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Úvodník

 Zdravím vás, čtenáři, u posledního čísla Šachu roku 2022. Protože vychází uprostřed adventu, najdete
v něm některé tematické články. Doufáme tak, že vás naladí na vánoční atmosféru. Dobu adventu bychom si
totiž měli všichni užívat, je to tak speciální část roku. Navíc se nám blíží i nový kalendářní rok. Ano, už zase.
Naprosto přesně si pamatuji, co jsem napsala do vánočního úvodníku loni, i přes to, že jsem ho od té doby
ani jednou nečetla. Zdá se mi zkrátka, že to bylo nedávno.
 Od začátku září jsme časopisu věnovali opravdu hodně času, vyzkoušeli nové formáty, dokonce vytvořili
i extra speciál. Doufáme, že vás naše články pořád baví a budete je rádi číst i nadále! Ať prožijete přijemné
vánoční svátky a úspěšný rok 2023!

AS
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K zamyšlení

O čem jsou Vánoce?
 

 Co vás jako první napadne, když se řekne slovo Vánoce? Věřím, že mezi nejčastější odpovědi by patřily
dárky, stromeček, cukroví či bramborový salát. Ale jsou Vánoce opravdu pouze o těchto věcech? 
 Myslím si, že není vůbec důležité, kolik dostaneme dárků nebo kolik máme napečeno cukroví. Vánoce by
měly být dle mého názoru o tom, že si opět uvědomíme, co je v životě opravdu důležité. To podstatné se totiž
neskrývá v hmotných statcích, nýbrž v trvalých hodnotách, jako je přátelství, vděčnost, pochopení, soucit
a láska, které dávají našim životům skutečný smysl. Jsou velmi vzácné a křehké a ukrývají se v každém z nás.
Představují ty největší dary, jakými se můžeme vzájemně obohacovat nejen o Vánocích.
 Měli bychom si tedy uvědomit, že k životu není potřeba tolik věcí, kolik naše konzumní společnost nabízí.
Radujme se z maličkostí. Například když při pohledu z okna uvidíme padat první sněhovou vločku nebo když
uslyšíme naši oblíbenou vánoční píseň. Vychutnejme si každý okamžik s našimi blízkými a buďme vděčni za
společně strávené chvíle.
 A jaké je největší kouzlo Vánoc? Když se nám při těchto jedinečných okamžicích rozzáří úsměvem naše
tváře, zajiskří nám v očích a své pocity radosti a štěstí sdílíme s druhými. 

 
 

            LH



 

Stalo se
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 Dne 22. listopadu se na naší škole uskutečnil nejen Den otevřených dveří, ale také projektový den pro
studenty nižšího gymnázia s názvem Babylon. Cílem tohoto projektu bylo připomenutí Mezinárodního dne
jazyků (26. září) a Světového dne pro rozvoj informací (24. října). Vyučující ve spolupráci se staršími studenty
zajistili různé aktivity. Některé z nich vám přiblíží následující fotografie.

Projektový den Babylon

 Díky programu Gykovy Sluníček jsme si mohli udělat z trička
tašku, zkusili jsme třídit odpad a zahráli si rychlou hru ve
skupinkách (dokonce nás čekala odměna v podobě lentilek).
Součástí programu byla také ochutnávka zdravých
nízkouhlíkových pochoutek.

 Naši starší členové redakční rady časopisu Šach pod vedením
paní učitelky Holubové pro nás připravili speciální vydání, v němž se
zaměřili na fake news. Na základě práce s textem jsme zjistili, jak je
důležité ověřovat si informace.

 Na programu Zpátky do minulosti
a zpět jsme pomocí paní učitelky
Lávičkové zjistili, jak vznikl anglický
jazyk, jaký je rozdíl mezi britskou
a americkou angličtinou, a zhlédli jsme
různá zajímavá videa.

 Šim si si? No, esi sis šim. Pro některé to
může znít jako jazykolam, ale ve skutečnosti
nám paní učitelka Vrtílková hravou a vtipnou
formou představila útvary národního jazyka.
Některé jazykové prostředky známe a běžně
používáme, ale nad některými jsme se
museli pořádně zamyslet.

EJ
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Kalendárium

Den obnovy samostatného českého státu
 Jedná se o státní svátek České
a Slovenské republiky (Deň vzniku
Slovenskej republiky) připadající na
1. ledna, tudíž na Nový rok. Jedná se
též o tzv. řádový den České
republiky, při kterém se mohou
udělovat státní vyznamenání. 
 Do konce roku 1992 existovala
Česká a Slovenská Federativní
republika. Toto uspořádání trvalo
do 31. prosince 1992, kdy fakticky
i právně zaniklo Československo.
V pátek 1. ledna 1993 tak ve
střední mEvropě vznikly dva nové samostatné státy, jejichž vztahy jsou korektní a přátelské. 

