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Probíhající a plánované akce školy
Sport

Odborné stáže studentů

Seznamovací kurz 1. ročníků – září
Lyžařský kurz – březen
Cyklistický kurz – červen
Atletika – reprezentace školy „POPRASK“
Kopaná – reprezentace školy „POPRASK“
Florbal – reprezentace školy „POPRASK“
Středoškolská ﬂorbalová liga – celý rok (4x)
Šachový turnaj
Firemní běh po Praze (4 běžci) – reklama školy
Vánoční ﬂorbalový turnaj
Jarní futsálový turnaj
Soutěže
Fotograﬁcká a výtvarná soutěž studentů naší školy
Fotograﬁcká a výtvarná soutěž pro žáky 9. tříd ZŠ
STŘEDNÍ ŠKOLA
POLYGRAFICKÁ PRAHA, s. r. o.
Beranových 140 – areál AVIA, a. s.
199 00 Praha 9-Letňany

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
19. 10. 2011
14.00–18.00
3. 12. 2011
9.00–15.00
11. 1. 2011
14.00–18.00
28. 1. 2011
9.00–15.00
22. 2. 2011
14.00–18.00
tel.:
e- mail:

274 868 770, 724 248 455
sspp@sspp.cz

Bratislava – říjen
Berlín – říjen
Exkurze do ﬁrem
MafraPrint, Astron Group, Eclipse, Obchodní
tiskárna Kolín
Výstavy
World Press Photo, Red Bull, Designblok,
Reklama–Polygraf, Print Forum
Návštěva dalších kulturních akcí a zajímavých
besed v průběhu roku.

HLEDÁTE STŘEDNÍ ŠKOLU?
Baví Vás vytvářet nové věci?
Baví Vás práce na PC?
Chcete mít šanci na dobře placené místo?
Chcete si založit výnosnou živnost nebo
ﬁrmu?
MATURITNÍ OBORY
operátor tiskových technologií
zpracování textu a obrazu
reklama a propagace
produkce tiskovin

UČEBNÍ OBORY
knihař
operátor tiskových
strojů
reprodukční graﬁk

ZASTÁVKA KRAUSOVA
(vstup do areálu školy od Lidlu)
158 – od metra Vysočanská, Prosek, Letňany
186 – od metra Černý most, Střížkov, Letňany
ZASTÁVKA TRUTNOVSKÁ
(vstup do areálu školy od Lidlu)
110 – od metra Hloubětín
195 – od metra Vysočanská

Redakční rada:

Kateřina Jandová
Jana Švajnerová
Petra Chlupová
Kateřina Šuková
Filip Drahokoupil
Lukáš Frencl

Romana Míčová
Vlaďka Heringová
Tereza Kaloušová
Jiří Kohoutek
Lída Pěčová

Slovo
ředitele
Vážení čtenáři,
vychází další číslo našeho časopisu. Vychází na
začátku školního roku, což je pro mnohé období
radostné, pro mnohé neradostné. Pracuji jako
ředitel střední školy již 20 let a nejsem naivní
v tom, že pro většinu středoškoláků je začátek
školního roku neradostný. Není se čemu divit.
Z prázdninových radovánek u vody, na diskotéce,
s přítelem nebo přítelkyní se ocitáme v realitě
povinností, ranního vstávání a dalších „nepříjemností“. Ony nepříjemnosti jsem dal schválně
do uvozovek, protože tyto „nepříjemnosti“ si totiž
vytváříme sami. Možná vám to připadá absurdní,
ale věřte mi, je to tak. Buddhisté říkají, že vše,
co se děje kolem nás, se děje jen v naší hlavě.
Je to hloupost? Ne tak úplně. Pokud na nás někdo
začne bezdůvodně křičet, čí je to problém? Náš
nebo jeho. Když si řeknete: „Přede mnou stojí
křičící člověk“, uvidíte, že vás to nerozhodí tak,
jako když vnímáte tuto situaci příliš osobně.
Jiné je to, pokud vám někdo vytýká vaší chybu.
Pak je dobré se zamyslet proč je vám to, či ono
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vytýkáno a zkusit se vcítit do pocitů člověka,
který vám něco vyčítá. I pak vám tato situace
nebude připadat tak hrozná. Podobné je to se
vstáváním. Proč musím vstávat? Protože si to
přejí rodiče nebo učitelé? Oni vás nenutí, i když
to tak vypadá, jen vám připomínají, že jste přijali
jistá pravidla, která je třeba dodržovat. Mám na
mysli to, že pokud jste se rozhodli chodit k nám
do školy, tak předpokládám, že jste se rozhodli
dobrovolně. Zcela určitě vím, že my – učitelé,
jsme vás do toho nenutili. Pak, když si toto uvědomíte, se vám bude vstávat o něco lépe, věřte mi.
Dobrá, nechce se vám vstávat? Nevadí, zůstaňte
v posteli, ale prosím, nestěžujte si, že máte málo
peněz, že jediné zaměstnání, které můžete dělat
je metař, že si nemůžete koupit auto, že nemůžete
jezdit na dovolenou atd. Takových lidí je hodně a
až na výjimky jsou to lidé, kteří nechtěli vstávat.
Váš Jiří Cikán
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MINIGALERIE

