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Není tomu tak dávno, co jsme si přáli do nového roku, který vlastně ani neměl začít… Nevím, jak
se to stalo, ale přežili jsme konec světa. Docela dobrá zpráva, že?
Je konec ledna, většina studentů přežila období testů, zkoušení a vlnu zvanou klasifikace. Přežili
to také pedagogové. Jestli ve zdraví, to ukáže čas.:)
Pro pobavení uvádím překlad některých „perel“ z testu z francouzštiny. Téma? Zásady
společenského chování.
-

Neměli bychom jíst naše jídlo.
Do restaurace choďte oblečeni.
Snězte kantýnu!
Prosíme vás, abyste snědl klíče na recepci.
Zdravte každého, koho znám, ale můžete zdravit všechny lidi.
Žádáme vás, abyste na záchodech kouřili.
Nedotýkejte se trávníků!
V muzeu je zakázáno sahat na křehké věci. Nenechávejte tam exponáty.

Pokud se domníváte, že tohle byste nikdy v cizím jazyce nenapsali, mýlíte se. Stačí podcenit
slovní zásobu, do vět doplnit nesprávná slovesa a faux-pas je na světě.
Ve chvíli, kdy tak trochu se zpožděním vychází toto číslo, budou známky za 1. pololetí smazané.
Všechny neúspěchy zmizí, je tu možnost lepšího začátku…
Úspěšné 2. pololetí všem studentům i učitelům přeje Marie Grigerová
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Exkurze Drážďany
V pátek 14. prosince se vydala skupina žáků spolu s p. uč. Misíkovou a p. uč. Pospíšilovou na
exkurzi do nedalekého Německa. První zastávkou byl legendární hrad Moritzburg, který je
známý hlavně jako „pohádkový zámek“ z několika českých pohádek (např. Tři oříšky pro
Popelku, Arabela nebo Jezerní královna). Měli jsme možnost prohlédnout si nejen zmíněný
zámek, ale také různé rekvizity z natáčení. Mohli jsme také zhlédnout dokument o natáčení
pohádek. Poté jsme odjeli na nedaleký typický vánoční trh „Striezelmark“. Zde si žáci mohli
zakoupit typické německé vánoční ozdoby, zkusili si upéci vlastnoručně vyrobený preclík
nebo prostě jen obdivovali trh. I když na cestě zpátky autobus uvízl asi na dvě hodiny ve
sněhové vánici, studenti se vrátili spokojeni.
Den otevřených dveří
Jako každý rok se také letos v naší škole konaly dny otevřených dveří v prosinci a lednu.
Tradičně je pořádala třída Kvarta. Uchazeči o studium společně se svými rodiči byli
provázeni po škole a seznamováni se zdejšími podmínkami vyučování. Akce velice povedla a
letošní návštěvnost byla také uspokojivá.
Vánoční akademie
Letošní Vánoční akademie pod názvem „Počítačové hry“ byla vydařená. Třída Kvarta si s ní
dala práci, a to na výsledku bylo znát. Účast v mimoňském kině byla obrovská. V sále byste
nenašli téměř žádné volné místo. A témata? Objevily se zde hry jako například Snake, The
Simps, Princ of Persia, Mafie a tak dále. Školní pěvecký sbor pod vedením p. uč. Kuchaře
vystoupil s malým překvapením. Letošní pěvecký výstup oživila třída Kvinta, která nastoupila
na pódium ke konci vystoupení. Také v porotě se objevilo malé překvapení v podobě bývalé
studentky, která mohla posoudit, jak vypadaly akademie před pár lety a jak vypadají dnes.
Nakonec ohodnotila porota jako nejlepší scénku scénku třídy 1.A. Této třídě patří gratulace.
Na další akademii si budeme muset počkat do následujícího prosince.
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Po několika týdnech předvolební hysterie je rozhodnuto. Dosud úřadujícího prezidenta
Václava Klause vystřídá 8. března na Pražském hradě Miloš Zeman, který v druhém kole
prezidentské volby porazil Karla Schwarzenberga.
