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PREZIDENTSKÉ VOLBY
Zima, konkrétně leden, není v Česku jen ve znamení sněhu, který konečně napadl, ale také
povánočních diet, řešení otázky Co s uschlým vánočním stromkem a co s cukrovím, kterého je jako
tradičně příliš a nikomu již nechutná. Letošní zima je však také ve znamení prezidentských voleb.
Poprvé v historii České republiky proběhla přímá volba prezidenta. Volit mohli všichni občané ČR
starší 18 let. My mladší jsme o volbách mohli pouze diskutovat. Při hodině Školního časopisu jsme
provedli bleskovou anketu, při které všichni přítomní žáci odpovídali na jednoduchou otázku: Koho
bys volil/a při prezidentských volbách? Statistika odpovědí je docela zajímavá.
Jana Bobošíková, Jiří Dienstbier,
Táňa Fischerová, Zuzana Roithová,
Přemysl Sobotka - 0 hlasů
Jan Fischer - 1 hlas
Vladimír Franz – 7 hlasů
Karel Schwarzenberg – 4 hlasy
Miloš Zeman – 3 hlasy
Jak nakonec volby dopadly a nakolik
se žáci trefili do vůle voličů. Výsledek
všichni znají, pro pořádek ho najdete
na straně 4. (K. Jelínková, 9. B)

MOJE PŘEDSEVZETÍ

uklízet a uklízet… A při práci
tak zapomenout, že jsem měl
držet dietu, více sportovat,
pomáhat doma a lépe se učit.
Krom uklízení je tu ještě
jeden problém - co s jídlem,
které nám zbylo? Třeba cukroví. Rada je jednoduchá:
VŠECHNO SNÍST. Vždyť
jsem si předsevzal, že nebudu plýtvat potravinami. Těch
pár kilo navíc shodím během
prázdnin. A když se mi to
nepodaří v červenci a srpnu,
nabízí se jiné řešení. Vezmu
si předsevzetí do roku
2014… Ale tentokrát už doopravdy.

Skončily Vánoce. Dostali
jsme krásné dárky, přejedli
jsme se cukroví a pořádně
jsme se vyřádili na Silvestra, ale také vznikl doma velký nepořádek, zbyla nám
spousta cukroví, papíry od
dárků nebo třeba uschlý
stromek. Abychom vstoupili
do nového roku s čistým
štítem a - jak se říká - pravou nohou, musíme udělat
velký úklid; jak doma, tak v
životě ...
Řada lidí si na nový rok vzala
nová předsevzetí, která
stejně nedodrží, takže z
dobrých úmyslů zbydou jenom výčitky svědomí. Na ty Přeji všem krásný nový rok
je nejlepší vysavač, mokrý 2013.
hadr a kbelík a uklízet a
M. Steinbach, 8. B

Kandidáti postupující do druhého
kola voleb

Miloš Zeman

23%
24%

Karel Schwarzenberg

Nastal nový rok a s ním i nové módní trendy. Celosvětové
týdny módy v New Yorku, Londýně, Paříži a Miláně jsou
v plném proudu. Návrháři představují své kolekce na jaro,
léto, podzim a zimu. Louis Vuitton uvedl kolekci
s kostkovaným vzorem připomínající šachy v žlutých, zelených, černých a hnědých barvách vytvořenou návrhářem
Marcem Jacobsem. (L. Kundrat, 8. A)
čtěte na str. 2

J. Vrchlický
Zimní pohádka
K nám z jihu přišel divný host
na sever chladný, mrazivý,
ret jeho sterou písní zněl,
zrak něhou háral blouznivý.
A dokud leto trvalo,
žil u nás tich a spokojen,
však v podjeseni zaplakal
a po prvé byl nešťasten.
A když napadnul první sníh,
pad' v srdce hosta divný žel,
zamyšlen stával u okna,

až všecky písně zapomněl.
Vlas jemu zbělel pomalu
jak sněhy, které spadnuly,
a oči, druhdy jeden lesk,
hluboko v důlkách zhasnuly.
A denně stával u okna,
uvadlé růže na skráni,
a zíral, plání sněhovou
jak poletují havrani.
Oh, což se jeho kalný zrak
tím sněžným polem natěká!
jak líto mi ho u srdce,
oh, zda se jara dočeká?
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Módní Trendy 2013 kolekci.
(pokračování z úvodní strany)