 Dne 4. ledna 1809 se nedaleko Paříže narodil
Louis Braille. Jeho jméno si nejspíš každý z nás
spojí s písmem pro nevidomé. Už jako malý byl
často nemocný a jednoho dne si chtěl tento
malý chlapeček prohlédnout otcův nůž, který
mu zajel do oka. Po pár dnech dostal infekci,
která se rozšířila i do druhého oka. Malý Louis
Braille tak postupně oslepl. 
 Svůj objev učinil již v patnácti  letech, kdy jeho
školu navštívil starý vojenský kapitán, aby
mmmm 

Světový den Braillova písma

žákům předvedl starý systém nočního psaní. Tento systém umožnil vojákům v zákopech přijímání zpráv
i v hluboké tmě.
 Braille se svým nově vytvořeným hmatovým písmem zvítězil na ústavní soutěži. Po mnohých experimentech
s latinkou i jinými druhy písma profesoři zjistili, že Braillovo písmo bude slepcům skvěle sloužit. V roce 1837
vyšla první kniha psaná Braillovým písmem. Zanedlouho se sešel mezinárodní kongres, který ustanovil, že se
toto písmo bude využívat mezinárodně. Tohoto se Louis Braille bohužel nedožil. V roce 1852 zemřel na
tuberkulózu. 

Mezinárodní den památky obětí holocaustu 
 Dne 27. ledna si každoročně připomínáme
utrpení přibližně 6 milionů Židů, 220 tisíc
Romů, 15 tisíc homosexuálů a milionů dalších
v době druhé světové války. 27. ledna 1945
byl totiž Rudou armádou osvobozen
nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor
Osvětim-Březinka. Návrh na vyhlášení tohoto
významného dne vydal Izrael spolu s USA,
Austrálií, Kanadou a Ruskem a nakonec byl
vyhlášen Valným shromážděním OSN
1. listopadu 2005. Česká republika ho
mmmmvyhlásila v roce 2000 a později roku 2004 byl zákonem ustanoven jako „Den památky obětí holocaustu
a předcházení zločinům proti lidskosti“. TJ 5



Blízko (Francie, 2022) - drama
V kinech od 5. 1. 2023.

 Dva chlapci Léo a Rémi společně sdílí celý život, prožívají důležité
okamžiky a jejich silné přátelství je středem jejich světa. S věkem však
začínají přemýšlet, co jejich vztah znamená. Jedná se o přátelství, lásku,
či něco úplně jiného? Po letních prázdninách jsou konfrontováni
s posměšnými výroky spolužáků, a chlapecký vztah je tak poznamenán
trhlinami.

Babylon (USA, 2022) - drama, retro
V kinech od 19. 1. 2023.

 Film režiséra Damiena Chazelle vypráví o vzestupech a pádech
hrdinů filmařského šílenství v Hollywoodu ve dvacátých letech
minulého století.  Filmová produkce prochází zvukovou revolucí,
němé filmy ustupují těm zvukovým a herci se jim snaží přizpůsobit.
Některým se to podaří, jiným ne... 

Nenechte si ujít

z filmu Babylon
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FILMOVÉ NOVINKY

Operace Fortune: Ruse de guerre (USA, 2022)
- akční, komedie, thriller
V kinech od 5. 1. 2023.

 Guy Ritchie loni natočil film Rozhněvaný muž, v němž si Jason
Statham (Ritchieho dlouholetý přítel) „střihl“ jednu ze svých
nejlepších rolí. A právě se Stathamem Ritchie natočil i svůj další film,
v němž si tentokrát zahraje agenta MI6 Orsona Fortunea, který má
zabránit prodeji nové zbraňové technologie. Špionážní akční film by
se měl nést v podobném duchu jako např. filmová dobrodružství
Jamese Bonda. 



M3GAN (USA, 2023) - horor, thriller
V kinech 12. 1. 2023.

 M3GAN je zázrakem umělé inteligence, panenka jako živá
a naprogramovaná tak, aby byla dokonalým společníkem dítěte
a největším spojencem rodičů. M3GAN dokáže naslouchat,
sledovat a stát se dokonalou přítelkyní dítěte, ke kterému je
připoutána. Její  autorka Gemma se nečekaně stává pěstounkou
své osiřelé neteře Cady. V této situaci znejistí, není připravena být
pro ni náhradním rodičem. Pod silným tlakem v práci se tedy
rozhodne spojit Cady se svým prototypem panenky M3GAN ve
snaze problémy vyřešit. Toto rozhodnutí má ale nepředstavitelné
následky.

