2020/2021

2. číslo

ŠKOLNÍ ČASOPIS
ČTYŘLÍSTEK

Zdravím vás při čtení
dalšího čísla školního časopisu
Čtyřlístek. Tentokrát se máte
opravdu na co těšit! Redaktoři
z prvního a druhého stupně si
pro vás připravili několik
zajímavých recenzí, zážitků,
pohádek, receptů a spoustu
dalšího ke čtení…

ÚVODNÍČEK

Těší mě, že vás mohu seznámit s obsahem
druhého čísla časopisu, který je velmi
různorodý a myslím si, že si v něm každý z
nás najde to své☺ Deváťáci si pro vás
připravili recenze na oblíbené filmy, seriály a
hry, dále aktuality ze sportu, seznam TOP
písní, seznámí vás se svými koníčky a tím, co
považují za smysl života. Na své si přijdou i
ti, kteří mají rádi pohádky. Budou mít navíc
možnost porovnat pohádky dvou autorek. A
pokud se rádi bojíte, můžete si přečíst i
tajemný příběh CREEPYPASTA. Kuchařky
mohou vyzkoušet nové recepty našich žákyní.
Závěr časopisu je věnovaný historii, cestování
a zábavě. Pro odreagování poslouží komiks,
hádanky a křížovka. Tak pojďme na to!

REDAKTOŘI
Alena Mančalová, 2.C

Jakub Pleva, 3.B
Adéla Mančalová, 5.B
Jitka Křemenová, 4.A
Tereza Hajšová, 4.A
Šárka Prokopová, 4.B
Anna Plevová, 6.A
Lenka Kyndlová, 7.A

Štěpán Hrabák, 7.A
Jakub Šlechta, 8. A
Žáci 9. ročníku
Všem velmi děkuji za účast při
tvorbě časopisu. Doufám, že se
zapojíte i příště☺ Vaše
šéfredaktorka Ž.D.

BAREVNÝ TÝDEN DISTANČNĚ

VYSVĚDČENÍ SE SLABIKÁŘEM A ABECEDKOU
FOTO ZIMY
NAŠE POHÁDKY
RECENZE NA KNIHU
ÚVAHY O ŽIVOTĚ
OBLÍBENÉ FILMY/SERIÁLY/HRY/PÍSNIČKY
ZÁŽITKY A KONÍČKY

ZE SPORTU
RECEPTY
CREEPYPASTA
VLASTNÍ VÝROBKY
HISTORIE PŘEDMĚTŮ

TIPY NA VÝLETY
KŘÍŽOVKA
KOMIKS, HÁDANKY

Netradiční školní rok se letos dotkl i prvňáčků. Zahájení
školní docházky měli vskutku neobvyklé, dalo by se říci i
pestré. Chvilku se učili prezenčně a chvilku distančně. Od
nového roku jsme se ale naštěstí sešli zase zpátky v
lavicích a jsme tomu všichni rádi. S chutí jsme se vrhli
do práce, abychom zvládli to, co distanční výuka
neumožňuje. Nejvíce se ale děti těšily na své kamarády a
aktivity, které můžeme ve škole realizovat. Na prvňáčky
se přišla v lednu znovu podívat také princezna Abecedka,
která na ně nezapomněla a tentokrát s sebou přivedla i
svého tatínka krále Slabikáře. Všichni je nadšeně
přivítali a oběma ukázali, jak se naučili číst, počítat,
přednášet básničky a říkanky, povědět jaké předměty je
ve škole baví, které jim chybí a čeho by mohlo být ještě
více. Slabikář s Abecedkou děti moc pochválili za jejich
píli a král všem ještě jednou poděkoval za velkou odvahu
a záchranu jeho dcery, kterou unesl čaroděj Negramot.
Hlavně také prozradil, že nepřišli jen tak náhodou.
Uběhlo nám totiž první pololetí a nastal čas, aby děti
dostaly svá první vysvědčení. Právě ta jim princezna s
králem přinesli. A proto, že byly hodně pilné a opravdu
se toho spoustu naučily, zářila všem dětem nad svým
hodnocením očička. Všechny byly moc spokojené s
krásnými výsledky a společně jsme si ten den parádně
užili. Teď už si jen přejeme, aby nám to pořád tak
úspěšně šlapalo.

ANIČKA BITTNEROVÁ, 9.A

Pohádka na pokračování od Šárky Prokopové, 4.B
Julie a Čas
Kapitola 1

Žila jednou jedna dívka jménem Julie a hodně se zajímala
o čas. Julie neměla žádné kamarády, pouze mámu a tátu. Bydleli
v krásném domě se zahradou a pokojíček měla prostorný a
žádné hračky. Na zeď si kreslila čas. Julie byla tak zblázněná
do času, že si dokonce vyrobila vlastní hodiny. A když ty hodiny
dodělala, šla to ukázat rodičům. Ale nikdo tam nebyl. A tak je
začala hledat na zahradě a volala: Mámí, tatí, kde jste? Nikdo
se neozval, naopak tam stáli tajemné dveře . Chtěla je otevřít,
ale ještě předtím si všimla dopisu, který ležel před dveřmi.
Bylo v něm psáno:
Ahoj jmenuji se Čas, chceš-li získat své rodiče zpět. musíš jít
do těchto dveří a zlomit kletbu, ale ještě než půjdeš za dveřmi
je řetízek a na něm krystal. Bude ti pomáhat. Držím ti palce.
A když si přečetla dopis, pak otevřela dveře, vzala
řetízek s krystalem a skočila do dveří. A najednou se ocitla na
místě, kde byla brána a nad ní visel klíč. Chtěla ho vzít, ale
nešlo to, byl moc vysoko! Řetízek s krystalem se najedou
rozzářil. Bylo to divné, nevěděla co se děje, ale pak si
vzpomněla co bylo napsané v dopise. Ale co to? Řetízek s
krystalem přitáhl k sobě klíč nějakým kouzlem bylo to tak
fascinující! A tak dostala klíč, odemkla bránu a s vykulenýma
očima zírala na všechny ty hodinky s jmény, které viseli na
mraku. Všimla si dvou děr, na jedné bylo psáno minulost a na
druhé budoucnost. Najednou zaslechla, jak někdo jde, ale
neměla se kam schovat. Objevil se tam muž a zeptal se Julie,
jestli už ví, jak rodiče osvobodit z kletby. Julie odpověděla:
Kdo jste? A jak víte, že hledám rodiče! Muž odpověděl: To
já jsem psal ten dopis, já jsem Čas.

Pohádka na pokračování od Šárky Prokopové, 4.B
Julie tak tak na toho muže zírala a řekla: Dobrá, a co je to za kletbu?
Čas na to: To musíš zjistit ty, navíc ani já to nevím. Julie se alespoň
zeptala, kam má jít. Čas jí řekl, že musí jít do díry, která se jmenuje
minulost. Julie se na Čas znova dívala s vykulenýma očima. V duchu si
říkala, že by to mohlo být super dobrodružství. A představovala si, jaké
to bude. A mezi tím, co si to představovala, tak na ní volal Čas: Julié
Julié! A pak se konečně probrala ze své představivosti. A Čas se jí
zeptal: Tak skočíš do tý minulosti nebo ne?! Julie odpověděla: Skočím
do minulosti a zachráním své rodiče, ale mám strach. Neboj, ty to
zvládneš. Julie přikývla a skočila do minulosti. Ale co to? Objevila se
tam zlatá malá hvězdička, která ji skočila do kapsy. Co se děje?
Vylekala se Julie. A zlatá hvězdička ji přenesla do minulosti a byla ve
svém pokoji. A řekla si: Tak jo, v knize o čase jsem četla, že se nesmím
potkat se svým druhým já z minulosti. A v tu dobu slyšela, jak jde někdo
po schodech . Ale ne, to bude mé druhé já! A rychle se schovala pod
postel. Ano takhle to přesně bylo, šla jsem dělat hodiny. A když se Julie
ujistila, že si jí nevšimne druhé já, tak běžela potichu dolů po schodech
a dívala se na rodiče. Chvíli se nic nedělo, ale pak uviděla Čas! Cože? To
je ten muž?! A co tady dělá? Vzal dvoje hodinky a hodil je na rodiče, a
tak je tam uvěznil! No to snad ne, on je zlý a já hloupá jsem mu věřila .A
pak si neuvědomila, že je tam její druhé já a může ji vidět. Druhé já jde
dolu! Ale ne, ona mě uviděla! V knížce jsem četla, že když se potkáš se
svou druhou já, proměníš se v prach. Ale to se nestalo díky malé
hvězdičce. Ona totiž, zní to divně, ale udělala kouzlo: Abraka dabra, ať
se Jůlie nepromění v prach! A místo mě se hvězdička proměnila v prach!
A já jsem jen uboze stála. Ale mé druhé já se zeptalo: Kdo si? Odkud
jsi? Proč tu jsi? Počkej, počkej, já jsem z budoucnosti. Vlastně jsem ty.
Vážně, já tomu nerozumím, jak to? Řekneš mi něco o mně? Prosím? No
to ti nemohu říci. Ach jo! Ale potřebuji tvou pomoc. Julie jí řekla
všechno co se stalo. Tak honem pojďme na zahradu! To jsou ty dveře?
Ano a za nimi je dopis s řetízkem, na kterém je krystal. Julie tam
chtěla jít, ale co to? Nešlo to, ztratila svůj krystal! Ale ne, to snad není
pravda! Co teď budeme dělat ? Zeptalo se druhé já. Ty skoč do těch
dveří a potom s klíčem otevři bránu a co nejrychleji zkus najít hodinky,
na kterých je napsáno máma a táta. Já se tu pokusím najít můj krystal.
Ale jak se dostanu domů? No vlastně ….nevím, ale určitě něco vymyslíš.
Já ti věřím! Tak jo, jdu do toho! Tak zatím ahoj mé druhé já. Ahoj.

