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[ Včera a dnes ]

5. prosinec

1791 - Zemřel Wolfgang Amadeus Mozart, rakouský klasicistní hudební 

skladatel a klavírní virtuos (* 27. leden 1756).

6. prosinec

1774 - Marie Terezie vydala Všeobecný školní řád, jímž byla zavedena 

povinná školní docházka pro děti od 6 do 12 let.

10. prosinec

1901 - U příležitosti výročí smrti švédského chemika a průmyslníka 

Alfreda Nobela byla poprvé udělena jím založená Nobelova cena 

určená tomu, „kdo se v uplynulém roce nejvíce zasloužil o prospěch 

lidstva“.

17. prosinec

1903 - Bratři Wrightové provedli první úspěšný let motorovým letadlem 

těžším než vzduch v dějinách.

18. prosinec

2011 - Zemřel československý a český prezident Václav Havel (* 5. říjen 

1935).

21. prosinec

1834 - Poprvé byla uvedena divadelní hra Josefa Kajetána Tyla 

Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka, ve které zazněla píseň 

Kde domov můj?.

25. prosinec

1642 - Narodil se Isaac Newton, anglický fyzik, matematik, astronom

a filozof († 20. březen 1727).

28. prosinec

1969 - Narodil se Linus Torvalds, finský programátor, původní tvůrce 

jádra Linuxu.

ZDROJ: Wikipedie

Video:

Den, kdy člověk poprvé letěl letadlem.

https://www.stream.cz/slavnedny/540746-den-kdy-

clovek-poprve-letel-letadlem-17-prosinec
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27. 6. 1933 Foe´s Pub - Clarefis City

20:55
Lokálem se nesla z rádia píseň A Foggy Day od 

Caroll Gibbons. Její hlas se nesl vším tím rámusem

a doléhal až do nejvzdálenějšího koutu.

I was a stranger in the city

Out of town were the people I knew

„Na Jimmyho!“ zakřičel Angel.

„Na Jimmyho!“ zopakovala ozvěna chorálem. 

Všichni si připili. I ti, co neměli důvod.

„Tak co Julie, Jimmy? Už jste se udobřili?“ 

Odpovědí bylo nesouhlasné zakroucení hlavou. 

Seděli v zakouřené putyce, která patřila už přes 15 let 

irské Rodině O´Pittových. Čas od času tu Rodina 

uspořádala nějakou zábavu, na kterou přišli i lidé, 

kteří nebyli z Rodiny. Tyto večírky se pak často táhly 

až do dlouhých nočních hodin. A zatímco se hosté 

bavili za budovou na prostranství s parketem, Rodina 

zatím domlouvala obchodní záležitosti. Bylo to dobře 

vymyšlené, policie se pak nemohla vyptávat, proč tu 

byl ten a ten. A do této rodiny nyní patřil i Jimmy. 

Byla to jeho druhá rodina. Byla to Rodina, která 

Jimmovi podala pomocnou ruku poté, co se 

přistěhoval do města a potřeboval si vydělat nějaké 

peníze.

How long I wondered,

Could this thing last
But the age of miracles, hadn't past

[ Příběh na pokračování ]Příběhy z Clarefis City

Kapitola 3.
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Bylo to už něco přes tři týdny, co Jimmy na pět dní 

zmizel a doteď Julii, jeho přítelkyni, jež s ním žila 

v jednom bytě, nedokázal, nebo alespoň nechtěl, 

vysvětlit, co a kde dělal.

The sun was shining everywhere

Everywhere
Everywhere
Everywhere

30. 5. 1933 Trevor Vincent´s Street - Clarefis City

22:43
Crrr! Crrr! Crrr!

„Mám to!“ zakřičel Jimmy z obýváku dostatečně 

nahlas, aby ho Julie, jež se nacházela ve sprše, 

slyšela.

„Prosím? Tady Clason.“

„Jimmy? Máme práci.“

„Teďka?“ zabručel Jimmy na Angela, kamaráda 

z Rodiny.