Osm hor (Francie, 2022) - drama
V kinech od 5. 1. 2023.

 Koprodukční drama sleduje osudy dvojice italských chlapců, kteří
vyrůstají a dospívají v odlehlé alpské vesnici a v okolních horách.
Následně se jejich cesty rozcházejí a po několika dekádách se zase
dávají dohromady. Dojemné drama staví do hlavní role kromě dvojice
chlapců a později mužů též impozantní hory.

AJ

z filmu Blízko

z filmu M3GAN



 Už sedmnáctý díl Deníku malého Poseroutky je tu. Greg vyjíždí na šňůru se
svým bratrem Rodrickem a jeho kapelou Wíbuschná Plýna! Jenže to ještě netuší,
do čeho jde. Brzo pozná i odvrácenou tvář rockové slávy. Probdělé noci,
nezaplacené koncerty, hádky mezi členy kapely a finanční trable jsou na denním
pořádku a Greg si vůbec není jistý, jestli je na cestě ke hvězdám, nebo jenom
k WÍBUCHU!

 

 V tomto článku se zaměříme na novinky letošního konce podzimu a také prosince. Tento rok nám opět
přinesl mnoho novinek, tak doufám, že se v některé z nich naleznete a zpříjemní vám trávení předvánočního
času, který se každým dnem pomaličku krátí. Vydejte se tedy na romantická dobrodružství, přečtěte si něco
o kriminalistice nebo si například užijte prostředí zcela jiného světa. Pokud vás cokoliv z toho láká, jste tady
správně. 
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 Josef Mareš, nejznámější český kriminalista, bývalý šéf pražské mordparty,
autor seriálů Devadesátky a Případy 1. oddělení, vyřešil stovky vražd a teď
vypráví o vrazích, obětech i nejzajímavějších případech. Zároveň vás vezme do
zákulisí práce vyšetřovatele. Kniha vyšla letos na podzim.

 Poslední díl trilogie od internetově známého Sterakdaryho vyšel 14. 11., takže
pokud vás zajímá, jak příběh Arily pokračuje, neváhejte si knihu přečíst. Arila
prozkoumává své nové síly a vydává se do pouštního města Salroa, aby pomohla
zachránit spícího boha Rooaka. Ten se nachází ve špičce Citadely, obrovské
sochy nesoucí jeho vlastní podobu, obklopený děsivým nepřítelem, který se do
Aldolonu prodral skrz skuliny reality a který dokáže zasít strach do všech, včetně
bohů samotných. Svět umírá a konec se nevyhnutelně blíží!

Josef Mareš: Moje případy z 1. oddělení - Martin Moravec

Arila: Stíny Citadely - Radek Starý

Deník malého poseroutky 17 - Wíbuch Plýny - Jeff Kinney

Knižní novinky
Nenechte si ujít



 První díl nové série od autorky fenoménu After. Jedná se o další romantický
příběh. Karina vyrostla na vojenské základně a ví, jaký chaos a komplikace to do
života přináší. Snaží se proto vést klidný dospělý život ve svém malém domku,
neustále však také pomáhá svojí rodině. Když se ale chování jejího bratra začne
zhoršovat, Karina ztrácí pevnou půdu pod nohama. A tehdy ho potká… Kael je
dvacetiletý pohledný voják, který se vypořádává se zážitky ze dvou misí
v Afghánistánu. 
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Aristokratka pod palbou lásky - Evžen Boček

 Z královského výletu do Nizozemí si Marie III. Kostková přiveze kromě zážitků
a fotky s Jejím Veličenstvem královnou Beatrix také milostnou šmodrchanici,
která se „vystříbří“ až na úplném konci nového pokračování; na zámku se, mimo
jiné, zjeví i Helenka Vondráčková. Milostných šmodrchanic se ovšem na Kostce
vyskytne víc a většina bude zaznamenána filmovým štábem nizozemské televize.
Pod palbou lásky se ocitne i kastelán Josef! Jedná se už o poslední díl této knižní
série. 

 Další díl populární knižní série, která si vysloužila i vlastní seriál na Netflixu,
přichází i se seriálovou obálkou. Gregory Bridgerton narozdíl od většiny mužů
věří v lásku. A také věří, že až potká tu pravou, pozná ji na první pohled a pak už
bude vše jen krásné a dokonalé. Jenže ho nikdy nenapadlo, že jeho vyvolená
o něj třeba nebude stát. Chcete vědět, jak příběh pokračuje? V tom případě
zajděte do nejbližšího knihkupectví. 