Na rozdíl od Versaceho,
který uvedl kolekci inspirovanou gladiátory jak
v mužské, tak i v pánské

Karl Lagerfeld
překvapil kabelkou pro
Chanel, která představovala velké kolo od vozu. Prý
je to kabelka na pláž…
Shrnutí: Letošní trend
budou metalové barvy,

flitry,
motivy
pruhů,
puntíků a kostek. Pokud
budete vypadat jako zebra, tak se za to nestyďte !
Pruhy jsou letos módní
trend! (L. Kundrat, 8. A)

CO JE TO VLASTNĚ ZIMA?
+10°C Majitelé družstevních paneláků vám vypínají topení.
-1°C Dech se stává viditelným. Čas naplánovat si dovolenou u Středozemního moře.
-10°C Čas naplánovat si dovolenou v Africe.
-20°C Dech se stává slyšitelným. Francouzská auta nejdou nastartovat.
-26°C Každé vydechnutí se dá použít jako materiál pro stavbu iglú.
-31°C Příliš velká kosa na líbání, rty přimrzají k sobě. Žádná auta nejdou nastartovat.
Sestavila M. Jankovcová, 9. B

Vánoční stromeček

Vánoce a jejich krásná atmosféra jsou už
bohužel za námi. Je nový rok, čas změn a
předsevzetí. Ale je tu malý problém, který nám ten starý rok po sobě zanechal.
Co s cukrovím a vánočním stromečkem??
V případě cukroví jsou snad jen tři možnosti. Za prvé sníst; jenže v květnu přijdu na to, že mám o pět kilo navíc a že za
měsíc jsou prázdniny a já opravdu nemohu vlézt do plavek. Za druhé vyhodit; ale
tolik peněz a času, co to zabralo a teď se
vyhodí?! A za třetí nechat na příští rok;
dát tedy do mrazáku, ale kdo vám zaručí,
že bude cukroví ještě dobré, že?
U vánočního stromečku je to ovšem těžší.
Myslím, že většina rodin má raději doma
stromeček živý, ať už koupený, ze zahrady, či tajně z lesa. Dokonce jsem se ne-

Z žákovské tvorby
E. Kočková, Zima zebe
Zima přišla toto zebe,
na zem padá snížek z nebe.
Zítra z rána vezmu sáně,
zajezdím si z naší stráně.
Nedávno jsem se zasmála titulku
francouzských novin putujícím po
internetu. „Ministryně radí bezdomovcům, nevycházejte v mrazech z
domu.“ jako kdyby nějaký měli. Kdy
však bezdomovcům a všem ostatním
byla největší zima? Pro teplotní
minimum bychom se museli vrátit
více než o 80 let zpátky v čase.
Roku 1929 v Litvínovicích bylo naměřeno -42,2 °C. V roce 1929 byla
zima opravdu tuhá, v březnu bylo
ještě naměřeno -31,6 °C. To byla
teprve zima a my si teď stěžujeme
už při 0 °C. Nakonec třeba za 100
let se naši potomci budou ptát, jak
vypadá sníh. (K. Jelínková, 9. B)

dávno dočetla, že pro přírodu je mnohem
lepší každý rok uřezat několik stromečků
a vysázet nové, než kupovat umělé stromečky, které vyhodíte a budou ležet několik tisíc let na smetišti. Ale zpátky
k tématu co s živým stromečkem. První
možnost je dát stromek na zahradu na
kompost; jenže kolik lidí takový kompost
má? Další možností je stromeček ořezat
a zapálit si s ním doma v krbu, ale tolik
práce s tím. Ovšem není k zahození ani
stromeček „šoupnout“ do truhlíku a dát si
ho na zahradu, jako ozdobu; ovšem je to
ještě ozdoba? Poslední možnost, která
mě napadá, je ovšem trochu spontánní a
určitě neslušná. Na druhou stranu, když
máte opravdu protivné sousedy, jeden
stromeček za plotem neuškodí.
(K. Jelínková, 9. B)