STUDENTEK

Jana Švajnerová, M3A

Monika Blažková, M3A

Jak jsi se dostala k focení?
Abych řekla pravdu, tak ani nevím. Odjakživa mě
bavilo pozorovat všechno okolo sebe: od malých,
drobných předmětů až po pohledy na krajinu. Nejvíce mě zajímá ﬂóra a fauna od makrofotograﬁe
až po panorama. Důležitá je pro mě kompozice a
vymýšlení nejvhodnějšího záběru.

Jak jsi se dostala k focení?
Tak to už ani nevím. Ale fotit jsem začínala úplně
obyčejným kompaktem, který dokonce ani nebyl
můj. Potom co mě focení chytlo víc, koupila jsem
si svůj první kompakt (který měl mít vlastnosti
zrcadlovky) Olympus SP 550UZ, v té době byl
obrovskou novinkou.

Jaký máš fotoaparát?
Od mala jsem fotila digitálním kompaktem.
Loni o prázdninách jsem dostala zrcadlovku:
Nikon D5000 se dvěma setovými objektivy
18–55 mm VR + 55–200 mm VR.

Jaký máš fotoaparát?
Momentálně mám zrcadlovku Canon 450D,
ale v nejbližší době ji plánuji vyměnit za Canon
60D. Objektivy kterými fotím, jsou dva zoomy 18
až 200 mm a 55–250 mm. Mám ještě s pevným
ohniskem 50 mm, který je můj nejoblíbenější.

Kde a co nejraději fotíš?
Ráda chodím fotit do zoo, kam mám i permanentku. Zvířata jsou velmi fotogenická, ale občas
je problém zachytit je ve správném okamžiku a
vhodném úhlu.
Přemýšlela jsi nad kariérou fotografky?
Napadlo mě to, ale focení je spíše můj koníček.
Je spousta dobrých fotografů a je těžké mezi nimi
vyniknout a uplatnit se.
Proč jsi nešla na fotograﬁckou školu?
Jak jsem řekla, focení je pro mě hlavně zábava.
Kde zveřejňuješ své fotograﬁe?
Na DeviantArtu.
czech-janilla.deviantart.com

Kde a co nejraději fotíš?
Děti, protože jsou neuvěřitelně spontánní, kvůli
fotce se nepřetvařují. Lidi, protože mě baví hledat zajímavé tváře pro mé fotky. Moderní architekturu především v Praze.
Přemýšlela jsi nad kariérou fotografky?
O tom přemýšlím pořád. V budoucnu bych se
tomu asi věnovala raději než graﬁce.
Proč jsi nešla na fotograﬁckou školu?
Chtěla jsem, ale rodiče mi to vymluvili. Asi bych
jim měla poděkovat. Fotografů je vážně hodně a
taková ta netvůrčí práce by mě nebavila.
Kde zveřejňuješ své fotograﬁe?
dont-kill-unicorns.blogspot.com
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Seznamovací kurz

