Časopis SZeŠ v Čáslavi
číslo 4
únor 2017

Nechceme vám nijak vrtat do soukromí, ale to, co právě
žmouláte v ruce, je čtvrté číslo našeho zemědělského časopisu
Rusticarum diurna - zemědělské listy (noviny).
Jsme rádi a rády za vaši přízeň, která se projevuje tím, že
čtete náš váš časopis, smějete se našim (opravdu někdy našim)
vtipům, házíte mraky příspěvků do schránky novin ve třetím patře
(týká se to i učitelů a ostatního důstojného personálu) … a že nám
nosíte do redakce svačiny a tak dále.
A co jsme si dneska pro vás připravili?

Z obsahu dnešního čísla:
• Den dokořán otevřených dveří
• Pozor, v bufetu je EET
• Na co do kina v roce 2017
• Nehrozí vám náhodou úraz?
• Svět tajemných sil, které nám tu uklízejí
• Čas na smích
• Klub mladých diváků - level 2
• Plyšáci a vysvědčení
• Herní novinky
• Něco o jídle
a možná i něco dalšího. Tak jdeme listovat 
Vaše redakce

Den otevřených dveří
Dne 7.1.2017 u nás na škole dopoledne probíhal den
otevřených dveří. Nám jako redakci a fiktivní firmě to nemohlo
uniknout. Měli jsme připravenou prezentaci a nějaké to menší
povídání, seznámili jsme návštěvníky nejen s naší školou, ale i s
aktivitami mimo - právě s naším Agropromem. Někteří provázeli,
někteří byli ve třídách, každý dělal něco a musím říct, že se nás
účastnilo celkem dost. A přišlo i hodně lidí. Byla sobota, takže byl
celkem paradox být ve škole. Ale teda alespoň mně to nevadilo, a
asi ani dalším, protože jinak by nás tu nebylo tolik, protože to bylo
dobrovolné. Co bychom pro školu neudělali.
A napadlo nás, protože jsme zvědaví, jestli se našim
návštěvníkům něco líbilo nebo naopak nelíbilo, dokonce i
nechybělo. Rozhodli jsme se jim dát tu možnost něco k naší škole
poznamenat a tady jsou příspěvky:

„Tato škola mě zaujala a jsou tu příjemní učitelé a žáci.
Chtěla bych sem začít chodit.“ (Lucka Oleksíková)
Ahoj Luci, je super a hrozně nás těší, že se ti tady u nás líbí
a je rozhodně paráda, že tu s námi chceš začít študýrovat, učitelé
jsou tu milí a hodní, někteří až mooc.

„Bylo to dobře zorganizované. Moc se mi to líbilo.“

(tenhle příspěvek byl anonymní)

Děkujeme, váží si toho jak naše škola, tak i redakce.

„Máte tu velmi milé učitele i žáky. Moc
děkujeme, že jsme mohli navštívit vaši školu.“
Tak to jsme rádi, že se vám tady líbí. To my
děkujeme za návštěvu.

EET ve školním bufetu a seznámení
s tímto systémem
Proč evidence tržeb?
Dlouhodobé a systematické krácení daňové
povinnosti se v některých oblastech podnikání stalo v České
republice téměř běžnou záležitostí. Nevykázané příjmy tak podle
Českého statistického úřadu dosahují v České republice částky cca
170 mld. Kč ročně, tedy více než dvojnásobek schodku státního
rozpočtu.
Finanční správa nyní nemá potřebné informace, aby
dokázala při množství podnikatelů v České republice efektivně a
cíleně provádět daňové kontroly. Proto bylo nutné přijít s novými,
avšak osvědčenými moderními nástroji, které zamezí daňovým
únikům a poskytnou Finanční správě adekvátní nástroje, které jí
umožní získat efektivní formou informaci o tom, zda daňový
poplatník správně vykazuje své hotovostní tržby a nepodniká na
úkor ostatních podnikatelů.
Jak to funguje?
Firma