Z žákovské tvorby
J. Pokorná, ZIMNÍ NÁLADA
Je tady zima, máme tu sníh,
Pojďme se projet na saních.
Užijem si legraci,
Zapomenem na práci.
Zimu máme všichni rádi,
Tak s ní buďme kamarádi.
M. Jankovcová, PAJDULÁCI
Jsou tu zimní radovánky,
z půdy vytáhneme sáňky,
Postavíme sněhuláky,
dva sněhové pajduláky.
Hlava pěkně kulatá
a na ní hrnec.
Srdce bude ze zlata,
místo nosů budou mrkve,
a dřív než někdo mrkne,
budeme mít sněhuláky
pěkně bílé pajduláky.
D. Vágner, KRÁTKÁ
Zima, páni, to je věc,
když je k tomu teplá pec.

Vánoční jarmark:
Pohoda v Brance
13. prosince se konal jako každoročně řemeslný trh s názvem Pohoda v Brance. Prodávaly tam všechny
školy z Rakovníka, ale stánek tam
měla také řada jiných prodejců.
Od osmi do čtvrt na čtyři se za
pultem střídali žáci z naší školy, aby
prodávali výrobky, které se
v předadventních dílnách vyrobily.
Čtvrtou hodinu jsem byla
s Tomášem Fišerem a Jonášem
Fořtíkem prodávat i já. Hodinu
předtím jsme se do Branky šli podívat s naším vyučujícím, takže zima
byla pro nás dvojnásobná. Naštěstí
milé paní z Ráčku roznášely vynikající bramboračku s chlebem, která
dost zahřála.
Lidé, kteří nakupovali, byli příjemní a usměvaví! Většinou.
Naši trojici si vzala s sebou paní
učitelka Marvanová, takže byla i
sranda a popovídali jsme si o škole a
jiných věcích. Přinesla nám čaj a
pomáhala prodávat. Až na tu zimu to
bylo tedy super. (M.Jankovcová,9.B)
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AMNESTIE
Jedním z témat nového
roku se stala amnestie
prezidenta
republiky
Václava Klause, který ji
vyhlásil u příležitosti 20.
výročí vzniku samostatné
republiky.
Sám prezident Václav
Klaus nelituje, že vyhlásil
kritizovanou
amnestii.
Podle něj se po čase ukáže, že to byl správný
krok. Výtky, že pomohl
konkrétním lidem, ho prý
urážejí.
Prezident to uvedl v rozhovoru pro deník Právo.

Mnoho trestaných lidí
bylo na začátku ledna
propuštěno; přestože byli
ve vězení mnohdy za
„menší“ zločiny, měli si
svůj trest odpykat až do
konce. Jak se na prezidentskou amnestii dívají
ti vězni, kteří neměli tolik štěstí a propuštěni
nebyli? Těm se zdá amnestie určitě nespravedlivá.
Tak byla amnestie v pořádku? Je to dobře nebo
není? Možná se odpověď
nikdy nedozvíme. Nebo si
na ni musíme déle počkat.
(E. Nováková)

Definice zimy dle wikipedia.cz
Zima je jedno ze čtyř ročních období. V oblasti mírného a subarktického podnebného pásu je obdobím
s nejnižšími teplotami a nejkratší dobou denního světla.
Příčiny: Střídání ročních období je způsobeno odklonem
zemské osy od roviny ekliptiky (o 23°27'). Polokoule, na
které je zima, je poněkud odvrácena od Slunce, dopadá
na ni méně slunečního záření a pod větším úhlem. To v
principu vede k nižším teplotám.

