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Vážení čtenáři, milí žáci, kolegové, 

jsem velice rád, že mám možnost najednou oslovit 
Vás všechny. Vás, se kterými se denně či téměř 
denně potkávám, Vás, kteří jste ve škole poslední 
rok i Vás, které čeká ještě dlouhá cesta k metě 
poslední. 

Chtěl bych Vám poděkovat za práci v roce končícím. 
Tak samozřejmě někomu víc, někomu zas až tak 
moc ne….. Ale rok 2022 bude brzy za námi a 
společně vykročíme do roku nového. 

Do roku 2023 Vám všem přeju, aby se Vám splnila 
Vaše přání a očekávání, abyste byli zdraví a veselí. 
V takovém stavu se bude dařit lépe i práce nás 
všech, bude nám ve škole hezky, budeme se na 
sebe usmívat! 

Zvlášť přeju hodně zdaru čtvrťákům i jejich třídním 
učitelům. Pravda, maturitní zkoušku konají žáci, ale 
Vaši třídní ji s Vámi, se všemi radostmi i starostmi, 
budou prožívat také. Tak ať jsou vaše prožitky jen ty 
nejlepší! 

Svá přání směrem ke škole jsem již vyslovil, tak mě 
dovolte na závěr všem popřát klidné a pohodové 
Vánoce, rozumně stráveného Silvestra i Nový rok. 
Skupince horalů ještě navíc přeju hodně sněhu a 
sluníčka od 3. ledna 2023. 

Mějte se všichni krásně. 

   Ivan Kup 
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Vánoce v ci 
Ježíšek v Anglii? Kdepak. Lidé na Britských ostrovech to mají 
trochu jinak. Postava, která roznáší dárky, se jmenuje Father 
Christmas a je tak trochu podobný Santa Clausovi. Na Štědrý 
večer, kdy my máme kapra s bramborovým salátem a těšíme se 
z ježíškovské nadílky, děti v Anglii věší ke krbu punčochu, ve 
které najdou na Boží hod drobné dárečky. A pak nastane ráno 25. 
prosince, kdy si rodina rozbaluje dárky a připravuje slavnostní 
hostinu. Jejich tradiční jídlo je krocan s ořechovou nádivkou a 
puding. Ale ne ten klasický, pozor! Ten se připravuje už týdny 
předem a tvarem spíše připomíná bábovku. Jsou v něm ukryté 
také drobné předměty jako prstýnek, mince, náušnice, a člen 
rodiny, který to najde, bude mít možná celý rok štěstí, jak praví 
pořekadlo. Slyšeli jste o Boxing day? Ne? Nevadí, to si též 
vysvětlíme. S boxem to nemá nic společného. Odkazuje to na 
minulost, kdy se otevíraly kasičky z kostelů a j ejich obsah byl 
rozdělen mezi chudé. Ale i dnes to funguje, lidi v tento den 
obdarovávají ty, kteří během roku poskytli rodině nějakou službu 
či pomoc, jako třeba kuchařky, chůvy nebo hospodyně. 

   Eliška Johnsnová – původem z Anglie 

Dokážete si představit Vánoce bez sněhu, bez cukroví, bez kapra, 
a někdy dokonce i bez dárků? Takhle se totiž slaví v Holandsku. 
Nejdůležitějším svátkem holandských Vánoc je Sinterklaas, 
neboli Mikuláš. Příprava na tento svátek trvá zhruba měsíc. 
Začíná v listopadu, kdy Sinterklaas do Holandska připlouvá na 
lodi ze Španělska se svými pomocníky Černými Petry, a zakončuje 
se 5. prosince, kdy od něj děti dostanou hromadu dárků. Štědrý 
den jako takový Holanďané nemají, proto se normálně chodí do 
práce a do školy. Brali byste to? 

Tereza Bestová – autorka momentálně žije s rodiči 
v Holandsku a naši školu studuje dálkově.