Zní to tak jasně, rozhodně. Ano, Češi si vybrali svého prezidenta, ale co by to bylo za svět, kdyby
v něčem nebylo to ALE. Kdo přesně si tedy vybral „svého“ prezidenta? Proč je naše společnost
tak nesourodá? Každý prezident rád prohlašuje, že chce národ spojovat, nikoliv rozdělovat. Je to
ale možné? Existuje na světě opravdu někdo, kdo by vyhovoval všem?
K napsání tohoto článku mě nejvíce inspirovaly sociální sítě v čele s Facebookem. Před druhým
kolem jsem si všímala toho, jak se naše společnost zásadně rozděluje na dvě skupiny. Ano,
samozřejmě, to je logické – dva kandidáti, dvě skupiny (opomeneme-li ten fakt, že tu může být i
třetí skupina lidí, kteří by zvolili jako hlavu státu především sebe, protože: ,,Miloš je primitivní
ožralá opice a Karel senilní uslintanej dědek a ani jeden z nich není zas až tak pěknej, tak radši
volit nepůjdu.“ Jde ale o to, jak byly tyto dvě skupiny prezentovány. Na jedné straně stáli
příznivci Karla Schwarzenberga, toho jediného a skutečného dobra, a na straně druhé příznivci
Miloše Zemana, hulváta a „ruského agenta“. Přesně takhle si náš národ představoval tyto dva
kandidáty. Nebo alespoň většina. Myslím tím ta většina (nejen) na Facebooku. A to i přesto, že
oba kandidáti mají své výrazné klady i zápory.
Velkým překvapením pro mě bylo to, jak velké množství mladých lidí bylo pro zvolení Karla
Schwarzenberga. Možná to bylo dáno tím, že pan Schwarzenberg hodně vsázel na vliv sociálních
sítí. Určitý vliv měla i vyjádření několika známých osobností, které byly pro jeho zvolení. Ale to,
co mě zarazilo nejvíce, bylo argumentování mých vrstevníků. Většinou šlo o názory jako: ,,Ve
světě si ho lidi vážej, dobře by nás reprezentoval v cizině, nosí motýlka, volí ho i Svěrák, radši EU
než Rusko, volej ho samý chytrý lidi, je bohatej a to znamená, že nebude mít tendenci si nahrabat
prachy, je to menší zlo.“
U příznivců Zemana jsem se setkala s úplně odlišnými názory: ,,Karel chce zpoplatnit vysoký
školy, a Zeman ne, chce zrušit tuhle vládu, je to Čech, říká svůj názor a stojí si za ním, určitě po
hektolitrech nasává slivovici.“
Je to ale to nejdůležitější? Opravdu se tohle od prezidenta očekává? Motýlek? Slivovice? A kdoví,
jestli tito dva kandidáti byli vůbec tou správnou volbou. Je ale smutné, že i po zvolení Zemana
prezidentem je společnost stále stejná – rozdělená na dva tábory. Dovolím si dokonce říci, že je
to horší (viz petice proti Zemanovi atp.). Ale proč? Většina si zvolila. A má se respektovat názor
většiny. Nebo ne? Není snad tohle podstatou demokracie? Naší slavné demokracie? Koneckonců,
jaký národ, takový prezident. Je zbytečné dělat závěry z něčeho, co ještě ani nezačalo. Mysleme
alespoň pro jednou jinak než typicky česky (negativně) a přepněme na pozitivní vlnu. Vždyť už
může být jen lépe. Stačí mít dobrého dealera.
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VYHLEDÁVÁNÍ POMOCÍ GOOGLU
Přestože většina lidí často používá vyhledávání na oblíbeném Googlu, málo z nich zná
všechny jeho funkce. V tomto článku se vás pokusím seznámit s těmi nejužitečnějšími.
