
 



Tipy na výlet  

Tento rok se bude opakovat již po deváté akce „Pražské věže“! Tato 

akce se bude konat 20. března a to po určených památkách v Praze. 

Kam půjdete? Třeba na Strahovskou knihovnu, do botanické zahrady, 

na věž kostela sv. Antonína na Strossmayerově náměstí, 

Svatomikulášskou městskou zvonici, 

Malostranskou mosteckou věž, 

Klementinum, pivnici U Fleků, 

Místodržitelský letohrádek, věž 

Novoměstské radnice a na spoustu 

dalších. Akce začíná v 10:30 u 

Novoměstské radnice nebo doma. Ve hře 

jde především o to strávit příjemný den, 

poznat pražské věže, poučit se, až 

posledním kritériem je čas. Ten si měří 

každý sám…, nemusíte obejít všechno. Na 



startu každý obdrží herní plán – mapu, úkoly a průkaz opravňující ke 

vstupům na věže. Ke každé věži se váže historicko-dobrodružný nebo 

pozorovací úkol. Soutěžící se pohybují po svých, pomocí MHD, na kole, 

jednotlivě i ve skupinách. Na startu vymyslete strategii, věže 

obcházíte v libovolném pořadí podle mapy s vyznačenými stanovišti. 

Na místech označených v mapě modrým kolečkem se při vstupu 

prokazujete startovním průkazem, slouží jako vstupenka. Na 

stanovištích plníte jednoduché úkoly, průchod si kleštičkami nebo 

razítkem objektu potvrdíte do startovního průkazu. V cíli nebo na 

internetu si každý tým vyhodnotí svou úspěšnost. 

Další informace a registrace na akci najdete na stránkách 

http://www.prazske-veze.cz/  

 

 

 

 

:-D Ahoj, dneska vám povím o Chorvatsku, pojedu tam 8. 4. 2016 ráno. 

Určitě to bude fajn. Jedu tam s tátou a s tetou, a taky s mým malým 

bráškou Ondrou 8-):-) Moc se těším! Budeme ubytováni v hotelu, 

který se jmenuje, nevím........ Na 

koupání to nebude, ale na bazén určitě 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ale hlavně tam jedem 

na památky :-D Až se vrátím, udělám 

pokračování... Ahoj :-):-) 

 

 

 

 

 

Adéla Mejdrová, 9. tř. 

Sofie Řehořová, 3. A 



ČASOVÉ VYMEZENÍ ZIMY 

Astronomická  zima začíná zimním slunovratem (na   severní polokouli 

zpravidla připadá na 21. prosince, na jižní na 21. června). 

Končí jarní rovnodenností (na severní polokouli zpravidla připadá 

na 21. března na jižní 23. září). 

Přesný čas začátku je dán okamžikem slunovratu a rovnodennosti, v 

kalendáři mohou být termíny počátku a konce o den posunuté kvůli 

nepravidelnostem související s přestupnými roky. 

 

 

Jaro 

(zastarale vesna) je jedno 

ze čtyř ročních období. V 

mírném pásu se vyznačuje 

začátkem vegetativní 

aktivity rostlin a zvýšením 

aktivity živočichů.  

Prodlužují se dny, otepluje 

se. 

 

 

 

 

 

Kristýna Husáková, 3. B  

Lukáš Volšický, 3. B  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ro%C4%8Dn%C3%AD_obdob%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADrn%C3%BD_podnebn%C3%BD_p%C3%A1s


Láska 

Láska je široký pojem pro silný, kladný a spíše 

trvalý vztah k jiné osobě, případně i k ideji 

nebo věci. Mohou v ní být různě silně 

zastoupeny aspekty přitažlivosti (včetně 

přitažlivosti emoční i sexuální), touhy, obdivu, 

nezištné náklonnosti a oddanosti až po 

odevzdanost vůči druhému, vůči předmětu 

lásky. V základním významu se týká především vztahu dvou osob, na to 

však navazuje i řada dalších významů, jako je láska k určité věci, k 

místu a vlasti, k nějakému hnutí nebo ideji. Zvláštní místo zaujímá 

láska v některých náboženstvích a podle křesťanství je sám Bůh 

láskou. Právě proto, že se jedná o silný vztah ke druhému, může být z 

druhé strany také odmítnuta či zklamána: pak se hovoří o "nešťastné 

lásce". 

V metaforickém smyslu se ovšem slovo láska někdy používá i pro 

jednostranný vztah pouhé chtivosti, mocenské ("láska k moci"), 

hospodářské ("láska k penězům") nebo sexuální. Spojení "prodejná 

láska" znamená ve skutečnosti směnu sexuální chtivosti a 

hospodářské potřeby a slovo je zde použito ironicky a mimo svůj 

vlastní význam. 

Z psychologického 

pohledu je láska 

primární lidskou 

potřebou, proto je 

také jedním z 

nejrozšířenějších 

námětů v umění – v 

knihách, filmech, 

divadelních hrách i v 

písních různých žánrů. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Osoba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Emoce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sexualita
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Um%C4%9Bn%C3%AD


Den svatého Valentýna (14. února) je v anglosaských zemích slaven 

jako svátek lásky. V českých zemích je také za svátek zamilovaných 

považován 1. květen (1. máj). 

 

 

 

O jednom těžkém životě 

Přemýšleli jste někdy nad svým krutým životem? Já ano, a není to 

moc příjemný pocit. 

Dost často přemýšlím o životě bez sestry, 

se kterou si v tuto dobu nerozumím, ale i 

když mě má ráda, tak mi to najevo dává 

zvláštním způsobem, PROVOKACÍ. Tím, že 

mě provokuje, ode mě získává pozornost a 

to je ŠPATNĚ. Moji rodiče se na některých 

z věcí neshodnou a to mě velmi trápí. Věřte mi, že já to nemám lehký. 