„Hned tam budu.“

„Miláčku, budu muset odejít.“

„Jimmy…,“ naléhavé zaskučení zpoza sprchového 

závěsu.

„Angel potřebuje pomoct v práci. Však víš jaký je 

von nemehlo,“ dodal žertovně.

„Zdrž se alespoň chvilku,“ zkusil to ještě jednou hlas 

z druhé strany závěsu. „Musím tam bejt co nejdřív,“ 

závěs se odhrnul. Stála tam Julie. Brunetka s vlasy 

střiženými nad ramena. Nahá. S kapičkami vody na 

svém těle.

„Tohle mi nedělej,“ vydechl Jimmy.

„Jenom chviličku, no tak, broučku.“

[ Příběh na pokračování ] Příběhy z Clarefis City
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[ Příběh na pokračování ]Příběhy z Clarefis City

23:05
„Nevíš, kde mám košili?“ zeptal se neoblečený 

Jimmy, zatímco hledal kalhoty.

„Pokud vím, odhodils ji v kuchyni,“ odpověděla na 

posteli ležící, nic neskrývající, Julie.

„Angel bude pěkně naštvanej.“

„Však on se svět nezboří.“

„Svět ne, ale tahle postel už brzo asi jo.“ dodal nyní 

již do půli těla oblečený Jimmy, zatímco odcházel 

do kuchyně pro bílou košili.

„Tak já mizím!“

„Počkej, ještě pusa na rozloučenou,“ přišla za ním do 

předsíně. Stále nahá. Vášnivě se políbili. Když vyšel 

před dům, zaregistroval to krásné teplo krásné letní 

noci.

30. 5. 1933 skladiště Depson´s Route - Clarefis City

23:38
„Co tě tak zdrželo?“

„Julie.“ Šťouchnutí do ramene a lišácký úsměv na 

tváři.

„Tak co se děje tentokrát?“

„Mladej Tony opět nezaplatil za naše služby.“

„Ten parchant se nikdy neponaučí. Co to bude 

tentokrát?“

„Podle Šéfa by bylo dobrý, kdyby mu zmizelo auto.

A také je toho názoru, že kdyby to auto někdo 

ukrad, dostane za něj dost peněz. Víc než je výpalný, 

a tak by si ten někdo moch nechat něco stranou. 

Tak jsem řek, že to beru, a dal jsem vědět tobě.“

„I ty dobráku, aby ses nerozdal.“

Následující den pozval Jimmy Julii na večeři a tu 

noc opět pomohli ke zborcení postele.
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[ Speciální téma ] ZDROJ: www.top10list.cz

Název
Slovo Vánoce pochází z německého Weinachten, to 

v doslovném překladu znamená svatá noc. Jak vidíte, 

slovo není do našeho jazyka převzato doslovně, ale jistý 

systém zde je. První slabika „vá“ je ponecháním počátku 

německého „Wei“, dále se přiřadila druhá část slova 

„noc“, upraveno tedy na noce.

Datum
Narodil se Kristus pán, veselme se… Ano, Vánoce jsou 

známé jako den, kdy se narodil náš milovaný Ježíšek, ale 

kdy vůbec přišel ten nápad, že by se mělo jeho zrození 

slavit? Skutečností je, že až v době kolem 200 n.l. se 

setkáváme s touto myšlenkou. Zajímavý je fakt, že 

teologové z Alexandrie rozhodli, že tomu bude vždy 20. 

května. Až okolo roku 380 římská církev určila, že se takto 

významný den bude slavit v prosinci, a to 25. Tento den 

se totiž již vázal s velmi důležitým dnem, jednalo se o 

svátek holdující narození Slunci. „… v den, kdy se 

narodilo Slunce… Ježíš by měl být také narozen…,“ 

přesně takto znělo zdůvodnění. Mimochodem, o Kristovi 

se v Bibli hovoří jako o světle, tudíž i z tohoto důvodu ta 

spojitost se Sluncem. U nás se slaví o Štědrém dnu, který 

byl zvolen o den dříve, coby předvečer celé slavnosti.
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[ Speciální téma ]ZDROJ: www.top10list.cz