PŘESNÉ VÝRAZY
Pokud hledáte určité slovo nebo slovní spojení (např. jméno), na začátek a konec vámi
napsaného textu vložte uvozovky.
HVĚZDIČKA
Pokud nechcete být takto přesní nebo si nemůžete na nějaké slovo vzpomenout, využijte
hvězdičku. Při vložením hvězdičky či hvězdiček do slovního spojení vyhledá Google
nejpravděpodobnější možnosti vašeho hledání.
PLUS A MINUS
Využitím těchto znamének zjednodušíte Googlu práci. Před slovo, které musí výsledek
vašeho hledání určitě obsahovat, napište plus a před slovo, které výsledek obsahovat nesmí,
minus.
TYPY SOUBORŮ
Hledáte-li soubory uložené s určitou koncovkou např. docx (Microsoft Word), za jméno
hledaného dokumentu vložte filetype:docx.
ZDROJ
Při hledání jen na určitých stránkách jistě využijete příkaz intitle:slovo v názvu požadované
stránky. Například internet intitle:Wikipedie.
POČASÍ
Chcete vědět, jaké bude počasí. Není nic jednoduššího než napsat počasí a název lokality.
KALKULAČKA
Google zvládá nejen jednoduché výpočty jako je (7-3)*5, ale i římské číslice(MMXIII in
decimal), mocniny (2**4), odmocniny(4th root of 200) a mnohem víc.
PŘEVÁDĚNÍ
Nevíte si rady s převodem měn a fyzikálních veličin? Využijte opět Google a příkazy jako
jsou 1 mil na km, 10 euro na koruny, 30 stupňů Celsia na Fahrenheita, 5 palců na cm a
podobně.
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Hunger games
Hra, která zabíjí
O čem Hunger games: V troskách bývalé Severní Ameriky se rozkládá země Panem. V ní je
dvanáct krajů a všem vládne Kapitol. Jeho síla je velká a nebezpečná. Ne vždy tomu tak bylo.
Za dávných časů se kraje bránily a bojovaly proti silám hlavního města. V boji přišla spousta
lidí o život. Nakonec ale zvítězil Kapitol, a aby vzbouřencům dal najevo svoji sílu a autoritu,
byly vymyšleny Hladové hry, které se měly opakovat každý rok. Bojovaly v nich vždy dvě
děti ve věku z každého kraje od dvanácti do osmnácti let na život a na smrt v nebezpečné
aréně. Přežil pouze jeden, kterého poté čekal život plný bohatství a „klidu“.
Kdo je Katniss Everdeenová: Ve Dvanáctém kraji v nejchudší čtvrti žije dívka jménem
Katniss s matkou a mladší sestrou. Její otec zemřel v dolech a od té doby musí nyní
šestnáctiletá dívka živit rodinu sama. Chodí lovit. Překročit hranice kraje je trestáno smrtí, ale
Katniss potřebuje peníze, které získá za zvěřinu, již uloví. Střílí veverky přímo mezi oči. Její
jméno zatím nebylo v Hladových hrách vylosováno, ale Katniss trápí horší představy - její
sestra Prim bude letos poprvé ve výběru do hry na život a smrt. Co se stane, když vyberou
zrovna ji?
Menší info: O Hunger games neboli Hladových hrách bychom se mohli bavit hodiny a
hodiny. Možná znáte tento příběh z filmu, který měl premiéru minulý rok, ale o tom někdy
jindy. Dnes něco málo o knize. Tuto trilogii napsala americká spisovatelka Suzanne
Collinsová a je to její úplně první série. Autorčino umění zaujmout a samotný námět knihy,
obojí přilákalo spoustu čtenářů a první díl Aréna smrti (USA 2008, ČR 2009) se stal
bestsellerem. Proto autorka za rok napsala další díl jménem Vražedná pomsta a před dvěma
lety se fanoušci dočkali i závěrečné části trilogie s názvem Síla vzdoru. Momentálně jsou
všechny knihy známé po celém světě a Collinsová za ně dostala nejednu cenu literatury pro
mladé dospělé.