HLAVN
Í TÉM

A 
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v

zích zemích 
Vánoce jsou jedny z nejpopulárnějších svátků v Ukrajině. 
     Začínají se slavit 6.ledna. Brzo ráno jdou věřící Ukrajinci do kostela, kde se modlí, 
oslavují narození Ježíše Krista a zpívají vánoční koledy. Poté celý den lidé nejedí žádné 
jídlo až do Svaté večeře, ke které se připravuje 12 postních jídel podle počtu měsíců. 
Hlavní z nich je "bohatá Kutia" – jedná se o kombinaci vařené pšenice nebo ječmenu 
s medem, ořechy, drceným mákem, rozinkami, a to vše je podáváno do tradiční 
hliněné vánoční misky. Svatá večeře začíná modlitbou. Na stole svítí vánoční svíčka. Po 
večeři začíná koledování. Děti s rodiči navštěvují své babičky a dědečky, příbuzné a 
známé a zpívají vánoční koledy. Za odměnu dostanou peníze, sladkosti nebo 
pampušky, což jsou sladké koblihy tvořené z kynutého těsta z pšeničné mouky.  
     Ráno 7. ledna se lidé zdraví speciálním pozdravem „Kristus se narodil!“ (Христос 
народився! - Christos narodyvsja!), na který se odpovídá „Chvalme ho! (Славімо 
його! - Slavimo joho!)“. V tento den je obvyklé chodit do kostela na sváteční modlitbu 
a poté také navštěvovat příbuzné. Protože končí půst, je od 7. ledna povoleno jíst 
maso a další vydatná jídla. Společně v rodinném kruhu lidé zpívají vánoční koledy a 
užívají si vánoční pohody. V tento den koledníci převlečení do vánočních kostýmu 
nesou velkou hvězdu připevněnou na tyči a pokrytou zlaceným papírem. To 
symbolizuje Betlémskou hvězdu, která zvěstovala narození Ježíše Krista. Při 
návštěvách domů koledníci zpívají koledy a hrají vtipné scénky, za které majitelé dávají 
koledníkům bonbóny nebo peníze.  
     Další svátek vánoční, 8. ledna, se slaví den Panny Marie a Svaté rodiny (Ježíše, Marii 
a Josefa).  
     Štědrý večer je druhý svátek vánočního cyklu, který se slaví 13. ledna po Vánocích. 
V tento večer by dívky měly jít „štědře koledovat“.  
     Následující den je svátek Starého Nového roku, kdy se lidé loučí se starým rokem a 
zároveň se oslavuje příchod nového roku. Nejdůležitější tradicí Starého Nového roku je 
setba pšenice. Výsev začíná od samého rána před východem slunce, většinou chlapci 
nebo muži. Další svátek Vodokřtění (Jordan) je třetím a posledním svátkem vánočního 
cyklu, který se slaví 19. ledna. Svátek je spojen s kultem vody a je spojován se křtem 
Ježíše Krista v řece Jordán. Oslavy Vánoc jsou v Ukrajině hodně spojovány 
s křesťanstvím, a díky tomu mají silný duchovní náboj.  
     Všem lidem bych moc přál zažít jednou Vánoce v Ukrajině v báječné vánoční 
atmosféře.  

 Markian Kovalskyy – původem z Ukrainy 
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 Chanuka je osmidenní židovský svátek, známá také jako Svátek světel. 
Nesouvisí s ice nijak s křesťanskými Vánocemi (kromě období, kdy se 
slaví), přesto je však velice zajímavá. Připomíná zázrak při opětovném 
vysvěcení druhého Chrámu v roce 165 př. n. l.  a připadá na období od 
konce listopadu do konce prosince. Jsou to dny plné zpěvu, oslav a jídla. 
Symbolem Chanuky je chanukija, osmiramenný svícen. Každý den po 
dobu trvání Chanuky, se rozsvěcí jedna svíčka, až nakonec poslední den 
hoří celý svícen. Při zapalování se tradičně zpívají tři hebrejské modlitby, 
které jsou všechny podobného znění. Zde je první z nich (poznámka: 
hebrejština se takto nepíše, zde je jen převedení do latinky):   
Baruch ata adonaj, elohejnu melech haolam. Ašer kidešanu 
bemicvotach, vecivanu ledahdlik ner šel Chanuka.   

Jasmin Carmel – autorka je židovského původu, narozená v Izraeli 
 

Tak hádejte… Odkud jsou tyto fotografie? 
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Fangirl 
- Rainbow
Rowell

Vypravěčka 
- Jodi Picoult

KN
IHY 

Eleanor&Park 
- Rainbow
Rowell

Fangirl je klasická adult teen 
knížka, kterou jsem četla 
snad třikrát, protože mě stále 
bavila. Je to klasický román 
se zápletkou, rozuzlením a 
happy endem. Nenáročná, ale 
taky poměrně rozsáhlá, takže 
vás zabaví na dlouho. Já na ty 
adult teen knížky prostě 
nedám dopustit. Za mě také 
8/10. 