Vánoční stromeček
Je pravdou, že přesný původ jehličnatého vánočního 

stromečku není úplně jistý, ale traduje se, že byl zvolen 

z toho důvodu, že propojuje 3 základní části světa. Jeho 

kořeny značí Peklo, kmen symbolizuje Očistec a jeho 

větve znamenají Nebe. Dalším důvodem, proč byl 

vybrán zrovna jehličnatý strom, byla skutečnost, že je 

věčně zelený, neopadavý, což má symbolizovat věčný 

život. Další informací je, že za zrodem vánočního 

stromečku stojí známý protestant Martin Luther, ale tato 

idea je z velké části vyvracována.

Advent
Advent, to je doba, kdy každý očekává neděli, aby si 

mohl zapálit svíčku na slavnostním věnci. Ale v hlubším 

hledisku se jedná o dobu příprav na příchod Spasitele, 

během níž byl zaveden tvrdý půst. Půst jako takový 

znamenal dle Starého zákona pokání, vyjadřoval smutek 

za zesnulé.

Obdarovávání
Daruj dárek, daruješ tím část sebe… toto byla prvotní 

myšlenka obdarovávání o Vánocích, která se zrodila 

v době středověké. Dárek měl sloužit k upevnění 

mezilidských, především rodinných, vztahů. Nejvzácnější 

byly prezenty, které byly vlastnoručně vyrobeny, ty měly 

pro obdarovaného největší hodnotu. Škoda, že 

z původního ideálu v současnosti moc nezbylo… Zkusme 

se zamyslet, jakou radost by naší matce udělala ručně 

vyrobená originální váza na její oblíbené květiny…

9



[ Speciální téma ] ZDROJ: www.top10list.cz

Čokoládové figurky na stromečku
Tohle je trošku taková perlička, protože se jedná o ryze 

českou záležitost. Malé čokoládové figurky zabalené 

v barevném alobalu jsou výplodem naší české 

nápaditosti.

Zvuk zvonečku
Cililink, cink, cink… každé malé dítě při štědrovečerní 

večeři nečeká na nic jiného než na melodický zvuk 

zvonečku. Opět nás ale zajímá, jak k této tradici vůbec 

došlo. Napadlo by vás, že vše začalo u zlých duchů? 

Zvuk zvonků totiž v době pohanské sloužil k zahánění 

zlých duchů během dlouhých pozdně podzimních

a zimních nocí. V té době bylo skvělé, že zvonky byly 

velmi levné, proto si je mohla dovolit téměř každá 

domácnost. Později se zvuk zvonů začal spojovat 

s trochu jinou situací, byl využíván při oznamování 

důležitých událostí, především těch negativních, jako je 

hrozící nebezpečí při požáru nebo při oznamování úmrtí, 

přičemž tento zvyk se na některých českých vesnicích 

stále drží. Nicméně, zvony začaly oznamovat také oslavy 

nebo narození a postupem času se tato tradice 

přesunula právě až k Vánocům. Můžeme ještě dodat, že 

cinkání zvonečku se ke Štědrému dni dostalo plynule 

z toho důvodu, že vánoční koledníci s sebou dříve nosili 

lehoučké zvonečky, aby lehkými, cinkavými tóny doplnili 

koledy, které zpívali.

Kapr
Vánocům jako postní době dominují ryby. Proč u nás 

kraluje tradiční kapr s bramborovým salátem? Protože 

ho tak prosadila ve své Domácí kuchařce slavná 

buditelka Magdalena Dobromila Rettigová.

10
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Jmelí
Stojíte pod jmelím, musíte se políbit! Jmelí k Vánocům 

také neodmyslitelně patří. Již od pohanských dob je mu 

přisuzována magická moc. Tvrdí se, že pokud je doma 

zavěšeno jmelí, přináší do domova štěstí a lásku

a ochraňuje proti zlým čarodějným silám a duchům. 