Seznamovák z pohledu M1B
Místo odjezdu je již nejspíš známé většině starších ročníků. I naše cesta započala
z Roztyl, s odjezdem psaným v 9.00. Přijel pro
nás autobus a mikrobus. Potom, co 1A a M1A
nastoupili do velkého, prostorného autobusu,
tak my, M1B, jsme měli děs v očích, čím že
to vlastně pojedeme. Ale i přes nejčernější
myšlenky a velmi malý prostor se cesta stala
příjemnou. A díky našemu menšímu počtu jsme
si mohli pěkně povídat a seznamovat se už cestou na místo určení. Cesta byla sice trochu delší,
než jsme čekali, ale zvládli jsme to.
Po příjezdu do rekreačního střediska Březová jsme bohužel neměli dobré první dojmy,
žádný luxus se nekonal a někteří se dokonce
začali hroutit. Ne to byla jen sranda, celý pobyt
jsme si všichni moc užili, i když nám ze začátku
počasí moc nepřálo.
Hned první den nám byli přiděleni vedoucí
našich oddílů, které byly rozděleny srozumitelně
podle tříd a hned jsme začali s naším programem, který byl po celou dobu, takřka od rána
do večera, zcela nabitý nejrůznějšími aktivitami,
jako vysoká a nízká lana. Při vysokých lanech
se zkoušela naše rovnováha a zdatnost. Při nízkých lanech se zkoušela nejen rovnováha,
ale i naše schopnost spolupracovat a vytvořit
funkční konstrukce z lan. K tomu se vážou i různé
psycho-sociální hry, dále airsoft a paintball, kde
se někteří mohli realizovat co by tiší odstřelovači, nebo akční hrdinové. V neposlední řadě
horolezecká stěna, vysoká stěna s překážkami,
Rambo dráha, rafty i skok do prázdna. Celých

5 dní nám uteklo tak rychle. Velká část z nás
by tam nejradši byla ještě o pár dní déle. Náš
vedoucí Víťa byl velice přátelský, bylo nám líto
odjíždět s pocitem, že už se s ním neuvidíme.
Ale zanedlouho si na něj možná ani nevzpomeneme a budeme mít hlavy plné učení.
Náš odjezd byl pohodlnější než příjezd,
protože už jsme všichni jeli pohodlným autobusem. A užili si to i naši učitelé! Škoda, že jsme
je neviděli také v akci. Ale byli velice vyčerpaní
a cestou zpět do Prahy bezhlasně podřimovali,
nejspíše ponoření do pěkných snů.
Vendula Vojáčková a Roman Mučica, M1B
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M1A, Petr Mahnel

1A, Věra Šechovcovová

M1B, Romana Míčová

Pedagogové

Praxe
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Práce studentů v Adobe Illustrator CS5
naše cesta graﬁků. Oba jsme milovali Illustrator,
a tak jsme spojili naše dovednosti a začali pracovat na složitějších věcech. Víme, že to není
kdo ví jak úžasné, ale nám se to prostě líbí. Vše
tvoříme pouze perkem a štětcem s libovolnými
tahy. Někde používáme přechod, jinde prolnutí
a snažíme se dělat ty nejmenší detaily.
Každou naší prací se zlepšujeme, každá
naše další práce je realističtější. Některé práce
jsou vyloženě pohádkové, jiné vypadají spíše
jako lidé.

Martin Riener, M3A
Tyto ukázky prací jsou tvořeny studenty
ze Střední školy polygraﬁcké Praha. Všechny
naše práce vznikly pouhým nápadem v našich
myšlenkách. Poté, jsme je přenesli na papír, a
teprve potom jsme mohli začít pracovat na počítači ve vektorovém programu Illustrator.
Kdysi dávno, když jsme začínali, jsme
dělali jen jednoduché postavičky do stolní hry,
byly to postavičky bez obličejů, detailů, prostě
složené z jednoduchých tahů. A tak začala

Milan Rosenheim, M3A

V příštím čísle další ukázky prací:

Recenze
Odstíny života
Sny se plní málokdy a vůbec ne samy.
Vydat prvotinu českého šuplíkového pisálka je
dnes, kdy vydavatelé raději sáhnou po osvědčených zaoceánských zubatých telenovelách,
téměř nemožný čin. Avšak Lucii Adamové se
to podařilo. To, že jí její splněné sny přeji, však
neznamená, že se budu krotit.
Protože tohle není od první do poslední
řádky dobré čtení.
Alex Avitalová má tak trochu problém.
Naštěstí tedy ne se štíhlou linií, protože, jak nás
hned v prvním odstavci informuje, má díky dobrému metabolismu kvalitní stolici pětkrát denně.
Problém je v tom, že je mrtvá, mrtvá a jen tak
mimochodem Spasitelka, na jejíž mocné slovo
čeká celý svět.
V den jejích 19. narozenin ji totiž kdoví
proč zastřelí a po třech letech ji zase bůh Liam
vykope, aby jí sdělil, že je jakýmsi Proroctvím
vyvolená pro záchranu světa. A svět má spasit
nečekaně zabitím ďábla. S malým Ď, zajímavé.
Alex ví kulový a místo toho, aby se alespoň snažila zjistit, proč ji bohové oživili, nedělá
nic jiného, než že se ﬂáká po hřbitovech a zabíjí
havěť na počkání. To, že to s bouchačkou a
japonskými meči umí jako devadesátiletý mistr,
je jenom bonus za obživení. Těch bonusů má
vlastně více a používá je pouze za situací, aby
všem okolo ukázala, jak je hustá a obětavá a
vůbec ne na nervy lezoucí.
Protože jestli o ní můžu něco s jistotou říct, tak to, že takto otravnou, mimořádně
vypatlanou a naivní „hrdinku“ jsem ještě nepoznala. Neustále se tváří nadmíru otráveně a
neumí nic jiného, než skepticky zvedat obočí
a neustále odsekávat hustohlášky. Nejlepší na
tom je, že i když je to neuvěřitelný parchant,
všichni ji hrozně zbožňují a milují.
Když už jsme u těch kluků, jsem ráda, že
měli jména. Všichni jsou do jednoho stejní,
nikdo v sobě nemá nic reálného, a jak
mají ploché charaktery, tak
si to vykompenzovali
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pekáčem buchet na břiše. Ať se v knize vyskytne
kdokoliv mužského pohlaví, je neuvěřitelně sexy,
je to korba, má hustý řeči a ještě hustěji bojuje
a... je zamilovaný do Alex.
V knize ani tak nejde o děj a akci, jako
spíše o Alexiny kecy. Ale když už se naskytne
nějaká akce, je to síla. Alex je velmi zaujatá
záchranou lidstva (i když ji vůbec nezajímá, co
se děje s její rodinou, přáteli, partnerem a i když
to bylo těžké, během půl roku na ně zapomněla)
a vždy, když se pokusí někoho zachránit ze
spárů temnoty, neuspěje. Kupodivu jí to nevychází převážně u děvčat, protože jakmile má
možnost zachránit chlapce, tak ho i zachrání.
A ten chlapec je sexy. Ku*** sexy.
U tohoto chlapce, Nicka, by jeden doufal,
že se konečně rozjede děj, když je tolik důležitý
pro démony a chtějí ho získat i bohové. Bohužel
ne. Jeho důležitost očividně končí jeho záchranou. Takže vždy, kdy to už vypadá, že se tlachání přemístí k ději, nás autorka hezky pěkně
vyvede z omylu a dál se jenom tlachá.
Občas se naskytla i akce, bohužel to byly
opět Alexiny řeči, které to celé shodily. Protože
když to konečně bylo i napínavé, nestrhl se
žádný bleskový boj, ne, Alex hezky mlela (v lepším případě) půl stránky o tom, jaký je rozdíl mezi
mečem A a mečem B. Takže zde akce troskotá.
Dostaly se mi do rukou knihy, které byly
absolutně vážné, také knihy, které si ze sebe
dělaly psinu, ale knihu, která sama sebe ponižuje
a navíc je brána tak vážně, až je to celé naivní,
jsem držela v ruce prvně.
Ale v jednom tomuto dílu poděkovat
musím. Probudilo ve mně nostalgii,
protože na řeči typu: „A vy jste
si dali pusu, já to viděěěl!“
jsem od prvního stupně
základní školy téměř zapomněla.
Irena Hynková, M4B
www..teckazavetou.cz
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WWW.HDRSHOOTER.COM