Této knize bych dala 8/10. 
Začátek mi přišel trochu 
zmatený, ale děj je skvělý, jen 
je potřeba se v tom trochu 
zorientovat. Skvělá světová 
literatura, román s válečnou 
tematikou. Líbí se mi, že 
autorka zpracovává složitější 
témata, např. holokaust. 
Knihu bych rozhodně 
doporučila každému, kdo má 
rád silné příběhy. 

Vím, je to druhá kniha od 
stejné autorky, ale já ji tu 
prostě musím zmínit, protože 
mi vehnala párkrát do očí 
slzy. Za mě je to 10/10, už 
kvůli zajímavému námětu 
šikany kvůli odlišnosti. Knihu 
přečtete jedním dechem. 
Podle mě to je aktuální téma, 
které určitě vzbudí zájem 
čtenářů. Od této autorky mám 
ráda obecně všechny knihy. 
Samé pozitivní pocity. 

KNIŽNÍ RECENZE 
Foto: unplash.com / stickpgn.com / onlygfs.com / 
pinterest.com / databazeknih.cz 
Text: Eliška Johnsnová 

Za vynálezce knihtisku je 
považován Johannes 
Gensfleisch Gutenberg. 
Datum vynálezu není přesně 
znám, ale odhaduje se 
kolem roku 1440.  
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HU
DBA 

Zeptejte se rodičů
Pokud byste dlouho a důkladně pátrali v tajných 
skrýších a šatnících vašich rodičů, mohlo by se 
stát, že narazíte na koženou vestu, kabát, svetr, 
nebo boty s plíškem. 
Ano, od roku 1980 utekla nějaká doba, a ano, je 
možné, že právě vaši rodiče byli tehdy hlavní 
cílovou skupinou pro tuto hudbu a zažili tehdejší 
šílenství… 

„Depeše-Depeše…!“
„Depešáci“ si totiž řekli, že by bylo docela cool 
vystoupit v zemi, která byla ovládána 
socialistickým režimem. A jaké jiné město by se 
stalo jejich cílem než právě Praha. A skutečně se 
v roce 1988 stal zázrak a Depeche Mode v Praze  
vůbec poprvé vystoupili.  
Dnes se o neuvěřitelném procesu, aby se taková 
akce pod dohledem přísného komunistického 
systému vůbec povedla, píší knihy.  
Vůbec největší šílenství ale zasáhlo školy a 
gymnázia. Tamní studenti tehdy přišli oděni 
v černých kožených bundách se cvočky, účesem  
na Davida Gahana  – „na kostku“ nebo po vzoru 
Martina Lee Gorea – ze syrových vajec. Kudy šli, 
vylepovali plakáty, psali fixami jména členů 
skupiny nebo jejich skladeb. 

Čím byl koncert blíž, tím šílenství nabývalo na 
intenzitě a mnohokrát došlo i k vandalizmu. 
Tehdejším soudružkám učitelkám tedy nezbylo 
nic jiného než bezradně pobíhat po chodbách a 
volat: „Pomooc…!“ „Tady je nějaké spiknutí proti 
našemu socialistickému systému!“ 
„Žáci tu běhají v černém a volají  Depeše-
Depeše…!“ 

Foto: depechemode.cz, Sky News, Spotify  Text: Metoděj Slavík 
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R. I. P.
Andy Fletcher 

Za dlouhý čas, co DM jako skupina existuje, 
čelila kapela dlouhé řadě problémů, od 

občasných neshod až po drogovou závislost 
frontmana Davida Gahana nebo odchody  
předchozích členů – Vince Clarka a Alana 

Wildera. Nic však doposud nezasáhlo 
skupinu tak jako nečekaný odchod 

klávesisty Andyho Fletchera, který 26. 
května 2022 ve věku 60 let zemřel. Andy se 

nikdy nepodílel tolik na hudbě samotné, 
ale byl hlavně důležitým stmelovačem ve 

sporech Gahana a Gorea. Dalo by se téměř 
jistě říci, že bez Andyho by se skupina už 

dávno rozpadla. 
Po Andyho úmrtí se fanoušci báli i 

samotného oznámení konce skupiny, což 
se naštěstí nestalo. David s Martinem jsou 
na to teď sami dva a my jim pevně věříme, 

že to zvládnou. 