Informace o transakci na finanční
správu a zpět pomocí Internetu

Finanční správa
Zákazník
dostane účtenku

Možná
kontrola

Dotaz

Ověření

A co na to p. Petrů, vedoucí našeho školního bufetu?
1. Jaký máte názor na novou pokladnu?
Jaký na ni mám názor? No, že do školy je to úplně zbytečné.
Jsou tady pořád nějaké prázdniny, volna a státní svátky. Hlavně to
zdržuje, jelikož vy sem chodíte jenom o přestávkách a ty trvají jen 10
až 20 minut. Největší frmol je o svačinové přestávce, a když sem přijde
např. 20 lidí, tak jejich obsloužení trvá déle, než předtím. Na některé
se nemusí ani dostat. Ale na druhou stranu to chápu, aby se narovnalo
to „podnikatelské prostředí“ jak oni říkají.
2. Změnila byste něco na této pokladně/systému?
Aby to bylo trochu jednodušší, hlavně pro nás starší. Jinak
k tomu nemám co říct, co bych na tom měnila.
3. Vyšlo vás to draho?
vysoké.

Ano, ty náklady byly
4. Přišla s pokladnou
nějaká změna?
No asi jen zdržování. Bude to zdržování hlavně pro vás, než
vám to vydá účtenku. A nejspíše z toho bude po škole nepořádek,
protože se může stát, že ji nějaký/á žák/žačka může omylem nebo i
naschvál upustit. Jinak snad žádné změny nepřinesla.
Děkujeme a přejeme Vám hodně úspěchů.
Závěrem bychom chtěli všechny za redakci, p. Petrů a určitě
i celou školu poprosit, abyste účtenky, když je nebudete chtít,
vyhazovali do odpadkových košů. Jsou rozmístěny v každém
podlaží a místnostech. Když jsme šli udělat rozhovor, cestou jsme
jich napočítali asi 5.

Druhý epochální výlet KMD,
tentokrát do divadla Palace
Dne 31. ledna 2017 se náš Klub mladého diváka vydal podívat na další
divadelní představení. Hra se jmenovala Africká královna a hrálo se v divadle
Palace, které se nachází na Václavském náměstí.
Osoby: Rosie Sayerová v podání Lindy Rybové
Charles Allnut v podání Hynka Čermáka
Tyto herce jsme mohli vidět i v několika českých filmech. Lindu Rybovou např.:
Žabí princ, Kytice, Tmavomodrý svět, Jak básníci čekají na zázrak atd. A Hynka
Čermáka např. ve filmu Něžné vlny.
Tuto divadelní hru napsal C. S. Foerster (1899-1966). Tento významný
spisovatel se často inspiroval námořními bitvami z 1. a 2. světové války. Proto je
většina jeho děl s námořní tématikou.
Africká královna je inspirována námořní válkou v Africe. Jedná se o rok
1915-1916. Bojovalo proti sobě Německo a Anglie. Britové se ve snaze o dobytí
jezera Tanganika vyslali z jižní Afriky dva obrněné čluny. Plavidla cestovala do
Konga a pak pokračovala vzhůru po několika řekách přes močály. Výsledek této
operace byla skutečnost, že jezero ovládli Britové. Ale pravou hrozbou byl
německý křižník Königsberg, který chvíli unikal, ale nakonec byl Brity potopen.
V obou hlavních hrdinech vytváří autor variantu věčného archetypu –
dvojici zdánlivě nesourodých jedinců, kteří hledají cestu k sobě. V obou smyslech
k sobě navzájem, ale zároveň i k sobě samému. Na to, aby mohli vytvořit
smysluplnou dvojici, musí najít sebe
sama.
Jejich vzájemnost, která vede
k hlubšímu sebepoznání a k odvaze
být sám sebou, vytváří z dvou
poměrně silných jedinců originální
dvojici, schopnou čehokoli, co si
stanoví jako cíl. Jejich cesta peřejemi,
bažinami, kanonádou a jinými
nástrahami kopíruje zároveň onu
nesnadnou cestu, již musí projít
lidská bytost, aby se dobrala čehosi, co se blíží dokonalosti.
Obecenstvo se během představení velmi bavilo a skoro pořád se smálo.
Oběma hercům nakonec darovali bouřlivý potlesk.
Divadlo tleskalo ve stoje a myslím, že můžu říct, že se to všem líbilo.

