Vo co de???

Back to school!
Je po prázdninách, všichni už jsme si opět navykli na školní režim, a tak je na čase, abychom
vám představili první číslo tohoto školního roku. Máte se na co těšit!
Ještě než začneme, rádi bychom Vás pozvali na ojedinělou premiéru opery Brundibár, jejíž
bývalí protagonisté zahynuli. Koná se 11.11. 2013 v Divadle J.K.Tyla. Jste srdečně zváni!
Více se dozvíte v příspěvku Báry Novákové z 9.B.
Nejdříve si trošku zavzpomínáme na loňský školní rok. Na konci června k nám do školy za
odměnu zavítala milá návštěva! Koně Ben a Linda ze sdružení S.O.S. Život pro koně. Během
školního roku totiž probíhala charitativní akce na podporu týraných zvířat. Více v článku
šéfredaktorky Kristýny Žaludové z 9.A
Když už budeme v loňském školním roce, přeneseme se na chvíli až do Skotska a dozvíme se
pár zajímavostí o skotské whisky! Jaká je nám sdělí Kateřina Burianová ze třídy 9.A.
Poté se už ale přeneseme do tohoto školního roku, konkrétně do 26.září 2013 - Evropského
dne jazyků! Jelikož se naše škola pyšní výukou cizích jazyků, byl by hřích, kdybychom si
tento den nepřipomněli, říká Kristýna Žaludová z 9.A
Začal podzim, blíží se Halloween, a v souvislosti s tím se zde objeví několik článků od
redaktorek Lucie Matějkové (8.A) a Elišky Průšové (8.A)
No a jaké to je potkat šampóna nebo spíš Šampónka se dozvíte od Ivany Beránkové z 9.B.
Přejeme příjemné čtení a úspěšný školní rok 2013/14!
Za všechny Kristýna Žaludová, 9.A

S.O.S.
Útulek pro staré a týrané koně
V letošním školním roce se naše škola zapojila do sběru starého chleba pro
staré či týrané koně z občanského sdružení S.O.S. – život pro koně.
Chléb jsme pilně shromažďovali. Odměny jsme se dočkali 27. června, kdy nás
S.O.S. navštívila ve škole. Příjemně jsme si tak zkrátili čekání na dlouho
očekávané letní prázdniny.
Paní Filipová, zakladatelka sdružení, nám přivezla ukázat dva koně, Lindu a
Bena, které jsme si mohli pohladit a nakrmit. Oba dva si prožili velmi těžké
chvíle.
Linda prodělala těžký úraz lopatky, musela být operována. Operace bohužel
zanechala velkou jizvu téměř přes celý trup.
Ben byl týraný kůň, majitelé ho nechali stát uvázaného v malém chlívku několik
měsíců po kolena v hnoji. Trvalo dlouho, než si Ben zvykl na stáj a na chovatele.
Když nám pí. Filipová spolu s dalšími vychovateli vyprávěla osudy těchto
nebohých zvířat, měli jsme slzy v očích. Nechápali jsme, jak se někdo k takto
krásným a inteligentním zvířatům může chovat tak zle. Je to, jako by ubližovali
členům rodiny.
Koně ale nejsou jediná zvířata, která zde najdeme. S.O.S. je domovem např. pro
ovci, kterou se podařilo zachránit z hořícího domu.
Sdružení S.O.S. podporuje mnoho známých osobností. Na koních se zde velice
ráda projíždí zpěvačka Lucie Vondráčková, herec Josef Dvořák a mnoho dalších.
Udělat si za koníky výlet se rozhodně vyplatí! Můžeme navštívit muzeum
venkovských řemesel či Psí kavárnu. Můžeme se zde ubytovat, podnikat
projížďky na koních a užívat si přírody.
S.O.S. by nás měla navštívit i příštím školním roce, už teď se nemůžeme dočkat!