Dále se kouzelná moc zvyšuje, pokud jmelí nebylo 

zakoupeno, ale darováno. Také platí, že čím více kuliček 

bude jmelí mít, tím je jeho síla účinnější. A líbání pod 

jmelím se zrodilo z keltských pověr, které tvrdily, že jmelí 

zaručuje plodnost a udržuje pevný vztah zamilovaných 

právě kvůli lepivým kuličkám.

Santa Claus
Však ho dobře znáte! Je to takový bělovousý děda 

v červeném kabátě a čepicí, co pochází ze Severního 

pólu a každé Vánoce zapřáhne své soby a frčí 

obdarovávat dětská neviňátka prostřednictvím komínů. 

Jasně, jasně… jenže, jak tato rozdávačná legenda 

vůbec vznikla? Tvrdí se, že postava Santa Clause byla 

inspirována biskupem Saint Nicholasem alias Svatým 

Mikulášem, který se narodil okolo 3. století našeho 

letopočtu v turecké obci Patara. Tento biskup byl známý 

pro své tajné peněžní dary chudým lidem.

Článek připravil: Martin Růžička

[ Speciální téma ]ZDROJ: www.top10list.cz



[ Co se děje ve škole ]

Dobrá věc se podařila a tady vidíte výsledek: 

V roce 2012 proběhla na naší škole sbírka 

na rekonstrukci rodinného

domu Jana Kubiše, který

společně s Jozefem

Gabčíkem provedl atentát

na Reinharda Heydricha

27. 5. 1942. Protože byla

skoro celá rodina Jana

Kubiše popravena, byl domek v žalostném 

stavu. Ve škole jsme vybrali 1960,- Kč.

12
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Při rekonstrukci byly pod 

schodem na půdu nalezeny 

některé osobní věci Jana 

Kubiše, které tam schoval 

někdo z jeho příbuzných za 

války.
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[ Zajímavosti ]

Připravila jsem si novou rubriku, 
která obsahuje především neznámé 
zajímavosti a fakta. Její další 
předností je stručnost a přehlednost, 
takže ji ocení i ti, kteří nemají rádi 
dlouhé články. Pro tento měsíc jsou 
hlavním tématem nápoje, sami si 
ujasněte...

Smrtelná dávka je přibližně 100 

šálků kávy

Kofein je nejvíce efektivní mezi 

9:30 a 11:30 ráno

Celosvětově se denně vypije 

přibližně 2,25 miliard šálků kávy

Káva

CO VŠE NEVÍTE

o nápojích?



[ Zajímavosti ]

Pivo

V tuto chvíli pije pivo asi 50 000 

000 lidí

Nejsilnější pivo na světě 

obsahuje 67,5% alkoholu

Steven Petrosino drží světový 

rekord ve vypití jednoho litru 

piva, zvládl to za 1,3 vteřiny

Čaj

Čaj potlačuje chuť k jídlu (TIP

na dietu! :D )

Všechny čaje jsou ze stejné 

rostliny- Camellie Sinensis

Mnoho studií potvrzuje, že čaj 

výborně napomáhá proti 

různým druhům rakoviny

Voda

Na vysoký krevní tlak si stačí 

dopřát jednu sklenici vody před 

sprchou

Studie prokázaly, že 8 až 10 

sklenic vody denně pomáhá 

od bolesti kloubů

Cena vody z vodovodu vyjde 

cca  na 70 Kč za kubík, cena za 

stejné množství vody z PET 

lahve z obchodu vyjde na 5000 

Kč (5 až 20 Kč za litr)
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[ Učitelé vypráví ]

Pro článek „svůj život nasadil“:
Petr Bauška

Zpovídáme 

učitele

Pančelko, potřeboval bych od vás nějaké 

školní zážitky do našeho časopisu…

Hm, to se lehce řekne. Za ta léta prožitá ve 

škole mám spoustu zážitků, ale moc si jich 

nepamatuji. Jsem už bohužel stará a mám tu 

nemoc ze skla. Víte kterou, ne? Ale víte, já už 

to mám taky na jazyku. Tu, no přece tu, už 

vím, sklerózu. Trochu lituji, že jsem si některé 

zážitky za ta léta nezapsala, ale teď už to 

nemá cenu, na těch pár let… Inu když jinak 

nedáte, jsou události, které se člověku zaryjí 
hluboko do paměti a já se o ně ráda 

podělím.



