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Den jazyků na 1. ZŠ Rakovník
Dne 25. 9. 2013 se na naší škole konal u
příležitosti Evropského dne jazyků celodenní projekt.
Každý z učitelů připravil dvouhodinovou
zastávku, přičemž všechny měly společnou
jednu věc - cizí jazyky. Každý žák si mohl
vybírat z mnoha stanovišť. Já jsem si jako
první zastávku zvolila zpívání s paní učitelkou Borskou (zaměřili jsme se na anglické
písničky přeložené do češtiny). E. Nováková, 9. A;
Pokračování na straně 4.

CO ČECH, TO HOUBAŘ
Houba: dalo by se říci že houby jsou takové malé děti které si hrají na schovávanou; jednou jsou tady, jednou zase
jinde. Mají malé nebo velké klobouky,
aby jim nenapršelo do nohy. Nemají tělo
mají jen klobouk a nohu, na které celý
život stojí. Stojí od rána do večera.
A trochu jinak, odborněji…
Houby (latinsky Fungi) představují samostatnou říši živých organismů, jejíž
zástupce lze nalézt po celé Zemi. Řada
druhů je využívána v průmyslu i v potravinářství (kdo by neznal houbovou omáčku nebo maso na žampionech).
Na světe se vyskytuje více než půl druhého milionu druhů hub, z toho deset
tisíc i v Česku.
Představa pěkného hříbku choulícího se
v mechu snad nenechá v klidu žádného
Čecha stejně jako každý Čech alespoň
jednou za život zkusí vyrazit do lesa na
houby. (fotografie: K. Folber)
K tématu houbaření čtěte na straně 3

Můj nejlepší zážitek z prázdnin
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Můj nejlepší zážitek z letošních prázdnin? To byl
jednoznačně závod s mým psem. V mé kategorii nás bylo
celkem 14. Já jsem dostala startovní číslo jedna, takže
na mě nervozita padla hned. Poslušnost trvala nejspíš celou
věčnost, tedy alespoň mi to tak přišlo. Při konečném
hodnocení první poloviny naší práce se mi hodně ulevilo,
když paní rozhodčí ohlásila, že máme 49 bodů z 50
možných. V druhé části jsme už získali 50 bodů a tím
pádem celý závod vyhráli. (A. Šmídová, 9. A; fotografie: archiv A. Šmídové)
Více článků k tématu letních prázdnin najdete na straně 2.
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VZPOMÍNÁME NA PRÁZDNINY
První týden prázdnin jsem strávil u vodní nádrže Nové Mlýny. Byla to zajímavá
dovolená, bydleli jsme v nově zrekonstruovaném hotelu těsně u břehu jedné ze
sekcí novomlýnské nádrže.
Byl jsem doslova uchvácen rozlehlostí těchto nádrží. Podnikali jsme různé výlety do zdejšího okolí jako například do Lednicko valtického areálu. A nebo okružní jízdu kolem novomlýnských nádrží. (Jan Gregor, 9. A; fotografie: archiv J.
Sýkory)
Největší zážitek z prázdnin je pobyt u moře. Počasí bylo nádherné a moře bylo teplé. Bydleli jsme v pěkné vile,
absolvovali jsme i několik výletů. Každý den jsme šli na pláž a večer na prohlídku zdejších památek. Nejprve
jsme navštívili zdejší kostel a pak jsme prošli zbytek města. Ale nejvíc se mi líbil výlet lodí do národního parku
Kornaty. (Václav Havlík, 9. A)
Největší prázdninový zážitek byl zájezd do Švédska na turnaj s Tatranem Rakovník. Turnaj
se jmenoval Gothia Cup. Sjížděly se na něj fotbalové týmy z celého světa. O tom, kdo do