Jo, já vím že existují i lidé 

s většími problémy, ale toto je 

jeden z nich. Občas je to dobré, 

občas je to špatné. Vím, že mě 

mají rádi, ale já to cítím tak, že 

to já je od sebe rozděluju a je 

to pro mě velmi nepříjemné. 

Jsem hrozně moc zoufalá, ale i 

přesto se je snažím dát do 

normálního stavu, takže s nimi jezdím na výlety, strávím s nimi hezké 

chvíle atd., ale nejvíc mi rozumí maminka. Jsem zvědavá, jak to 

dopadne, až budu dospělá. 

 

Veronika Přibylová, 5. A 

Lukáš Volšický, 3. B 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Den_svat%C3%A9ho_Valent%C3%BDna
https://cs.wikipedia.org/wiki/14._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._kv%C4%9Bten


      

Rekordy z YouTube 

 

Nejvíc shlédnutí na videu má 

známá píseň „Gangnam style“, 

kterou nazpíval zpěvák PSY. 

Písnička v tuto chvíli má už 

přes 2,5 miliardy sledování. 

Píseň je nazpívána v korejštině 

a byla vydána 15. 7. 2012. 

 

Nejvíc sledování má švédský 

bloger i letsplayer 

PewDiePie.  

Má skoro přes 42 milionů 

sledovatelů! PewDiePie, 

jehož pravým jménem je 

Felix, točí na svůj kanál už 

od roku 2010. Má i druhý 

rekord, a to ve vidění jeho 

všech videí, kterých má již přes 11 miliard!!  

 

Nejsledovanější trailer je na 

film „Avengers: Age of 

Ultron“, který má přes 72 

milionů zhlédnutí. Tento film 

natočil Marvel Enter-

tainment a je to pokračování 

filmu „Avengers“. 

 

 

 

 Adéla Mejdrová, 9. tř. 



Naši kamarádi :-D 
 

Ahoj! Určitě máte nějaké kamarády. My máme imaginární 

kamarády (kamarády, co vidíme jenom my). Draky, a dokonce noty. 

Začneme draky, protože jich je nejvíce. Zuzka, která s námi nepíše, 

má draka Čáryfuka. Je mu 

20 a má zelenou barvu 

kůže. Já Bára mám tři 

dračí mláďata. Mají 

anglická jména. Yellow, což 

je holka, je trošku zlobivá. 

Je jí 1 rok. Potom mám 

ještě jednu holku jménem 

Red. Je jí taky 1 rok. A 

kluka Greena. Ten je velmi 

hodný a taky je mu 1 

rok. Varja má jedno malé 

dráče Marušku. Trochu 

zlobí a je jí 1 rok. Maruška 

jich má trochu více, ale můžete si jich vymyslet tisíce a tisíce. Mládě 

má překvapivě taky a dokonce 2. Uran je velmi hodný. Je mu 1 rok a 

pořád ho hlídá další mládě Alžběta. Alžběta je starší než ostatní. 

Někdy docela zlobí a je jí 19 let. A tyto všechny draky vychoval pár 

draků, Safira a Pepa. Je to velmi dobrý párek.  

Konečně pokoj od draků. Já málem zapomněla,  Maru má ještě 

notičku, jmenuje se H1. Vznikla tak, že Maru hrála pořád jednu notu. 

Ale nebyla tam.                             

 

A to je vše, 

Tak 

ahoj                                                                                                     

                                                        

 

 Bára Majerová, Varja Chutovisina a Marie Klemperová, 3. A 



O sovičkách 

Byly žily tři sovičky jménem Julie 

a Markéta a taky Kamila. Jedna 

měla smůlu a druhá měla  všeho 

dost, a ta třetí koktala. Byly to 

vzácné sovičky, protože byly z 

dortu. Kamila jednou byla udělaná 

pro malou tříletou holčičku 

jménem Sára a milovala sovičky, 

měla dokonce i v pokojíčku 

sovičky. Když se talíř s dortem 

přinesl na stůl, ozvalo se HODNĚ 

ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ............,. a v tu 

ránu si sovička uvědomila, že ona 

je jídlu, tak dávala pozor, a když 

se dávaly dárky, zvedla marcipánová křídla a odletěla pod stůl. Malá 

holčička Sárinka, když zjistila, že na dortu není, začala brečet. 

Všichni  ZPOZORNĚLI. Takže Julie je zachráněna, 

HURÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ.:-).  

Markéta byla zase udělaná na párty, kde byly větší děti, asi tak kolem 

15 let. Když všichni začali tancovat, sovička odletěla za Julií, a 

doufaly, že to přežije i Kamila. Kamila taky. Bohužel, ten co jí 

modeloval z marcipánu křídla, udělal moc malá. Tak když si jakási 

rodina koupila ten dort, bylo to úplně stejné............... Ale byla tam 

jediná chyba, že sovička měla malá křídla a nemohla odletět, ať dělala 

co dělala, nemohla odletět. Když se dotancovalo a dopřálo, a bylo 

ticho, POZOR - na dort se dala svíčka a ozvalo se „hodně štěstí, 

zdraví“ ................ Bohužel s touhle sovičkou to nedopadlo dobře :-(.Ale 

aspoň Julie a Markéta přežily. KONEC.:-):-D8-):-((:-(:-o;-):-O:-PB-).  

 

 Sofie Řehořová, 3. A  



Dva vlci 

 

Jeden večer vzal starý Indián svého vnuka a vyprávěl mu o bitvě, 

která probíhá v nitru každého člověka. Řekl mu, synku, ta bitva 

v každém z nás je mezi dvěma vlky. 

Jeden je špatný. 

Je to vztek, závist, žárlivost, smutek, sobeckost, hrubost, nenávist, 

sebelítost, falešnost, namyšlenost, a ego.  

Ten druhý je dobrý. 