Bridgertonovi: Před svatbou - Julia Quinn

 Novinka od velmi známé Colleen Hooverové, autorky například populární
knihy Námi to končí. Samson a Beyah nemají na první pohled nic společného.
Ona pochází z chudé rodiny bez vyhlídek, on je bohatý a privilegovaný. Jedno
však mají společné: oba je přitahují smutné věci, což znamená, že jsou
přitahováni jeden k druhému...

Nejjasnější hvězdy - Anna Todd

Kosti v srdci - Colleen Hooverová

LČ



Co nás zajímá

Jaké předměty a jak dlouho
učíte?
Učím tělocvik a zeměpis, a to 40
roků. Tady na gymnáziu učím 20 let,
ale ještě předtím jsem učila na dvou
základních školách, takže jsem tu
kariéru měla pěkně postupně.
Nejdříve jsem začala učit na
vesnické škole v Bohdalicích , když
jsem byla mladá začínající učitelka.
Potom jsem dlouho působila na
Základní škole Letní pole. Teď mám
kulaté výročí na této škole.

Na jaké škole se vám líbilo
nejvíc?
Ze žádné školy se mi nechtělo
odcházet, protože se mi všude
líbilo. Ale samozřejmě gympl je
gympl a práce se staršími studenty
je o něčem jiném a posouvá mě
dále. Nejspokojenější jsem tady, má
to oproti základní škole svoje
kouzlo.

Jak vypadá váš běžný den?
Ráno se ve mně tělocvikář nezapře
a dám si ranní jógu a protáhnu se.
Bydlím ve Vážanech a velmi často
jezdím do školy na kole. Po práci
jdu ven se psem, máme sibiřského
huskyho, pak chystám večeři
a uklízím. Teď už mám dva odrostlé
syny, kteří žijí svůj život, tak toho
nechystám tolik. Ale máme velký
dům a zahradu, tak pracuji kolem
domu. Pěstuji na zahrádce
zeleninu. Párkrát do týdne jedu
ještě do Vyškova na jógu.

Chodíte na lekce, nebo je
vedete?
Ještě loni jsem vedla i své lekce
pilates, ale většinou si teď jezdím
sama zacvičit.

Rozhovor s paní učitelkou Jančiovou

Kdybyste nebyla učitelka, jakou
profesi byste si vybrala?
Chtěla jsem se stát chemikem, mám
vystudovanou Střední průmyslovou
školu chemickou v Brně. Takže bych
dělala někde v laboratoři, ale
v koutku duše jsem vždy chtěla být
učitelkou.

Proč jste se rozhodla zrovna pro
tyto předměty?
Od mala jsem pořád běhala po
venku s ostatními, v sedmi letech
jsem začala chodit do Sokola, kde
jsem později pomáhala s mladšími
dětmi. Vždy jsem měla ke sportu
vztah. Jako druhý předmět jsem
chtěla chemii, ale dříve se nemohly
tyto dva obory studovat společně,
tak jsem si vybrala zeměpis a jsem
za to vděčná. Baví mě cestování.

Máte nějakou oblíbenou
destinaci?
Moc se mi líbilo na italském ostrově
Elba, ale byla jsem také ve
Skandinávii, kam jsme pořádali
i zájezd pro studenty. Nejdál jsem
byla v Thajsku. Říkala jsem si, že
mm

bych chtěla navštívit všechny
kontinenty. V Austrálii mám
kamarádku z vysoké a moje
vysněná destinace je Amerika. Dnes
mi jde více cestování než sport.
Sport mám pořád ráda, ale už to víc
bolí.

Máte nějakou třídu nebo
zážitek, který vám utkvěl
v hlavě?
Ráda vzpomínám na třídu, kde jsem
byla jako třídní učitelka. Myslím si,
že nejste ztracené generace ani
v pohybu. Někde se mi učí lépe,
někde hůře, ale výuka je hodně
i o tom, jaký vztah naváže učitel
s třídou. Z těch nepříjemných
zážitků to bývají úrazy, ale naštěstí
se nestává nic vážného.