Švédska poletí, se rozhodlo na turnaji ve Mšeci, který jsme vyhráli.
Ve Švédsku jsme nejdříve hráli zápasy v základní skupině. Ze začátku se nám nedařilo, ale
poslední dva zápasy jsme vyhráli. To znamenalo, že jsme měli šanci na postup do B skupiny.
V B skupině jsme váleli! Vyhráli jsme na penalty proti USA 6-5, dále jsme roznesli švédský
tým, kterému jsme nasypali tři góly! Další zápas byl také se švédským týmem. Hráli jsme 2:2 a došlo opět na
penalty. Trenér se nás ptal, kdo si věří, tak jsem se nebál a šel jsem jí kopnout jako poslední. Penaltu na 5-4
jsem proměnil krásnou střelou do pravého rohu branky.
Všechno jednou končí. Další zápas jsme hráli proti dalšímu švédskému týmu, jehož kvalita byla nad naše síly a
prohráli jsme 0-3. Mám však nádherné zážitky! (Petr Ivanov, 9. B)
Můj největší zážitek z prázdnin byl z Francie. Poblíž Nice jsme byly ve městě kde projížděly jezdci Tour de
France. Stál jsem hned u silnice. (Marek Kubička, 9. A)
Týden prázdnin jsem pobyl v Košicích jako každý rok, kam jezdím za svojí druhou půlkou rodiny. Nějaký zvláštní
zážitek jsem nezažil mimo dědova slovníku, který používá vždy, když se mu něco nevede. Nejvíce mě nepotěšila
ani tak příprava na bratrovu blížící se se svatbu, která mi už lezla krkem, ale spíš získaná akreditace na konající
se týden módy v Praze, kam se chystám už půl roku jako redaktor po boku módního fotografa. Při této příležitosti určitě získám další zkušeností a inspirace z módních přehlídek. (Lukáš Kundrat, 9. A)
O letošní prázdninách, v půlce července, jsem byla v Itálii. Bylo to celkem narychlo a taky jenom na víkend.
Všichni jsme měli sraz v Praze na Florenci v 8 hodin večer. Jeli jsme autobusem v 11 hodin. Cesta tam byla
opravdu dlouhá a mě osobně se zdála nekonečná… Hned na začátku cesty jsme si pustili typický film Účastníci
zájezdu a začaly se těšit, až budeme na místě. Kolem desáté hodiny už skoro všichni spali, jenom já a můj kamarád jsme nemohli zabrat. Sledovali jsme cestu, protože jsme seděli přímo za řidičem a měli tak dobrý výhled.
Ani nevím, kdy jsem usnula, ale probudila jsem se až ve chvíli, když všem začaly zvonit telefony, kvůli SMS typu
„Vítejte v Rakousku“. (L. Pavlíková, 9. A)
Začátkem prázdnin jsem byla ve Dvoře Králové u tety a u strejdy. Strejda nás vzal na
střelnici, a tak jsem si mohla vyzkoušet střílení z pistole na terč. Moc mi to nešlo… Ale
můj táta se trefoval skoro pořád doprostřed. Vůbec nechápu, jak to dělal.
Potom jsme jeli do kempu Vochtánka. Tam jsme byli pod stanem čtyři dny. Byli jsme se
podívat na hradě Potštejn a cestou jsme zmokli. Také jsme viděli super představení, kde
vystupovali indiáni na koních. Večer byla ohnivá šou a zakončení celého programu. Bylo to
super :) (J. Pokorná, 9. A, fotografie: archiv J. Pokorné)
Více zpráviček k tématu letních prázdnin najdete také na webu Jedničky.
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HOUBA JE JAKO KLOBOUK
NA VÁLCI.
JSOU TO SLIZKÉ MALÉ JEDOVATÉ, ALE I JEDLÉ
OBLŮDKY. MAREK