Je to radost, pokoj, láska, naděje, vyrovnanost, skromnost, věrnost, 

laskavost, empatie, štědrost, soucit a důvěra. 

Vnuk o tom  všem  přemýšlel a po minutě se zeptal, - a který vlk 

vyhraje?         

Starý Indián  odpověděl: ten, kterého  krmíš. 

 

 Maty Pecl, 3. B 



Londýn  

Londýn je hlavní město Spojeného 

království Velké Británie a 

Severního Irska ležící na 

jihovýchodě země při ústí řeky 

Temže. Produkuje 20% HDP 

Spojeného Království a Londýnské 

City je jedno z největších 

světových obchodních center. 

Londýn je společně s městy New 

York a Tokio jedním 

z nejdůležitějších měst na světě. 

Pojem Londýn se používá pro území 

vymezené jako jeden z anglických 

regionů – Velký Londýn.  

 

 

 

 

Socha svobody 

Socha Svobody, anglicky Statue of Liberty, je socha stojící na 

Ostrově svobody u New Yorku v USA. Ačkoliv by katastrálně měl 

náležet do Hudson County, New Jersey, od roku 1664 je Ostrov 

svobody součástí New Yorku. Socha je vysoká 46 metrů, spolu s 

47metrovým podstavcem je tedy vrchol pochodně ve výšce 93 metrů 

nad zemí. Socha váží 205 tun, v obvodu má 10,6 metru, ústa mají šířku 

91 centimetrů. Pravá paže, držící pochodeň, je dlouhá 12,8 metru; jen 

ukazováček je dlouhý 2,4 metru. U nohou Sochy svobody leží rozťatá 

pouta tyranie. V levé ruce drží socha desky představující vyhlášení 

nezávislosti, je na nich nápis JULY IV MDCCLXXVI (4. července 

Tobiáš Klofáč, 3. B 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Socha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Liberty_Island
https://cs.wikipedia.org/wiki/New_York
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/New_Jersey
https://cs.wikipedia.org/wiki/1664
https://cs.wikipedia.org/wiki/New_York
https://cs.wikipedia.org/wiki/Metr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kilogram
https://cs.wikipedia.org/wiki/4._%C4%8Dervenec


1776, den vyhlášení Deklarace nezávislosti). I její koruna se sedmi 

paprsky je symbolem svobody, kterou má vyzařovat přes sedm moří 

do sedmi kontinentů. 

Socha Svobody připomíná přátelství a pomoc, kterou Francie poskytla 

americkým osadníkům v jejich boji za nezávislost na Velké Británii 

započatém v roce 1776. Pouze Francie totiž poslala do Ameriky své 

vojáky. Francouzi chtěli také sochou Svobody vyjádřit sympatie nové 

republice vzniklé za Atlantským oceánem. Socha stojí na ostrůvku 

před New Yorkem od roku 1886. Dnes existuje její zmenšená kopie v 

Paříži jako připomínka jejího francouzského původu. 

Nosnou konstrukci sochy Svobody navrhl a zkonstruoval známý 

francouzský stavitel, mimo jiného také pařížské Eiffelovy věže - 

Gustave Eiffel. Nejprve sochař Frédéric 

Auguste Bartholdi navrhl malý hliněný model, 

který měl výšku dospělého člověka. Druhý 

model byl vysoký tři metry. Třetí model 

udělali tak, aby byl čtyřikrát menší než socha 

ve skutečnosti. Čtvrtý a poslední model začali 

vyrábět ve skutečné velikosti. Podle modelu 

byla pak odlita socha z mědi. Hlava byla 

dokončena až nakonec. Hotová socha byla 4. 

července 1886 v Paříži slavnostně předána 

americkému velvyslanci, poté byla rozložena 

na části, které se do New Yorku dopravily na francouzské lodi. V 

newyorském přístavu se poté dva roky sestavovala; měděné kusy byly 

obepnuty kovovými pásy, které bránily poškození. Sestavená socha 

pak byla umístěna na podstavec, který navrhl americký architekt 

Richard Morris Hunt. 

Časem se socha stala symbolem Ameriky. Během století, které uběhlo 

od jejího darování, došlo však zároveň k jejímu značnému poškození; 

zrekonstruována byla díky veřejným sbírkám. Při oslavě stého výročí 

vztyčení sochy na Liberty Islandu – Ostrově svobody, přísahalo 

vrchnímu soudci Warrenu E. Burgerovi věrnost Spojeným státům 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1776
https://cs.wikipedia.org/wiki/Deklarace_nez%C3%A1vislosti_Spojen%C3%BDch_st%C3%A1t%C5%AF_americk%C3%BDch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
https://cs.wikipedia.org/wiki/1776
https://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Atlantsk%C3%BD_oce%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/1886
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99%C3%AD%C5%BEsk%C3%A1_Socha_Svobody
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99%C3%AD%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99%C3%AD%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Eiffelova_v%C4%9B%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gustave_Eiffel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Auguste_Bartholdi
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Auguste_Bartholdi
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9B%C4%8F
https://cs.wikipedia.org/wiki/4._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/4._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/1886
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9B%C4%8F
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Richard_Morris_Hunt&action=edit&redlink=1


5 000 nových Američanů. Dalších 20 000 lidí se ve stejnou chvíli stalo 

americkými občany díky satelitnímu přenosu. 

V roce 1984 byla socha Svobody zapsána na Seznam světového 

kulturního dědictví Unesco.   

 

 

 

Dubaj 

Dubaj (nebo také Dubai či Dubayy, arabsky دبي  ) lze do českého jazyka 

přeložit jako „místo srazu“, je jeden z emirátů ve Spojených 

arabských emirátech (SAE) v Perském zálivu. Je nejlidnatějším a 

druhým největším emirátem Spojených arabských emirátů, hned po 

emirátu Abú Zabí 

Emirát Dubaj leží na Arabském poloostrově v Perském zálivu a je 

svými 4 114 km² a 2,262 mil. obyvateli (sčítání z roku 2008) po Abú 

Zabí druhý největší. Vládce Dubaje je šajch Mohammed bin Rašíd Al 

Maktoum, který je viceprezidentem a premiérem SAE (Hlavou státu 

je emír Abú Zabí). Hlavním centrem emirátu je město Dubaj. Největší 

část emirátu zabírá poušť.  