Co můžeme očekávat v kině v roce 2017?
Taky jste milovníci filmů a chodíte často do kina ? Jestli ano,
tak se máte rozhodně na co těšit! Tento rok si toho připravil hodně.
Už se těším až navštívím kino a budu mít další shlédnutý film do
své sbírky. Ale to nechme být. Jdeme na to.
Resident Evil: Poslední
kapitola
Alice se pošesté střetne se
zombie všeho druhu a bude
bojovat proti ďábelské korporaci
Umbrella. Tentokrát prý
naposledy.
Kdy: 26. ledna
LEGO® Batman film
Nejlepší hrdina LEGO příběhu
se dočkal vlastního filmu.
Batman je většinou hrdinou
neveselých příběhů, takže se mu
taky říká Temný rytíř. Ale s
tímhle Batmanem bude legrace!
Nebo v to aspoň doufáme
Kdy: 9. února
Kráska a zvíře
Klasická disney pohádka
Kráska a zvíře znovu ožila s
Emmou Watson v hlavní roli.
Hraje krásku Bellu, vše vypadá
správně pohádkově. Doufáme, že
to bude super, tak jak v
animované verzi. A ještě lepší.
Kdy: 16. března

Rychle a zběsile 8
Rychle a zběsile zná snad
každý. A teď už nás čeká 8. díl !
Superhrdinové za volantem ještě
nemají ojeté všechny
pneumatiky. Ale tentokrát budou
muset vyjet proti vlastnímu
"šéfovi".
Kdy: 13. dubna
Strážci galaxie 2
Vzpomínáte na jedničku? To
bylo něco. A co teprve dvojka?
Zapomeňte na "hugačaka"! Nové
vesmírné dobrodružství Strážců
galaxie nabízí nový příběh, známé
i nové hrdiny. Určitě se máme na
co těšit.
Kdy: 4. května
Liga spravedlnosti
Superman a Batman
odpovídají na úspěch Avengers.
Přizvali si k tomu Wonder
Woman a další hrdiny. Co
můžeme čekat? Mimo jiné to, že
Muž z oceli oficiálně "ožije".
Kdy: 16. listopadu

Rozhovor s paní Lenkou
Vágnerovou, naší novou
uklízečkou

Interview with Mrs.
Lenka Vágnerová, our
new cleaning lady

1. Dobrý den, jak se vám tu líbí?
No, je to tady úžasný. Jsem
spokojená.

1. Hello, how are you satisfied at
our shoot?
It is amazing here. I am very satisfied.

2. Jak se vám tu pracuje?
Já si myslím nebo spíše vím, že dobře.
Měla jsem z toho strach a obavy, ale
je to dobrý.

2. Do you enjoy working here?
I think or rather I know, that the
work here is good. I was worried, but
now it is good.

3. Jaký vám zde přijde kolektiv?
Kolektiv je bezvadný.

3. How does our team spirit seem to
you?
Team spirit amazing.

4. Práskněte nám něco na sebe:
No, nemám ráda ryby a ráda se
válím. Mám ráda vířivky, wellness
atd.
5. Je něco, co se vám tady nelíbí?
Vůbec ne. Jsem tu spokojená.
Rádi bychom poděkovali p. Lence

4. And now.. Could you tell us
something about you?
I don’t like fish, but I love lying in
bed. I like whirpools, wellnes an so
on.
5. Is there anything what you don’t
like about your new job?
Nothing. I enjoy working here very
much.
We would like to thank Mrs.
Lenka Vágnerová for the interview
and we hope that she will be happy
and satisfied with her job at our
school.
SATISFIED-SPOKOJENÝ
ENJOY-LÍBIT SE/UŽÍVAT SI

Vágnerové za rozhovor a doufáme, že
se jí zde bude dále dařit a bude tu
spokojená.

Malá poznámka: Děkujeme p.
Šimůnkové za
pomoc. Moc nám
pomohla.