Jak vidím první díl: Musím se přiznat, že od Arény smrti jsem čekala mnoho – hlavně díky
vší chvále, jakou měli různí blogeři na stránkách, a říkala si, že pokud nebudou dokonalé, tak
budu lehce zklamaná. Avšak kniha mě ohromila víc, než jsem kdy čekala. Úplně mě do sebe
vtáhla a nechtěla pustit. Četla jsem třeba celý den a noc, jen abych věděla, jak bude příběh
Katniss pokračovat. Ze začátku knihy jsme seznámeni s Dvanáctým krajem a chudobou, ve
které hlavní hrdinka žije. Vypráví nám o své rodině a svém pohledu na současný svět. To byla
spíše taková ,, poklidnější“ část příběhu, kdy jste občas byli znechuceni špínou a rozervanými
vnitřnostmi. Toť první kapitoly. Zhruba v polovině knihy se seznamujeme s Kapitolem a
s tím, jak vlastně žijí soutěžící předtím, než vstoupí do arény. Trénink, rozhovory, vztahy,
napětí… A potom přišlo velké finále, kdy se soutěžící nacházeli v aréně a šlo jim o život.
Věřte nebo ne, ale při čtení pociťujete stejné pocity jako hlavní hrdinka. Hlad, žízeň, strach…
Kniha je obohacena různými charaktery a vy zjistíte, že nečtete příběh jediné dívky, ale i
příběhy lidí kolem ní. Každý hraje svoji roli. Každý je důležitý.

NEČEKANÉ ZVRATY , ŠOKY , ALE TAKÉ LÁSKA , NENÁVIST , NADĚJE , SMRT . H UNGER
GAMES JE KNIHA , KTERÁ VÁS ROZHODNĚ NENECHÁ SPÁT .
Více informací můžete najít na stránkách fragment.cz nebo tajemnaknihovna.blogspot.cz
Júlia Ružičková
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Teplotu vzduchu může každý vnímat jinak 
+18 Obyvatelé Havaje si berou na noc dvě přikrývky.
+10 Obyvatelé helsinských činžáků vypínají topení. Rusové pěstují kytičky.
+2 Italská auta nejdou nastartovat.
0 Destilovaná voda zamrzá.
-1 Dech se stává viditelným. Rusové jedí zmrzlinu a popíjejí studené pivo.
-4 Pes se ti snaží nacpat do postele.
-8 Bezdomovci lezou na noc do krabic.
-10 Francouzská auta přestávají startovat.
-12 Politikové začínají mluvit o bezdomovcích.
-15 Americká auta nejdou nastartovat.
-18 Helsinští nájemníci zapínají topení. Obyvatelé Havaje už zmrzli.
-21 Pokud vůbec dostaneš psa na vyčůrání ven, musíš ho potom ukopnout.
-22 Bezdomovci si berou dvě krabice přes sebe.
-24 Německá auta nejdou nastartovat.
-27 Pes ti zkouší vlézt pod pyžamo.
-29 Švédské automobily přestávají startovat.
-32 Bezdomovci zmrzli a jsou v krabicích stohováni za městem.
-33 Žádné normální ani ruské auto už nejde nastartovat.
-38 Rusové si zapínají vrchní knoflíky u košile.
-43 Ruská auta nestartují už ani na vodku.
-60 Obyvatelé Helsinek zmrzli. Tuleni opouštějí Grónsko a stěhují se na jih.
-70 Zamrzlo peklo. Univerzita v Kuzněcku organizuje přespolní orientační závod na zahřátí.
-120 Alkohol zmrzl. Rusové jsou naštvaní.
-268 Hélium zkapalnělo.
-273,15 Absolutní nula. Ustává pohyb elementárních částic. Rus, žužlaje zmrzlou vodku, připouští,

že je pořádná kosa.
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