Dny volna připadaly v Dubaji a celých SAE doposud čtvrtek/pátek, 

ale od září 2006 jsou přeloženy na pátek a sobotu. Veškeré státní a 

veřejné instituce, vládní úřady, soukromé školy jsou vázány novými 

pravidly. 

Pravěké osídlení  bylo archeologicky doloženo již před 7000 lety (na 

místě dnešní místní části Dubai-Internet City). Ve starověku bylo 

území pod vládou Persie. Souvislé trvání osady při zálivu sahá do 3000 

př.n.l., jeho hmotné nálezy jsou vystaveny v archeologické expozici 

muzea. V 8. století proniká na území Dubaje islám a vznikají 

samostatné emiráty. 

Jenda Karban, 3. B 
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Osada s domy z hliněných cihel a z palmového pletiva měla centrum 

v Bastakii, a je zčásti rekonstruována. První písemnou zmínku o Dubai 

přinesl  roku 1058 arabský zeměpisec andaluského původu Abu 

Abdullah al-Bakri. Od 13. století soupeří o toto území Persie, 

Portugalsko, Omán a Turecko. 

Od středověku se obyvatelstvo živilo hlavně sběrem mořských perel, 

rybolovem a dálkovým 

obchodem. Jakožto 

prosperující osada na 

strategickém místě Perského 

zálivu se Dubai v závěru 18. 

století stala místem 

hospodářského a politického 

zájmu Britů, kteří ovládli 

celé území a v Dubaji roku 

1787 založili vojenskou 

základnu – pevnost se čtyřmi válcovými věžemi, která dnes slouží 

muzeu. Při ní vznikl později palác britského guvernéra, přebudovaný 

na dnešní sídlo vlády. 

Roku 1841 zdecimovala obyvatelstvo epidemie pravých neštovic a 

přiměla je opustit Bur Dubai a založit osadu Deira, její jižní část Old 
Deira  je dodnes nejživější starobylou částí města se třemi původními 

tržnicemi: zlatých šperků (Gold soukh), koření (Epicy soukh), textilu a 

dalších výrobků. 

Ozbrojená síla Británie v zálivu bojovala s velmi rozšířeným 

pirátstvím. Někdy bylo toto území nazýváno Pirátským pobřežím. 

Britové začlenili území roku 1892 do protektorátu Smluvní Omán. Po 

nalezení ropy v roce 1958 se Dubaj stala také zájmovým územím 

Francie. Proti cizímu kapitálu se emiráty roku 1968 spojily k jednáním 

o nezávislosti, začaly spolupracovat a bohatly. Spojené arabské 

emiráty (SAE) vznikly v roce 1971 po odchodu britských vojsk. Tvoří 

je federální stát se sedmi autonomními emiráty. 

 
Jenda Karban, 3. B 



HISTORIE AUTOMOBILISMU 

 

Zdravím všechny mé čtenáře u dalšího dílu rubriky o nejznámějších 

autech v historii. Jaguar E-type je sportovní automobil britské 

automobilky Jaguar, vyráběný od roku 1961 do roku 1975. Patří mezi 

nejslavnější modely značky a zároveň je mnohými odborníky 

považován za nejkrásnější automobil 20. století. 

 

Technické údaje 

Model 3,8 l 4,2 l 4,2 l série 2 5,3 l 

Uspořádání válců R6 V12 

Objem (cm³) 3781 4235 4235 5343 

Výkon (kW) 197 197 182 203 

Kroutící moment (Nm) 353 384 364 412 

Nejvyšší rychlost 240 km/h 235 km/h 240 km/h 

Zrychlení 0–100 km/h 7,1 s 7,2 s 6,8 s 

 

 Ivan Rohožka, 9. tř. 



Mark I Mini 

Zdravíčko čtenáři, dnes se podíváme na jednu z nejznámějších legend 

automobilismu, a to Mini Mark 1. Tento automobil byl jedním z nejvíce 

používaných britských automobilů v historii. Jeho návrhářem byl Sir 

Alec Issigonis. Ve výrobě bylo Mini od roku 1959 do roku 1967.  

 

Technické údaje 

Jen pro dnešní vydání si ukážeme údaje od sportovní verze. 

Objem motoru-1071 cm³ 

Výkon-70 koní 

Zrychlení z 0-100-13 sekund 

Brzdy-kotoučové 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ivan Rohožka, 9. tř. 



AGAR.IO 

Agar.io je multiplayerová webová hra vytvořená Matheusem 

Valadaresem. Jméno této hry je odvozeno od látky agar. Hra je 

naprogramována v jazyce JavaScript a C++. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co je to Minecraft? 

Jak už jsem viděla a slyšela, tak Minecraft se stal populární hrou! 

Existuje spoustu módů z Minecraftu, například: Čarovný minecraft , 

Dinocraft, atd., ale hlavní podstatou Minecraftu je tvořivost a 

fantazie. Když použijete fantazii a tvořivost, dokážete postavit 

třeba palác z diamantů! A musím se přiznat, že i já hraji Minecraft 

s kamarády. Jak jako s kamarády? No právě. V Minecraftu se dá 

hrát i v Multiplayeru a to znamená, že můžete hrát Minecraft 

s kamarády. No není Minecraft prostě bezvadná hra? 

Ale stále je tu otázka CO JE TO MINECRAFT? 