Pohádka Lucky Punčochářové, 9.A
Výlet na planetu Nevím

Bylo, nebylo…kdysi dávno, nebo ne zas tak dávno?! V malém
městě, velkém pokoji, byla tma, okna zamrzlá, jen se třpytila,
obloha byla jemně oranžová a ve světle lampy se leskly sametové
bílé vločky sněhu. Lucka ležela ve své krásné voňavé posteli,
zachumlaná do plyšové deky a pozorovala nebe a padající vločky.
Do uší ji hrála jemná, uklidňující hudba, která se vzdalovala víc a
víc. Ticho a pocit lehkosti, trval asi jen okamžik, když se v okně
objevila oslepující záře a nějaké hlasy, kterým nerozuměla, jí
táhly ven z teplé deky. Bylo to tak silné, že se nedokázala bránit
a zvuky byly silnější a silnější. Nějaká síla ji nakonec vtáhla do
ostrého světla. Tam slyšela jen nesrozumitelnou řeč a zvláštní
zvuky, kterým nerozuměla. Bylo tam ale příjemné teplo, i když
byla oblečená jen v pyžamu. Houpalo se to s ní a ta hudba pořád
jemně hrála, stejná jako doma v pokoji! Trochu se bála, ale
zvědavost, kam jí to světlo táhne, byla velmi silná. Najednou se s
ní světlo zastavilo a ocitla se někde, kde byly rozkvetlé třešně a
do nich zářily stříbrné a diamantové hvězdy. Všude chodili malí
sněhuláci a křičeli na ní „Lucinko čekali jsme tě už minulý rok!“
Lucka se na ně mluvit, ale oni její řeči nerozuměli. Provedli jí
krajinou, kde hrála pořád ta krásná hudba, plná klidu. Moc se jí
tam líbilo, příjemně to všude vonělo, mohla se cpát všemi
různými dobrotami a sněhuláci na ní byli moc hodní. Lucka ale
nechápala, proč se tady ocitla a co tu dělá. Viděla z okna Emmu,
svojí kamarádku, ale nemohla na ní zavolat, bouchala na okno, ale
Emma jí jen zamávala a šla dál. Často vídala z okna lidi a
kamarády, které znala, ale nikdy s nimi nemohla mluvit, ani se k
nim přiblížit. Nikdo nikdy nezjistil, proč se jí tohle stalo od
malých sněhuláků věděla, že země kterou obývají, nepatří jen
jim. Nikdy se však nezeptala, ani nemohla, protože jí nikdo
nerozuměl, kdo vlastně s nimi žije na této planetě?!

Pohádka Lucky Punčochářové, 9.A
Bylo před Vánocemi, všichni si v tu dobu psali přání
Ježíškovi a všude vonělo cukroví a i sněhuláci chystali
štědrovečerní večeři, stromeček a hostinu plnou dobrot.
Starali se o Lucku jako o vlastní. Přesně věděli, co je Lucky
největší vánoční přání, aniž by o tom ona mluvila. Přišel ten
krásný čas, svítil stromeček, hrály koledy a Lucka i se
sněhuláky usedla k slavnostnímu stolu. Najednou se v dáli
začaly ozývat strašné rány, země se chvěla a setmělo se.
Sněhuláci už tušili, co se děje, ale Lucka to zjistila až teď.
„Pavouci!“ Křičela „obrovský, chlupatí, smradlaví pavouci!“
Najednou byli všude a Lucka se strašně bála. Viděla, že
ostatní bojují, ale ona musela utíkat a nedokázala se
zastavit, cítila šimrání a lechtání a něco vlhkého na nose,
tušila že je zle a pavouk jí nejspíš sežere. Kopala nohama a
mrskala rukama, aby obřího uslintaného pavouka setřásla,
byl to hrozný pomalu beznadějný boj. V tom uslyšela
odněkud z dáli volání a někdo jí chytal za ruku. Pavouk ji ale
už držel chlupatýma nohama a chtěl se jí obříma kusadly
zakousnout do nosu. Trvalo to snad hodiny. Lucka se snažila
černé chlupaté obludě utéct, byl to její nejrychlejší závod
v životě. I Přes to však prohrávala, protože jí obrovský
pavouk doběhl. V tomto okamžiku se Lucka lekla, otevřela
oči a vedle ní ležel plyšový sněhulák, její malé štěně, které
jí olizovalo nos, v uších měla sluchátka, ve kterých stále
hrála ta krásná hudba a všude okolo ní voněla čistota
vyprané peřiny. U postele stála maminka a nechápavě
kroutila hlavou. Lucka ale ještě nevěděla, přemýšlela, kde
jsou sněhuláci a ta neznámá planeta a to všechno krásné, co
tam prožila. Byla ale ráda, že utekla odporným pavoukům a
dnes se jí možná splní její tajná přání, o kterých vědí jen
sněhuláci z neznámé planety. A kdo ví? Možná je ještě
někdy navštíví.

SMYSL ŽIVOTA
Otázku, jaký má život smysl si nejspíš položil každý
z nás. Spoustu lidí si myslí, že smysl života je žít a
něco po sobě zanechat, ale většina obyvatel planety
Země za několik desetiletí upadne v zapomnění a
vzpomenou si na ně maximálně jejich pravnoučata.
Takže žít a něco po sobě zanechat je tak těžké, že
se dá říci, že většina životů nemá smysl.
Podle mě se nedá smysl života definovat, ale já
bych řekl, že smysl života je žít a dělat co nás baví,
protože když si například něco uděláte a bude z vás
mrzák, tak vám většina lidí řekne, že je lepší
zemřít, ale smrt je strašlivě definitivní, ale i když
třeba nemůžete chodit, tak život je stále plný
možností.
Takže žijte tak, jak chcete žít, ne jak to chtějí
ostatní, smysl života je užívat si toho, že máte
tento dar, a když si řeknete, že život nemá smysl,
tak si lžete, každý život má svůj smysl i ten
nejzbytečnější člověk je k něčemu užitečný.
Život je jako hra, kterou hrajeme stále a nechceme
prohrát, protože když prohrajeme, tak zemřeme.

Takže si važte každé maličkosti a chyťte se každé
příležitosti, kterou vám život naskytne.
JAKUB ŠLECHTA, 8.A

SMYSL ŽIVOTA

Za mě je život strašně krátký a bez smyslu. Život se
má žít, a né přežívat. Život začne, že vás máma porodí, pak
tak jako to jde a ve 3 letech jdete do školky. Tam
jsi najdete kamarády, první holky atd.
Škola je dobrá do 3 třídy, pak už to je „co jsi
dostal za známku?“ a furt si užíváte dětství. Ve 4 a 5 třídě
se cejtíte jako největší borci na škole a pak to přijde druhý stupeň a od teďka děláš samý nepotřebný věci jako
jsou pythagorovy věty, probíráte hmyz, prostě škola je
jedna velká kravina. Pak jdete dál a dál a jste v 9. třídě a
zjistíte, že jste druhý stupeň potřebovali na přijímačky,
který jsou pěkně na prd.
Na střední už začínáte přemýšlet trochu jinak, nad
vážnými vztahy atd., děláte tam kraviny, důtky, ředitelský,
dvojky z chování. Pak teda tu školu dokončíte jen tak tak,
protože jste se vůbec neučili.
Jdete pracovat a teď to přichází - vlastní bydlení,
první auto atd., najdete si tu pravou, za pár let bude mít
děti, které prochází tím samým, co vím, a vychováváte je
atd. Pak jste už starší a dostanete krizi středního věku,
zase se cítíte jako by vám bylo 20, ale není. Stárnete, až pak
umřeme.
Já jsi myslím, že život se má užívat, neposlouchat
nějaký pravidla.
ŽIVOT SE MÁ ŽÍT, A NE PŘEŽÍVAT PODLE
PRAVIDEL
JIRKA HYNEŠ, 9.A