Kristýna Žaludová,9.A

Whisky
Whisky je skotská světoznámá pálenka, která je proslulá nejen svou výbornou chutí, ale i
svou historií. Znalci whisky, také vědí, že její pití není jen tak pro zábavu. Whisky se
neklopí, jako panák vodky! Whisky musí chvíli působit v ústech, musí se nechat poválet.
Pak vynikne její specifická chuť, která může přetrvat v ústech a jemně znít až několik
minut. Některým lidem se může zdát lehce hořká, ale většinou se tomu nevěnuje moc
pozornosti.
Při její výrobě je velmi důležitá voda. Ve Skotsku se voda čerpá z horských pramenů,
které protékají rašeliništi, tím správná whisky získává trpkost, hořkost a drsnost. Velmi
důležitý je také slad. Dříve si ječmen na slad pěstovali lidé sami a to tak, že rozhazovali
sazeničky ječmene a čekali , než zakoření. To se však v místních hornatých krajinách
moc nedařilo. A proto se už ''pár'' let dováží z ciziny. Whisky by se také neobešla bez
dobrého kvašení. Nebyla by tím, čím je, kdyby ležela méně než tři roky v sudu od
portského vína či od cherry. Čím déle tam leží, tím více se z ní odpařuje vlhkost, a tak
získává specifičtější a intenzivnější chuť. Dříve nepili whisky výhradně rození Skoti a
vytříbení, bohatí lidé, jak je tomu dnes. Pili ji hlavně bačové, kteří ve veliké zimě pásli
celé dny své ovečky. Nápoj jim pomáhal se zahřáním organismu. V případě
zkonzumování velkého množství se dlouhý, chladný a větrný den zkracoval.

Kateřina Burianová, 9.A

Podzimní rozjímání
Ráno, když vstávám, za oknem je tma, čumáček mojí malé kamarádky Báry, když mi olizuje
radostí ruku, je ještě vlhký od ranní rosy. Bylo by dobré alespoň chvíli zůstat v posteli a
počkat si na denní světlo, ale musím vstávat, povinnosti volají. Kráčím loukou k autobusové
zastávce, tráva je mokrá, zima zalézá pod bundu, naštěstí se již rozednívá. Ještě že ve škole je
hezky teplo.
Odpoledne svítí slunce, je babí léto, to přímo láká k procházkám. Příroda je na podzim krásná
- na stromech barevné listí, v lese rostou houby, na zahradách jabloně ještě plné ovoce,
dozrávají hrozny. Když zafouká vítr, všude po obloze je vidět létající draky.
Ale už se těším domů, vychutnám si teplý čaj a užívám si klidu všude kolem sebe.
A jaký by to byl podzim, kdybychom jako každý rok ve škole tradičně neoslavili známý
americký svátek, kterým je Halloween. Úplně zbožňuji tu atmosféru. Okolo je spousta lidí
převlečených za různé nadpřirozené bytosti, v dýních se strašidelně vyřezanými obličeji
tajuplně plápolá plamínek svíčky a celkově panuje taková dušičková nálada.
I když mám daleko raději léto, právě kvůli období dušiček má i podzim pro mne určité
kouzlo.
Eliška Průšová,8.A

Halloween a Dušičky
Když se dnes řekne Halloween, většinu lidí napadnou strašidelné převleky, vydlabané dýně
a koledování o sladkosti. Naopak svátek Dušičky pro většinu z nás znamená jen chození na
hřbitov a připomínání památky zesnulých. Málokdo ale ví, že tyhle dva svátky mají stejný
historický základ.