NĚKDY JSOU MALÉ, NĚKDY VELKÉ,
NĚKDY JSOU ČERVIVÉ, ALE PŘESTO
VELICE DOBRÉ. HUB JE SPOUSTA
DRUHŮ.VŠECHNY LZE JÍST, NĚKTERÉ
POUZE JEDNOU. MATĚJ

Mezi žáky jsme provedli malou
anketu na téma Houby a nejzajímavější postřehy zveřejňujeme
Sbíráš houby?
Matěj (14): Ano, velmi rád.
Aleš (14): Ano. Protože jsem rád na
čerstvém vzduchu, ale většinou nenajdu žádnou a nebo málo.
Jíš bramboračku s houbami nebo bez
hub?
Matěj (14): Samozřejmě, bramboračka
bez hub není bramboračka.
Máš rád řízky z pýchavky?
Matěj (14): Samozřejmě, takový vynikající pokrm nemá člověk každý den.
Jaké houby jsou podle Vás nejvíce
jedovaté?
Jana (14): Závojenka Jedovatá, Vocho-

JE TO TLUSTÁ NOHA
KTERÁ MÁ STŘECHU,
MŮŽE MÍT I OČI. JE
TO SLIZKÉ, TROCHU
MĚKKÉ A MÁ TO HROZNOU CHUŤ. NĚKTERÉ
VYPADAJÍ DOST PRAmůrka :))
PODIVNĚ. TŘEBA JAKO
Jaké houby máš ráda nejvíce?
V. Havlík (14): Nejraději mám Kotrč MOZEK HLOUPÉHO ČLOKadeřavý.
VĚKA – DĚRAVÉ A ČERJana (14): Houby nejím.
VIVÉ. JANA
Honza(15): Mám rád velice ,,bramboračku“ a vepřové s knedlíky NĚKDY JE ORANŽOVÁ A
a houbovou omáčkou.
VIDÍME JI NA DÁLKU,
(Matěj 14): To je těžké rozhodování. NEJČASTĚJI VŠAK VIAle když se tak zamyslím, tak mám DÍME
JEN
KOUSEK
nejraději řízky z bedel.
KLOBOUKU
ZAMASKOJak dlouho sbíráte houby?
VANÉHO
V
LISTÍ.
Jana (14let): Už strašně dlouho jsem HOUBY VYPADAJÍ JAKO
nebyla na houbách.
MALÉ
DOMEČKY
PRO
Jaké je pro tebe nejlepší počasí, SKŘÍTKY,
NEJRADĚJI
když jdeš na houby?
JSEM, NAJDU-LI CEHonza(15): Rád chodím, když ráno sví- LOU KOLONII CHALOUtá.
PEK, NĚŽ KDYŽ ZAPtali se: Matěj M., Aleš Z., Jan G., Ja- HLÍDNU
JEDNU
SAna P., Václav H., Marek K.
MOTNOU. . ALEŠ

Foto: K. Folber

O ČEŠTINĚ
Český jazyk je krásná řeč. A těžká. Určitě každý jazyk má svoje úskalí, ale zřejmě jen málokterý má tak malebné obraty
jako právě naše mateřština.
Myslíte si, že ovládáte češtinu dobře? Přečtěte si následující spojení a zkuste odhadnout jejich význam. Správné řešení se
dozvíte v příštím čísle.

CO BY DUP
JE TO V ČUDU

KOLIK TŘEŠNÍ, TOLIK VIŠNÍ
BYL TO TAKOVÝ PEL MEL

Chcete-li si svoje znalosti oprášit a ještě se při tom pobavit, doporučujeme film Jáchyme, hoď ho do stroje. Jedna z nejlepších českých bláznivých komedií režiséra Oldřicha Lipského a současně zřejmě nejznámější role Luďka Soboty jako
Františka Koudelky, který se rozhodl řídit svůj vlastní život kondiciogramem - počítačem sestaveným přehledem šťastných
a smolných dní. (red)
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EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ NA NAŠÍ ŠKOLE
Věděli jste, že:
 na území Evropy se vyskytuje více než 200 domorodých jazyků,
 nejrozšířenějším jazykem v Evropě je ruština,
 nejpopulárnějším jazykem současnosti (studuje ho nejvíc lidí) je angličtina.

Proplétání mezi jazyky

Evropský den jazyků se
slaví každoročně 26. září,
na základě prohlášení Rady
Evropy z 6. prosince 2001
vydaného ke konci Evropského roku jazyků, který
Rada Evropy uspořádala
společně
s
Evropskou
unií. Cílem svátku je propagovat jazykovou rozmanitost a studium jazyků v ze
mích
Evropy. (zdroj:
cs.wikipedia.org)

Nejprve jsem byl u paní učitelky Marvanové, kde se probírala matematika a logika
ve formě her. Vybral jsem si dobře, šel bych tam znova, nejvíce mě bavily hlavolamy ve tvaru 2 “C“ a 1 “O“, chvíli mi to trvalo, než jsem je složil, ale šlo to. Poté
jsem se vydal na druhé stanoviště, kterým byla angličtina. Probírali jsme knížku
„Harry Potter“. Dostali jsme anglickou, ale i českou verzi. Úkolem bylo napsat o
různých postavách a vypsat další zajímavosti. Nakonec jsem se problémem
„prokousal“ na konec a stihl jsem si s ostatními zahrát na Harryho Pottera. Celkově se mi den líbil a odnesl jsem si pěkné vzpomínky. (M. Kubička, 9. A; fotografie: školní archiv)

PRAVOPISNÉ ZATMĚNÍ
V dnešní době vládnou počítače a moderní technologie. Při
psaní na počítači si však řada
lidí neuvědomuje, že existují
určitá pravidla. Pojďme se
podívat na jeden z nejčastějších nešvarů.
Lidé nedodržují umístění mezer a čárek, teček, dvojteček
apod. Ještě větší problém je
samozřejmě s gramatikou.
Osobně mě šokovalo, když
jsem ve slohu žáka deváté
třídy uviděl slovo ,,Výbjer‘‘.
Vraťme se ale zpátky
k tématu!
Jak už jsem říkal, lidé neví,
zda-li mají za čárkou
(případně tečkou, vykřičníkem, otazníkem) udělat mezeru či nikoliv. Zde jsou nejčastější chyby:

ale nedal si na ně marmeládu .
Standa si dělal palačinky,ale
nedal si na ně marmeládu.
Standa si dělal palačinki ,
ale nedal si na ně marmeládu.
Správné řešení:
Standa si dělal palačinky,
ale nedal si na ně marmeládu. (STANDO PROČ, VŽDYŤ
S MARMELÁDOU
JSOU
MNOHEM LEPŠÍ - pozn.
redakce)
Úplně bez komentáře nechám
třetí chybnou variantu souvětí. No, přeci jen malý komentář si neodpustím. Snad není
problém požádat strýčka Googla o pomoc, ne? Nevěřím, že
by nevěděl, jestli se na konci
slova palačinky píše i nebo y.