Lukáš Volšický, 3. B 
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Minecraft je počítačová, mobilní, 

tabletová, IPhonová atd. hra. Je tu 

nastavení na: SURVIVAL= na životy 

                     CREATIVE= lítání a 

nesmrtelnost 

Můžete se i obléknout do kostýmů vašich 

panáčků. 

No není nádherný? 

Tak se uvidíme u dalšího článku, ahoj. 

 

 

League of Legends 

Pro platformu Windows a OSX byla vyvinuta studiem Riot Games. Hra 

byla oznámena dne 7. října 2008 a spuštěna 27. října 2009. 

Hru nelze hrát přímo v prohlížeči, je potřeba stáhnout si klienta. 

Toho lze získat na oficiálních stránkách a pro hraní je nutné se 

zaregistrovat. Nedá se na ně z jiné země zaregistrovat. 

Tato hra byla inspirací pro mnoho dalších her. 

Proti sobě se postaví dva týmy po 5 (5 vs 5) nebo 3 (3 vs 3) hráčích. 

Každý si zvolí svého hrdinu a střetávají se na třech (5 vs 5) nebo 

dvou (3 vs 3) liniích, přičemž každý v týmu má svoji roli - ad carry, 

což je ranged hrdina (bojuje z dálky), jenž dává nejvíc poškození 

základními útoky (autoattacky), support, je na linii s ad carry, kterou 

mu pomáhá vyhrát, později pomáhá celému týmu nejčastěji tvořením 

vize pomocí ward nebo koupí předmětů, jungli (džungle či les), kde 

získává goldy a zkušenosti z neutrálních příšer a pomáhá vyhrát linii 

ostatním spoluhráčům pomocí tzv. ganků, top laner, zde je největší 

výběr hratelných hrdinů, je na linii sám a mid laner, většinou AP, dává 

Veronika Přibylová, 5. A 
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nejvíc poškození pomocí svých kouzel, nikoli základními útoky, též je 

na linii sám. 

Cílem hry je zničit nepřátelskou 

základnu a zabránit 

nepřátelskému týmu ve zničení té 

vaší. První tým má barvu modrou a 

druhý červenou. Na liniích se 

střetávají nejen hrdinové, ale i 

tzv. minioni (jsou to menší slabé 

jednotky, jež chodí po stejných trasách (česky poskoci), kteří se 

objevují pravidelně ve velkých množstvích). V základně je Nexus 

(když zničí tým nepřátelský Nexus, vyhrává), Inhibitor (když zničí 

tým nepřátelský Inhibitor, vyvolá tzv. League of Legends je velmi 

populární hra. Je hodně podobná dotě. 

 

 

 

Snapchat 

Je aplikace spočívající v posílání fotek. Aplikaci vyvinuli Američané 

Evan Spiegel, Bobby Murphy a Reggie Brown. Aplikace v současné 

podobě se vyvíjí od července 2011. Je velmi populární v USA, kde má 

asi 50 milionů uživatelů. Je postavena na principu, že člověk vyfotí 

nějakou situaci svým mobilním telefonem a pošle ji přátelům. Ti si ji 

mohou přidržet, jinak se maže. Mohou též 

odpovědět vyfocením jiné situace. Některé 

fotky je možné si ukládat do alba. 

Tady vám ukážu LOGO Snapchatu:  

 

 

Jenda Karban, 3. B  

Tobi Klofáč, 3. B  



Tablety  

Co je tablet? 

Tablet je vlastně větší mobil, který má dotykovou obrazovku. Nemá 

SIM kartu, proto s ním nemůžete volat. Zato si ale můžete stáhnout 

různé aplikace, ale o těch si povíme za chvíli.  

Jaké mají druhy? 

Jsou různé druhy (což 

znamená značky, neboli 

výrobce) jako třeba: 

ASUS, SAMSUNG, 

iphone=apple, ACER. My 

osobně máme moc dobré 

zkušenosti s Asusem a 

Samsungem.  

Aplikace 

No a abyste se na tabletu nenudili, tak si můžete stáhnout různé 

aplikace nebo hry, třeba: Pou, Viber, Geometry Dash,Agario, Hay Day, 

a třeba Náčrt, samozřejmě jich existuje mnohem více, ale víc mě jich 

nenapadlo.  

Úložiště 

Aplikací se vám ovšem do tabletu-ipadu nevejde hodně, záleží na 

výrobci a ceně tabletu, každý má v tabletu alespoň 2GB= gigabait (čte 

se gigabajt). Ale každý kvalitní tablet má v sobě GB víc.  

No a to je už vše snad se vám naše rady hodí a těšte se na další 

článek tak ahoj.  

 

 

  Eliška Krejčová a Vája Másílková 5.B  



NOTY 

 

Na notové osnově je mnoho not. Já vám ukážu, které to jsou - pod 

první linkou na pomocné lince je nota jménem C1. Pod první linkou leží 

nota jménem D1. Navléknutá nota na první lince se jmenuje E1. Mezi 

první a druhou linkou leží nota jménem F1. Na druhé lince je nota 

jménem G1. Mezi druhou a třetí linkou leží nota jménem A1. Na třetí 

lince je navlečená nota jménem H1. Mezi třetí a čtvrtou linkou je 

nota jménem C2. 

To je vše. :-):-):-D:-D8-)8-). 

 

 

 

 

 

 

 

Vtip 
 

Stály dvě blechy na 

chodníku a povídaly si o 

zlobení svých bleších dětí. 

Přiběhne bernardýn a jedna 

z nich řekla: „Tak ahoj, mě 

už jede autobus.“ 

 

 

 

 

Viktorie Hladišová, 3. A 

Bára Majerová, 3. A 



                                                                

Roztomilá  zvířátka  

Dnes jsem si pro vás připravila článek o roztomilých zvířátkách. Asi 

každý má rád zvířata, já jsem se pro vás snažila najít ty jedny 

z nejroztomilejších. A proto tady jsou…….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

…….. tak tady jsou, doufám, že 

se líbí…. 