Čest Andyho památce 

DM je pro všechny!
Ačkoli se na to mezi dnešními teenagery často 
zapomíná, staré skutečně není synonymum pro 
špatné. Depeche Mode se za svou kariéru 
neskutečně vyvinuli a jejich alba jsou čím dál tím 
lepší. Najdete zde širokou škálu skladeb od 
melancholických po tvrdě elektronické. Texty 
téměř vždy započínají hlubokou myšlenkou a 
společně s geniálním systémem originálního 
*samplingu roztodivných zvuků skutečně přináší
jedinečný zážitek, který by si měl vyzkoušet každý.

Po tříleté pauze, pandemii a úmrtí Andyho 
Fletchera bylo ohlášení turné a připravované desky 
na další rok konečně kladnou zprávou. V Berlíně se 
konala velká tisková konference, kde Martin i Dave 
pro české novináře vzpomněli nejen na Andyho, ale 
také na Prahu 1988. Pokud se rádi procházíte po 
rakovnickém náměstí, jistě jste si na inzertních 
tabulích povšimli plakátů na koncert, který se 
odehraje 30. 7. 2023 v pražských Letňanech.  
Je sice trochu škoda, že open air akustika nebude 
tak kvalitní, jako např. v O2 aréně, ale DM se 
rozhodli značnou většinu koncertů uspořádat pod 
širým nebem.  
Pokud byste si tedy chtěli užít pořádný koncert, tak 
si pospěšte, protože vstupenky bleskově mizí. 
Najdete je na webu ticketportal.cz nebo např. 
viagogo.com 

*SAMPLING je metoda přednahrávání zvuků, které
budou následně zpracovány ve studiu a použity ve
skladbě
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SOUNDWALL 40 LET S DEPECHE MODE

JUST CANT GET ENOUGH 
 Speak And Spell 

LEAVE IN SILENCE 
 A Broken Frame 

EVERYTHING COUNTS 
 Construction Time Again 

PEOPLE ARE PEOPLE 
 Some Great Reward 

BLACK CELEBRATION 
 Black Celebration 

NEVER LET ME DOWN AGAIN 
 Music For Masses 

ENJOY THE SILENCE 
 Voliator 

WALKING IN MY SHOES 
 Songs Of Faith And Devotion 

BAREL OF A GUN 
 Ultra 

FREE LOVE 
 Exciter 

PRECIOUS 
 Playing The Angel 

PEACE 
 Sounds Of The Universe 

HEAVEN 
 Sounds Of The Universe 

WHERE’S THE REVOLUTION 
 Spirit 

Jak funguje SOUNDWALL? 
1. Otevřete Spotify
2. Vedle vyhledávání klikněte
na ikonu fotoaparátu
 

3. Naskenujte kód a
poslouchejte hudbu!10 

1981 1982 1983 

1984 1986 1987 

1990 1993 1997 

2001 2005 2009 

2017 2013 



Exkurze do Zemědělského 
družstva Mladotice

 

 

 

 

 

 

 

Už jste uvažovali, kam se vydáte poté, co opustíte bezpečnou 
náruč naší školy? Navštívili jsme pana Jaroslava Bejdu, zootechnika 
chovu prasat v ZD Mladotice, který je absolventem oboru Agropodnikání 
rakovnické „zemědělky“. Maturitu složil v roce 2004. Již za dob studií 
chodil na praxe do tohoto podniku a tak bylo asi jasné, kam povede jeho 
cesta po ukončení studia. Vedla k „přeštíkům“, kde pracuje dodnes. O 
své práci a chovu tohoto zajímavého plemene velmi zasvěceně vypráví i 
studentům, kteří podnik navštíví. Tak tomu bylo i v letošním školním 
roce, kdy si chovaná zvířata mohli prohlédnou studenti 4. ročníků oboru 
Agropodnikání a Chovatelství. 