Halloween jako takový se slaví v noci z 31. října do 1. listopadu. Dušičky jsou v kalendáři
zapsány až na 2. listopad. Oba tyto svátky jsou u nás velmi oblíbené a Českem letí klišé, že tyto
svátky jsou jedno a to samé. To ale vůbec není pravda. Jak by se mohlo zdát, Halloween se k nám
nedostal z Ameriky. Tento svátek pochází od Keltů a slavil se ještě před Kristem. Vznikl mezi
starokeltskými kmeny v dnešní Velké Británii, Irsku a Severní Francii. Pohané uctívali božstvo
Samhain (v překladu konec léta, Samhain je keltský bůh, pán mrtvých), proto se Halloweenu
kdysi říkalo noc nebo svátek Samhain. Právě z toho důvodu se Halloween slaví 31. října a
1. listopadu, protože v tu dobu začínalo starokeltským kmenům období chladu, tmy, rozpadu a
smrti. Pohané věřili, že fyzický život začíná zánikem. Tato noc pro ně byla nejmagičtějším dnem
v roce. Věřili, že v tento den je velice malá hranice mezi světem mrtvých a živých a mrtví můžou
přicházet zpět na zemi. Svůj dům mohl člověk chránit tak, že vydlabal lucernu z řepy a vložil do
ní svíčku. Tím pádem k vám zemřelí nemohli. Keltové ale brali noc Samhain zvesela, protože
věřili, že smrt je běžnou součástí života a není nutné nad ní truchlit.
Poté, co obsadili keltská území Římané, přimíchala se do svátku Samhain také oslava konce
sklizně. Když nastoupilo křesťanství, snažilo se vyhladit všechny pohanské zvyky. Proto byl
datum svátku Samhain zaveden svátek Předvečer všech svatých (anglicky All Hallows Even,
z čehož vznikl pozdější název Halloween). Svátek Samhain a Předvečer všech svatých a splynuly
v jeden a na název Samhain se postupem času zapomnělo.
Po objevení Ameriky se tam s irskými a anglickými emigranty přenesl i Halloween. Stal se velmi
oblíbený a spolu s ním se vytvořilo mnoho nových tradic, třeba právě převlékání do masek,
chození pro koledu s heslem Trick or treat (v překladu: koledu, nebo něco provedu) a dlabání
dýní, nikoli řep, protože dýně byly v Americe hojnější. Tak vznikla představa, že Halloween je
původně americký svátek. Dnes je již rozšířen po celém světě, prošel mnoha změnami a stále více
se stává komerčním svátkem.

V České republice se svátek předvečer všech svatých dochoval jako Dušičky. Předvečer všech
svatých se ve 13. století rozšířil do celé západní Evropy. V Aragonii začali kněží sloužit tento den
tři mše za zemřelé. V roce 1925 Benedikt XI. tento svátek potvrdil pro celou církev.
Zatímco v Americe si vytvořili vlastní tradice, české Dušičky jsou poklidným a tichým svátkem,
kdy lidé chodí na hřbitov zapalovat svíčky, dávají živé květiny na hroby a připomínají si památku
zesnulých.

O dnešním Halloweenu, jak u nás, tak v Americe:
Dnes slaví Halloween především děti a mladé generace. V Americe se děti převlékají do masek a
chodí od domu k domu s již zmíněným heslem Trick or treat, což v češtině znamená: koledu,
nebo něco provedu. Velmi oblíbená je třeba zubní pasta na dveřích, bílá omítka pocákaná
oranžovou a černou barvou nebo házení syrových vajec po chodníku. Jako koleda se většinou
dávají sladkosti nebo drobný peníz. Také se hrají halloweenské hry. Známá je například Bobbing
for Apples – jablka se nechají plavat v kádi s vodou a cílem hry je v co nejkratším čase jich co
nejvíc vytáhnout jen ústy, bez pomoci rukou. V Americe i v Česku se pořádají halloweenské
party, na které se lidé převlékají do strašidelných, šílených i roztomilých masek.
Jedním z nejznámějších zvyků je dlabání dýní. Vyprávění strašidelných historek a sledování
hororů k Halloweenu rozhodně neodmyslitelně patří.
Halloween je také kulinářský svátek a patří k němu spousta specialit, třeba dýňový koláč,
mrtvolné prsty z lineckého těsta, krvavá jablíčka polité červenou polevou, plesnivý koláč nebo
punč zvaný dračí krev.
Symboly Halloweenu:
• Vydlabané oranžové dýně se strašidelnými obličeji.
• Černé kočky – již od středověku byly považované za mazlíčky čarodějnic a pokud ji
někdo doma choval, byl z čarodějnictví obviňován.
• Košťata a čarodějnické klobouky.
• Příšery, kostlivci, duchové a čarodějnice.
• Hroby a havrani.
• Černá a oranžová barva.

