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Winter is coming…
Milí čtenáři, hektický začátek školního roku
nám uběhl jako voda a rázem tu máme čtvrtletí. To
znamená třídní schůzky. Pro některé jsou důvodem
k bujarým oslavám a pro jiné v lepším případě
příčinou bezesných nocí, v tom horším případě
nutnost začít sebekriticky myslet. Určitě je důležité
přemoci hlavního soupeře, kterým jsme my sami,
abychom se posunuli dál, a zlepšili tak kvalitu
našich životů.
Ve druhém díle (Za)školáka můžete ve
Školní drbně naleznout rozhovor se starostou města
Chebu Antonínem Jalovcem. Dále nesmí chybět
informace o akcích v listopadu, z nichž jsme
nesměli opomenout třicáté výročí sametové
revoluce, a v prosinci, který je pro žáky a stejně tak
i pro učitele synonymem pro Vánoce. Ano, zima se
blíží a s ní i vánoční svátky a prázdniny. Rád bych
popřál všem žákům i kolegům pokud možno
dobrou náladu a vydařené svátky.
Lukáš Jesínek

Halloweenská noc
Dne 1. 11. třída 6. A přespala ve škole.
Společně s učiteli si žáci vyzkoušeli Stezku
odvahy, při které se všichni museli vydat dolů do
šaten, kde je ze skřínky strašil jejich spolužák. Po
velkém hororovém zážitku si v bezpečí školní
tělocvičny všichni dali pizzu a šli spát. Po dlouhé
noci se dobře spalo. Ráno se všichni připravili na
odjezd a po chvíli odešli domů s hlavou plnou
zážitků.
Rozárie Dagmar Svobodová (6. B)

Věděli jste, že…
historie svátku Halloween sahá až do pohanského keltského svátku Samhain?
Keltové tehdy slavili konec žní a příchod zimy, tedy temnější část roku.
A věděli jste i to, že slovo Halloween vychází z názvu All Hallows´Eve?
To znamená předvečer Dne všech svatých.

Období sametové revoluce se váže k politickým změnám v Československu z roku 1989. Ty vedly
k rozpadu tehdejšího komunistického režimu. Jaký byl tehdejší režim? Nemohli jste vykonávat svobodná
rozhodnutí, tedy například svobodně se vyjadřovat a svobodně cestovat. Museli jste poslouchat vládnoucí
vrstvu, kterou ztělesňovala komunistická strana, nesměli jste nekritizovat.
Během revoluce se lidé odvážili postavit komunistické straně a nenásilně ji svrhnout, čímž získala své
přízvisko sametová. Nyní již máte větší svobody a nikdo vám nenařizuje, jak máte žít.
Letos to je přesně třicet let, co slavíme události z listopadu 1989. Dnes se již můžete po dosažení
dospělosti svobodně účastnit voleb, cestovat a svobodně se vyjadřovat. Lidé si toto výročí připomínali
pokládáním svíček v Praze na Národní třídě, kde násilné potlačení protestu vyvolalo onu sametovou revoluci.
Nguen Bao Nhi (7. A)

Vyhledej v osmisměrce vyjmenovaná slova, která označují zvířata.
Zbývající písmena označují název pro kometu.

Ekovaření
Ekokroužek na naší škole se nezabývá přírodou
pouze v oblasti teorie. I láska k přírodě prochází
žaludkem! Studenti spolu s paní učitelkou Lenkou
Laxovou na školním kompostu vypěstovali dýně, ze
kterých si upekli dýňové hranolky.
Lukáš Jesínek

Chvilka pro vtípek
Matka radostně oznamuje do telefonu manželovi, který je na služební cestě:
„Tomášek je už zdravý.“
„Vidíš,“ spokojeně zahuhňá táta, „a ty jsi říkala, že pozdravit se naučí až tak za rok!“

Tipy na dlouhé chvilky: Program Kina Svět (prosinec)
2.12. – 4.12. (pondělí – středa)
Přes prsty (od 17:30)
Vlastníci (od 20:00)
5.12. – 8.12. (čtvrtek – neděle)
Pat a Mat: Kutilské trampoty
(od 16:10)
Jumanji: Další level (od 17:45)
Špindl 2 (od 20:00)
7.12. (sobota)
Sněžný kluk – 3D (od 14:00)
8.12. (neděle)
Ledové království II. (od 14:00)
9.12. – 11.12. (pondělí – středa)
Ženská na vrcholu (od 17:30)
Poslední aristokratka (od 20:00)
12.12. – 15.12. (čtvrtek – neděle)
Ledové království II. (od 15:45)
Jumanji: Další level (od 17:45)
Špindl 2 (od 20:00)

14.12. (sobota)
Ledové království II. – 3D (od 13:30)
15.12. (neděle)
Sněžná mela (od 14:00)