BUDOUCNOST

Co by se stalo kdybych se jednoho dne probudila v budoucnosti?
Jak by budoucnost vypadala? Budou v budoucnosti lidé nebo
budeme nahrazeni roboty? Bude v budoucnosti něco?
Na téma budoucnosti je založen animovaný seriál Futurama. Bude
naše budoucnost vypadat jako v seriálu? Nebo bude budoucnost
prázdná? Může být třeba úplně prázdná, vzhledem ke globálnímu
oteplování. Pravděpodobně bude všechno úplně jinak, ale je
možné že by třeba Česká republika zanikla?
Kolik lidí v tu dobu bude na světě? Nebude planeta přelidněná?
Nebudeme se muset v budoucnosti přestěhovat na jinou planetu?
Třeba budeme bydlet na Marsu.
Jak by se na Marsu žilo? Bydleli by jsme ve skleněných kopulích s
kyslíkem nebo by jsme se tomu dokázali přizpůsobit?
Budou tu v budoucnosti chodit roboti? Roboti by mohli být
využiti k těžké práci. Nebo by byli tak dobře vyrobeni že by se
mohli plnohodnotnými obyvateli Země.
Jak budou v budoucnosti vypadat auta? Co když budou místo aut
létající lodě a my budeme přelétávat z jedné planety na druhou.
Jak by vypadaly silnice? Létali bychom ve vzduchu nebo jezdili
na silnici jako dnes?
Bude v budoucnosti vynalezen stroj času? Pokud ano jak bude
fungovat a jak bude setrojen? Budeme mít i teleport? Jak by se
dal prakticky využít? Mohl by být využit při pomoci doručování
pošty, nebo k cestování. Byli by jsme rychleji na místech, která
jsou těžce přístupná a nebo na které by trvalo hodiny se dostat.
Kdy najdou lék na různé nemoci? Najdou je někdy? Jak dlouho to
bude trvat?
Zvýší se průměrný věk člověka? Jaký tedy bude průměrný věk?
Kdo ví jak bude vypadat budoucnost?
BITTNEROVÁ ANNA 9.A

ŽIVOTNÍ CÍLE / SMYSL ŽIVOTA
Člověk by si měl stanovit pár svých hesel, kterými by se měl
řídit. Měl by si uvědomit, co vlastně chce dokázat a především si
jít za tím, co ho baví a neřídit se tím, co říkají ostatní. Ideální je,
abyste si své sny/cíle začali hned představovat a poté uvidíte vše
z jiného pohledu. Tak a teď? Jak zvýšit šance na úspěch? Učit
se.. Učit se.. a učit se...a to jak teorií tak i praxí. Životní cíl
vlastně představuje současný přesah jedince do budoucnosti a
utváření životních cílů a to znamená “zabydlení” v budoucnu.
Životní cíle mají také vliv na promítnutí hodnot do časoprostoru.
Dále tu mám mé cíle, které bych si chtěl splnit, jsou to vlastně
mé cíle ve čtrnácti letech.
Mé cíle ve 14 letech
1.škola, studování
2.profese
3.přátelé
4.partnerka
5.cestování
6.majetek, peníze
7.něco dokázat,být úspěšný
Můj hlavní cíl v blízké době
Můj hlavní cíl pro tento rok je udělat přijímačky, a tím pádem se
dostat na školu, kterou bych chtěl studovat, a na obor, který by
mě doprovázel celý život.
MARTIN ŠRETR, 9.A

KDYŽ SE ŘEKNE ŽIVOT…
Co si většina lidí představí pod tím, když se řekne
život? Narození malého dítěte? Práce dospělého
člověka do té doby než dospějeme do důchodového
věku? A na závěr odchod ze světa-smrt. Ale také si
ten život užít a něco dokázat. I když spousta z nás si
život užívat neumí, protože májí z něčeho nebo z
někoho strach. Ale kdo strach přemůže, může si
život užívat a žít, jak se mu zlíbí. Během života se
naučíme spoustu věcí (mluvit, čist, psát, počítat).
Dokázat něco sami sobě - za to já považuju dodělat
školu. Nakonec už se můžeme jen těšit, že poslední
léta života strávíme s milovanou rodinou a v klidu
zemřeme.
ŠÁRKA VONDRÁKOVÁ, 9.A

NĚCO JAKO SEBEREFLEXE
Ani nevím, jak bych tohle měla nazvat, ale kdybych měla být upřímná,
mám pocit, že mě všichni okolo mě vidí jako zvláštního člověka.
Neříkám, že to není pravda, já osobně sama sebe vnímám jako poněkud
zvláštního člověka. Lidi kolem mě vidí jako někoho, kdo není schopen
pomoct ostatním. Často slýchám od ostatních „Proč jí nepomůžeš? Však
je to tvoje kamarádka. Jasně, ty jsi v pohodě, tak proč nepomáhat
ostatním že jo?!” a podobně. Je to ale jinak, já nejsem schopna nikomu
pomoct z těžký chvíle, ze smutnýho období nebo z nějakýho duševního
breakdownu, ale ne protože bych nechtěla, ale protože já zažívám to
stejný a nikdo mi nepomohl a nepomáhá tak, jak bych potřebovala a já
neumím dát to, co sama nemám, někomu jinýmu i přesto, že bych chtěla.
Když jsem venku s kamarády nebo ve škole, tak jo je mi celkem fajn,
směju se, mám ráda lidi okolo sebe, ale když přijdu domu sedím na
posteli a jen přemýšlím o tom, co jsem mohla udělat jinak, co sem
udělala špatně. Před spaním brečím, ale ne protože by mě nechtěl kluk,
kterej se mi libí, nebo že jsem dostala 5 z matiky, ani proto že jsem se
třeba pohádala s kamarádkou ale proto, že se cítím strašně sama. I
přestože mám kolem sebe strašně moc lidí, který mám ráda, mám pocit,
že nikdo neopětuje to samý mně. Nepotřebuju 100 kamarádů. Většina
lidí má sen typu, že chce mít hodně peněz, být slavný a podobně. Za mě
peníze a sláva nejsou to nejdůležitější. Já si přeju mít kolem sebe 3
kamarády se kterýma budu moct trávit svůj volny čas, budu je moct
milovat a vědět, že oni to mají stejně a jsme pro sebe jako rodina.
Viděli jste seriál přátelé? To je to, co chci.
Co se týče mých kamarádů, abych byla upřímná, mám hodně kamarádů,
co mi napíšou, že jsou tady pro mě, že jim můžu říct všechno a zůstane
to jen mezi námi, ale oba víme, že to není pravda. Říkejte si, co chcete
ale není. I přestože je mám ráda, tak nevěřím ani těm nejbližším, ať už
je to rodina nebo kamarádi, tak nevěřím absolutně nikomu. I přestože o
tom často pochybuju, věřím jen sama v sebe, a to je podle mě to
nejdůležitější. Lidi přijdou a odejdou, ať už je to rodina nebo
přátelé. V životě vždycky budou chvíle, kdy zůstanete jen vy sami
sobě a nezbyde vám nic než si sami sobě věřit.

Přemýšleli jste někdy o smrti?
Jaký to asi je proste najednou ztratit všechnu radost v jeden moment.
Kolikrát jste přišli domu, zavřeli dveře a v tu chvíli jste se rozbrečeli, ať už
kvůli tomu, že toho máte v práci moc, že už nemáte silu nic dělat. Všichni
okolo furt něco potřebují, ale vy už to nedáváte. Není tohle ten důvod, proč
umíráme? Tohle jsou chvíle, kdy v nás něco malinkého umře. A je toho
postupně víc a víc...
Abych se vrátila k sobě. Jak vidím já sama sebe?
Upřímně, na to kolik let mi je, si myslím, že umím přemýšlet a blbá taky
nebudu. Nemyslím testy atd. ale věci jako přemýšlení o životě, pobírání věcí
do hloubky, hledat význam věcí, který nejde jen tak vidět, pomáhat lidem. I
přestože vím, že nejsem schopna pomoct tak moc, jak bych chtěla, tak
alespoň něco. A potom ve mě zůstane to, že jsem něco dokázala.
Bývá mi až špatně z lidí. Ať už je to z toho, že nejsou schopni chovat se k
ostatním lidem. Nebudu tady říkat věci typu, že všechny těla jsou krásný,
všichni musí být vegani, všichni musí respektovat lgbt komunitu, respekt k
náboženství. Ať už jsi vegan, gay, lesba, žid, křesťan, tak furt si člověk jako
všichni ostatní a respekt si musíš zasloužit. Já za sebe jako za člověka a jako
za člověka, který zapadá do lgbt komunity, tak nevyžaduju respekt jen za to,
že patřím do nějaké menšiny lidí, ale chci si respekt zasloužit za něco, co
prospěje ostatním. Možná vás trochu zaskočila zmínka o tom, že zapadám do
lgbt komunity. Upřesním. Pokud potkám někoho, s kým je mi dobře, s kým si
rozumím, tak neřeším, jestli je to holka nebo kluk. Pro mě je hlavni chování
jak vůči mně, tak i vůči svému okolí. Setkala jsem se a i dále setkávám s lidmi,
jejichž názor je, že tohle není správné apod.
Všichni jsme svým způsobem stejní. Všichni děláme chyby, všichni se
trápíme, máme i dobrý i špatný chvíle ale podle mě, ať už máš špatnou
chvíli, dobrou chvíli, udělal jsi nějakou chybu, tak to všechno ti něco dá.
Z chyb se poučíš a u dobrých věcí si řekneš, že je můžeš udělat příště
jinak, třeba ještě líp a zlepšovat se.
Nějak tak ke konci chci říct, že nic není jednoduchý, nikdo to nemá
jednoduchý, i když se to zdá, tak nikdy nevíš, co se děje, když je ten člověk
o samotě. Může se prezentovat, jak chce, ale doopravdy to může být úplně
jinak. Mluvím z toho, co sama zažívám, a je na vás, jestli si z toho něco
vezmete nebo ne.
AGI RYBÍNOVÁ, 9.B