WWW.ABDUZEEDO.COM

SPOONGRAPHICS.CO.UK

YOUTHEDESIGNER.COM

Tato stránka slouží pro inspiraci všech nadějných fotografů. Autor se specializuje na tzv.
HDR neboli High Dynamic Range fotograﬁe, což
je technologie umožňující větší dynamický rozsah expozice. HDR úprava fotek se stáva čím dál
více populárnější. Najdete zde fotograﬁe měst,
například Bratislavy, Prahy, Rakouska, Anglie,
Německa ale i lidí, architektury a přírody.

Abduzeedo je skvělé pro všechny začínající
i pokročilé graﬁky. Najdete zde mnoho užitečných
návodů k různým graﬁckým efektům. Dozvíte
se například jak na 3D objekty ve Photoshopu,
jak na metalické efekty, nebo jak vytvořit stylový
retro plakát. K dispozici jsou zde i autorovy povedené wallpapery, které můžete využít například
pro tapetu svého mobilu.

Stránka zaměřená hlavně na vektorovou graﬁku v programu Adobe Illustrator. Je
zde hodně dobrých návodů pro kreativní tvorbu,
například komiksové postavy, vektorové layouty,
loga a jiné zajímavé graﬁcké prvky. O kvalitní
články není nouze, web je v provozu již od května
roku 2007.
www.blog.spoongraphics.co.uk

Název stránky napovídá, co je obsahem.
Najdete zde stejně jako v předešlých odkazech
tutoriály všeho druhu, hlavně mnoho inspirace
pro krásné graﬁcké práce. Určitě je stránka
zajímavá a stojí za to se na ni podívat. Jistě vás
velmi mile překvapí i volně stažitelné věci pro
vaší tvorbu: fonty, textury, štětce, wallpapery,
vektorové ikony a další.
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FOTOGRAFICKÁ
A VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

Kateřina Jandová, M3A
Přes letní prázdniny proběhla fotograﬁcká a
výtvarná soutěž studenů. Byla rozdělená do čtyř
kategorií: volná tvorba – ruční nebo elekrtronická
kresba/malba, fotograﬁe – detail polygraﬁcké
technologie, fotograﬁe – architektonický detail,
typograﬁcký počin. Zde si můžete prohlédnout
nějaké výtvory.

ROZHOVOR S PRVÁKY

Petr Kratochvíl, M4B

Adam Šišák, M3B

Tereza Kachvalová, 1A

Jodok Dostál, 1A

• Proč jsi šla na tuhle školu?
Protože jsem chtěla upravovat fotky a zajímá
mě to.
• Jsi se školou spokojená?
Ano jsem.
• Co očekáváš od studia?
Že se něco naučím.
• Je to tu takové, jaké sis to představovala,
než jsi sem šla?
Byla jsem tu na dni otevřených dveří, tak jsem
věděla, jak to tu vypadá.
• Jak se ti líbil seznamovák?
Nebyla jsem na něm.
• Co říkáš na učitele?
Zatím všechny neznám, ale jsou v pohodě.

• Proč jsi šel na tuhle školu?
Protože jsem chtěl pracovat s Adobe programy.
• Jsi se školou spokojený?
Ano jsem, akorát je to tady takové bludiště.
• Co očekáváš od studia?
Netuším.
• Je to tu takové, jaké sis to představoval,
než jsi sem šel?
Ano, dokonce i lepší.
• Jak se ti líbil seznamovák?
Jo dobrý, bylo to zabavné, adrenalinové,
takové jak to mám rád. Hřálo mě to u srdíčka.
• Co říkáš na učitelé a spolužáky?
Spolužáci jsou příjemní lidé a učitelé taky.