16.12. – 18.12. (pondělí – středa)
Jumanji: Další level – 3D (od 17:30)
Doktor Spánek od Stephena Kinga
(od 20:00)
16.12. – 17.12. (pondělí – úterý)
Černé Vánoce (od 20:00)
18.12. (středa)
Star Wars: Vzestup Skywalkera
(od 20:00)
19.12. – 22.12. (čtvrtek – neděle)
Pat a Mat: Kutilské trampoty
(od 15:45)
Star Wars: Vzestup Skywalkera
(od 17:10)
Star Wars: Vzestup Skywalkera – 3D
(od 20:00)
21.12. (sobota)
Zloba: Královna všeho zlého – 3D
(od 13:30)
22.12. (neděle)
Ledové království II. (od 13:30)

24.12. (úterý)
Sněžná mela (od 10:00)
26.12. – 30.12. (čtvrtek – pondělí)
Špioni v převleku (od 15:50)
Šťastný nový rok (od 18:00)
Star Wars: Vzestup Skywalkera – 3D
(od 20:00)
28.12. (sobota)
Jumanji: Další level – 3D (od 13:30)
29.12. (neděle)
Zloba: Královna všeho zlého
(od 13:30)
30.12. (pondělí)
Addamsova rodina (od 14:00)
31.12. (úterý)
Star Wars: Vzestup Skywalkera – 3D
(od 14:00)
1.1. (středa)
Pat a Mat: Kutilské trampoty
(od 14:00)

23.12. a 25.12. (pondělí a středa)
Špindl 2 (od 15:50)
Vlastníci (od 20:00)

Najdete v osmisměrce konec vtipu?
Martin se ptá spolužáka: „Kamile, co tu hledáš?!“
Kamil odpověděl: „Desetikorunu!“
„A… (viz. tajenka)?“
Vyškrtat musíte následující slova:
Alpa, Amorek, Avar, děkovat, eso, hlava, Iveta, jezdectví,
kachna, komár, konve, krádež, lázně, lokomotiva, matematika,
mísa, novinář, ofina, osel, Pravoslav, radar, rybář, skafandr,
souvětí, Tamara, titan, tkanina, totem, trafika, tráva, tryska,
tvar, vana, vařečka, vrtačka, Zdeněk, zima, žalovat

Světlo plné naděje
V minulém čísle časopisu jsme vám přiblížili aktivity Hospice
Sv. Jiří v Chebu. Po návštěvě našich deváťáků vznikl zajímavý projekt. Žáci
pod vedením pana učitele Miroslava Dleska společně s paní učitelkou
Pavlínou Plevnou vytvořili dvacet vánočních věnců pro klienty hospice. Ti
z krásných dárků měli ohromnou radost, což našim úžasným studentům
vyjádřili darováním krásných květin a dortu.
Lukáš Jesínek

Vánoce
Vánoce jsou asi nejoblíbenějším a nejočekávanějším svátkem v roce. Řekněte, kdo z vás se na ně
netěší? Takových lidí určitě není zrovna moc. No a co máte na Vánocích nejraději? Cukroví? Dárky? Nebo
prostě jen tu atmosféru domácí pohody?
K našim Vánocům neodmyslitelně patří zima. Sníh za oknem, vánoční trhy (na kterých všichni
mrzneme, ale stejně tam chodíme), teplé kakao s cukrovím a pohádky. Neexistuje snad nic příjemnějšího, než
lehnout si k televizi, dát si horký čaj s cukrovím a koukat na pohádky či vánoční filmy. Kdo neviděl Sám
doma, jako by nežil.
Podle nás je na Vánocích nejlepší ta atmosféra. Všude jsou světýlka, vůně cukroví, mandarinek
a samozřejmě vánoční písničky – koledy. Klasikou našich Vánoc je rozhodně kapr, stromeček a štědrovečerní
večeře, ale ne všude to tak mají stejně.
Například Austrálie a Nový Zéland. V prosinci v těchto zemích vrcholí léto, a z tohoto důvodu zde
živé stromky nenajdete. Oslavy nejsou na sněhu, ale na pláži, Santu Clause zde nedoprovázejí sobi, ale vánoční
klokani. Dárky pod stromečkem děti najdou o Vánocích ráno, a pak následuje slavnostní oběd.
U protinožců je typické krůtí a kuřecí maso nebo také plody moře. Jejich sváteční stolování se podobá
pikniku. Nesmí chybět tradiční dezert – teplý švestkový nákyp s rozinkami, ořechy a likérem. Pro nás jsou
však mnohem důležitější české tradice. Bohužel zapomínáme, a proto už většina dětí zná místo našeho českého
Ježíška jen Santu Clause.
Radka Vysloužilová (9. B)