JAKÝ BY MĚL BÝT UČITEL?
Je jasné, že učitel by měl být vzdělaný mít schopnost
přimět žáky k práci, ale také aby byl oblíbený mezi žáky.
Je jasné, že oblíbenost nehraje žádnou roli, ale spoustu
věcí učitelům ulehčuje. Spousta žáků chce, aby učitelé byli
zábavní, nebo se hezky poslouchali a nebo uměli látku dobře
vyložit. Což pomáhá k tomu, aby žáci při hodině dávali větší
pozor a to vede k tomu, aby učitelé nemuseli řvát každých 5
minut, aby se uklidnil a byli zticha, protože když někoho
něco baví, tak poslouchá rád a víc si zapamatuje. Je to lepší,
než když je učitel nezajímavý a nudný. Taky mají žáci rádi,
když je učitel chápavý, a ne aby pokaždý když něco někomu
nejde, tak řval na něj, že to neumí, občas je to právě vina
učitelů že látku neumí dobře vyložit. Také by bylo dobré
kdyby učitelé pochopili, že mají žáci i osobní život a že mají
na práci i jiné věci, než aby každý den se musel učit na test
a dělat jenom úkoly. Je jasné, že toto učitelé argumentují
tím, že oni si také vůbec neodpočinou, že musí furt něco
opravovat a že nemají žádný čas, ale tuto profesi si vybrali
oni.
Takže na závěr, učitel by z pohledu žáků měl být zábavný,
schopný vyložit dobře látku a chápavý vůči žákům. Je jasné,
že každý má úplně jiný názor na to, jaký by měl být učitel
ale co už.
HONZA KOSTERHON, 9.A

SVĚT V BARVÁCH
Barvy jsou něco, co má kolem sebe každý člověk a
každému se líbí jiná barva a jiné odstíny barev.
Barev je spousta a za mě každá je něčím hezká. Když
někdo řekne slunce, představím si hned žlutou barvu, když
někdo řekne sníh představím si bílou barvu, a nebo moře,
jakou si pod tím představujete barvu? Já třeba modrou.
Pocity mají taky barvu, třeba smutek je černá barva nebo
nějaká tmavá, radost je nějaká světlá barva například
růžová, vztek je červený jako rudá růže a pláč modrý jako
slza. Aspoň takhle to vidím já a každý má jiný pohled na
barvy. Každé roční období má svoje vlastní barvičky. Zima
je modrá a bílá, jaro je takové žluté a zelené, léto je
zelené a červené a podzim je žlutý, oranžový, červený a
hnědý. Mezi mé oblíbené barvy patří černá a růžová.
Černá, protože se hodí ke všem ostatním barvám a růžová
je strašně hezká barva, připomíná mi radost a smích. A
naopak barvy, které ráda nemám jsou třeba modrá,
protože mi připomíná smutek a bílá, protože mi připomíná
zimu a chlad.

Každá barva má svůj význam a svoje pocity a roční období.
MARUŠKA POKORNÁ, 9.A

DISTANČNÍ VÝUKA

V dnešní době snad každý přemýšlel nad tím, jaké má
distanční výuka klady a zápory. V této úvaze budu hledat
klady a zápory distanční výuky.
Myslím si, že jako velká výhoda je vstávání, nemusíme
tak brzy vstávat jako kdybychom chodili do školy. Jako
další výhodu vnímám, že nemáme pro mě zbytečné
předměty jako třeba hudební výchovu nebo výtvarnou
výchovu. Jako další výhodu vnímám to, že učitelé, ale
nejen učitelé, mohou ukázat jejich tvořivost, například
pracovní listy například pana učitele Miličeviče. Myslím si
že, pro některé děti je i menší stres jak ve škole. Myslím
si že, distanční výuka nás všechny naučila si umět
rozvrhnout čas, například podívat se do kdy je úkol a pak
podle toho uznat za vhodné, jaký den ho udělat. Tak ale
aby to nebylo tak sluníčkový, tak musím přejít na zápory
distanční výuky. Myslím si, že velká nevýhoda je to, že
trávíme více času u mobilů, notebooků, počítačů, protože
je více času. Jako další nevýhoda je ta, že distanční výuka
pro mě žádné nevýhody nemá.
Myslím si, že distanční výuka každému něco dala. A
myslím si, že distanční výuka, až se uklidní situace, jen tak
opakovat nebude😢. Pro někoho je lepší výuka ve škole a
pro někoho zase distanční.
PETR URBAN, 9.A

Honza Soukup doporučuje
1.MÍSTO: KRÁLÍČEK JOJO(2019)
Tento film má velice nádherně
vymyšlený příběh zapadající do sebe.
Je dobrou ukázkou toho jak to chodilo
v německu za druhé sv. války. Film je
velice zábavný, a v něčem si z dané
doby dělá legraci, a v něčem ne. Film
pobaví i překvapí.

2.MÍSTO: TEMNÝ RYTÍŘ(2008)
Film který zabaví fanoušky hrdinů a komiksů na dvě hodiny.
Základ filmu stojí na příběhu legendárního Batmana , a
ukazuje další etapu z jeho života. Film , který vás vtáhne do
sebe a nepustí vás! Zaručeně úžasná podívaná!

Honza Soukup doporučuje

4.MÍSTO: MAZANÝ
FILIP(2003)
Legendární česká
filmová parodie
vykrádající filmy
všemožných tipů, žánrů,
a i způsobů.
Tato filmová komedie
má nezapomenutelné
hlášky dokonalé pasáže
i skvělého vypravěče!
není nač si stěžovat !

3.MÍSTO: VYKOUPENÍ Z
VĚZNICE SHAWSHANK(1994)
Nádherný film ukazující jak to
chodí ve vězení, jak si lze
zvyknout , a jaké to je když
nesprávně odsoudí,
Film má velmi dobré pasáže ,
úžasný český dabing, a nádherný
dlouhý a poutavý příběh.
Nejednoho fanouška dojme!

5.MÍSTO: POSLEDNÍ
BOHATÝR(2017)
Ruský film dělající si legraci z
ruských legend a pověstí a
ukazující jak by tyto legendy
viděl moderní člověk.
Film pobaví zejména dobrými
postavami, zábavnými
hláškami, i kombinací humoru
a akce!

Oblíbené filmy Katky Velátové
1. FEEL THE BEAT
Na tento film jsem se už koukala
několikrát a furt mě neomrzel. Je o
tanečnici ,která měla sen se dostat
do kurzu na Broadway, ale pokazila
to. Tak se rozhodla připravit skupiny
mladých holek na velkou soutěž.
Děvčata na začátku tréninku byla
velmi nezkušená, ale časem se z nich
stali velmi dobré tanečnice. A proto
i tedy vyhráli soutěž.

2. VŠEM KLUKŮM, KTERÉ JSEM MILOVALA
Tento film mi doporučilo dost lidí a ani se
nedivím, protože je opravdu hezky udělaný. Je to
romantický žánr, což je můj nejoblíbenější. Ale z
velké části to je i komedie, takže se u něj i
zasmějete. Film je o dívce Laře, která si už od
malička psala dopisy svým láskám, které
schovávala v krabici ve svém šatníku. Ale jednou
tyto dopisy, její sestra dala všem klukům, pro
které tyto dopisy byli. Jeden z těchto kluků svůj
dopis ukázal Laře a ta ze strachu, že přijde další
kluk se svým dopisem, ho políbila. Poté
předstírala vztah s tímto klukem jménem Peter,
až do té doby než se do sebe opravdu zamilovali.
Tento film pokračuje i druhým dílem jménem
“Všem klukům: P.S. Stále tě miluju” a tento rok
vyjde další díl jménem “Všem klukům: Navždy s
láskou”.

Oblíbené filmy Katky Velátové
3. MÁKNI ( Work It )
Osmnáctiletá, chytrá, ale trochu
nemotorná dívka Quinn se přihlásí
na Duke, ale aby se na tuto školu
dostala musí se kvůli tomu dostat
k závodním tanečnicím. Jak jsem
už naznačila, moc to lehké to pro
ni nebylo, ale časem se do toho
dostala. Prožila se svojí přítelkyní
hodně zážitků a ta jí i dost
pomohla se dostat do velké
soutěže. V celém filmu je i dost
vtipných momentů, u kterých se
snad každý zasměje.
4. JÁ, SIMON
Na tento film jsem koukala opravdu v jednu
chvíli každý den, velmi se mi líbí i do teď. Simon
Spier přiznal v 16ti letech, že je gay. Od tý doby
co neznámý kluk, který se přezdívá Blue, dal na
školní stránky přiznání, o tom, že je gay, tak si s
ním Simon začal psát přes mail. Pomalu o sobě
zjišťovali víc a víc informací, Simon měl několik
typů kdo by to mohl být, protože ani jeden
nevěděl kdo je kdo. Na konci dal Simon na školní
stránky zprávu Blueovi, aby přišel na kolotoč,
aby konečně zjistil kdo to je. Jeho 3 nejlepší
kamarádi ho podporovali a až na konci přišel Blue
neboli jeho kamarád Nick.