[ Učitelé vypráví ]

To mi jeden student na začátku letošního 

školního roku přinesl slevové kupóny do KFC 

a začal mi je nabízet. „Já tam ale 

nechodím,“ bránila jsem se. „To nevadí, tak 

je dejte třeba vnoučatům.“… Na chvíli jsem 

se nad tou větou zamyslela, slyšela jsem 

vnoučatům? To byl pro mě trochu šok, který 

jsem musela hned převyprávět svým 

kolegům. Já že bych už měla být babičkou 

a mít vnoučata? „To víš, už nejsi nejmladší,“ 

pošklebovali se kolegové. Tak jsem tedy 

s díky odmítla a byla chudší o kupony, ale 

přitom bohatší o imaginární vnoučata. Je to 

možná divné, ale tohle pro mě zážitek určitě 

byl.

Když jsem byla ještě mladá a měla v rukou 

čerstvý diplom, vypadala jsem jako starší 

spolužačka svých studentů. Při jedné hodině 

matematiky mi přistála při psaní na tabuli, 

tak půl metru od hlavy, mandarinka. Pěkně 

se rozplácla a lehce se sunula klouzavým 

pohybem dolů k zemi. S hrůzou v očích

i s nevyřčenou otázkou „Proč?,“

jsem se otočila ke třídě. Hrobové, 

několikasekundové ticho přerušilo

zvonění na přestávku. Šťastný to

okamžik pro obě strany. Od té

doby se snažím neobracet ke

studentům zády, kdo ví, co by

mohlo přiletět příště.
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[ Učitelé vypráví ]

Anebo když jsem šla suplovat do třídy, kde 

jsem vůbec nikoho neznala. Hned na 

začátku hodiny jsem rozdala papíry se 

zadáním písemky, které mi dal pro studenty 

kolega. Ty se mi pak na konci vrátily 

s podpisy typu Sandokan, Micky Mouse, 

Ferda Mravenec, Včelka Mája nebo 

Batman. Od té doby chodím po třídě

a sleduji nejen to, zda se studenti podepsali, 

ale i jak.  No, dnes bych mnohé anonymy 

poznala i podle písma, takže to rozhodně 

nezkoušejte. 

Jednou jsem měla problémy se třídou, kde 

se studenti při písemné práci bavili a radili si. 

Tak jsem v další písemce dala každému 

zcela jiné zadání. Chvíli si mezi sebou šeptali: 

„Kdo má A15? Kdo má B3? Já mám A7, co 

máš ty?“ Škoda, že neumím popsat jejich 

zděšené obličeje. Ten pocit mého vítězství 

byl ale vážně nezapomenutelný, skoro bych 

řekla, že lepší už nikdy nebyl. Pak už jsem 

měla klid, studenti byli při písemce vzorní, 

věděli, že 25 různých zadání písemné práce 

pro mě není problém. A to platí dodnes.

Nebo když jsem šla suplovat do třídy, kde 

jsem nikoho neznala, a studenti si mysleli, že 

využijí své anonymity k lelkování. Naučila 

jsem se je dopředu nazpaměť podle fotek

a dala jim při hodině matematiky pěkně 

zabrat. Nicnedělání se nekonalo. Ty jejich 

překvapené tváře, když jsem vyslovila jejich 

jméno…



[ Učitelé vypráví ]

No já vím, tohle pořád nic není, vy byste 

chtěli nějaký silný zážitek, na který člověk jen 

tak nezapomene. Tak jeden bych měla, 

dokonce se opakuje jednou za čtyři roky. Je 

to den, nebo spíš půl hodina, kdy předáváte 

studentům své třídy maturitní vysvědčení. Ti 

malí, mladí kluci a holky jsou najednou velcí 

a krásní. Stojí před vámi a jsou pyšní, že to 

dokázali. Jsou nedočkaví a natěšení, až 

uvidí na papíře napsané své čtyřleté úsilí

a budou moct vyjít ze školy jako dospělí. 