Máte nějaký vzkaz pro
studenty?
Vždy říkám a připomínám, že na
škole jsem navázala celoživotní
přátelství. Popřála bych, aby se to
podařilo i vám. I po mnoha letech
od maturity se pořád se spolužáky
vídáme. 
Děkuji vám za rozhovor. JT
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Tipy pro volný čas

 Předpokládám, že ani vám se nevyhnuly vtíravé reklamy, které nás zahlcují lákavými nabídkami, či vánoční
výzdoba, kterou vidíme všude již od konce října. Někdy je jednoduché se v tom shonu po dárcích
ztratit a zapomenout na základ Vánoc - čas, který trávíme s nejbližšími, rodinou a přáteli. Zapomínáme, že
nezáleží na tom, zda všechno bude bezchybné, že nemusíme mít napečeno několik různých druhů cukroví, že
nepotřebujeme ten nejvyšší a nejkrásnější vánoční stromeček. Myslím si, že nejdůležitější je se zastavit a užít
si atmosféru, která se opakuje jen jednou do roka. Sepsala jsem několik tipů, jak se odpojit od komerční
stránky Vánoc, shonu a stresu a raději si užít výjimečný čas.

 Všímám si, že i teď, když jsme trošku starší, se v naší třídě změní nálada, zjistíme-li, že venku za
okny začal padat sníh. Doufám, že letos nebudou Vánoce na blátě a užijeme si alespoň trochu té
ledové krásy. První tip tedy zní: všímejte si okolního počasí.

 Dekorace. Ano, v obchodech se objevily ještě před Halloweenem, ale i přesto je hezké mít nějaké
doma. Ovšem myslím si, že někdy stačí koupit světýlka a pro další dekorace se můžete vydat
například do lesa. Několik větviček ve váze nebo ručně vyrobený adventní věnec má své kouzlo.

 Vánoční atmosféra se nejlépe načerpá pozorováním. Než se začnete divit, copak že to mám na
mysli, mrkněte se z okna. Padající sníh, ozdoby na lampách či vánoční trhy přímo srší atmosférou,
kterou hledáte.

 Poslechněte si vánoční písně. Nemusí to být ty nejpopulárnější a nemusíte jen poslouchat. I
starší česká koleda vám může na tváři vyčarovat úsměv.

 Letos jsem přemýšlela nejen o dárcích, ale i o jejich balení. Zdálo se mi, že mne to stresuje
mnohem více než ono hledání toho perfektního dárku. I balení však pro vás může být chvilkou
odpočinku, když si k němu například pustíte film či audioknihu.

 A teď to nejdůležitější: perfektní Vánoce neexistují a každý člověk má k těmto svátkům jiný
přístup. Pokud ani jeden z nápadů nevyužijete, nezoufejte. Přizpůsobte si tento slavnostní čas
takříkajíc podle svého gusta a užijte si jej, jak nejvíc to jde. Přeji vám krásné a kouzelné svátky.

ZZ

Vychutnejte si Vánoce
aneb Jak se naladit na vánoční atmosféru
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 Stejně jako u prvního dílu rebootované
série, i v tomto případě se Modern Warfare 2
nesnaží vyprávět příběh svého předchůdce.
Už z propagačních materiálů ale víme, že se
ve hře potkáme se starými známými, jako je
Ghost, Soap, Price či Gaz. Koneckonců už
v Modern Warfare 2019 se ukázalo, že
i nám již známé postavy mohou odvyprávět
nový příběh. Ten není nikterak světoborný
a sází na klasickou záchranu „světa“.

Tipy pro volný čas

CALL OF DUTYCALL OF DUTYCALL OF DUTY
Modern Warfare 2Modern Warfare 2Modern Warfare 2

The callisto protocolThe callisto protocolThe callisto protocol

 Callisto Protocol je survival hororová
videohra vyvinutá společností Striking
Distance Studios a publikovaná společností
Krafton. Vyšla 2. prosince 2022 a režíruje ji
GlennSchofield, který se již dříve podílel na
tvorbě série Dead Space.

 The Settlers: New Allies je strategická hra
zaměřená na budování města v reálném
čase a byla vyvinutá a publikovaná
společností Ubisoft Düsseldorf. Jedná se
o reboot série The Settlers.

The SettlersThe SettlersThe Settlers
New AlliesNew AlliesNew Allies

FP, ŠL
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Mezi námi studenty

Jak dlouho hraješ golf?
Golfu se věnuji 6 let.

Jak ses ke golfu dostal?
Ke golfu mě přivedl táta, který ho
už hraje 10 let.

Kdy a kde jsi hrál svůj první
zápas? Pamatuješ si, jaké to
bylo?
První zápas jsem hrál na golfovém
hřišti Austerlitz ve Slavkově u Brna
a už si to přesně nepamatuji.

Hrál jsi už někde v zahraničí?
Ano, hrál jsem v Americe na
Mistrovství světa juniorů, dále
v Turecku a ve Španělsku.

Za jaký tým hraješ?
Hraji za Austerlitz Slavkov.

