
Pro štíry přichystal rok 2016 klidnější období,
než na jaké jsou zvyklí. Zdravotní problémy,
které vás už delší dobu provázejí a obtěžují,
se vyřeší a vy se budete cítit dobře, jako už
dlouho ne. Celkový atmosféra kolem vás bude
uvolněná a příjemná. Bezkonfliktní prostředí
vám jedině prospěje a poklidné rodinné
tempo vás lehce zpomalí a pomůže vám více
a častěji relaxovat. Pokud jste rodiči, budou
vám vaši potomci přinášet v roce 2016 jen
radost. Jejich úspěchy vás naplní až po okraj

hrdostí a nadšením. Jediné, na co byste si
měli v roce 2016 dávat pozor, jsou unáhlená
rozhodnutí. Předtím, než řeknete konečné
slovo, pořádně a v klidu si vše rozmyslete.

Střelec
Saturn, který se zlověstně vplížil do vašeho
znamení, vám v roce 2016 nepřinese nic moc
pěkného. Budete nuceni být více opatrní, než
jste zvyklí. Nepodceňujte žádné zdravotní
problémy a raději hned vyhledejte lékaře.
Pravděpodobně nepůjde o nic vážného, ale je
potřeba, abyste vašemu zdraví věnovali tolik
potřebnou pozornost. Snažte se udržet si
optimismus a nepropadat špatným náladám a
rozpoložení. Pamatujte na to, že všechno zlé,
je k něčemu dobré. Jakákoliv překážka vás v
roce 2016 potká, vás posune dál. Sice budete
muset vynaložit značné úsilí, abyste ji
překonali, ale také díky ní získáte novou
zkušenost, která se vám později bude hodit.

Kozoroh
Rok 2016 vám přinese tolik vytoužený mír a
klid. Přesně to je to pravé pro vás, po
bouřlivějších dobách, které roku 2016
předcházeli. Odpočiňte si a naberte nové síly.
Nabijte vaše tělo energií, která vás prostoupí
tak moc, že ji budete předávat i všem
ostatním. Nemusíte se ale bát, že by rok 2016
postrádal nějaké to vzrušení, nebo dynamiku.
Příval elánu a energie ve vás znovu zažehne
plamen, který vás nabudí k lepším výsledkům
a vyšším cílům. Je jen na vás, jakým směrem
se vydáte a za čím si budete stát. Úspěch je
zaručený!

Vodnář
První polovina roku 2016 bude pro vás ve
znamení útlumu. Saturn vás bez varování
opouští a to s sebou přinese pocity frustrace
a méněcennosti. Neklesejte na mysli, protože
už v druhé polovině roku se Saturn vrátí a vám
se opět ve všem začne postupně dařit. S
vědomím toho, že vás sice čeká horší období,
ale že nebude trvat dlouho, se vám podaří
uchovat si zdraví rozum a chladné uvažování.
Díky tomu se vyhnete vážnějším problémům a
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komplikacím, které by mohli přijít v případě,
že byste si přestali věřit a začali vše vzdávat.

Ryby
S troškou nadsázky se dá říct, že pro vás bude
rok 2016 rokem přelomovým. Období chaosu
nahradí jeho pravý opak. Čekají vás slunné

dny s velkolepým programem. Na pořadu dne
budou jednotlivé menší úspěchy, které se
spojí v ucelený obraz vašeho šťastného
období. Spojení Saturna s Uranem vybičuje
vaše odhodlání na maximum. Pokud
přemýšlíte nad změnou vzhledu, ať už je to
nová barva, nový účes, nebo i něco
radikálnějšího, jako je třeba odložení brýlí
díky operaci očí, neváhejte. Hvězdy vám
připravili ideální podmínky k vaší cestě za
dokonalostí.

VYHODNOCENÍ TESTU – STUDIJNÍ TYP
A) Zrakový typ musí věci vidět, aby je pochopil. Dá se to poznat i podle slovního vyjadřování, protože
používá formulace jako "je mi to jasné", "já to tak ale nevidím" či "představ si. Zrakový typ si musí při
výkladu psát více poznámek a tento písemný materiál si pak prostudovat, zvýraznit si podstatné informace a
je schopný si takto upravený text zapamatovat. Často říká třeba při zkoušení: "Já vím, co myslíte, mám to v
sešitě označené zeleně."
B) Sluchový typ vnímá hlavně poslechem. V době, kdy si čte nebo se baví, nesnese puštěné rádio či televizi.
Takoví lidé říkají "to se pěkně poslouchá", "to nezní špatně", "nemohu to poslouchat" či "poslyš..."Sluchový
typ si musí vypomáhat čtením nahlas a rozmlouvat o učivu se spolužáky nebo učiteli. Vyhovují mu
přednášky.
C) Pohybový typ musí informace nějakým způsobem pocítit, jsou zde důležité pohyby a tělesné počitky.
Tito lidé užívají formulace typu "z toho nemám vůbec dobrý pocit", "jak to máme zaonačit" či "vžij se do
mé situace", které většinou doprovázejí živou gestikulací. Pohybový typ si při učení musí vypomáhat
používáním pohybových a rytmických prvků.

ŘEŠENÍ KVÍZU
Přísloví:

Dvakrát měř, jedno řež.
Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem.