Zemědělské družstvo Mladotice leží v Plzeňském kraji v 
nad mořské výšce 360 – 500 m n.m. Bylo založeno v roce 1992. 
V současné době hospodaří na výměře přibližně 750 ha 
zemědělské půdy, pěstuje hlavně obilniny, řepku a kukuřici. Část 
orné půdy využívá jako louky a pastviny.   
V živočišné výrobě je družstvo zaměřeno na chov skotu a prasat. 
V chovu skotu se specializuje na chov holštýnského plemene s 
vysokou mléčnou užitkovostí. Kromě mléčného skotu družstvo 
chová i masná plemena. V chovu prasat se zabývá šlechtitelským 
chovem genové rezervy přeštických černostrakatých prasat. 
Chov má statut nukleového chovu. 
Přeštické černostrakaté prase se vyznačuje vynikajícími 
reprodukčními vlastnostmi, nenáročností a vysokým stupněm 
přizpůsobivosti a odolnosti vůči vnějším podmínkám. Je 
charakteristické středním tělesným rámcem, velmi pevnou 
konstitucí, mléčností a vynikající odolností vůči stresu. Typickým 
znakem plemene je černobílé zbarvení bez vymezení tělesných 
partií s typicky klopeným uchem. V současné době je v KÚ 
zapojeno 75 ks plemenných prasnic s uzavřeným obratem stáda. 
V chovu je všech 10 žijících genealogických linií. Produkují 
plemenné kanečky a prasničky dle požadavků odběratelů. 
Odchovaná selata prodávají nebo je vykrmují. Odstavená selata 
putují tako do IKEMu nebo do laboratoří Lékařské fakulty Plzeň.

RE
PO
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PRO
 STU

DEN
TY 

CO NÁS DRŽÍ PŘI ŽIVOTĚ 

Když půjdete po ulici a zeptáte se náhodných lidí, co je drží při životě, 
myslím si, že polovina z nich se na vás bude dívat nechápavě, na co 
se to vůbec ptáte, a půjdou dál vlastní cestou. Ta druhá polovina lidí 
se na vás usměje a řekne vám: kamarádi, rodina, cigarety a tak dále. 
Ale zapomínají na jednu osobu, která je pro ně tady každý den, 
každou hodinu i sekundu. Jsou to oni sami. 

Každý den sami se sebou strávíme tolik času. Tolik času s vlastním i 
myšlenkami. Nikdy nemůžeme úplně spoléhat na ostatní lidi. Někteří 
nám vstoupí do života, ani se neohřejí a opět odejdou, ale za sebou 
zanechají velký šrám. Jiní lidé zůstanou dlouho a drží nás, abychom 
nespadli. Nic ale netrvá věčně a může se stát, že zase zůstaneme 
sami. Avšak každý člověk v nás zanechá stopu, která nás může 
obohatit a pomoci nám růst. 

Všichni celý život na něco čekáme. Studenti čekají na pátek, aby 
mohli jít ven s kamarády, někdo čeká na pracovní příležitost a jiný 
zase na lásku. Myslím, že je zbytečné pořád na něco čekat, musíme 
žít přítomností. Čas letí vážně rychle a nutí nás neustále se 
rozhodovat, jak a s kým ho chceme strávit. Některé věci se už vrátit 
ani napravit nedají. Bojíme se udělat chybu a strach nám nakonec 
brání udělat cokoli, abychom se nerozhodli špatně. Ale lidé dělají 
chyby! Nejsme stroje, které by měly v hlavě manuál a podle něj by se 
rozhodovaly v daných situacích. Každý krok, který uděláme, je tak 
trochu krokem do nejistoty. Ale každý nás také posouvá dál. 

Když jsme se narodili, nikdo nám neřekl, co od života očekávat, 
kolikrát spadnout, znovu vstát a jít dál. Všichni máme v životě dny, kdy 
bychom nejraději zalezli do peřiny a to špatné období prospali. Zdá se 
nám, že nás opustily síly, není na co se těšit, z čeho mít radost. Zkuste 
si v tu chvíli vzpomenout, co všechno už jste zažili, kolik strastí a 
problémů jste překonali! Vstaňte, jděte k zrcadlu, usmějte se na sebe 
a pochvalte se. 

A pokud si chcete dát nějaké novoroční předsevzetí, slibte si, že 
budete sami k sobě laskaví. Musíte se sebou vydržet celý život, tak ať 
to stojí za to! 