Nelče Charvátové se líbí

Jirka Richtr doporučuje
Můj nejvíce oblíbený film se jmenuje ANTHROPOID. Film
je podle pravdy. Je z druhé světové války. Děj se zakládá
na atentátu na Reinharda Heydricha, který zemřel na
následky atentátu v pražské nemocnici, nikoliv že zemřel
přímo na atentát, ale jen na jeho následky. Film ukazuje,
jaká byla doba minulá za vlády Adolfa Hitlera.
Ve filmu naleznete hodně krve a pro někoho možná
nepříjemné mučeni mladíka Ati.
Ve filmu i v realitě zemřou hlavní aktéři v podobě
parašutistů jmenovitě – Josef Gabčík, Jan Kubiš, Adolf
Opálka, Josef Valčík, Jaroslav Švarc, Josef Bublik a Jan
Hrubý, kteří drželi kostel něco okolo šesti hodin a kteří
se pak navzdory Němcům zastřelili sami. Hlavní dva
parašutisti Jan Kubiš a Josef Gabčík směřovali do Prahy
s tím, že musí najít jejich pražský kontakt, Oldřicha
Nováka, ale toho před měsícem, než tam přijeli, Němci
zastřelili. Film pokračuje tak, že Jan a Josef jdou s
Mlynářem do nějaké budovy a tam na ně bude čekat strýc
Hajský a Ladislav Vaněk, kteří zjišťují, jestli Jan a Josef
nemají něco společného s Němci a nakonec se ukáže, že
nemají a oba se jim omluví, že jim nevěřili.
Více vám děj prozrazovat nebudu. Na film vám doporučuji
se podívat, a když se podíváte, snad se vám to bude líbit
jako mě.

Top 5 pro děti od Emmy Mathaus
1.SOUL (DUŠE)
Žánr: drama/animace
Joe Gardner, učitel hudební výchovy,
dostane životní šanci hrát v jazzovém klubu.
Chybný krok ho přenese z ulic New Yorku do
Neznáma před, místo, kde narozené duše
získají před vstupem na Zemi své vlastnosti.
Film je zatím dostupný jenom s titulkami na
uložto nebo Disney +

Top 5 pro děti od Emmy Mathaus
4. ENOLA HOLMES
Žánr: mysteriózní/krimi/drama
Enola se vydá hledat svou nezvěstnou matku do hlavního
města Velké Británie, Londýn.Při pátrání dokáže
neohrožená Enola Holmesová přechytračit i svého
staršího bratra Sherlocka a zároveň pomůže mladému
lordovi na útěku. Film je dostupný s dabingem a
titulkami na Netflix a HBO.

5. KLAUS
Žánr:
animovaný/dobrodružný/komedie/rodinný
Otec udělá ze svého sobeckého syna
Jaspera, pošťáka v nezapadlejším městě,
Smeerensburg. Smeerensburg je místo
nejvýživnějších svárů, kde žijí dva rody
Krumové a Elingboané, kteří se nemají
rádi.V tomto příběhu o začátcích Santa
Clause naváže mladý pošťák
nepravděpodobné přátelství se
samotářským výrobcem hraček.

Oblíbené filmy a seriály Kuby Walenty
RYCHLE A ZBĚSILE 5
Páté pokračování řady filmů rychle a zběsile.
Ve filmu si dá hlavní parta lidí úkol okrást
velmi bohatého muže v Brazílii a taky se jim
to povede.
+skvělá akce
+skvělé scény s auty
-nelíbí se mi dabing postavy Hobbse

Skvělý film který si budete chtít pustit
znovu.
ONE PUNCH MAN
(SERIÁL)
Příběh o chlápkovi jménem
Saitama, který se jednoho
dne rozhodl, že chce být
nejsilnějším hrdinou na světě.
Po jeho ne moc náročném
tréninku, který provozuje
každý den se stal tak silným
že dokáže porazit kohokoliv
jednou ranou.
+každého nepřítele porazí
jednou ranou
+seriál je velmi vtipný a akční
-porazí každého nepřítele
jednou ranou
Seriál je vhodné si pustit
kdykoliv.

AVATAR - POSLEDNÍ VLÁDCE
VĚTRU (SERIÁL)
Příběh o čtyřech národech,
Ohně, země, vody a vzduchu
kteří žili v míru až do doby, kdy
národ ohně rozpoutal stoletou
válku, kterou dokáže ukončit
pouze avatar.
+skvělé postavy, které se v
průběhu seriálu postupně mění
+skvělé bojové scény
-celkem dost smutných částí
Seriál je velmi akční a zábavný.
Je vhodné si ho pustit podle
nálady.

Top 5 seriálů Honzy Soukupa
1.místo: Případy 1.oddělení(2014-2015)
Na české scéně nejlepší kriminálka. Úžasné herecké
výkony, poutavý na sebe navazující příběh, komické
hlášky.
Doporučuji pro překvapení ,pobavení, i pocit.
2.místo: Přátelé (1994-2004)
Seriál, který je často hodnocen jako nejlepší sitcom
20, a 21. století.Slouží jako prostředek pro pobavení, a
vtip.
Nejlepší ze všech je český dabing.
3.místo: Simpsonovi(1989 - současnost)
Žádný jiný zahraniční, animovaný seriál se neudržel na
českých obrazovkách tak dlouho, jako právě legendární
žlutá rodinka Simpsonových. Excelentní český dabing,
promyšlený příběh jednotlivých epizod, naprosto
úžasné zlomy, a telefonáty majiteli hospody u Vočků.
4.místo: Červený Trpaslík(1988 - 2020)
Často kritiky i diváky hodnocen jako nejvtipnější seriál
všech dob, a dekád.
Vtipy na každém rohu, komický vzhled i styl hlavních
postav, často odkazy a parodie na jiné seriály.
5.místo: Chalupáři(1975)
Seriál poukazující na to jaké to je když odejdete do
důchodu, a nemáte co dělat. Takovou situaci řeší i
dědeček Evžen, který odešel do důchodu, a všem leze
jen na obtíž. Nejlepší český seriál na letní večery.

Seriály Nelči Charvátové
Jako 1. bych vám chtěla doporučit seriál “ALEXA &
KATIE”
Tento seriál se mi moc líbí a mohla bych se na něj dívat
znovu a znovu. Seriál je zaměřen na pouto nejlepších
kamarádek a na trapasy, které spolu zažívají. Musím uznat,
že to pouto, které ony spolu mají, jsem u nikoho ještě
neviděla a tím více mě to bavilo sledovat. Seriál je spíše
taková odreagovačka a stojí za to, si ho pustit.

2. seriál mám pro vás připravený “Julie and the
Phantoms”
Tento seriál je také moc pěkný, občas trochu smutný, ale
moc se mi líbil a užila jsem si ho. Julie po roku úmrtí její
mamky, si pustí v CD přehrávači skladku, od Sunset Curve a
zjeví se jí 3 kluci, přibližně v jejím věku. Postupem času si
začne uvědomovat dost věcí a vytvoří si s nimi kapelu.
Začnou se odehrávat divné věci...Seriál si musíte pustit
abyste pochopili, o co tam vůbec jde. V seriálu se objevují
moc pěkné písně, které mám v playlistu.
Píseň, která se mi líbila nejvíce a často ji poslouchám,
se jmenuje ”Unsaid Emily” věnovaná v seriálu mamince
zesnulého “kluka”. Moc smutná, ale zároveň moc pěkná.

Seriály Nelči Charvátové
3. seriál se jmenuje “Emily in Paris”
Z nemožných věcí udělat možné dokáže jen Emily.
Američanka pojede jako záloha za prací do Francie, neumí
francouzsky a s těží se tu dorozumí. Z neoblíbené se
stane oblíbenou a všem vytře zrak i její “namistrované”
šévce. Můj popis je že, “když se chce, všechno jde”.

4. seriál “Playbook”
Tento seriál bych doporučila spíše sportovcům, kteří
chtějí něčeho dosáhnout. Je to spíše poučný seriál o
taktikách, cílech a psychice. Baví mě to, protože se chci
naučit věřit tomu, že jsem schopná jednou něčeho
dosáhnout a proslavit se.
“I am not okay with this”
Dost vtipný seriál plný dost zajímavých hlášek a stěrů.
Seriál není vůbec dlouhý a není nudný. Má to zajímavý
děj a povedené scény. Doporučuji lidem, co se chtějí
zasmát.

Recenze Verči Prášilové

Recenze Verči Prášilové
SABRININA DĚSIVÁ DOBRODRUŽSTVÍ

Sabrinina děsivá dobrodružství je americký seriál o dívce
jménem Sabrina. Sabrina je poločarodějka, kterou čeká
zásadní rozhodnutí, jestli se nechá zapsat do knihy
antikrista. Pokud se tam zapíše, tak musí odejít ze své
staré školy a začít chodit do školy pro čaroděje. To
znamená, že se musí vzdát všech svých aktivit ve škole a
to nejhorší, musí se přestat stýkat se svými kamarády.
Pokud se do knihy antikrista zapíše, dostane moc, kterou
ještě v životě neměla, ale bude muset být věrná
Satanovi. Což znamená, cokoli co po ní Satan bude chtít,
musí udělat. Zapálit školu nebo třeba jen ukrást
žvýkačky. Co udělá se dozvíte jen v seriálu Sabrinina
děsivá dobrodružství. Pokud máte rádi dramatický,
romantický a děsivý seriály, doporučuji se na tento seriál
podívat. Tento seriál najdete na Netflixu.