Čas na smích
Autorka
kresleného vtipu:
Kristina Pečenková

1. Učitel: ,,Nic neumíte. Všem vám napařím koule.“
2. Rakousko (,,Österreich“) je v překladu z němčiny
,,Velikonoční říše.“
3. Měkkozobí ptáci mají měkký zobák.
4. Revír je opakovaný vír.
5. Mezi primárně bezkřídlý hmyz patří rybenky a
šukonožky.
6. Přivedl na hodinu literatury Strakonického dudáka.
7. Rozdíl mezi českým a německým jazykem je patologický
problém.
8. Morová nákaza je, když se mor něčím nakazí.
9. Varhany je okamžik, kdy se Hanka vaří.
10. Trojúhelník obsahuje trojúhel.
11. Strč mobil do čaje a máš T-mobile. Strč ho do vody a máš
Vodafone. Rozlom ho a máš: Óóó dva!
12. Zákazník: ,,Prosím, párek v rohlíku.“ Prodavačka: ,,Vodu?
Perlivou?“

Hrozí vám úraz ?
1. Do neznámé vody nikdy nesmíme skákat.

ANO/NE

2. Dospělí na cyklistiku vůbec nepotřebují helmu.

ANO/NE

3. Při bouřce je dobré se schovat pod strom.

ANO/NE

4. Nože a nůžky nosíme vždy špičkou dolů.

ANO/NE

5. Při autonehodě nejdříve zajistíme svou bezpečnost.

ANO/NE

6. Na škváře či písku dostane kolo snadno smyk.

ANO/NE

7. Při řezání dřeva v horku je dobré pít alkohol.

ANO/NE

8. Potok je lepší přebrodit než přeskákat po kamenech.

ANO/NE

9. Při lezení na skálu musíme být vždy zajištěni.

ANO/NE

10. Při práci s křovinořezem si obličej chráníme štítem.

ANO/NE

Za souhlas (ANO) s výroky 1, 4, 5, 6, 8, 9 a 10 a za nesouhlas (NE) s
výroky 2, 3 a 7 si zapište bod.
0-5 bodů: O bezpečnosti chování nevíte skoro nic, vysloveně hazardujete.
Riziko zranění je u vás vysoké.
6-9 bodů: Do určité míry se dokážete chovat opatrně, ale občas si
zariskujete, takže jisté nebezpečí úrazu u vás je.
10 bodů: Víte přesně, jak se chovat, abyste se úrazu vyhnuli. Zranění
vám prakticky nehrozí.

Messenger
Tak je to tady zase. Další měsíc, další
číslo našich novin. A další recenze na aplikace.
Tentokrát jsem si pro vás připravila
aplikaci Messenger.
Kdo tuhle appku nezná, jako kdyby nežil. Ale jestli tu je někdo,
kdo netuší o čem je řeč, tak mám krátké vysvětlení. Je propojená
s facebookem, píšou se tam zprávy. Píšete si s kamarády, přítelem,
rodinou nebo kterýmkoliv jiným člověkem. Můžete si tam s lidmi psát,
volat, posílat obrázky, fotit a tak. Třeba moje kamarádka má hodně
v oblibě mi posílat svoje trapné fotky, občas se nad nimi pěkně nasměji.
Je taky super, že si můžeme nastavit s kamarády přezdívky. Třeba
kamarádka mě má pojmenovanou jako : ,,Moje milovaná Mařenka, co
miluje pizzu." Občas tam padnou vážně vtipný přezdívky, co náhodný
člověk nepochopí, proč to tam je. :D
Teď nedávno tam přibyly Messenger stories. Další kopie
Snapchatu. Už mě to vážně štve. Ty aplikace jdou vážně do kytek. Já
osobně mám tu appku velmi ráda, je to první věc, kterou ráno otevřu,
když si odemknu mobil. Nebudu vám tady říkat, jak moc ji mám ráda, to
bychom tady byli dlouho. Už bych taky mohla přestat mluvit jen o sobě.
A co ty? Jak se ti tato appka líbí? Doufám, že máš stejně kladný
názor jako já. Ale to už je jen na vás, jaký bude váš názor. Je to vaše
svobodné rozhodnutí. Do toho už vám kecat nebudu. Jen se chci zeptat,
líbí se vám moje recenze? Chtěli byste ještě další? A jakou bych měla
udělat příště?
Vaše nápady, názory a další nám vhoďte
do naší schránky, která je ve 3. patře.
Tak zase příští měsíc,
vaše Veru