INTERVIEW

Nealkoholický punčík
Budete potřebovat:
1 litr 100% pomerančové šťávy
4 dl vody
1-2 pomeranče
med, celou skořici, hřebíček
cukr krupice + kolečka pomeranče na ozdobení skleniček - není
nutné
Skořice nejen krásně provoní nápoj, ale také prohřívá organismus, působí blahodárně na zažívání, pomáhá štěpit tuky a cukry...,
také hřebíček je oblíbený nejen pro své výrazné aroma, ale i pro
řadu pozitivních účinků na lidský organismus. A med? To je zdraví samo!
Příprava je jednoduchá:
Vodu dáme do hrnce a přivedeme k varu. Vhodíme do ní větší kus
skořice a asi 6 hřebíčků a necháme vařit cca 5 minut. Potom přidáme med - 1-2 lžíce - podle toho, jak kyselou či sladkou máte
pomerančovou šťávu, moc nevaříme, jen tak dlouho, aby se med
rozpustil. Přilijeme litr pomerančové šťávy a zahříváme až k varu. Mezi tím si připravíme pomeranče: pokud chceme na ozdobení, necháme si půl pomeranče i s kůrou (samozřejmě jej umyjeme), zbytek oloupeme, rozebereme na měsíčky, které rozkrájíme
na menší kousky - ty přidáme do "punče" a necháme 2-3 minuty
povařit. Skleničky z tlustého skla můžeme ozdobit cukrem (okraj
skleničky potřete pomerančem a namočte do krupicového cukru),
nalijeme horký nápoj a dozdobíme kolečkem pomeranče… Pak už
si jen vychutnáte váš doma připravený a hlavně nealko punč.
E. Kočková, 8. B

ředitel školy Karel Folber

Jaký máte názor na amnestii ?
Nerad říkám nějaké ukvapené závěry, ale spíše se mi amnestie svým rozsahem jeví jako ne úplně domyšlené rozhodnutí.
Pro jaký jste druh vánočního stromečku jste? Umělý nebo živý ?
No samozřejmě živý. Líbí se mi ta vůně toho čerstvého jehličí. Ale na druhou stranu - když má někdo pěkný umělý a
používá ho delší dobu, tak proč ne, možná je to pak pro přírodu šetrnější varianta.
Máte nějaký oblíbený zimní nápoj ?
Nejsem žádný znalec zimních nápojů. Ale asi jako skoro
každý druhý člověk si v zimě s chutí dám čaj.
Máte nějaké plány do jara?
Ano, mám, zahrada, kolo, výlety.
Kdo si myslíte že bude náš budoucí prezident?
Neodvážím se říct. Myslím si, že to bude tak 50 na 50.
(špatný tip to nebyl, ale my už víme, jak všechno dopadlo pozn. red.)
Co uděláte s cukrovím, které vám zbylo?
Většinou žádné nezbývá, ale když se to stane, tak ho
„šoupnem“ do mrazáku ( v červnu chutná lépe než
v prosinci).
Máte nějaký oblíbený zimní sport?
Aktivně trochu lyžování, pasivně všechny kromě krasobruslení.
Měl jste živého nebo už naporcovaného kapra?
Samozřejmě živého, ale asi jen kvůli dětem. Děti z něj měly

velikou radost.
Mrzí vás, že není sníh ?
Ano, mrzí mě to docela dost. Nedostatek sněhu má však i
svoje slunné stránky: lepší silnice, méně práce s uklízením
chodníků. Ovšem k horám sníh patří a taky letos se těším,
jak si (doufejme) užijeme pořádnou sněhovou nadílku.
Představoval jste si zimu jinak?
Ani ne. Poledních 10 let je zima skoro pořád stejná.
(doufám, že si můj názor nepřečte žádný meteorolog)
Jak by podle vás měla vypadat pořádná česká zima?
Jako od Josefa Lady.
Co se vám na zimě líbí?
Když je sníh a mráz, tak sníh a mráz. Když sníh a mráz nejsou, tak se mi těžko hledá odpověď.
Líbily se vám vánoce 2012?
Samozřejmě. Vánoce mám ze všech svátků nejraději, ale to
asi nebudu sám.
Byl jste aspoň na jedné ze zimních procházek?
Jasně. Ale vyloženě „špacírovací“ typ rozhodně nejsem.
Koukáte na tradiční české pohádky?
Ano. Některé znám už skoro zpaměti, přesto si je nenechám
každým rokem ujít. Patří mezi ně třeba Popelka s paní
Šafránkovou nebo S čerty nejsou žerty, tu snad mám ještě
raději.
Jaký Máte názor na Klause po jeho amnestii?
Viz odpověď číslo 1.
Děkuji za odpovědi
T. Fišer, 9. A
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JEDNODUCHÁ MATEMATIKA
Spousta pohádkových postav + spousta dětí / úterý 29. ledna
2013 = POHÁDKOVÁ ŠKOLA. Pořádali ji naši učitelé, ale neobešla by
se bez účasti žáků školy, kteří pro předškoláky připravili řadu zajímavých úkolů. Tak například v malé tělocvičně na účastníky čekaly postavy ze známého Madagaskaru, ale po škole se pohybovali taky Šmoulové
nebo třeba Harry Potter. (fotografie: školní archiv)
Vraťme se zpátky do roku 2012. Dávní Májové o tomto roce předpovídali, že by měl dne 21. 12. 2012 nastat konec světa. Zmíněné datum
jsme přežili a konec světa se nekonal. Podle mého názoru Májové
neměli ještě možnosti, které máme dnes. Jak tenkrát mohli určit, že
bude konec světa? Dnes by to měli jistě jednodušší, vždyť jenom
Google na heslo „KONEC SVĚTA
2012“ vyhledá 3 900 000
„zaručených“ informací. (M. Steinbach, 8. B)