 

 

 

 

 

… a ještě jedno: 

 

 

 

 

 Nicol Červenková, 5.A 



Elizabeth 

 

Můj králík se jmenuje Elizabeth, dostala jsem ho k vánocům. Je to 

holka. Je roztomilá :-D. Je plachá, ale ty její oči mě 

vždycky přesvědčí, že se na ni nemůžu zlobit, když něco provede. 

Musím vám něco říct, když koupím krabici zrní, do týdne je pryč. 

Nevíte proč? Protože všechno sní. 

Řeknu vám kratší povídku. Jednou jsem po škole přijela domů a můj 

králík nikde, tak sem se šla kouknout k bráchovi, a ten říkal, že o 

ničem neví. Šla jsem se mrknout do obývacího pokoje a tam víko klece 

a tam byli moji domácí mazlíčci. Konec.  

 

 
 

 

 

 Sofie Řehořová, 3. A  



Potápka roháč 

Potápka roháč je středně velký vodní pták z řádu potápek a největší 

zástupce tohoto řádu v Evropě. Rozpětí křídel měří 59–73 cm a 

dosahuje hmotnosti v rozmezí od 750 do 1200 g, samice jsou přitom 

o něco menší než samci. Potápka roháč se vyskytuje na všech 

kontinentech východní polokoule, a je tak jednou z nejrozšířenějších 

potápek světa. K životu přitom preferuje hlubší vodní plochy bohaté 

na potravu a porosty rákosin, které jí slouží jako úkryt a místo pro 

hnízdění. Stavbou těla je potápka roháč skvěle přizpůsobena životu 

ve vodě. Má relativně dlouhé tělo a krk porostlý měkkým, velmi 

hustým a vysoce vodotěsným peřím a vysoce pohyblivé klouby na 

končetinách, na jejichž prstech 

nemá na rozdíl od většiny jiných 

vodních ptáků plovací blány, ale 

kožní laloky. Během období 

rozmnožování je nápadná svými 

výraznými tmavými límcovými 

pery, která jsou nejvýraznější při 

jejich zásnubních tancích, při 

nichž se obě pohlaví uklání a představují svému partnerovi kusy 

vodních rostlin, pro které se potápí pod vodní hladinu a které později 

slouží jako materiál pro stavbu hnízda. Je monogamní (žije v párech) 

a živí se zejména menšími rybami, které loví pod vodou. 

V posledních letech byl u její populace v České republice patrný 

viditelný pokles, načež byla zařazena na seznam zranitelných druhů. 

I přesto je však českou nejhojnější a nejznámější potápkou. 

Vyskytuje se prakticky na celém území státu až po nadmořskou výšku 

600 m a hnízdí zde v počtu 3500–7000 párů. Ačkoli se v ČR 

vyskytuje po celý rok, v zimě je zde výrazně vzácnější (přezimuje zde 

pouze 1–2 tisíce jedinců, ostatní odlétají do zimovišť). 
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Chléb 

Chléb nebo hovorově chleba patří k základním potravinám 

připravovaným pečením, pařením, nebo smažením těsta sestávajícího 

minimálně z mouky a vody. Ve většině případů je nutná jedlá sůl a 

kvásek, který občas nahrazuje či doplňuje pro rychlejší růst kvasnice 

(droždí). Některé 

druhy chleba též 

obsahují koření 

(např. kmín) a zrna 

(sezam, mák). Zrna 

se též používají 

k dekoračním úče-

lům. Chléb jako 

takový se začal 

péct v Egyptě okolo 

roku 4000 let př. n. 

l. a to v podobě 

placky, do které přidali zákvas. Tento chléb v současnosti nazýváme 

arabským či pita chlebem, který je v ČR nejvíce populární s gyrosem 

z řecké kuchyně.   

 

 

 

Párek 

Párek je druh uzeniny, připravovaný z jemně mletého (deska s otvory 

2 mm) vepřového, drůbežího, telecího nebo hovězího masa, 

dochuceného poměrně jemným kořeněním, solí, pepřem a regionálně 

specifickými směsmi. Tato směs, často (ale ne vždy) s přídavkem 

mouky, je narážena do střívka s průměrem obvykle 1 cm a přetáčeno 

na délku 10-20 centimetrů po dvojicích, které daly výrobku český 

název. Kratší druhy se označují jako minipárky nebo koktejlové 

Tobiáš Klofáč, 3. B 
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párky. Moderní průmyslová výroba vyrábí párky v souvislém pletenci, 

čímž původní název ztratil své opodstatnění. 

Za zemi původu párků je 

označováno Německo, 

konkrétně Frankfurt nad 

Mohanem, kde podle záznamů 

kronikáře Achilla Augusta 

Lersnera byly párky prodávány 

již v roce 1487. Dle tamních 

cechovních pravidel se k jejich 

výrobě používalo libové maso z 

boku (brato), které dalo 

výrobku jméno bratwurst. 

Výrobek se rychle stal 

oblíbeným a napodobovaným. Do 

Vídně zavedl jeho výrobu řezník Johan Georg Lahner roku 1805 a z 

Vídně se obliba párků (označovaných jako vídeňské) přenesla i do 

českých zemí, kde získal párek značnou oblibu zejména díky 

Satrapovým výrobnám ve Studené a v Kostelci u Jihlavy. 

Typické kořenění párku je (kromě pepře a soli) sladkou paprikou, 

muškátovým oříškem a novým kořením pro jemné párky, kmínem, 

pálivou paprikou a někdy i česnekem pro debrecínské párky nebo 

bílým pepřem, muškátovým květem a muškátovým oříškem pro 

frankfurtské párky. 