Recenze Verči Prášilové
THE VAMPIRE DIARIES

The Vampire Diaries neboli Upíří deníky je
americký fantasy, dramaticky romantický
seriál. Je o dívce jménem Elena, která při
autonehodě přijde o rodiče a zůstane jí jen
teta Jenna a bratr Jeremy. Elena se postupem
času zamiluje do Stefana. To ale ještě neví, že
je upír. Všechno je v pořádku, dokud se
Stefanův bratr Damon nepřistěhuje do města
Mystic Falls. Damon a Stefan spolu nevycházejí
moc dobře. Damon do města přijel kvůli dvěma
věcem, aby mohl kazit Stefanův život a aby
osvobodil Stefanovo a Damonovo životní lásku
Katherine, která vypadá úplně stejně jako
Elena. Damon ale zjistí, že Katherine Damona
nikdy nemilovala, že vždy milovala jen Stefana,
což Damonovi zlomí srdce. Damon později na
Katharine zapomene a zamiluje se do Eleny,
Stefanovo přítelkyně. Elena si později uvědomí,
že miluje jak Damona tak Stefana. Tento seriál
ale není jen o romantice. V tomto seriálu jsou
dva úhlavní nepřátelé. První jsou lovci upírů a
druhý je rostlina jménem železník, který je pro
upíry něco jako jed. Jeden z lovců upírů je
Elenin učitel dějepisu a Řada zakladatelů, ve
které jsou policisté, občané města ale i
starosta. Dalšími nadpřirozenými bytostmi jsou
vlkodlaci, hybridi, duchové a čarodějky. Tento
seriál najdete na stránce SledujSerialy.to .

Nejoblíbenější seriál Barči Vašákové

Co sleduje David Malý
ONE PUNCH MAN
Příběh o hrdinovi, který chtěl porazit každého jednou
ranou a taky se mu to splnilo. Akční komedie - možné
koukat kdykoliv.
+porazí každého nepřítele jednou ranou (one punch)
+ hlavní postava je vtipná a nemá vlasy
- momentálně jenom 24 dílů
ATTACK ON TITAN
Příběh o válce mezi lidmi a ošklivými titány, kde lidé silně
prohrávají, a tak si postavili tři velké zdi. Akční - pokud
se nudíte a máte čas.
+skvělý vizuál a zvuk
+dobrý příběh
-občas smutný
BOKU NO HERO ACADEMIA
Jedná se o příběh, který se odehrává ve světě, kde má
80% obyvatel nějakou super schopnost. Ale hlavní postava
žádnou takovou nemá, až jednoho dne…
+napínavý příběh
+rozmanitost
-občas cringe

Co sleduje David Malý

Recenze Martina Lipky
CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY
Tato hra je remake více než dvacet let staré hry, která
byla nejprve vytvořena pro Playstation 1, kde shledala
obrovský úspěch. Proto také vznikly první, druhý i třetí díl
této hry, ale také již ne tolik úspěšné hry Crash Bash nebo
Crash Team Racing.
Grafické zpracování tohoto remaku je oproti původní verzi
perfektní. Jednotlivé levely vypadají úžasně, ale navíc se
dá i mnohem lépe odhadovat perspektiva. Takže se vám již
nestane, že skočíte do díry proto, že se to zdálo blíž.
Oproti původní verzi jsou jednotlivé funkce vylepšené, což
uvítá většina uživatelů. Nově ve všech dílech jsou trofeje
na čas, což v původní playstationosvké hře šlo pouze ve
třetím díle.
Ovládání také prodělalo aktualizaci. Celkově je hra
plynulejší a o něco svižnější. Soundtrack a zvukové efekty
jsou také předělány do modernější podoby. Většina kol se
hraje za Crashe ale některé se dají zahrát za CoCo.
Zahrál jsem si všechny tři díly a musím říct, že mě se
osobně nejvíce líbil třetí díl. Jelikož má nejlepší
prostředí hraní a nejlepší levely.

Co hraje Filip Randáček
ROCKET LEAGUE
Rocket League je něco jako fotbal, akorát s auty,
je tam více modu, hlavni jsou 1v1 2v2 a 3v3.
Tato hra byla vydána v červenci 2015 pro
Microsoft a ps4
V této hře můžete hrát mezi platformami a to
znamená, že když hrajete na ps4, tak můžete hrát
s lidmi, kteří hrajou například na xboxu nebo na ps4
a to je jedině plus.
Tento fotbal s auty vydala firma Psyonix.
Všechny platformy, na kterých se dá hrát tato hraPlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, macOS,
Microsoft Windows, Linux, Mac OS
Já mám tuto hru rád, ale vždy když ji hraju,
tak mám při ní nervy, takže pokud hledáte
nějakou klidnou hru, tak určitě ne tuto :D
Tuto hru hodnotím 5/10

Top 5 her Vaška Vajdy
FALLOUT 76 - Atomová bomba
dopadla na zem a všechno co znáte
je jiné , pokuste se přežít v pustině
plné mutantů a radiace
SUBNAUTICA- Vaše loď byla
sestřelena z vesmíru a jste na
planetě kde je voda , musíte
zjistit jak se z planety dostat a
hlavně jak přežít . K dispozici vám
bude vaše PDA které vás bude
doprovázet na cestě za přežitím
a vypadnutím z planety 4546B
THE HUNTER CLASSIC - Hra o
trpělivosti a lovení , je nutné
umět vyčkávat na vhodnou dobu a
zastřelit zvíře zbraní která je
povolená na dané zvíře

STARCRAFT II - Skvělá
strategie na oddechnutí při které
si vyberete jednu ze 3
dostupných ras :Terran (vojáci) ,
Protoss (mimozemšťané) , Zergs
(Brouci)
TOM CLANCY’S RAINBOW SIX
SIEGE - Dobrá FPS game ,
musíte ale mít pevné nervy a taky
umět komunikovat

Top 5 her Lukáše Hříbala
MINECRAFT
Hráč se ocitne v otevřeném
kostičkovaném světě, kde ho
čeká spousta dobrodružství,
zabíjení monster, průzkum
tajuplných jeskyní, budování
různých staveb, taky může
hrát se svýma kamarádama,
dá se říct, že se tu dá dělat
téměř všechno co tě jen
napadne.

WORLD OF TANKS
Tahle hra se týká ohledně
historických tanků z doby WW1 a
WW2,
Hraje se 15 proti 15 hráčů a každý
hráč si může vybrat jakýkoliv tank
který má vyzkoumaný/zakoupený v
garáži. Bitva neskončí dokud hráči
nezničí všechny nepřátelské tanky,
nebo také obsazení základny
nepřátel, a poslední možnost že hra
skončí remízou, protože hráči hru
nedokončili do 15 minut.

LEAGUE OF LEGENDS
Multiplayerová hra, hráči zde hrají 5
proti dalším 5 hráčům. Ve Hře hráč
vystupuje jako vyvolávač, v jednom
zápase může mít jenom jednoho,
který má svoje vlastní unikátní kouzla
se kterýma bojuje proti svým
protivníkům, než hra začne můžeš si
vybrat přes 100 různých vyvolávačů.
Cílem hry je zničit nepřátelský nexus,
po té dotyčný tým vyhrál.

TEAM FORTRESS 2
Týmová akční střílečka pro
několik hráčů z pohledu
první osoby.
Ve hře je 9 postav, které
jdou změnit v průběhu hry,
jsou zařazené do 3 skupin,
útočná, obranná a podpora,
všechny postavy mají svoje
vlastní zbraně, a taky se
dají hrát spousta jiných
PHASMOPHOBIA
Jedná se o hororovou hru, kde 4 členi herních módů.
speciální průzkumné jednotky
prozkoumávají opuštěné domy,
věznice, nemocnice a snaží se zjistit
jaký druh ducha tam je, ovšem duch
může i zaútočit a proto se hráči musí
duchovi vyhýbat co nejvíce aby mohli
přežít.

Top 5 her Honzy Soukupa
1.místo: MINECRAFT(2009)
Snad nejlepší hra všech dob! Otevřené možnosti ,
tisíce předmětů, obrovská škála zbraní, zvířat, a
kostek.
Jediná neomezená hra na světě.
2.místo: LEGO INDIANA JONES (2011)
Svět Indiana Jonese je zpět! Oblíbený filmový
hrdina se vrací ve hře od společnosti Travellers
tales , která tímto předělává do světa lego kostek
originální trilogii! Vtipné až parodické pasáže,
různé úkoly, a úžasný soundtrack vás zabaví na
nespočet hodin!
3.místo: CRASH TEAM RACING NITRO
FUELED (2017)
Oblíbený zvířecí hrdina tentokrát usedl za volant,
a rozhodl se, že nás prožene po nejrůznějších
závodních tratích.
Souboje s padouchy formou závodění, hraní bojů s
přáteli, hraní kradení vlajek, spousta možností
úprav, a úžasné bonusy.
Nevšední závodní zážitek!

Top 5 her Honzy Soukupa
4.místo: STAR WARS : BATTLEFRONT I (2010)
Svět známých hvězdných válek se rozhodl přenést na
konzole a počítače. Epické bitvy z obou stran, které vám
zaručeně proženou ruce!
Můžete hrát za své oblíbené hrdiny i záporáky, a utkat
se v největších bitvách o vládu v celé galaxii.
5.místo: FORZA HORIZON 4 (2017)
Legendární forza se vrací. Nastartujte svůj XBOX,
vemte si do ruky kelímek s limonádou, na uši si dejte
sluchátka, a nechte se unášet pocitem že doopravdy
sedíte za volantem a řídíte svůj závoďák!
Neomezený výběr světových vozů, a velké možnosti
tuningu.