Standa si dělal palačinky , Marek Steinbach, 9.B

Z akcí školní družiny - pohádka Princezna na hrášku
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KVÍZ PRO ŽÁKY 1.STUPNĚ b) léčivá rostlina (druh heřmánku)
pro žákyně samozřejmé též c) značka pro oblečení
Do kina si vezmu
montérky s kravatou
svatební šaty, šálu a tenisky
džíny s tričkem

7. V čem chodíme spát ?
a) jak kdo, většinou muži v saku a 10 bodů
ženy v šatech
8 - 7 bodů
b) v pyžamu
6 - 5 bodů
c) v plavkách
4 - 0 bodů

2. Pyžamo patří ?
a) na ven (jenom na tenis, na fot- 8. Na ples (ne maškarní) si vezmu
a) šaty
bal ne)
b) kostým gorily
b) na spaní
c) Nevím, ještě se rozhodnu.
c) do školy
3. Když je zima, obléknu si
a) kraťasy s tílkem
b) bundu a teplé kalhoty
c) plavky (pouze dvoudílné)

9. Když chce maminka koupit nové
oblečení, půjde
a) do železářství
b) do popelnice
c) do obchodu s oblečením

4. Kulich nosíme
a) v létě
b) na jaře
c) v zimě

10. Buřinka patří
a) na hlavu
b) není součást oblečení, je to
druh nakládaných okurek
c)
na ruce (jde o zvláštní pletené
5. Ponožky nosíme
rukavice)
a) na rukou (nesmí být ale prstové)
b) na nohou
Autoři kvízu:
c) na hlavě
A. M. Danzová, T. Ebertová, F. Podhorský, S. Poláková, A. Svobodová,
6. Co je to značka NIKE?
K. Šmídová
a) jméno fotbalového týmu

JAZYKOVÝ KOUTEK
Znáte pořekadlo Kolik jazyků umíš,
tolikrát jsi člověkem? Češi na tom
nejsou s jazyky tak špatně; umíme
česky, rozumíme slovensky, ti dříve
narození slušně ovládají ruštinu,
někteří mluví německy, vždyť Německo máme takříkajíc za rohem.
Ale ty důležité jazyky nám zatím
moc nejdou, někteří s nimi vysloveně bojují: s angličtinou, španělštinou, v posledních letech vyloženě
„frčí“ francoužština.
Připravili jsme jazykový koutek, ve
kterém se dozvíte, že je španělsky
tužka a tablero tabule.

ŠPANĚLSKY
Škola - Escuela
Penál - Caja de lápices

Sešit - Libro
Lavice - Banco
Učitel - Profesor
Školní taška - Bolsa de la escuela
Tužka – Lápiz
Tabule - Tablero
Křída - Tiza
Pravítko - Gobernante

FRANCOUZSKY
Škola - école
Penál -plumier
Sešit -livre
Lavice-banc
Učitel-enseignant
Školní taška-sac d'école
Tužka -crayon
Tabule-conseil
Křída-craie
Pravítko-règle

10 bodů – Perfektní výsledek!
Opravdu se vyznáš v oblečení! Víš,že
kalhoty patří na nohy a kulich na
hlavu. Výborně!
9-8 bodů – Super, ale jsou tu maličkosti k vylepšení. Měl by jsi to dohnat, aby sis v budoucnu nezadělal
na nějaký trapas.
7-5 bodů - Je vidět, že víš, že ponožky patří na nohy a ne na hlavu.
Ale chtělo by to hodně vylepšit, aby
to nedopadlo tak, že bys šel do divadla v pyžamu.
4-0 bodů – Katastrofa! Je toho dost
co dohánět! Asi neznáš všechny
trendy! Bylo by hodně trapné vyjít
v montérkách do školy. nemyslíš?
Radši se zeptej kamarádů, co všechno se teď nosí, protože tvé znalosti
jsou opravdu špatné.
Správné odpovědi: 1c, 2b, 3b, 4c, 5b, 6c,
7b, 8a, 9c, 10a

1.
a)
b)
c)

Za každou správnou odpověď si započítejte jeden bod a přečtěte si
vyhodnocení níže.