Máte v týmu dobré vztahy?
Myslím, že ano.

Rozhovor s golfistou Markem Šmerdou

Jaké je tvé nejvyšší ocenění?
Byl jsem vyhodnocen jako nejlepší
golfista do 12 let. Díky tomu se
dostanu v prosinci i do televize,
kde proběhne slavnostní vyhlášení
nejlepších hráčů republiky,
konkrétně na Golf Channel.

Jak vypadá tvůj běžný trénink?
Nejprve ho zahájíme dynamickou
rozcvičkou a poté už hrajeme.

Jak si představuješ svou
kariéru za 5-10 let?
Rád bych byl profesionální golfista
a vyhrál turnaj PGA Tour.

Děkuji za rozhovor a přeji
hodně štěstí při dalších
turnajích.
    

Kdo je tvůj vzor?
Golfista, který se jmenuje Rory
McIlroy.

Jaký zápas tě čeká v nejbližší
době?
V roce 2023 v Brně. 

SK
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       Sněžítko leželo na kraji stolu, a mělo tak výhled na celý pokoj. Pokoj byl téměř neosvětlený, jen malá
lampička způsobovala stíny na stěně a její světlo doléhalo na sněžítko se třpytivým sněhem. Najednou ho
někdo uchopil do ruky. 
        „Maminko, jak dlouho už máš to sněžítko?“ ptala se malá kudrnatá holčička jménem Amálka. „Tato
skleněná kulička plná příběhů se u nás v rodině dědí z generaci na generaci,“ odpověděla maminka. „Plná
příběhů?“ rozzářily se holčičce oči. „Řekni mi prosím na dobrou noc nějaký příběh,“ žadonila Amálka.
Maminka si tedy dala sněžítko před sebe a zatřepala s ním. „Tak dobře. Hezky si lehni a poslouchej.“ Amálka
napnula uši o něco víc a uvelebila se v posteli.
        V jedné malé vesnici bydlela malá holčička jménem Klárka. Bydlela se svými rodiči v malém domku nedaleko
jezera. Jejich rodina nebyla bohatá, a proto Klárka věděla, že pod vánočním stromečkem nic nenajde. Už si na to
zvykla, neměla to rodičům za zlé, dělali první poslední, aby se s bratříčkem Tomáškem měli co nejlépe. 
      Když se jednou Klárka zatoulala ve městě při cestě domů, objevila ulici plnou světýlek, neodolatelných vůní
a jídla. Klárka neváhala ani vteřinu a zavolala na svého bratříčka, ať také proleze skulinkou mezi domy. Oba dva
stáli nehnutě na místě a nemohli se vynadívat na tu nádheru, která se rozkládala před nimi. Velký vánoční stromek
zářil a pod ním už se nacházelo pár vánočních dárečků. „Copak je tohle za místo?“ ptal se Tomášek. „Já nevím,
Tomášku. Nikdy jsem tuto ulici neviděla,“ odpověděla Klárka. Procházeli pomalu celou ulicí a dalšími menšími
uličkami. Kamkoliv vešli, spatřili něco jiného, něco kouzelného, něco, co nikdy neviděli a ani jejich fantazie by si
nikdy nepomyslela, že to uvidí. Lidé se smáli, děti pobíhaly okolo a měly velkou radost. 
      Po chvíli vešli do barevně vyzdobeného obchodu a prohlíželi si každičkou věc, kterou nikdy oni sami nevlastnili.
Protože jejich rodina neměla moc peněz, byli velice skromní a o takové dárky by své rodiče nikdy nežádali.
Najednou na ně promluvila starší žena s krásnými bílými vlasy. „Dva malí človíčci, v tomto světě tak sami. Copak
vás sem přivedlo?“ „My jsme se ztratili, milá paní,“ zareagovala Klárka. „Tak ztratili, říkáte, pojďte, něco vám ještě
ukážu, ale pak už musíte spěchat domů. Není dobré, když jsou tu malé děti samotné dlouho.“ Klárka s Tomáškem
nevěděli, co tím žena myslela, ale následovali ji do klidného teplého pokoje. 
      Stará žena jim dala něco do dlaní. „Nesmíte otevřít dlaň, dokud nebudete zpátky tam, odkud jste přišli. Jen
málo dětí slib dodrželo, ale vy vypadáte rozumně,“ pronesla žena spíše směrem k ohni než k dětem. „Milá paní,
copak to je? Nemůžeme si přeci vzít něco, co jsme si nijak nezasloužili,“ řekl malý Tomášek. „Jste tu už nějakou 
 chvíli a nic jste neukradli, nic jste si nevzali a u vánočních skřítků jste prosili o zdraví vaší maminky a tatínka.
Copak si aspoň jeden dárek nezasloužíte?“ Klárka přemýšlela, jak to všechno žena ví. Potkali ji až v tom obrovském
davu v obchodě, kde hrála vánoční hudba, kterou dosud neslyšeli. „Teď už musíte jít, je čas, rodiče vás budou
hledat,“ řekla žena a ukázala na hnědé vchodové dveře. Klárka s Tomáškem vyšli ven, a když se otočili, byla tam jen
tmavá ulička vedoucí do další tmavé uličky. Dveře byly pryč, stejně tak žena a celý ten pohádkový svět. Dorazili
domů a rodičům řekli, že jsou z cesty z města velice unaveni. Avšak nebyla to tak úplně pravda, vyběhli po
schodech do svého pokoje a rozevřeli dlaně. Spatřili jen dva tmavě modré měšce. Zatřepali s nimi a vypadla z nich
sněžítka, v nichž byla celá ta ulice se zářícím stromkem. Když se zahleděli pozorněji, našli ve sněžítkách i hnědé
dveře. Nikdy už se do oné ulice nezatoulali, ale když vidí svá sněžítka, pokaždé si na kouzelný svět a ženu
vzpomenou. 
       Maminka dokončila svou poslední větu a uslyšela jen klidný dech spící Amálky. Zahleděla se opět na
sněžítko. Tak malé, a přitom v sobě skrývá tolik příběhů. Zatřepala s ním znovu a holčičku u malého domečku
zasypal třpytivý sníh.