- ZUMA
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POKUD BYSTE CHTĚLI DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA ČASOPISU PŘISPĚT S BÁSNÍ, ČLÁNKEM NEBO JINÝM PŘÍSPĚVKEM, STAČÍ PŘIJÍT ZA VAŠÍ 



čeleď rostlin s nitrogenními 
bakteriemi 
plod kukuřice 
nauka o počasí 
usazená jemnozrnná hornina 
nauka o spojení živé a neživé  
přírody 
cizopasník 
zárodek 
květenství žita 
české plemeno ovce 
trávící enzym v žaludku 
nauka o psech 
vodní obratlovci 

TAJENKA: …………………………………………………… 

Smutek 

Svíravý pocit na hrudi, 
tíha paralyzující srdce raněný. 
Neutečeš, nezapomeneš, nezměníš, 
temnotou a prázdnem se opíjíš. 

Paprsky záře hledají cestu do 
nitra, 
tam, kde tvá radost zaniká. 
Když však ruce něžné proniknout 
dovolíš, 
zříš, že všechno růžově zas 
uvidíš. 

(Kate George) 
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ČEŠTINÁŘKOU NEBO JÍ VÁŠ PŘÍSPĚVEK POSLAT  NA TEAMSY NEBO NA MAIL. VÁŠ PŘÍSPĚVEK SE PAK OBĚVÍ ZDE NA TÉTO STRÁNCE. 
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Foto: dkzdar.cz / wakandaforevertickets.com / youtube.com / wikimedia.org / netflix.com / 
stickpng.com / espinov.com   Text / Recenze: Metoděj Slavík   Zdroj dat: csfd.cz 

Ať už máte na film o nejslavnějším českém 
vojevůdci názor jakýkoliv, nedá se mu upřít,  
že výrazně pozvedl českou kinematografii. Tak 
jsme po dlouhé době konečně dostali akční 
historickou podívanou s hvězdným obsazením, 
která určitě stojí za vaši pozornost. 

JAN ŽIŽKA

Režie: Petr Jákl 
Hrají: Ben Foster, 
Michael Caine, Matthew 
Goodie, Sophie Law a 
další… 

64%

„Marvelovka“ natročená na počest zesnulého herce 
Chandvika Bosemana. Tento film byl velmi 
očekávaný kvůli otázkám, jak bude Boseman 
nahrazen a jak se s filmem posune další fáze MCU.  
Film má skvělou atmosféru, akci, ale hlavně vizuál, na 
který stojí za to jít do kina. Děj je poutavý do doby, 
dokud se neobjeví hlavní „záporák“, který se představí 
pod jménem Namor. S legračními křidélky na 
kotnících a klacky v nose jeho charakter ani jeho 
schopnosti nejde brát zrovna vážně, co filmu značně 
ubírá na přesvědčivosti.  

Režie: Ryan Coogler 
Hrají: Letitia Wright, 
Lupita Nyongo, Winston 
Duke a další… 

71%

FILM
Y 
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Anime seriál, který se rychle 
vyhoupl na horní příčky sledovanosti 
na Netflixu. Je zasazen do prostředí 

temného dystopického světa 
inspirovaného hrou CyberPunk 2077. 
Příběh mladého Davida, který se po 

tragické události přidá k bandě 
rebelů a zamiluje se do tajuplné 

Lucy, vás chytne za srdce a na koci 
možná i slza ukápne... 

Vzhledem k tomu, že seriál natočili 
tvůrci série DARK, od tohoto díla 
rozhodně nelze čekat historický 
dokument. Když loď s cestujícími 
různých národů narazí na jinou, 
pohřešovanou loď, začnou se dít 
podivné věci a ukáže se, že nikdo 

z pasažérů zde není náhodou… 
Jedná se o mysteriózní drama se 
skvělým vizuálem, ale čím blíže je 
seriál konci, tím více se mění na 
úplně jiný druh žánru a samotné 

rozuzlení vás může opravdu 
zaskočit. 

Stranger Things je jedinečný seriál 
zasazený do prostředí fiktivního 

městečka Hawkings  v Indianě, kde 
do poklidného života začnou 
zasahovat děsivé události. 

Sledujeme v něm partu skvěle 
napsaných dětských charakterů, 
kteří se po 4 série potýkají s čím 

dál větším a divnějším nebezpečím. 
Seriál má lehce hororovou 
atmosféru a díky prostředí 

osmdesátek si jej užijí i vaši rodiče. 

SE
RI

ÁL
Y 
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POJĎME SI TO VYZKOUŠET!
12. a 13.prosince se na naší škole uskuteční studentské prezidentské
volby. V prvním patře na informační tabuli si můžete znovu prohlédnout
uchazeče o post hlavy státu. V pondělí a v úterý pak můžete volit
„nanečisto“ v improvizované volební místnosti ve škole pod dohledem
volebních komisařů rovněž z řad vašich spolužáků.