IRSKY
Škola - scoil
Penál - bosca peann luaidhe
Sešit - leabhar
Lavice - forma
Učitel - múinteoir
Školní - taškamála scoile
Tužka - peann luaidhe
Tabule - bord
Křida -cailc
Pravítko - rialóir

École je to francouzsky,
escuela španělsky, žádnej
neví, co je to scoil
ANGLICKY
Škola-school
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Penál-pencil cake
Sešit-notebook
Lavice-desk
Učitel-teacher
Školni tažka-school bag
Tužka-pencil
Tabule-table
Křída-chalk
Pravítko-ruler

PORTUGALSKY
Škola-Escola
Penál-Lápis
Sešit-Livro
Lavice-Banco
Učitel-Professor
Školní taška-Saco de escola
Tužka-Lápis
Tabule-Conselho
Křída-Giz

Pravítko-Governante

LATINSKY
Škola-Schola
Penál-Pincello
Sešit-Liber
Lavice-Banco
Učitel-Magister
Školní taška-Sacculi scolarum
Tužka-Pincello
Tabule-Tabula
Křída-Creta
Pravítko-Dux

Tužka-matita
Tabule-pensione
Křída-gesso
Pravítko-righello

SLOVENSKY

ITALSKY

Škola-škola
Penál- Peračník
Sešit-zošit
Lavice-lavice
Školní taška-školská taška
Tužka-ceruzka
Tabule-tabule
Křída-krieda
Pravítko-právítko

Škola-scuola
Penál-portapenne
Sešit-libro
Lavice-panca
Školní taška-sacchetto di scuola

(Připravili T. Ebertová, M. Holečková, N. Hofmanová, S. Poláková, E.
Čislinská, N. Šenberková, D. Tancoš, D. Pecháč)

ČESKÁ JMÉNA - HEZKÁ JMÉNA
Křestní jméno je jedno z prvních slov, které v životě zaslechneme. Většinou v jeho zdrobnělé podobě, protože
pro všechny ty babičky, tetičky, dědečky a další příbuzenstvo nejsme Jan, ale častěji spíš Jeník, Jeníček,
Honzíček a kdo ví, jaké tvary jsou naší blízcí schopni vymyslet.
Česká křestní jména jsou velice pěkná; pravda, někdy je rodiče „dorazí“ tím, že je špatně zkombinují s určitým
příjmením a vznikají pak více či méně humorné varianty typu Tomáš Marný, Běla Černá apod. Mnohem horší
jsou však případy, kdy rodičům české křestní jméno nestačí a pro inspiraci sahají do právě vysílaných televizních seriálů z latinské Ameriky nebo se řídí tím, kdo je zrovna největší hvězdou světového fotbalu, filmu či
show-businessu. Pak se nelze divit, že můžeme na ulici potkat Jeana Clauda Hovorku nebo Romária Zelenku.
Věděli jste, že jména mají svůj původ a význam? Přinášíme několik příkladů.
Marek je křestní jméno pocházející z latiny. Jméno Marek se vyskytuje také ve slovenštině a v polštině. Je
spojeno s římským jménem Marcus. Přenesený význam jména Marek je „bojovník” či „válečník”.
Václav je staré jméno slovanského původu a znamená Více slavný, slavnější (pračesky Veceslav). Stejný význam
má i jméno Boleslav. Podle českého občanského kalendáře se jeho svátek slaví 28. září, stejně jako jeho ženská
obdoba, Václava.
Aleš je jméno řeckého původu. Je to mužské jméno. Vzniklo jako staročeská domácká podoba ruského jména
Alexej, které pochází z řeckého slova alexein, to znamená bránit a někdy se přeneseně vykládá jako „štít, záštita, pomoc“. Používá se i jako příjmení. Svátek slaví 13. dubna. V České republice je 32134 Alešů.
Matěj je mužské křestní jméno pocházejí z hebrejštiny (Matitja), v překladu znamená „Hospodinův dar“, také
může být překládán jako Theodor nebo Božidar. Podle církevního kalendáře má toto jméno svátek 14. května a
podle českého kalendáře 24. února.
Jan je druhé nejčetnější české křestní jméno a také druhé nejčastější české mužské jméno novorozenců. Pochází z hebrejského Jochanan, což znamená „Hospodin je milostivý“. V češtině se často setkáváme s jeho domácí podobou Honza, která je odvozená z německé zdrobněliny Hans (od Johannes) a vzácně je uznávána i v
matričních zápisech. (Připravili A. Zwettler, M. Mikeš, V. Havlík, M. Kubička, J. Gregor)
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NEUTRALITA U POČÍTAČOVÝCH HER
Před nějakým časem televize Nova v případu mladíka, který spáchal sebevraždu kvůli počítačové
hře, uvedla, že hry zabíjejí. I když už k této kauze
byla zveřejněna řada názorů, nedá mi, abych se k tématu nevrátil.
Počítačové hry nám přinášejí i několik kladných věcí. Patří sem například to, že nám poskytují
pomoc při výuce cizích jazyků. Člověk, když hraje počítačovou hru
vytvořenou v cizím jazyce a opatřenou například cizojazyčnými titulky nebo ozvučením, se vlastně při hraní her učí. Komu by se dnes
chtělo učit slovíčka z angličtiny po staru? Složité opakování slovíček
a efekt?
Přiznejme si však, že negativní dopady hraní her přeci jen převládají… Počítačové hry nám umožňují unikat z reálného světa. Člověk tím
pádem žije ve virtuálním světě. A jsme opět ve zmíněné reportáži.
Mladík ukradl svému otci auto, „valil si to“ po dálnici nepovolenou
rychlostí, jako by hrál nějakou hru, a skončil mrtev. Další věcí je, že
si můžeme v reálném světě věci představovat trochu jinak. Příklad –
existuje známá hra ,,Minecraft‘‘, kde je celý svět složen jen a pouze
z kostiček, člověk si ,,převádí‘‘ v mysli věci z reálného světa do kostiček. Není snad lepší zalévat skutečnou květinu, která má poupata a
krásně voní, než květinu z kostiček, která se navíc ani květině nepodobá? (M. Steinbach, 9. B, zdroj obrázku: http://www.tyden.cz/
r ubr iky /r el ax / za ba v a /hr y - pr o - z ab i j aky - s e nior y - i -ob e zn irozmazlence_264372.html)

