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Právě v ruce držíte nejnovější vydání časopisu Spolužák, možná (a možná taky ne) jste
si všimli, že je tentokrát vánoční. To znamená, že bych Vám správně měla už při začátku
popřát všechny ty věci, co se přejí, ale věřím, že to jste už četli tolikrát, že byste tuhle část
rovnou přeskočili. Proto bych Vám chtěla připomenout události, které se letos budou dít,
a tak trochu doufat, že se opět nestanou, i když všichni víme, že ano.
1. A
 by Vám neujela igelitka, až budete bobovat
2. A
 by se tentokrát babička vážně trefila do velikosti svetru (Děkuji babi, určitě ten
XXL svetr využiju, jsi milá)
3. A
 byste letos nemuseli mámu přesvědčovat, zatímco brečí, že ten kapr opravdu
není suchý (I kdyby byl, TAK TICHO)
4. A
 byste letos prvního ledna věděli, v jaké zemi jste se probudili
5. A
 byste nezapomněli na vánoční dárky a nemuseli pro ně 24. prosince v 17:00
na benzínovou pumpu
6. A
 byste nepřišli o Tři oříšky pro Popelku
7. A
 byste nemuseli předstírat radost z háčkovacího setu a držátku na mýdlo
8. A
 bychom si všichni brzy mohli koupit máslo
9. A
 by si Vaši přátelé vzpomněli na Vaše narozeniny, ačkoliv je máte v blízkosti
Vánoc
Hodně štěstí a zdraví do nového roku a krásné Vánoce Vám přeje celá redakce časopisu
Spolužák a přejeme Vám příjemné čtení!
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Víte, že…?
Novou rubrikou, kterou odstartujeme tento časopis, je rubrika s názvem Víte, že?
V každém vydání najdete celkem 10 faktů. Z toho budou 2 o naší škole a zbylých 8 vždy
o různých věcech. Teď přejděme k faktům.
Víte, že první olympijské hry měly pouze jednu disciplínu a tou byl běh?
Víte, že si Beethoven vždy předtím, než začal skládat, lil na hlavu ledovou vodu?
Víte, že více než desetinu uživatelů Facebooku děsí tamější statusy?
Víte, že v Rakousku, Brazílii či Ekvádoru mohou lidé volit už od 16 let?
Víte, že nejdelší jméno pro dinosaura je „micropachycephalosaurus“? A je tak označován
nejkratší dinosaurus co kdy žil?
Víte, že i kdybyste získávali 21 Kč každou sekundu, tak by vám trvalo přibližně 2500 let než
byste vydělali tolik peněz jako Bill Gates?
Víte, že samice klokanů mají 3 vagíny?
Víte, že Caesar salát od McDonalds má více kalorií, soli a tuků, než double bigmac burger?
Víte, že pes pana profesora Střechy se jmenuje Alex?
Víte, že naše škola byla dříve divadlo?
Víte, že do školy s námi chodí i Michal Plíhal?
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Mojmír Prokop

Vánoce v různých zemích
Každý jistě víme, že ne v každé zemi se Vánoce slaví stejně. Zadali jsme studentům 3.
ročníku úkol, aby si našli informace o dané zemi, jak se tam slaví Vánoce a napsali na to
slohovou práci. Toto jsou jejich příspěvky.

Vánoce v Číně
Víte, že se v Číně Vánoce skoro vůbec neslaví? Období, které v Česku patří vánočním
svátkům, to jsou v Číně běžné pracovní dny. I když v Pekingu v některých velkých
obchodech můžeme vidět Santa Clause, tak to nic neznamená, protože tato výzdoba
tu je jenom kvůli západním turistům. Prostí Číňané o tomto svátku ani nevědí. Existují
dvě skupiny lidí, kterých se Vánoce nějak dotýkají. Jsou to čínští křesťané, kteří chodí
do kostela na vánoční mši a rovněž někteří vysokoškoláci, kteří už slaví svátky západním
způsobem. Někteří Číňané osvětlují své domy papírovými lampióny a čínské děti rozvěšují
po domě ponožky a očekávají příchod Santa Clause, kterému říkají Dům Che Dao Ren
(vánoční stařec)
Barbora Bohatová