Vánoce a Nový rok ve Vietnamu
Ve Vietnamu se Vánoce příliš neslaví. Lépe řečeno,
ve Vietnamu je slaví hlavně křesťané, kterých je tam
menšina. Zajímavostí je, že ve Vietnamu jsou Vánoce
určeny na 25. prosince, tedy den po našem Štědrém dni.
Lidé je slaví převážně ve velkých městech, kde se projevuje
větší kulturní vliv zahraničí. Vietnamci je slaví spíše
v Čechách, jelikož jsou ovlivněni naší kulturou.
Ještě větší oblibu má Nový rok. Vietnamci ho
nazývají Tet. Děti jako u nás nejdou do školy, sejde se celá
početná rodina a všichni společně během noci vaří dobroty, na
kterých si pak smlsnou. Připravuje se tzv. Bánh chưng, slaný koláč z rýže a vepřového masa, který se celý
zabalí do zelných listů. Pak třeba také šunka z vepřového masa nebo ovocné sušenky z pomerančů, jablek
a dalšího ovoce. Děti dostávají dárky, ale dominují peníze v obálce. Děti za všechno pěkně poděkují nejen
rodičům, ale i učitelům. A všichni si navzájem přejí zdraví, štěstí a hodně peněz. Nezapomíná se ani na předky,
kteří již odešli z našeho světa. Lidé chodívají zavzpomínat k oltářům, kde položí jídlo, pomodlí se a zapálí
vonnou tyčku. Pokud jde o oslavu Nového roku, nesmíme zapomenout na ohňostroje a rachejtle.
Barbora Kuchtová (9.B)

Školní drbna
Chtěla bych vám představit muže, který zasedl do čela naší radnice, již podruhé během velmi
krátké doby. Z učitele skočil až na post starosty, a to hned několikrát. Ano, správně. Píšu
o našem současném starostovi. Pan Antonín Jalovec si na nás udělal čas a zodpověděl nám
několik otázek.

Začneme Vaším dětstvím, kdy jste byl ještě žákem základní školy, chtěl jste už tehdy být starostou?
No, jen těžko byste hledali někoho, kdo by se chtěl stát starostou. To asi není úplně typické povolání dětských
snů. Já patřím do generace, která je trochu poblázněná vesmírem. To znamená, že každý mladý muž/kluk se toužil
stát kosmonautem. Nicméně protože pocházím z kantorské rodiny, tak mě to logicky táh lo zase zpátky do školy.
Kam byste se chtěl ve své kariéře ještě posunout?
Tak kariér je spousta. Můžete mít kariéru profesní, kde se ještě pořád považuji za učitele. Zde se nikam posouvat
nechci. Nicméně je také kariéra politická. Já se považuji za patriota, Cheb mám strašně rád, takže pokud možno,
ani se odsud nikam posouvat nechci.
Prozradíte nám, jak jste na tom byl ve škole Vy? Který předmět byl Váš oblíbený a který naopak ne?
U kantorů je obvyklé, že nejoblíbenější předměty měli už jako děti ty, které si později zvolili. Já jsem učil zeměpis
a matematiku, a to také byly mé nejoblíbenější předměty. Musím al e říct, že mě ve škole bavilo téměř všechno.
Chemie, fyzika, ale i jazyky.
Na co byste se chtěl v budoucnosti zaměřit, co se týče chebského školství?
Zrovna město toho z hlediska školství moc udělat nemůže. To spousta lidí neví . My sice zřizujeme mateřské
a základní školy, ale můžeme ovlivnit hlavně vybavení. A tam je určitě co zlepšovat. Dobře víte, že třeba na vaší
6. ZŠ se dělají nové dílny, dále se připravuje projekt na různé odborné učebny atd. Takže my vlastně můžeme
podporovat materiální stránku, ale nemůžeme ovlivnit, co se na školách děje, jak se učí.
Chtěl byste něco sdělit našim studentům či pedagogům?
Oni jsou, přinejmenším studenti, ještě mladí. Čeká je spousta věcí
v budoucnu a já bych jim chtěl vzkázat, aby na Cheb nikdy
nezapomněli. Pro mnohé z nich to je město, kde se narodili a kde
studovali minimálně základní školu. Možná aby uvažovali o tom, že
s Chebem spojí celý svůj život. Cheb má totiž mnohem horší pověst,
než jaký je v něm reálný život. Můžu je ubezpečit, že když mi sem
jezdí různí starostové, známí a ekonomové, tak jsou všichni nadšeni
tím, jaké je to krásné město. Možná zrovna my, Chebané, si to nejméně
uvědomujeme. Takže bych jim chtěl vzkázat, ať jsou na toto město více
hrdí, protože mají být na co. A ať si svou budoucnost třeba jednou
naplánují zrovna tady v Chebu.
(Radka Vysloužilová 9.B)
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