ČESKO 2023
Budoucnost lidi zajímá a snad každý se někdy zamýšlel, co bude, až se bude
psát letopočet 2020, 2030 nebo i pozdější. Někdy jsou vize spíše úsměvné a
často jsou utvářeny pod vlivem politické či společenské situace. Tak tomu
bylo například po roce 1948, kdy byla odtajněna budoucnost českých Vánoc
bez tradičního Ježíška, který měl zestárnout, zešedivět a stát se dědou
Mrázem…
PŘEČTĚTE SI, JAKÉ BUDE PODLE NAŠICH ŽÁKŮ JÍDLO ZA DESET LET
NEBO JAKOU BUDOUCNOST MÁME JAKO STÁT.

Natálie Hofmanová, 6. ročník
Jídlo: hmyzí, třeba místo špaget housenky nebo červi. A stroje, do kterých
se nasype prášek a jídlo je hotovo.

Renata Chudíková, 6. ročník
Vlasy: holky si to s chlapci vymění - děvčata budou mít holou hlavu a chlapci
si budou nechávat dlouhé vlasy, aby jim to víc slušelo…

Sabina Poláková, 6. ročník
V domácnosti osamělé matky s dětmi. Tatínkové celý den v práci, aby dostali
peníze na jídlo na pití, pro děti by obětovali život, snaží se jen, aby nebyli

O projektu Česko 2023
4. listopadu 2013 odstartoval nový projekt
Českého rozhlasu. Zapojili se do něj všechny
stanice od Radiožurnálu přes Rádio Junior
až po Český rozhlas Ostrava.
Česko 2023 posluchačům nabídl zajímavé
pořady ve vysílání, natočená videa s patrony
jednotlivých témat, webovou aplikaci i vyhodnocení výsledků.
Posluchači prostřednictvím webové aplikace
odhadovali, jak se změní svět za 10 let. Souběžně s tím bylo ve vysílání Českého rozhlasu odvysíláno přes 400 pořadů a rubrik, které se týkaly budoucnosti. Základní okruh měl
deset témat a deset patronů z řad známých
osobností. Na konci hlavní části projektu
byly všechny odhady sumarizovány a polovina
výsledků zveřejněna. Druhá polovina byla 4.
prosince 2013 zapečetěna a uschována pro
rok 2023.
Témata a patroni
Pivo - Martin Dejdar
Životní styl - Jiří Bartoška
Média - ViralBrothers
Peníze - Markéta Šichtařová
Prezident - Martha Issová
Technologie - Miloš Čermák
Doprava - Karel Abraham
Sport - Zuzana Hejnová
Kultura - Vladimir 518
Mimozemšťané - Václav Pravda
Přes 7700 účastníků projektu Česko 2023
vymodelovalo svět, jaký nás čeká v roce
2023. Podle tohoto modelu bude prezidentem Jiří Dienstbier a euro stále nebude
měnou České republiky. V restauracích bude
v roce 2023 striktně zakázáno kouření a
lahvové pivo zdraží z 10,50 na víc než 15 Kč.
Češ tí
hokejisté
mezitím
přivezou
z mistrovství světa 2x zlatou medaili. Absolutním Českým slavíkem se do roku 2023
stane nejčastěji Lucie Bílá a Český rozhlas
si udrží svých 2,5 milionů posluchačů týdně.
Auta budou stále jezdit na benzín a naftu
a mimozemšťané oficiálně nepřiletí.
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%
8Cesko_2023 a http://www.rozhlas.cz/
cesko2023/radiozurnal.
Nad podobou našeho státu se v nejrůznějších oblastech zamýšleli také naši žáci; přehled témat je mnohem širší, ovšem není nouze o zajímavé pohledy na blízkou budoucnost. Část příspěvků najdete v tomto čísle
Jedničky, na webu školního časopisu jsme
otevřeli samostatnou rubriku.
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ČESKO 2023