Očekávané herní novinky pro rok 2017

A nyní něco pro hráče. V tomto roce se můžeme těšit na spoustu
nových her, ať už novinek nebo pokračování známých herních serií.
Můžeme se těšit na:

RESIDENT EVIL 7
Resident Evil 7 se odehrává
po událostech Resident Evil 6 a
vzdává hold počátku celé série.
Tentokrát se podíváš do zlověstného
polorozpadlého panství s plantážemi
na americkém venkově. Každý krok
na místních rozsáhlých pozemcích
může být ten poslední.
Vydání hry: 24. ledna 2017

Warhammer 40,000: Dawn of War III
Dawn of War III dorazí osm let od
druhého dílu, který vyšel z kraje roku 2009.
Příběhová kampaň se pak bude ubírat
klasicky po jednotlivých misích, přičemž by se
měla točit okolo jedné záhadné mýtické
zbraně. Můžete se připravit na velkolepě
pojaté dějové sekvence ve filmové kvalitě.
Tvůrci také ohlásili celou řadu nových herních
mechanismů, ze kterých vyčnívá systém krytí konkrétních jednotek. Do
hry tak výrazně promluví prostředí v podobě terénu nebo různých budov.
Vydání hry: Zatím není stanoveno

Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands
Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands sází na zcela otevřené
prostředí, v němž se budete sami moci rozhodnout, jak s týmem
výsadkářů zlikvidujete členy mocného bolívijského drogového kartelu.

Tom Clancy's Ghost Recon
Wildlands přinese úžasné grafické
zpracování, o které se postará pro hru
speciálně vyvíjený engine. Těšit se tak
budete moci na detailně vymodelované
prostředí i charaktery, které vás do
zážitku doslova vtáhnou.
Vydání hry: 7. března 2017

For Honor
Vyber si mezi agilním Chosenem
(Vyvoleným), brutálním Warbornem
(Válkouzrozeným) nebo statečnými rytíři
The Legions (Legií) a bojuj o území a
slávu.
Příběh se odehrává v alternativní
realitě, kdy tři válečnické frakce musí hledat nový domov pro svůj národ.
Rytíři, samurajové a vikingové tak postupně zamíří na jedno velké bojiště.
Vydání hry: 14. února 2017. Máte to štěstí, že očekávaná hra vyjde
na Valentýna. Takže pokud nevíte, co koupit své drahé polovičce, máte tu
skvělou možnost. (Trochu pozdě, ale pořídit to můžete stejně … poznámka
editora)
Bohužel jsem zde neuvedla
všechny hry, které řada hráčů vyhlíží.
Možná bude pokračování v dalším díle
našeho časopisu. Prozatím se musíte
spokojit s touto nabídkou.

Vaše Péťa z 1.A

Plyšový den na naší škole
Plyšový den na škole proběhl dne 2. února 2017, tedy poslední den
v prvním pololetí, které bylo zakončeno vysvědčením.
Je nám líto, že se nezapojilo více lidí. Budeme doufat, že se při
dalších akcích aktivně projeví.
Pokud byste měli zájem o nějakou
novou akci, můžete nám dát vědět do naší
schránky školních novin.
A ještě jedna poznámka: Pokud se
vám akce nelíbí, tak nám to příště dejte
vědět příspěvkem nebo e-mailem a
netrhejte naše letáky. Udělalo to jen
nepořádek a navíc nás to mrzelo, protože
si s tím dost lidí dalo práci. My vám taky
v pokoji netrháme plakáty celebrit a
různých hudebních skupin.
Potěšilo nás, že se zapojilo i pár
učitelů. Např. p. Lipenská se svou
želvičkou.
☺

Ale den nejspíše ovládli králíci.