Recenze Matěje Charváta
FAR CRY NEW DAWN
Střílečka Far Cry New Dawn se odehrává sedmnáct let po jaderné
apokalypse ve Far Cry 5 a celý příběh uzavírá. Zároveň
představuje nové nepřátele a přichází s novými možnostmi, které
hru naneštěstí jen pouze prodlužují. Hru si mohou zahrát i ti, kteří
předešlý díl Far Cry 5 nehráli, ale pro lepší pocit z příběhu
doporučuji si nejdříve zahrát předešlý díl.
Hra začíná tím, že bandité, kterým velí dvě hlavní záporačky
Mickey a Lou přepadnou vlak s naší skupinou, která jede na pomoc
skoro již bezmocnému Hope Coutry. Příběh hry je celkem zábavný,
ale celkem krátký. Mise zaberou dohromady tak 5 hodin hraní. Jak
jsem zmiňoval na začátku ve hře jsou nové možnosti, které, ale
bohužel příběh hry pouze prodlužují, jako je například vylepšování
zbraní, aut, léčení atd… Na všechny tyto vylepšení potřebujete líh,
který se dá sehnat pouze v základnách banditů. No a teď nastává
ten celý problém, těchto základen je na mapě deset a jak je
osvobodit se stále opakuje akorát tam jsou silnější nepřátelé a po
3. osvobození už jsem chtěl dělat něco jiného, ale nemohl
jsem, protože jsem potřeboval vylepšit zbraně pro další
příběhovou misi. Ale co se hře musí nechat je zábavné hledání
přístupových cest do bunkrů, kde se dají najít různé užitečné věci
po přeživších, jako například materiály na výrobu lékárniček a
výbušnin. Dalším plusem hry je odemykání postav, které vám
pomáhají v boji proti nepřátelům, ve hře jich je celkem 8.
Hra končí tak, že se se utkáte proti Mickey a Lou. Tato mise
je jen o tom, že záporačky mají nesmyslně moc životů a na této
misi jsem strávil asi 15 minut běháním do úkrytu, abych si stihl
vyrobit náboje, protože vaše zbraně jim prakticky nic nedělají.
Hru bych ohodnotil 5/10.

Kuba Walenta hraje
MARVEL’S SPIDER-MAN
Příběh o známém hrdinovi Spidermanovi, který bojuje
proti kriminalitě ve městě New York.
+opravdu skvělý příběh
+skvělý vizuál a zvuk
+spoustu možností co ve hře dělat i mimo hlavní děj
- těsně před koncem příběhu se stane velmi smutná věc
Hru je dobré si zahrát kdykoliv, kdy máte volný čas.

Top 5 Járy Bláhy
1.NEKOPARA
Jedna z nejlepších příběhových
her který jsem kdy hrál.
2. TOM CLANCY’S RAINBOW SIX: SIEGE.
Nejlepší first person střílečka s velkým výběrem
operátorů a destruktivním prostředím.
3. ROBLOX
Skvělá hra na zabavení.
4. WAR THUNDER
Nejlepší hra s tanky. Dá se hrát i za letadla a lodě.
5. OSU!
Úžasná hudební videohra

Recenze Jirky Zástěry
Hra WORLD OF WARSHIPS patří mezi historický hry jako je
(world of tanks, world of warplanes). Hra nabízí přes 300 různých
lodí po torpédoborce až k letadlovým lodím. Hra je také unikátní v
detailů lodí a všech map ve hře.
Torpédoborec:
torpédoborci jsou rychlé malé lodě, které
jsou nepostradatelnou lodí v bitvě.
Její výhodou je, že je malá, proto je těžko k
vidění a její rychlost umožňuje lodi se
vyhnout výstřelu jiné lodi, ale nevýhodou
lodích je malou výdrží lodi. Její výbava činí
otočné věže, torpéda a protiletecké zbraně.
Křižník:
křižník je střední loď která se dělí na
lehký a těžký. Tyhle lodě jsou narozdíl
od torpédoborců větší a více vyzbrojeny
více zbraněmi, což, jsou silnější věže ale
má slabší torpéda než torpédoborec.
Nevýhodou lodi je více náchylná k poškození
a zasáhnutí citadely ale výhoda lodi je že
rychleji nabíjí děla.
Bitevník:
Bitevní lodě jsou nejdůležitější role ve hře. Jsou to masivní
stroje, který zničí v jejich dosahu jejich výbavou jsou věže, menší
věže, protiletecká děla a masivní pancíř. Výhodou lodi je výzbroj a
její výdrž a palba (poškození) a její nevýhodou je pomalá rychlost,
otáčení věží a nabíjení.
Letadlové:
Jsou lodě, které mají za úkol zničit lodě pomocí letadel.
Letadla se dělí na bombardovací a torpédová jejich cílem je
zasáhnout a zničit nepřátelskou loď. Výhoda lodí je celo oblastní
dosah a nevýhoda lodí je malá výdrž a malé poškození.

5 NEJLEPŠÍCH PÍSNIČEK HONZY
SOUKUPA
1.místo: Večer nad Prahou (1928)

Tato prvorepubliková píseň se hodí ke klidnému večeru
plnému hvězd na obloze, sušenek v misce , a posezení
na balkoně.
Poklidná skladba ,jenž vám nabudí dobrý a poklidový
pocit.

2.místo: It's all about us (2010)

Píseň s mírně akčním nádechem, která se hodí na
odreagování po náročném dni.
Ačkoli se jedná o velmi akční a svižnou píseň, při jejím
poslechu se budete cítit nadšeně.

3.místo: Only time (2000)

Tato Britsko-Irská píseň je velmi klidného tónu , a
víceméně slouží jako věc k dosažení pocitu naprosté
rovnováhy a klidu.
Píseň, jenž se dokonale hodí k sobotnímu večeru.

4.místo: Vltava (1860)

Tato skladba o nejznámější české řece, je zpočátku
velmi klidná, ale později začne být svižnější.
Jsem toho názoru že se hodí například když si chcete
s někým tancovat.

5.místo: Tsunami (1993)

Tato téměř “písnička” se hodí na to, když chcete jít s
kamarády na diskotéku.Velice svižná písnička která vás
zaručeně rozhýbe.

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR RANČ V ÚDOLÍ
Vždy když k nám přijela pouť, tak jsem jako první musela
jet na malém poníkovi. A tak mamka našla letní dětský tábor
Ranč v údolí. Když už jsem tam párkrát byla jen na týden,
tak se mamka v mých osmi letech rozhodla že mě přihlásí na
letní prázdniny na čtrnáctidenní běh. Nejdříve jsem byla
naštvaná že mi to zatajila, ale pak jsem byla šťastná. Hned
na začátku jsem si oblíbila dva koně Bucka a Dragona. Po pár
letech ježdění každý rok na ranč jsem poprvé cválala. Když
jsem zjistila že budu poprvé cválat, tak jsem byla vyděšená
a bála se že spadnu. Vybrala jsem si svého oblíbence
Dráčka, nejrychlejšího koně na ranči, a sedla si na něj. Ze
začátku jsem jen chodila na jízdárně po chvilce jsem si ho
naklusala, a poté za mou přišla Domča a řekla že jdeme
cválat. Pobídla jsem ho a on bez problémů nacválal, trvalo to
asi jen pár minut. Když jsem Dragona zastavila, tak mě
Domča pochválila a Dragonovi dala odměnu. Na tomto táboře
jsem už byla asi jedenáctkrát a poznala jsem tam hrozně
moc skvělých lidí s kterými na ranč jezdím. Nedokážu si
představit že bych vynechala tábor, protože prázdniny bez
tábora si nedokážu představit.
ELIŠKA KNEDLÍKOVÁ, 9.A

VODÁCKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
20. 7. - 26. 7. 2020 jsem byla se svou rodinou na
vodě. Sjížděli jsme řeku Lužnici. Od Suchdola do
Bechyně. Jeli jsme v lodi tedy skoro celý týden a ani
jednou jsme nebyli v obchodě s potravinami. Mamka
totiž dokázala zabalit jídlo na skoro celý týden pro
čtyřčlennou rodinu. A rozhodně jsme netrpěli
hlady. Měli jsme s sebou tři barely a lodní pytel.
Půjčili jsme si třímístnou loď od půjčovny lodí
Samba. Jelo se mám pěkně až na ty miliardy komárů.
Já a sestřička jsme měli totálně požrané ruce. Při
svačině jsme si nemohli ani sednout, protože by nás
snad sežrali. Naštěstí se to druhý den docela
uklidnilo. Pak už se jelo krásně. Vody bylo také dost,
takže jsme nikde nedřeli. A dokonce jsme se za
celou dobu ani jednou nevyklopili. Měli jsme velký
stan pro čtyři lidi, ve kterém jsme vždy spali.
Všechno to klapalo, ale den před koncem se to
zvrtlo. Když jsme stahovali loď přes jez, tak se nám
pod jezem zasekla. No a tak jsme tahali, až povolila.
Ale o padesát metrů dále jsme zjistili, že je
v plastové lodi díra. Byla skoro pěticentimetrová.
Tak jsme zastavili u nejbližšího balvanu.