Lucie Matějková, 8.A

Nejlepší maska
Halloween byl konečně tady. Jennifer, Randy i Frankie se na něj moc těšili.
Každý rok na Halloween totiž všichni tři soupeřili o to, kdo bude mít nejhezčí masku.
Pokaždé vyhrála Jennifer nebo Randy. Frankie ještě ani jednou.
,,Já fakt nevím, za co půjdu,“ postěžoval si Frankie v jídelně a ukousl si z vidličky kus
kuřete.
,,Co třeba jít za čerta?“ navrhla Jennifer, která nehodlala svému kamarádovi poradit
nějakou originální myšlenku, aby mohl vyhrát. ,,Nebo za dýni.“
,,Nebo za mimoně s červeno-černými kostkovanými kalhoty,“ přidal se Randy a Jennifer
s Frankiem se na něho otočili s nechápavými pohledy.
Noc před Halloweenem si Frankie pořád lámal hlavu. A pak na to přišel!
Jakmile další den skončila poslední vyučovací hodina, všichni tři okamžitě běželi domů, kde
si vyzvedli kostýmy a vydali se zpět do školy, do tělocvičny.
Halloweenskou školní akci pořádal ředitel a soutěž o nejlepší masku byla jen mezi trojicí
kamarádů.
Jennifer byla převlečená za mini King Konga, Randy za netvora z Černé laguny a jakmile
vstoupil do tělocvičny Frankie, oba dva na něho vyvalili oči.
Vypadal totiž takhle:

Jennifer i Randy v okamžiku vyprskly smíchy. Frankie se najednou cítil zahanbeně.
Jeho kamarádi se pěkně sobecky plácali do kolen a to ho štvalo.
Všichni ostatní se však na něho dívali s obdivem a náhle se u něho zastavil ředitel a řekl mu,
ať si stoupne na pódium, aby ho všichni viděli. Žáci začali jásat a nakonec ho ti nejsilnější
zvedli a několikrát ho vyhodili do vzduchu.
Od té doby se zavedla soutěž o masku pro všechny a Frankie si našel takové kamarády,
kterým nešlo jen o vlastní vítězství.
Lukáš Trykar 7.C

Šampónek...
Kapitola I.

Noví lidé, nová škola, noví učitelé, nové předměty, nová cesta do školy, znáte to. Ta
směsice strachu, nervozity a zároveň celkem natěšenosti se zájmem poznat něco
nového. U mě tedy panovala hlavně ta nervozita.Odjakživa jsem se nerad
seznamoval s novými lidmi a obecně novým prostředím. Ale když si to tak vezmu,
změna je život a všechno jednou skončí, dokonce i základní škola, jako v mém
případě. ,,Tadeáši, přijď si pro svačinu," zavolá na mě máma z kuchyně.
,,Hmm,hmmm." zamručim bez zájmu a naposledy se na sebe podívám v zrcadle. Ale
né. Rozcuchaná patka! Popadnu lak na vlasy a přestříkám svůj teď už dokonalý účes.
Né, věřte, že jinak jsem vcelku normální. Jen mi opravdu hodně záleží na tom, jak
vypadám.Kamarádi si ze mě občas utahují, prý jsem horší než kdejaká holka.
Vykročím do kuchyně, kde ovšem nikde žádná svačina není. Důvod zjistím hned v
následující minutě, všimnu si totiž své osmdesátikilové sestry, která svými tvářemi
plnými mého rohlíku k svačině, připomíná spíš křečka. Co teď?