Adventní dílny

Předadventní středa 27. listopadu spočívala
v tom, že se všichni žáci rozdělili do skupin,
v nichž pak vznikaly nejrůznější výrobky.
Natálie Jankovcová, 6. ročník
Někde se kreslilo a někde se zase vyšívalo a
Já osobně si myslím, že už to Česká republika, protože už teď jsme zadlu- lepilo, zpracovávaly se nejrůznější materiáženy, kam se podíváme a aby s tím vláda něco udělala, tak to dělá ještě horší.
ly: papír, dřevo, vlna, plast, keramická hlína
Prostě si nás a náš majetek ostatní státy rozeberou a Česko už nebude celé!
i další.
Já osobně nejsem žádný umělec; mám
Nikola Šenberková, 6. ročník
strašně křečovité ruce a málo nervů. Ale
Budou vyrobeny roboti, kteří nám budou sloužit: budou za nás chodit do ško- s výrobkem jsem se popral a nějak to dopaly, vařit nám snídaně, obědy, večeře, budou nám uklízet byty a dělat domácí
dlo.
úkoly, dokonce i hlídat děti.
Po celý den byla legrace a panovala dobrá
nálada. Nevím jak to šlo ostatním v jiných
Jan Gregor, 9. ročník
skupinách, ale jsem přesvědčen, že mnohem
Prezidentem bude člověk, který bude mladší, s politickým podtextem,
lépe než mně.
v médiích známý, ale neznámý. Pravděpodobně se zkušenostmi z této oblasti
(P. Ivanov, 9. B; foto: školní archiv)
politiky. Bude to řečník se smyslem pro humor, ačkoliv doba nebude humorná.
Měl by mít pokrokové názory ubírající se spíše k vlastenectví a nikoliv na poli
EU. (Pokud ještě EU bude). Musí to být vlastenec (Čech). Znalý českého národa a občanů v něm. Znalý občanů jako lidí nikoliv jako věcí. Musí to být
ekonom jelikož doba bude hlavně o tom: ,,Kdo na to má a kdo ne“.
bez domova, snaží se a snaží. Bojí se, aby nebyli vyhozeni z práce…

Filip Jizba, 9. ročník
Rok 2023 si může každý představovat jinak, ale já přemýšlím, jaké bude asi
zdravotnictví. Už teď platíme spoustu peněz. A jaké to bude asi za deset
let?! Budeme se snažit léčit sami, nebo budeme umírat na obyčejnou angínu
či rýmu? Nebo si řekneme, že není nutné brát různé léky za spoustu peněz
kvůli tomu, že nám lékař diagnostikoval rýmu?

Marek Kubička, 9. ročník
Myslím si, že v roce 2023 budou vynalezeny motory na vodík, tím pádem by
auta jezdila na vodík a elektřinu. Tyto zdroje jsou ekologické a levnější. Ale
na druhou stranu si myslím, že to nebude možné kvůli Arábii, která těží ropu
nejvíce a zaplatí, aby se dál těžila ropa a výroba vodíkových aut byla zastavena.