Některé, ty šikovné, si trochu přivlastníte, 

máte radost z jejich úspěchů, máte pocit, že 

jste v nich vzbudili ty dobré vlastnosti, které 

v nich někde v skrytu dřímaly. Myslíte si, že 

jste trochu přispěli k tomu, aby měli šanci jít 

ve vzdělání dál, měli dobře placenou práci, 

prostě slušný život. Jste rádi, že vaše snaha 

nebyla marná. Trochu se vám chce brečet, 

protože je vidíte naposled, ale nemůžete si 

to dovolit, a tak se tváříte, že vlastně o nic 

nejde. Tak doufám, i když se stáří kvapem 

blíží, že pár takových silných zážitků mít ještě 

budu.

Na závěr: Po víc jak dvaceti letech praxe 

mi jeden student přidává do písemek nebo 

domácích úkolů básničky. No řekněte, není 
to báječné?

paní učitelka Mgr. Otradovcová
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[ Poezie ]

Autor: Samuel Waage

Systém

Naštěstí tu nejsou všichni ovce

Jsou tu lidé, kteří mají vlastní názor

Nenechají si nic do hlavy natlouct

Jsou tu lidé, kteří ještě před dopadem

sbírají ovoce

Neřídí se falešnými pravidly

Řídí se vlastním rozumem

Nenechají si ukrást sebe samého

Nikdo by neměl nikomu říkat,

co a jak má dělat, jaký má být

To prostě nejde a nikdy nepůjde,

sahat někomu na charakter

To je, jak do něj dělat víc a víc děr

Teprve na střední, to bylo k povšimnutí,

na základce být ovce a už nikdy víc

Jít s davem a být falešný, či vykročit z davu 

a být špatný

Obě možnosti zní děsivě

Tu odpověď znáš ty a nikdo ji neodpoví za 

tebe
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Powder - Alpine Simulator

Hodně odlehčená, přesto 

ale pořád zábavná, verze 

Yetiho (viz výše).

Skiing Yeti Mountain

Suprová hra na dlouhé 

zimní večery, ve které se 

jakožto nováček na svahu 

vydáváte hledat bájného 

Yetiho. Dokážete to?

Čísla a symboly

Všestranný pomocník

s čísly a symboly všeho 

druhu. Zajímavá aplikace 

nejen do školy…

Chrooma Live Wallpaper

Dejte svému telefonu styl

s touto apkou!

[ Aplikace ]

Aplikace pro 

váš telefon 

mobilní

Zvyšte svému telefonu IQ!

ZDROJ:

www.applikace.cz
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Článek připravil: Martin Růžička



Jak šel čas(opis)

[ Jak šel čas(opis) ]

Celkem již byla vydána tři 

čísla tohoto školního 

časopisu.

1.

K tomuto číslu jste už měli 

možnost prohlédnout si celkem 

šestnáct rubrik.

2.

Náš tým pracuje na plné 
obrátky. Celkem se do 

tvorby časopisu zapojilo už 

deset redaktorů.

3.

Č
lá

n
e

k
 p

ři
p

ra
v
il:
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a

rt
in

 R
ů

ži
č

k
a
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Konec roku se 

přiblížil. Pro některé 

však bohužel jen 

toho kalendářního.

My vám přinášíme 

přehled toho, co se 

nám v naší redakci 

do konce roku 2015 

podařilo…



Všem našim redaktorům, Vám -

čtenářům i učitelskému sboru 

bych chtěl jménem našeho 

časopisu popřát klidné prožití 

vánočních svátků a úspěšný start 

do nového roku 2016.
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