Z šuplíku
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Sněžítko plné příběhů
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 Již brzy nastanou ty nejkrásnější svátky v roce a nás zajímalo, jaký vánoční dárek vás překvapil pod
stromečkem. Opět jsme se zeptali jak vyučujících, tak i studentů a možná, že vás jejich odpovědi překvapí,
případně pobaví.

Učitelé:
 

1. Autodráha.

2. Digitální hodinky.

3. Houpací kůň.

4. Obrázek a básničky.

5. Vlastnoruční výšivka na polštářek.

6. Let balónem.

7. Ruličky s penězi.

8. Můj portrét.

9. Auto.

10. Klíček od sklepa, v němž jsem našla lyže.

Studenti:
 

1. Kniha s pianem.

2. Piano.

3. Hodně velké lego.

4. Náušnice.

5. Lahev od Coly.

6. Žíněnka do gymnastiky.

7. Let letadlem.

8. Zájezd do Itálie.

9. Želvička.

10. Promítač galaxie.

 Všem dotazovaným děkuji za jejich odpovědi a přeji vám, abyste pod stromečkem našli to, co si
opravdu přejete.

Jaký byl nejoriginálnější dárek, který jste
našli pod vánočním stromečkem

Vánoční anketa
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Pro zábavu

Beran (21. 3.–20. 4.)
 V prosinci se na vás vyplaví mnoho myšlenek a pocitů, které se nashromáždily za celý
rok. Nechte myšlenky plynout a uvolněte se. Prosinec vám přinese spoustu stresu,
v tomto měsíci dbejte na vaše zdraví a nepřehánějte to s alkoholem. 

Býk (21. 4.–21. 5.)
 Býci se nechají unést vánoční náladou a hodí veškeré povinnosti za hlavu. V tomto
období si uděláte pořádek ve svých pocitech a myšlenkách, díky tomu se vám mohou
vyřešit vztahové záležitosti. 

Blíženci (22. 5.–21. 6.)
 Prosinec bude pro Blížence měsícem lásky a vášně. Bude se vám dařit šířit radost
kolem sebe, všichni budou rádi za vaši přítomnost a rádi s vámi budou trávit čas. Myslete,
ale také na sebe a dopřejte si klid a odpočinek. 

Rak (22. 6.–22. 7.)
 Tento měsíc se ve vás probudí mnoho emocí. Budete velmi citliví až přecitlivělí, což
se vám bude v mnoha ohledech hodit. S prosincem přijde i melancholie a donutí vás
přemýšlet nad minulostí. Netopte se v minulosti a přemýšlejte spíše nad budoucností. 

Lev (23. 7.–22. 8.)
 Pro Lvy bude prosinec znamenat měsíc vánoční pohody. Během tohoto období vám
vaše fantazie nedá spát a budete chtít všechno zrealizovat. Veškerou práci budete mít
hotovou a budete se moci s klidem soustředit na vánoční svátky. 

Panna (23. 8.–22. 9.)
 Panny budou prožívat měsíc plný pohody. Budete mít čas na více kreativní aktivity,
kterým jste se v minulých měsících vyhýbali. V tomto období budete spíše
introvertnější, proto se vyhýbejte větším akcím. 