Kuchyňská úprava párků je možná ohříváním, opékáním nebo vzácněji 

nakládáním. Ohřívaný párek je šťavnatý, s napnutým střívkem, masově 

červené nebo zahnědlé barvy, na skusu soudržný, s nevýraznou 

mozaikou díla. Obalové střívko se obvykle neloupe, s výjimkou párků v 

celofánovém sloupávacím (strip) střívku. Opečený párek by neměl 

vykazovat stopy tvoření „chlebové kůrky“. 

 

 Jenda Karban, 3. B  
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Párek v rohlíku 

Párek v rohlíku (nepřesně hotdog) je pokrm určený k rychlému 

občerstvení. Skládá se z ohřátého (někdy grilovaného) párku, 

případně jiné podobné uzeniny, který je vložen do rohlíku či bagety, 

z nichž je odstraněna jedna špička a do zbytku pečiva je vyražena 

protáhlá prohlubenina (ve stravovacích zařízeních rozpékacím trnem, 

v domácích podmínkách např. vařečkou). Obvykle je dochucen hořčicí 

nebo kečupem. Prodává se zejména ve stáncích podobně jako ostatní 

druhy rychlého občerstvení. V Česku se párek v rohlíku začal 

prodávat údajně až od roku 1972, kdy českobudějovický řezník 

Václav Masopust viděl tento rychlý pokrm na své letní dovolené ve 

španělském Madridu. Po návratu jej jako zlepšovací návrh zavedl ve 

své provozovně v Krajinské ulici v Českých Budějovicích a označil jej 

jako pikador podle zápasníků s býky, kteří jsou vybaveni kopím 

(píkou). Pod tímto názvem jsou v jižních Čechách párky v rohlíku 

známy dosud. 

 

. 
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Jóga 

Ahoj, dnes vám řeknu o józe. Od nás z rodiny to cvičí skoro každý. 

Existuje jóga pro seniory, těhotné a i pro děti. Mě jóga baví.  

 

 

 
 

 
Nejlepší Velikonoce 
 

Čau! Tady vaše Zuzka! Už  jsem psala nejlepší  Vánoce, nejlepší 

Silvestr a teď budu psát nejlepší  Velikonoce. 

Velikonoce budu prožívat na chalupě. Aby vás to nemátlo, půjdu taky 

koledovat, i když nejsem kluk, protože můj kamarád půjde 

taky. Jmenuje se  Petr. Je to bezva kluk. Nastal ten den, kdy 

půjdeme s Petrem  k rybníku plést pomlázky! No není to skvělé, 

poprvé v životě půjdu plést pomlázku! Ach jo, mě to moc nejde, Petr 

už má skoro pomlázku upletenou, ale já nemám nic:-((. Ooo, Petr má 
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celou pomlázku a já jsem v půlce!!!! Teď jdeme zdobit! Já už to mám 

skoro hotové, ale Petr ne.   

Už to máme a teď  jenom počkat na velikonoční pondělí! Konečně 

velikonoce!!!! Dnes půjdeme koledovat k naším tetám, vidím je jenom 

jednou za rok. Vezmu si košík a vykoleduji toooooooolik  sladkostí, až 

ten košík praskne. Ach jo, už musím jít domů. Mňam! K večeři máme 

palačinky. Neeee! Už musím jít spát. 

Moc se mi nechce, ale už se těším na zítra. Crrrrr, v osm mi zazvonil 

budík. A je krásný den a ptáci zpívají. Řeknu si, že půjdu ven na 

zahradu. A co tu vidím? Petr stojí za vrátky a říká: „Kde si byla tak 

dlouho?!?!“ Jéje. A rychle si vzpomenu, že jsem neměla snídani. A tak 

jsem navrhla, že půjdeme k nám domů na snídani. A tak se stalo. Táta 

už byl vzhůru. Měli jsme ovesné vločky s mlékem. Když jsme se 

nasnídali a oblékli, šli jsme na koledu. Obešli jsme pár domů a 

najednou mi zazvoní mobil.  

Crrrr, a volá mi kamarádka ze školy. Já zvednu mobil a slyším: „Ahoj!!!!  

Co děláš a máš čas?!?!“ Nevěděla jsem co říct a nakonec jsem 

odpověděla: „Já čas nemám a jdu s Petrem na koledu.“ „Coo, s klukem, 

že ho miluješ?!?! Já sedím doma a pařím hry na tabletu.“ To je podle 

mě normální. „Nooo, tak ahoj,“ řeknu a zavěsím mobil. A ještě hodinu 

jsme  koledovali a na kamarádku kašlu. A už nás to přestalo bavit. 

Šli jsme domů. Juchů, máma upekla mazanec! Pochutnali jsme si na 

mazanci, ale už se stmívalo a Petr musel jít domů. Nakonec dne neboli 

večer jsem si pustila horor. Ach jo, mamka vypnula telku a musela 

jsem jít do postele. Ale najednou jsem si všimla, že mi přišla zpráva 

od Petra. Petr mi píše, že nemůže usnout. Tak já mu odepíšu, že taky 

nemůžu usnout. A tak jsme si psali celou hodinu, ale pak jsme oba 

usnuli. Mně se zdál krásný sen o motýlech. 

Ráno jsem se vzbudila. A jeje, už je devět. A tolik esemesek od Petra! 

A tak vlítnu do obývacího pokoje! A Petr tam sedí na gauči, zlobí se 

na mě. Já jsem hubovala mámě a tátovi, za to že mě nevzbudili. Tak 

jsme šli  s Petrem do lesa a sbírali jsme borůvky.  Potom jsme šli domů 

a to je vše. Tak ČAU!!!!!!! 
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Barack Obama 

Barack Hussein Obama  (* 4. srpna  1961 

 Honolulu) je od 20. ledna 2009  stávající  

44. prezident Spojených států amerických 

a první Afroameričan v tomto úřadu. Roku 

1992 vstoupil do Demokratické strany, za 

kterou zasedal v senátech státu Illinois 

a později v americkém  Kongresu. V roce 

2009 se stal nositelem  Nobelovy ceny 

míru a časopis  Time jej v letech  2008  a  

2012  vyhlásil  Osobností  roku. V listopadu  

2012 podruhé vyhrál prezidentské volby a obhájil tím svůj úřad na 

další čtyři roky. 