5

Nový rok ve Vietnamu
Vietnamský Nový rok se většinou slaví ve stejný den jako čínský Nový rok. Jeho přesné
datum připadá na termín od 21. ledna do 21. února a svátky začínají vždy první den,
prvního měsíce, podle lunárního kalendáře. Tyto svátky patří u Vietnamců mezi
nejdůležitější v roce, jsou to pro ně svátky klidu, lásky, pohody a přátelství. Mezi tradiční
jídla u oslav Nového roku patří u Vietnamců hlavně Bánh chung, což je slaný rýžový dort,
vlastně balíček z lepkavé rýže, mungo fazolí a vepřového masa, zabalený v banánových
listech.
Karina Artemova
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Vánoce v Anglii
Jak už je zvykem, každý stát má různí tradice. Není tomu jinak ani u vánočních svátků,
každý si je slaví po svém, včetně Anglie. Někteří lidé v Anglii zdobí vánoční stromeček
již na začátku prosince. Tímto si prodlužují atmosféru vánočních svátků. Koupené dárky
dávají pod stromeček již od té chvíle, kdy jej ozdobili. Děti rády dárečky osahávají a hádají
jejich obsah. Také je zde zvykem zdobit svůj domov žárovkami. Někdo se spokojí se
skromným osvětlením a do svých oken dá svítící nápis Merry Christmas. Ovšem najdou se
i tací, kteří ze svého domečku udělají malé Las Vegas. Nesmím opomenout jejich vánoční
horký punč, který milují. Vyrábí se mimo jiné z vína a dalších alkoholických přísad. Je zde
zvykem, že před Vánocemi chodí děti od domu k domu a zpívají vánoční koledy. Za koledu
dostanou peníze nebo sladkost. Koledovat chodí i někteří dospělí, kteří věnují vydělané
peníze charitě.
Sára Košíková
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Vánoce v Rusku
Rusko je velká země, kde většina Rusů bydlí na evropské části Ruska a slaví pravoslavné
Vánoce. Rusové slaví Vánoce 7. ledna. Je to z důvodu toho, že pravoslavná církev stále
používá Julianský kalendář a ten je oproti českému Gregorianskému kalendáři o 13 dní
opožděn. Rusové slaví Vánoce až po Novém roce, což se taky liší od nás. Novoroční oslavy
začínají 31. prosince. V noci 1. ledna se slaví Nový rok. Místo vánočních zvyků se oslavuje
Nový rok. O štědrovečerní večeři se podávají bezmasé pokrmy a ryby. Oblíbené jsou
vareniky, což jsou plněné taštičky z kynutého těsta. Náplň se připravuje z brambor, rýže,
zelí nebo sušených a nakládaných hub. Tradičním jídlem je také nákyp z pšeničných zrn
s mandlemi, rozinkami, mákem, švestkami a cukrem. Dále se obvykle podává vepřová
pečeně s křenem nebo krocan s jablky a pohankovou kaší. Ze sladkých zákusků je
nejoblíbenější medový perník a dorty s máslovými krémy a barevnými polevami. Na stole
samozřejmě nechybí ani slané zákusky, nakládané okurky, zelenina a vodka.
Maksym Maksymenko
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Vánoce na Ukrajině
Obecně Vánoce jsou v křesťanské tradici oslavou narození Ježíše Krista. Patří k jednomu
z nejvýznamnějších křesťanských svátků, slaví se od 25. prosince do první neděle
po 7. lednu. Nejhlavnější den oslavy máme 7. ledna, a nazývá se to stejně jako v Čechách
„Štědrý večer“. Podle tradice zdobíme stromeček, ale ne všichni. Jen ti, kteří chtějí
a pečeme dorty. Štědrý den probíhá tak, že večer půjdeme na hřbitov zapálit svíčky.
Po návratu domů se modlíme za zemřelé příbuzné a pak jdeme večeřet. Někdo zpívá
koledy a jde do kostela. Liší se také tím, že menu májí různě bohaté.
Kseniia Kolesnichenko
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Události, co hýbou školou
Vítejte v nové rubrice Události, co hýbou školou, každý měsíc se
podíváme na všechny novinky a zajímavé akce, co se udály, a také se
podíváme na jednoho profesora zblízka a zeptáme se na pár otázek.
Odstartujeme s panem Krankusem, který učí převážně angličtinu
a spousta žáků si ho spojuje s pálivými papričkami.
Jaký máte názor na možnost Vašich studentů jet letos do Bruselu?
Možnost jet do Bruselu velice vítám, takováto zkušenost má
potenciál formovat osobnosti studentů směrem k pro-evropskému
přístupu, nabýt sebevědomí prostřednictvím mluvení před skupinou
lidí a vyjádřit svůj názor. Sám jsem se na střední škole účastnil
Modelové OSN, doteď na to vzpomínám a vybudoval jsem si
kontakty, které přetrvaly dodnes. O zlepšení jazykových dovedností
ani nemluvě.
Myslíte si, že studenti z naší školy mají potenciál přijít s dobrými
nápady?
Nepochybně, bude také záležet na přípravě a charakteru zadaných
témat k diskuzi. Tvořivost našim studentům rozhodně nechybí.
Blíží se čtvrtletí, jaké z toho máte pocity, jste spíše negativně či
pozitivně překvapen výsledky žáků?
Nejsem překvapen. Jsem třídním třetího ročníku, takže se už chvilku
známe, a vesměs jsem celkem spokojený, což ale neznamená,
že není co zlepšovat. Vždycky je co zlepšovat. Uvidíme ještě, co
zajímavého se dozvím na dnešní pedagogické poradě a rodičovských
schůzkách.
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Když už jsme u studování, je nějaký určitý důvod, proč učíte zrovna
angličtinu?
Angličtinu učím, protože je nezbytná pro přežití od určité úrovně
na pracovním trhu. Kromě toho je to ten nejjednodušší jazyk, který
jsem měl tu možnost se učit, učit ho je kvůli jeho přítomnosti v naší
už poměrně globalizované společnosti také celkem jednoduché,
a nejvíc mě na angličtině baví, jak se stále vyvíjí a mění, přizpůsobuje
a vytváří nové pojmy a pravidla. Začal jsem ji učit ještě na vysoké
škole, abych si přivydělal, a už mi to tak trochu zůstalo.
Kdybyste měl dělat cokoliv jiného kromě učení, co by to bylo?
Asi bych se naplno věnoval své překladatelské činnosti a působení
v naší rodinné firmě. Nicméně tyto činnosti se vzájemně nijak
nevylučují, spíše naopak, hodně se toho u nich naučím a můžu se
o své zkušenosti podělit se studenty. Doufám, že mě nepotká nic,
kvůli čemu bych musel učitelskou profesi zanechat.