Mysli prakticky, Tadeáši.Autobus směr škola ti jede za pět minut a hádky s Buři (ano,
tak si má sestra říká) jsou vždycky nejméně tak na dvě hodiny. A tak jen popadnu
nějaké poloshnilé jablko ležící na kuchyňské lince a vzhůru na autobusovou zastávku!
Cestou dumám nad tím, jestli bylo vůbec správné rozhodnutí dát se na učiliště. Sice
jsem vždy chtěl být kadeřník, ale teď jsem tak nějak začal pochybovat. Možná měla
máma pravdu. Možná jsem fakticky měl jít na nějakou pořádnou střední školu. Jenže
když chcete dělat to, co vás baví, rodiče jdou stranou, i když musím říct, že je mi líto
rodičů, jejíchž dítě se chce stát popelářem. Zamyšleně jsem se blížil na roh ulice, ve
které sídlila také na samém konci zastávka. Než jsem se ovšem nadál, v dálce jsem
spatřil autobus číslo 23, jak se rychlostí blesku přibližuje k zastávce. No to snad ne!
Mám se rozběhnout, nebo jít dál poklidným tempem a nepoškodit si účes? Nakonec
jsem se rozhodl pro druhou možnost, vždyť víte.Vzhled je to nejdůležitější, co může
být! A že bych přišel pozdě do školy? Hloupost, za pár minut přijede určitě autobus
další. Rozhodnutí mě ovšem přišlo draho. Když jsem dorazil na zastávku a
prostudoval jízdní řád, zjistil jsem, že další autobus přijede až za dvacet minut. A
jelikož vyučování mělo začít od této chvíle za deset minut, neměl jsem sebemenší
šanci přijít hned první den do školy včas. A aby toho nebylo málo, začalo
poprchávat.A víte, co znamená déšť pro můj dokonalý účes?Velké nebezpečí!

Kdyby byl aspoň na té prokleté zastávce nějaký přístřešek. Ovšem jediné, co
zastávka obsahuje, je rozpadlá lavička, na které sedí nějaká stará paní s deštníkem.
Počkat, s deštníkem! Chvíli jsem tam tak stál a chtě nechtě cítil, jak mi po vlasech
stéká jedna kapka za druhou. Ale né. Prostě jsem to už psychicky nezvládl, vždyť
víte, jak to mám s tou důležitostí "dobře vypadat", a vydal se k té staré paní. V půli
cesty jsem se naštěstí vzpamatoval. Z toho přeci kouká ohromný trapas! Jako na
povel jsem se zastavil, obrátil se čelem vzad a dál zamyšleně vyhlížel autobus v
outfitu, z kterého doslova crčela voda. Proboha, jak teď asi můžu vypadat? Neměl
jsem ovšem tu odvahu vyndat z kapsy malé zrcátko. Nechtěl jsme hned takhle po
ránu dostat záchvat zlosti, i když moment,zlost jsem měl už teď! ,,Mladý muži,
pojďte si sednout." uslyšel jsem náhle za svými zády.Překvapeně jsem se otočil. Ta
stará paní se na mě přátelsky usmívala a bez dalších slov ukázala na místo vedle
sebe. Posadil jsem se vedle ní a ona nadzvihla deštník nad nás oba. ,,To je dnes
počasí, že?" zamručela babča. ,,No to tedy je" souhlasil jsem s předstíraným zájmem.
Jen jsme tam tak mlčky seděli a seděli a autobus stále nikde...
Iva Beránková, 9.B

Evropský den jazyků
26. září se slavil Mezinárodní den jazyků. My jsme tento den také slavili, vydali jsme se do
Anglické knihovny a další týden do Francouzské aliance. Program jsme měli nabitý.
26.září jsme se vypravili do Anglické knihovny. Zde se nás ujala zaměstnankyně knihovny,
paní Hájková, která nás zde provedla a řekla nám pár zajímavostí ohledně chodu knihovny..
Vysvětlila nám, za jakých okolností si můžeme vypůjčit nějakou knihu, učebnici či jiný
studijní materiál.
Poté jsme měli možnost shlédnout na videu ústní zkoušky KET (Key English Test) a PET
(Preliminary English Test). Paní učitelka nám zadání těchto zkoušet půjčila do školy, kde
jsme si je mohli vyzkoušet na vlastní kůži.
Další týden jsme se vypravili do Francouzské aliance, která také sídlí na náměstí Republiky.
Podívali jsme se do učebních sálů i do knihovny. Po prohlídce jsme se rozdělili na dvě půlky.
Jedna šla do knihovny, kde si mohla pročítat některé z francouzských knížek, a druhá půlka
šla plnit různé úkoly, které si na nás zaměstnanci aliance přichystali. Po dvaceti minutách se
skupiny prohodily. Aby to bylo spravedlivé…
Učitelé si pro nás vymysleli opravdu pestrý a skvělý program, škoda, že to pro nás na
„Jednadvacítce“ bylo naposledy…

Kristýna Žaludová, 9.A