V příštích volbách už budete mít možnost přímo ovlivnit politickou situaci 
ve své zemi.  

KAŽDÝ HLAS SE POČÍTÁ!

V minulých studentských volbách v roce 2017 se v naší škole na prvních 
třech příčkách umístili: Miloš Zeman (23 hlasů), Jiří Drahoš (21 hlasů) a 
Marek Hilšer (17 hlasů). K urně přišlo v průběhu dvou dnů celkem 95 
studentů, volební účast byla tedy přibližně necelých 71 %.
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HVĚZDÁRNA Objekty viditelné 
v PROSINCI: 

HVĚZDA  
Hvězdu na obloze rozeznáme jednoduše tak, že její světlo na naši 
sítnici dopadá v nepravidelných intervalech. Tomuto jevu se také 
říká třepotavost nebo blikavost. 
Je způsoben přerušovaností dráhy, kterou paprsky světla urazí. 
Do dráhy vstupují nejčastěji částečky z mračen hvězdného prachu 
nebo úlomky a útržky následků kolizí. 

PLANETA  
Spatřit jinou planetu na obloze není až taková zvláštnost. Mezi ty 
viditelné pouhým okem patří výhradně ty nejbližší, a to Merkur, 
Venuše, Mars a Jupiter. Na rozdíl od hvězd je jejich světlo přímé – 
proto se netřepotá a některé planety mají i barevné ladění např. 
Mars = červená, Venuše = žlutá. 

MLÉČNÁ DRÁHA  
Naše zploštělá oválná galaxie protíná naši oblohu v každém 
ročním období kromě jara, kdy se vůči obzoru naklání vodorovně. 
Poznáme ji jako pásmo plné hvězd a mlhovin zbarvené do modra 
až fialova.  

METEORIT  
Meteroit na obloze zahlédneme nejdéle pár sekund. Jedná se o 
menší objekt, který vletěl do naší atmosféry následkem kolize 
nebo cyklického působení gravitačního pole v rozsáhlejších 
hejnech. Na obloze jej zahlédneme jako světélkující čárku. Často 
je chybně označován jako padající hvězda. 

MĚSÍC  
Měsíc je věrným společníkem Země, (I když pravděpodobně vznikl 
kolizí planety se Zemí a možná i vyhubil dinosaury… ALE) 
spatřujeme jej v jednotlivých fázích růstu a ústupu podle nasvícení 
Sluncem – Měsíc sám o sobě nesvítí.  

Ačkoli je prosinec převážně obdobím, kdy se na 
nás mračí zatažená obloha, najdou se i ony chladné 
večery, které nás překvapí dechberoucím 
pohledem do otevřeného vesmíru.  
 

Foto: StarWalk 2 / stickpng.com / pngplay.com / commons.wikimedia.org / freepnglogos.com / 
freeicons.com / space-facts.com   Text: Metoděj Slavík 

SIRIUS    ARCTURUS 

VEGA    CAPELLA 

RIGEL 

MARS    JUPITER 

ORION  VELKÝ PES 

VELKÁ MEDVĚDICE       BLÍŽENCI 

PLANETY 

HVĚZDY 

SOUHVĚZDÍ 

FÁZE MĚSÍCE 

HV
ĚZ
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INZERÁTY 

Omlouváme se, ale za krátkou dobu co jsme měli na 
přípravu nultého vydání našeho časopisu jsme 
neměli k dispozici dostatek studentských 
materiálů pro sestavení zadní strany. Zatím zde 
zůstal tedy již neplatný inzerát paní Lajtnerové 
pro ukázku. 

SHÁNÍM ČERVENÝ KOŠÍČEK 

„Šla Janinka do školy, nesla si tam úkoly.“ 
„Přišel za ní Honzíček, rozšlápl jí košíček.“ 

Sháním červený nákupní košík běžných rozměrů řetězce 
Kaufland a Billa.  
Nosnost alespoň 8 kilo. Dvě pevná ucha. Ideální pro 
nošení učebnic a sešitů do hodiny.

NÁMĚT ČASOPISU: Jasmin Carmel 

LOGO: Kate George 

FOTO TITULNÍ STRANA: Krystýna Stejskalová 
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