A nyní pár událostí, které stojí za zmínku.

!MÁME MOŽNOST LETĚT DO BRUSELU!
!NAŠE ŠKOLA SE ZÚČASTNILA FLORBALOVÉHO TURNAJE!

!BUDE SE KONAT 22. ROČNÍK SCHOLY PRAGENSIS!
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Cesta střední školou Jendy Kozojeda
V této nové rubrice se podíváme na příběh Jendy Kozojeda, mladého studenta 2. ročníku
v jeho cestě úspěšného zvládnutí maturity. V každém následujícím čísle najdete jednu
kapitolu jeho cesty. Doufám, že si tuto první kapitolu užijete.
Den: 28. 11. Hodina: matematika
Jenda Kozojed, student 2. ročníku střední školy, nijak zvláštní student, ne příliš hloupý, ale
ani nijak chytrý, známky měl většinou dobré, nějaké ty 2, ale i 3 a občas tam uvidíme i 4,
prostě něco mezi. Pojďme se ale podívat na jeho běžný den ve škole.
Bylo pondělí, studenti většinou pondělky nesnášejí, protože musí po krásném víkendu jít
zase na 5 dní do školy, takové pocity měl i Jenda, vstával už v 6 ráno, protože do školy to
má daleko, tak aby stihl včas všechny autobusy. Do školy to stihl akorát včas, bylo 7:40,
sedl si do lavice a začal si připravovat věci na stůl, zazvonilo a do třídy přišel pan profesor.
Bylo to jako každý den, žáci se s profesorem pozdravili a usadili se do lavic, opakovali
právě mocniny, které Jenda zrovna moc neuměl, tak doufal, že nebude vyvolaný k tabuli
na nějaký příklad, bohužel, ale dnes štěstí neměl a byl vyvolán. Přišel k tabuli a koukl
se na příklad, většina by řekla, že to je jednoduchý příklad a hned by ho vypočítali,
on na druhou stranu na ten příklad koukal a nevěděl, co má dělat, takto se tam trápil
5 minut, poté mu profesor řekl, ať si sedne a učí se látku, jinak nebude moc udělat
2. ročník.
Smutný z toho, že by mohl na konci školního roku propadnout a nematurovat se svými
spolužáky, se začal učit a dal si za cíl, že do konce školního roku ukáže profesorovi, že
i on může zvládat matematiku. Měl dobré kamarády, kteří ho podporovali, pomáhali mu
a doufali, že to nakonec zvládne a půjde s nimi až k maturitě.
Jakub Vobnášil

12

Tajenka
Je tu další vydání a to znamená další část tajenky. Poklad je zase o něco blíž, tak hravě
do toho, o odměnu za vyřešení nechcete určitě přijít.
1. Co dělá chro-chro?
2. Kde je nejlepší pizza?
3. Kam vyšel Praotec Čech?
4. Jak se jmenuje systém na účtenky
5. Jak dělá prase?
6. Co vydává systém EET?
7. Co vede vodu?

1
2
3
4
5
6
7

13

Opouštíme rok 2017
Ani jsme se neohlédli a máme tu zase Vánoce. Je to neuvěřitelné, jak ten čas letí.
Už od začátku října se na nás hrnou reklamy na vánoční dárky. Jestli to takhle půjde dál,
tak za pár let nebudeme dělat nic jiného, než kupovat dárky.
Všichni víme, že si většina z nás dává novoroční předsevzetí, jak budeme cvičit atd. A pak
„skutek jaksi utek“. Chtěli bychom vám popřát hezké prožití vánočních svátků, ať se z toho
stresu nezblázníte a nakupování dárků zvládnete bez fyzických zranění. Silvestra přežijte
ve zdraví, abychom se mohli příští rok sejít.
Vaše redakce a spolužáci ze 3. A.

14