Adéla Šmídová, 9. ročník
V roce 2023 naši republiku obsadí mimozemšťané, kteří nebudou na první
pohled od normálního člověka rozeznatelní. Možná za několik let se objeví
nějaký malý rozdíl a mimozemšťané budou nuceni na svém oděvu nosit nějaký
„mimozemšťanský znak“, aby byli na první pohled od člověka rozeznatelní.
Nakonec ale na zemi zůstanou jen mimozemšťané, protože dojdou zásoby
jídla a vody, bez čehož lidé žít nedokážou.
Aleš Zwettler, 9. ročník
Myslím si, že za 10 let přestanou v České republice existovat peníze, jak je
známe v dnešní podobě. Nebude se nikde platit hotově, ale všechny převody
budou přes telefony, které úplně nahradí dnešní platební karty. Všechny
transakce se budou provádět s pomocí počítačů nebo mobilem. Generace,
která tu bude po nás, nebude znát peníze v podobě, v jaké je známe my, ale
bude hospodařit s penězi pouze přes účet v bance. Nebudou znát ani peněženky, myslím si, že v budoucnosti se masově začnou prodávat telefony, které budou zvládat mnohem víc věcí než dnes. Bude to podobné, jako to známe
dnes z virtuálních her, naše budoucnost se těmto hrám přiblíží. Také se na
celém světě bude používat jen jedna měna a ostatní se zruší. Tím vlastně
zaniknou i všechny směnárny, přestanou se přepočítávat měnové kurzy, protože bude jen jeden.
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Pohádka o perníkové chaloupce - Anežka Hejdová a Lucie Bláhová

Poznámka redakce: autorky jsou žákyněmi 2. B
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TÝDNY NEJVYŠŠÍ KREJČOVINY
Je to více, než týden, co ve světové módní metropoli, a to konkrétně v Paříži
vypukli týdny módy, zasvěcené haute couture, nebo-li nejvyšší krejčovině,
kde světový návrháři představili své nejdražší kolekce. Žádná horká jehla !
Vše růčně prošité, zpracované a vyslané modelkami na molo, jejímž cílem bylo
zvaným osobnostem představit nejdražší modely. Je libo Dior nebo Elie
Saab? Bohužel ne každý smrtelník si může dovolit investovat do tohoto odvětví módní řady, a proto se můžeme pouze kochat. (L. Kundrat, 9. A)

Přišlo na Moodle
Redaktoři školního časopisu mají možnost svoje příspěvky předávat prostřednictvím vzdělávacího prostředí Moodle. Přinášíme malý výběr - všehochuť článků žáků 9.
ročníku.
TORNÁDA V ČR
Tornáda tady u nás? Ano, jsou i u nás. Ne tak často a ani tak silná jako
v Americe, ale jsou tu. Na začátek by se hodil nějaký popis: Tornádo je
silně rotující vír, který má tvar nálevky, chobotu, který se spouští ze
spodní základny konvektivních bouří (cumulonimbus nebo supercela) a
během své existence se alespoň jednou dotkne zemského povrchu. To
je důležité, protože kdyby se nedotklo, byla by to tromba.
V Čechách se každý rok objeví několik tornád. Většinou nejsou tak silná, ale najdou se i výjimky. Nejsilnější zaznamenané tornádo na území
ČR bylo v roce 2004 v Litovli. Mělo sílu EF3, což je čtvrtý stupeň na
Fujitově stupnici (první je EF0). Takové tornádo už dokáže vykolejit
vlak, zvednou auto do vzduchu nebo zničit střechy i zdi dobře postavených domů.
V roce 2011 bylo tornádo síly EF2 v Pardubicích. Tohle tornádo poničilo
střechy rodinných domů, drobné dřevěné stavby a ploty. I v okolí Rakovníka se jich několik vytvořilo, ale nebyly nijak moc silné a to je dobře.
I minulý rok se v ČR vytvořilo několik tornád. V Chomutově (EF0),
v Krnově (EF1) a možná i nějaká další. (j. Pokorná, 9. A)
ÚSPĚŠNÝ KYNOLOGICKÝ ROK 2013
Dva roky už se věnuji se svým
psem Barneym sportovní kynologii.
Na jaře roku 2013 jsem se rozhodla, že chci objet nějaké závody,
vyzkoušet si atmosféru, s tajným
přáním se alespoň na jednom závodě umístit a vyzkoušet si, jaký je
pocit stát na bedně vítězů. Štěstí
nám velice přálo a v úplně prvním
závodě jsme se umístili na nádherném prvním místě! Byl to neskutečný
pocit, když jsem se svým, teď už 2 letým, psem porazila staré
“mazáky”. Štěstí nás i nadále neopustilo. I na dalších závodech se nám
dařilo velice dobře, a tak jsme ze 7 účastí na závodech získali 5x
1.místo a 1x 2. a 3.místo, jako třešničku na dortu jsme si vybojovali
2.místo v Kladenské lize ze všech účastníku naší kategorie, kde nás bylo něco málo přes dvacet. (A. Šmídová, 9. A; foto: archiv A. Šmídové)

Na začátku prosince se ve škole konaly
Mikulášovy sportovní soutěže pro děti z MŠ.

Pohádkovou školu opět pomáhali organizovat
žáci 2. stupně, tentokrát „osmáci“ M. Vorlové.

Výstavu drobného zvířectva v lednu navštívila
2. B.

Z vernisáže výtvarných prací 8. 1. 2014.
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