Je zima nebo není zima
Zima nemůže být nikdy akorát (stejně jsou však na
tom také jaro, léto a podzim). Buď je příliš krutá
(pamětníci pak říkají, že něco takového dosud nezažili)
nebo příliš mírná (pamětníci říkají totéž). Ale jak je to
vlastně s tou letošní zimou?
Současná zima ještě není nic. V letech 1829/30 mrzlo
neuvěřitelných 76 dní. Historie pamatuje na našem
území nižší teploty, než bylo minus 38,1 Celsia naměřených v roce 2012, který byl lidmi všeobecně považován
(díky únorovým mrazům) za extrémně studený, ale i
počet dní, kdy se rtuť teploměru nevyšplhala nad bod
mrazu, byl výrazně vyšší. Nejtužší zima byla v roce
1829, kdy mrzlo bez přestání 76 dní. Teplotní rekord
ale z toho roku nepochází. Je o 100 let mladší. (K. Vokurková, 9. B)

Zimní čas - říjen
Zimní čas (správně standardní nebo klasický čas) nastává
poslední neděli v říjnu, kdy po 2:59:59 středoevropského letního času následuje 2:00:00 středoevropského času. Prakticky se tedy ve 3 hodiny v noci posune čas o hodinu zpět, na 2
hodiny. Pro „normálního“ čtenáře = spíme o hodinu déle.
Letní čas
Na letní čas se přechází poslední neděli v březnu, kdy po
1:59:59 (středoevropského času) následuje 03:00:00 středoevropského letního času. Jednoduše řečeno, ve 2 hodiny v
noci se posune čas o hodinu dopředu, tedy na 3 hodiny. Pro
„normálního“ čtenáře = spíme o hodinu méně a několik dní až
týdnů se ve škole a v práci vymlouváme na to, že jsme se s
časovým posunem ještě nevyrovnali, že jsme zaspali, nepřeřídili si budík nebo přinejmenším že jsme jako „praštění pytlem“.

PREZIDENTSKÉ VOLBY V ČÍSLECH

Česká republika bude mít nového prezidenta. U normálních čili přírodních lidí je přechod na letní čas více
Bude jím Miloš Zeman, který ve druhém kole či méně nepříjemný a návrat zpátky na normální čas jim samozřejmě prospívá. To, že se bude podle hodin jakoby dřív
porazil svého soupeře Karla Schwarzenberga.
stmívat, tak s tím se dá v tomhle ročním období počítat. Kdyby zůstal letní čas, tak mi ten rozdíl v západu slunce v prosinZajímavostí je, že méně úspěšný kandidát
ci v pět místo ve čtyři přijde nepodstatný. Co by však mohlo
bydlí na Rakovnicku, nedaleko obce Sýkořice.
působit nepříjemně, byl by východ slunce ráno v devět, kdy
by se musely začátky některých činností, třeba školního vyuM. Zeman získal ve druhém kole 2 717 405
čování o hodinu posunout. Nakonec by se o hodinu posunulo
hlasů, o 476 234 hlasů více než jeho soupeř.
všechno a byli bychom zase zpět v normálním čase, jen ty
Pro představu: město Brno vykazuje k 1. 1.
hodinky by nám ukazovaly „blbý“ čas. (M. Bidrmanová, 9. A)
2012 378 965 obyvatel. (red)
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