Děkujeme účastníkům. Vaše redakce. ☺

Nezdravé nebo dokonce nebezpečné
potraviny
Polévky z konzervy nebo sáčku:
vysoký krevní tlak a stárnutí pokožky,
více než 40% doporučené denní dávky soli
v jedné porci
Snídaňové sušenky, cornflaky a
koláčky: způsobují inzulinovou rezistenci
> ženská neplodnost, srdeční onemocnění
Proteinové müsli: látky, co se z nich
vyrábí müsli, jsou složky dětské plastelíny

Potraviny ošetřované pesticidy:
mohou negativně ovlivnit metabolismus a
rovnováhu a muži mají méně pohyblivé
spermie (patří mezi ně: ovoce a zelenina
ze supermarketu)
Margarín: urychlujuje proces stárnutí
pokožky a hrozí onemocnění srdce
Slanina: urychluje stárnutí

Coca cola: obsahuje 4-methylimidazol a
v USA již změnili složení barviva

Máslový popcorn: obsahuje
dvojnásobek denního limitu tuku, ucpává
tepny

Plněné sušenky: jsou zdrojem
prázdných kalorií, které zvyšují hladinu
tuku (kazí postavu v oblasti břicha)

Sojová omáčka: slané potraviny, které
sají vlhkost, nás dehydratují - vznikají
nám váčky a kruhy pod očima

Koktejly a pivo: jak stárneme, tělo už
nedokáže metabolizovat alkohol a
způsobuje přibírání na váze, odsává
vlhkost z kůže a vytváří vrásky

Salámy a párky v rohlíku: mohou být
považovány za ideální jídlo mužů, kteří za
to ale můžou zaplatit spermiemi

Rohlíky a bílé pečivo: tělo přeměňuje
sacharidy z bílého pečiva na cukr a poté
glukózu -> poškozuje kolagen a další
proteiny
Vegetariánská strava: předčasné
šedivění, měli byste zajistit dostatek
vitamínu B12 (hovězí maso, všechno
maso)
Ledová káva: příliš mnoho kofeinu
narušuje spánek, což způsobuje stárnutí
pokožky
Sladkosti bez cukru, tedy s umělým
sladidlem: játra nefungují optimálně a
způsobují tloustnutí

Chipsy a nachos: nezpůsobují vám
sytost a vy jich sníte více
Sportovní nápoje: sportovcům sice
dávají důležité elektrolyty (sodík Na a
draslík K), ale servíruje se tím mnoho
kalorií a cukrů a tyto látky jsou zrovna
pro naše tělo nepotřebné, zpomalují nás
Smetana do kávy: obsahuje oxid
titaničitý, blokátor ultrafialového záření,
který slouží jako bělící činidlo < ten je
právě v té smetaně, způsobil u
testovaných myší poškození jater a tkání
Ochucené jogurty: podobné jako
chleba, kečup - přidaný cukr

Dobrou chuť ☺

Inzerce
• Koupím poštovní známky i celé sbírky. Kontakt v redakci.
[00004]
• Navštivte školní bufet v suterénu. Aktuální nabídka: Zdravé
ovoce, špaldové buchty, ale i párky v rohlíku, pizza a další
široký sortiment za příznivé ceny [00005]
• Redakce hledá spolupracovníky na sběr drbů, záhad a
perliček. Potřebujeme jednu dvojici z každé třídy. Příspěvky
učitelů vítány. Informace v redakci [00006]

Závěr
Čtvrté číslo našich školních novin končí, ale prázdniny právě
začínají. Těšíme se na ně tak, že to ani
neumíme napsat.
Všem našim čtenářům přejeme
spoustu zábavy, ranního (a klidně
celodenního) lenošení, odpočinku,
zajímavých akcí a hlavně vůbec nic, co
by nějak připomínalo oblíbenou školu.
A za měsíc se tady na papíře setkáme
znovu.
Vaše Aneta, Veronika, Kristina,
Nicola, Pavlína, Klára a Aneta