 

 

 

Zdeněk Polreich 

Zdeněk Pohlreich (* 10. dubna 1957) je český šéfkuchař, gastronom a 

moderátor pořadů Ano, šéfe!, Na nože!, Šéf na grilu a Česko vaří s 
Pohlreichem, Už dost, šéfe! (v tomto pořadu se Zdeněk Pohlreich 

znovu vrací do restaurací, které se objevily v pořadu Ano, šéfe!, aby 

zjistil, jak se jim vede dnes) Teď vaří šéf!, Rozpal to, šéfe!, Vařte 
jako šéf! v televizi Prima.  

Poté, co nesložil přijímací zkoušky na střední školu, nastoupil do 

učebního oboru kuchař. Vaření jej nejprve vůbec nebavilo. Po vyučení 

nastoupil do pražského hotelu Stop.  

Na přelomu 70. a 80. let byl členem reprezentačního baseballového 

týmu. Po zájezdu do Nizozemska začal uvažovat o emigraci a v roce 

1986 se k ní rozhodl. Realizoval ji o tři roky později. Přes jeden rok 

strávil v Nizozemsku, z něhož po obdržení povolení odjel do 

australského Adelaide, kde mu v začátcích pomáhal strýc. Začal jako 
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Sous-Chef  v restauraci La Guillotine, v níž se později stal 

šéfkuchařem.  

Po návratu z emigrace postupně pracoval na stejné pozici v Praze v 

hotelu Renaissance, Villa Voyta, Radisson SAS nebo Marriott. K roku 

2010 provozuje Café Imperial a Divinis. Café Imperial je podnik ve 

stylu prvorepublikových Grand Café. Divinis Ristorante je podnik 

vedený v italském duchu, od nábytku přes pokrmy a víno. Učí na 

Střední škole gastronomické a hotelové (SŠGH) v Praze. 

15. října 2011 se podruhé oženil, u Bodamského jezera si vzal 

přítelkyni Zdeňku. Má jednoho syna Jana. 

 

 

 

Láďa Hruška 

Láďa Hruška, vlastním jménem Ladislav Hruška (* 13. února  1978  

Městec Králové), je český televizní reportér známý také jako 

propagátor pokrmů zhotovených z levných surovin. 
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Původním vzděláním učitel se zaměřením na chemii a biologii. Už 

během studií na pedagogické fakultě získával první zkušenosti jako 

redaktor v regionálním tisku. Po absolutoriu se rozhodl alespoň chvíli 

své zaměření uplatnit ve škole a dva roky vyučoval na škole v Městci 

Králové. V roce 1998 zaměstnání učitele opustil a přijal pozici 

reportéra v Nymburském deníku. V dalších letech postupně pracoval 

pro Český rozhlas, Frekvenci 1 a od roku 2007 pro TV Prima.  

V roce 2012 nastoupil do TV Nova, kde se přes pozici terénního 

zpravodaje dostal k funkci „potravinového inspektora“. Z toho na 

pokyn vedení televize časem vznikl kulinářský experimentátor, který 

přímo v rámci zpravodajství zkoušel vařit z levných receptů, které na 

jeho výzvu začali do televize posílat diváci. Hruška tyto recepty z 

levných surovin, někdy i považovaných za potravinový odpad (kůže 

apod.), propagoval jako „levné a chutné“. Prakticky okamžitě za to 

začal být kritizován celou řadou dietologů a lékařů.  

V únoru 2015 podal na Nově výpověď. Od května 2015 pracuje v 

bulvárním webu Extra.cz, pro který natáčí videoblog o vaření.  

Od srpna 2015 na FTV Prima začal točit pořad Vychytávky Ládi 

Hrušky, které se vysílají od září 2015. 
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Moře 

 

Moře je velká voda, spojená se světovým oceánem. 

Moře na okrajích oceánů, částečně ohraničené pevninou 

(například ostrovy, souostrovími či poloostrovy), se nazývají okrajová 

moře (např. Severní moře, Karibské moře). Okrajová moře se svými 

systémy proudů, slaností vody či usazeninami příliš neliší od zbytku 

oceánu.  

Obklopuje-li pevnina moře téměř zcela, používá se pro ně 

označení vnitřní moře (Středozemní moře, Baltské moře, Rudé moře). 

Vnitřní moře mívají kvůli nadměrnému vypařování a malému přítoku 

říční vody, nebo naopak, výrazně vyšší (Rudé moře) či nižší (Baltské 

moře) slanost než je obvyklých 35 ‰, a i v mnoha dalších ohledech se 

od okrajových moří odlišují.  

Slanost (salinitu) mořské vody sledují oceánologové velice bedlivě, 

jelikož případné rychlé výkyvy množství soli ve sledovaných oblastech 
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signalizují potenciální významné změny v mořských biotopech. Pro 

účely sledování a vyhodnocování slanosti se používají salinitní 

mapy generované přístroji zvanými solnografy, jejichž rozborem lze 

poměrně přesně predikovat změny mořské fauny a flóry. 

Někdy může být jako moře tradičně, ale nepřesně označeno též velké 

vnitrozemské (zpravidla slané) jezero, kterému schází přirozený 

odtok (např. Kaspické moře nebo Mrtvé moře). Zde však není splněna 

jedna ze základních vlastností, totiž spojitost s ostatními moři. 

Moře a oceány pokrývají celkem 361 milionů km², čili 71 % povrchu 

planety Země a jejich objem dosahuje 1 370 milionů km³ vody. 

Mořská voda tak představuje 96,5 % planetárního vodstva. Střední 

hloubka světového oceánu je přibližně 3 790 m. 
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