Horoskop na prosinec
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Váhy (23. 9.–23. 10.)
 V prosinci budou Váhy srdečné a pohostinné. Bude vás naplňovat pocit, že někomu
uděláte radost. V průběhu měsíce na vás může čekat nějaké překvapení, buďte tedy
nečekaným překvapením naklonění. 

Štír (24. 10.–22. 11.)
 Na začátku měsíce se díky své energii nezastavíte. V prosinci a s přicházejícími Vánoci
byste měli vše hodit za hlavu a zaměřit se na společné chvíle s rodinou a přáteli. 

Střelec (23. 11.–21. 12.)
 V prosinci Střelci neposedí na místě. Nebudete mít náladu na příliš velké rodinné
slavnosti a odeberete se radši někam, kde budete moci vybít svou energii. Snažte se co
nejvíce vyhnout stresu a nic neřešit. 

Kozoroh (22. 12.–20. 1.)
 Kozorozi zatouží po setkání s celou svou rodinou a přáteli. Nejvíce šťastní a naplnění
se budete cítit mezi lidmi. Tento měsíc bude také ideální pro překonání sami sebe, tak
se nebojte zkusit něco nového. 

Vodnář (21. 1.–20. 2.)
 Vodnáři budou v prosinci na vlnách klidu a pohody. Rodinné sešlosti pro vás budou
spíše povinností, ale nevyhýbejte se jim úplně, nakonec budete rádi vzpomínat na
dané chvíle. Také nedělejte významná rozhodnutí, která by vám mohla přivodit stres
a rozhodit váš klid. 

Ryby (21. 2.–20. 3.) 
 V prosinci byste měli využít čisté hlavy a utřídit si priority a myšlenky. V tomto
období se zaměřte hlavně sami na sebe a nenechte se strhnout lidmi s negativní
energií a vlivem. 
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Redakční rada časopisu Šach

Linda Čtvrtníčková, 7.MA
Anna Halasová, 4.B 
Lucie Holubová, 6.XA 
Adéla Judásková, 6.XA 
Eliška Judásková, 3.TA
Tereza Juppová, 3.B
Sabina Králíková, 1.PA
Štěpán Lozrt, 3.TA

František Pakosta, 3.TA
Emma Šafářová, 1.PA
Anastázie Sedláková, 3.B
Ester Smolaková, 6.XA 
Justina Trefilíková, 3.TA 
Natálie Tvrdíková, 5.QA
Zuzana Zakopalová, 6.XA

TEXT

Michal Kytka, 3.B Martin Preis, 3.B
GRAFICKÁ ÚPRAVA
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Kdyby byla lenost sport, byl bych
čtvrtý, abych nemusel lézt na pódium.

Pepíček: „Tati, naše paní učitelka je stalkerka!“
Tatínek: „Pročpak?“
Pepíček: „Vždycky, když píšeme čtenářský deník, tak po nás chce všechny informace o autorovi!“

Manželka: „Co to děláš?“
Manžel: „Nic.“
Manželka: „Nic...? Vždyť jsi hodinu četl náš
oddací list.“
Manžel: „Hledal jsem datum vypršení.“

Kontrolovaný řidič k policistovi: „Měli byste si to lépe zorganizovat. Jeden policajt mi včera sebere
řidičák a dnes druhý mi chce dát pokutu za to, že ho nemám.“

https://www.knihydobrovsky.cz/
https://www.astrohoroskop.cz/
https://www.alik.cz/v
https://www.alik.cz/v/nejlepsi
https://www.alik.cz/v/hlasky
https://www.mzv.cz/brussels/cz/krajane_skolstvi_kultura/aktuality/ceske_svatky/x1_leden_den_obnovy_samostatneho_ceskeho.html 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Den_obnovy_samostatn%C3%A9ho_%C4%8Desk%C3%A9ho_st%C3%A1tu
https://blindmotherhood.com/18-interesting-facts-louis-braille/ 
https://www.pharmapoint.cz/jak-byt-a-zustat-fit/4-ledna-svetovy-den-braillova-pisma-naucte-se-ho-staci-jen-15-minut/ 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_den_pam%C3%A1tky_ob%C4%9Bt%C3%AD_holocaustu 
https://www.slevomat.cz/akce/1974650-poznavaci-exkurze-do-osvetimi-a-brezinky

vtipyvtipyvtipy

ILUSTRACE
Barbora Dědková, 3.B
Martina Michálková, 3.TA

Jiří Pala, 6.XA
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