Taťka vyřezal z klacku provizorní špunt a mamka
zavolala do půjčovny, jestli nám půjčí novou. Měli
jsme obrovské štěstí. V půjčovně měli poslední
třímístnou loď. A tak jsme se vrátili proti proudu
zpět k jezu, kde byl přístup k silnici. Čekali jsme
skoro hodinu, než nám dovezli novou loď. Byla
zjevně novější než ta předchozí, která měla
zespoda už dost záplat. A tak jsme šťastně dojeli
do Bechyně. Zpět jsme jeli vlakem. Podle mě to,
ale i tak, byl vydařený výlet.
JITKA KŘEMENOVÁ, 4.A

POŽÁRNÍ ÚTOK

Dnes vám něco povím o požárním sportu, konkrétně o
královské disciplíně požární útok. Požární útok je pro
hasiče královská disciplína, útoky běhají jak Sbory
Dobrovolných Hasičů-SDH, také i Profesionální hasičiHZS.
Útok se běhá na čas a ten nejrychlejší čas vyhrává,
běhají ho jak přípravka tak i dospělí. Požární sport se běhá
v kategoriích: přípravka děti od 3. do 6. let, mladší děti od
6. do 12. let, starší od 12. do 15. let, dorost od 15. do 18
let a dospělí od 18 do 100. let. No abych se vrátil k
požárnímu útoku, ten se běhá v 7 členných týmech, každý
závodník má svojí roli, košař, spojkař, strojník, béčkař,
rozdělovač, proud. Každý závodník musí mít helmu, dres
sdh s dlouhým rukávem, tepláky, dlouhé ponožky, boty na
běhání. Tým, který je na řadě, jsi připraví své náčiní na
dřevěnou desku, která má 2 na 2 metry, a říká se jí
,,základna”. Na základnu se připraví dvě hadice typu B
dlouhé 12metrů, čtyři hadice typu C dlouhé 12 metrů,
jeden rozdělovač, dvě proudnice, dvě savice, jeden sací
koš, jeden stroj, až vše připraví do 3 minut, tak strojník
nastartuje stroj a všichni závodníci jdou na startovní čáru,
která je 5 metrů od základny, jeden z rozhodčí vystřelí ze
startovní pistole a od té doby běží čas, všichni závodníci
se rozběhnou k základně, vše zapojí a rozbíhají se k
terčům, které se nachází 40 metrů od základny.

POŽÁRNÍ ÚTOK

Košař hází sací koš, který je spojen sz jednou savicí do
vodní nádrže, která se nachází 2 metry od základny,
spojkař spojí dvě savice do sebe a pomáhá košaři udržet
koš ve vodě, strojník spojí savici ze strojem a pouští vodu
dál k proudům, béčkař spojí jednu hadici typu B do stroje
dále dvě hadice typu B do sebe, rozdělovač spojí jednu
hadici typu B do rozdělovače a dvě hadice typu C také do
rozdělovače, proudy spojí 2 hadice typu C do sebe a jednu
hadici typu C spojí s proudnicí. Rozdělovač se položí 20
metrů od základny na gumovou podložku, proudi doběhnou k
terčům a čekají až k nim dojde voda hadicemi. Celý útok
končí až se rozsvítí světla na terčích.
Tak to je vše, doufám že jsem vás moc nenudil a trochu
přiblížil požární sport.
Odkaz na Video kde můžete vidět jak rychlý je požární
útok.
HONZA KOLDUS, 9.B
Světový rekord české reprezentace v požárním útoku
celýýýý - 25.14 !!!! - YouTube

JEZDECTVÍ

Můj koníček je jezdectví. Ježdění na koně je pro mě
odreagování a všechny moje problémy zůstávají před
branami stáje. U koní si nemusím hrát na něco co
nejsem a jsou tam lidi co mají stejné zájmy.
Jak vlastně probíhá takový den u koní? Tohle je hodně
individuální, protože koně většinou mívají svůj pracovní
plán a nebo se plány mění podle počasí. Popíšu vám můj
běžný podzimní den u koní, kdy není moc zima.
Je sobota ráno, přesněji 9:00, a já vyrážím na
autobusovou zastávku. Hned co přijedu ke koním jdu do
klubovny a nechám se zaúkolovat. Ve většině případech
dělám to stejné jako vždy, což je vzít si kolečko a
lopatu a začnu kydat přístřešek a kousek ohrady,
většinou to vyjde na 3 vrchovaté kolečka, která vyvezu
na hnoják. Potom jdu většinou vyčistit pár koní a dám
jim nažrat a pak si jdu pro “svého” koně, kterého taky
vyčistím, nastrojím a jdeme na jízdárnu nebo na ven. Na
jízdárně okrokuju, obklušu a obcválám. Děláváme
kavalety, přechody a celkově zlepšujeme to co nám moc
nejde. Když jdeme ven, tak to spíš jdeme na krokovku,
aby jsme si odpočinuli a nebo se jdeme proběhnout. Po
práci jdeme k úvazu a v klidu odstrojím a věci odnesu do
sedlovny, připravím žrádlo (většinou ještě před
ježděním, protože tam jsou potraviny, které musí
nabobtnat) které jí pak přinesu.

Mezitím co jí, tak vykydám jízdárnu, v případě, že si
tam došla na WC :) po vykydání jízdárny, jdu umýt
udidlo (součást postroje) a když už to mám vše hotové,
tak prostě u toho koně sedím a čekám, až to sežere.
Náš další krok je odvést koně zpět do ohrady (občas
dekujeme, když je zpocená nebo je zima) a jde do
výběhu, umyju kýbl zametu u úvazu a jdu do klubovny,
většinou vůbec nestíhám autobus, jelikož jezdím úplně
posledním autobusem, co ten den jezdí, tak by nebylo
úplně nejlepší ho nestihnout. Nicméně, když mám čas,
tak jsem na mobilu, procházím se po ranči, jdu pomoct s
něčím a nebo se v ohradě a mazlím se s koňmi. Pak už
stejně nestíhám, protože si jako vždy nehlídám čas a
běžím na autobus. V autobusu si vždycky říkám, že je
šílené to, že jezdím ráno většinou kolem 8 a 9 hodiny a
pak jedu posledním autobusem, který jezdí kolem 18 té
hodiny a stejně nestihnu všechno, co jsem chtěla.
NATY VOJTÍŠKOVÁ, 9.B

MOJE KONÍČKY
Každý člověk má své koníčky. Mezi mé koníčky patří hraní
her na ps4 a vysílání na internetu, Dále mě baví fotbal a
tenis.
Fotbal a tenis jsou fyzicky náročné hry, ale i přesto mě
baví. Hry na ps4 hraji s kamarády z toho důvodu, že si s
kamarády můžeme popovídat i když je venku ošklivé
počasí. Toto jsou všechny moje koníčky.
PETR MJARTAN, 9.B

CAMARGSKÝ KŮŇ
Jmenuji se Alenka Mančalová, chodím do 2.C a
miluji koně. Moje nejoblíbenější plemeno je
camargský kůň. Pochází z jižní Francie, kde se vlévá
řeka Rhona do Středozemního moře. Je to velmi
staré plemeno a tyto koně jsou asi nakreslené na
stěnách jeskyně Lascaux, kde jsou pravěké
nástěnné malby. Na jihu Francie dodnes žijí
polodivokým způsobem. Dožívají se 20-25 let, mají
menší postavu než normální koně (133-143 cm). Srst
mají hebvábnou a bílou. Podle pověsti se narodili z
mořské pěny. Zajímavé je, že se hříbata rodí tmavá.
Těším se, že se někdy podívám do jižní Francie a
uvidím je naživo v přírodní rezervaci Camargue.

Zdroj: Velká kniha o koních, Elwyn Hartley Edwards
Foto z-. To nejlepší z Provence – Monaco, Cannes, Canyon Verdon, Camargue s
levandulovými poli | Poznávací zájezdy - Francie | Francie | Duna (dunaplzen.cz)

AIRSOFT
Jmenuju se Štěpán Hrabák můj koníček je hraní
airsoftu. Airsoft je moderní druh sportu, ve kterém
po sobě hráči střílejí malými lehkými plastovými
kuličkami se stlačeným vzduchem poháněných zbraní,
které svým vzhledem zpravidla napodobují zbraně
reálné. Airsoft se hraje v mnoha pojetích od čistě
sportovního (např. speedsoft) po napodobování
reálných policejních nebo vojenských jednotek při
použití autentické výstroje a výcviku. Těm, co milují
vojáky, tak doporučuji. Je to zábava. K airsoftu jsem
se dostal díky strejdovi, který je velitel airsoftu.
Jednou zavolal mámě, jestli bych s ním nejel na
airsoftovej tábor a já jsem chtěl jet, protože miluju
vojáky a zbraně. Moje historka je, že jsem byl znovu
na airsoftovym táboře a měli jsme operaci market
garden (největší operace v dějinách 2. světový
války). My jsme byli nacisti a bojovali jsme proti
Británii. Měli jsme 4 bunkry, kde jsme si museli najít
skrýš. Já a můj kámoš jsme vylezli na střechu
bunkru, kde jsme měli perfektní místo na střílení, ale
když byla přestřelka, tak mi došli náboje a já musel
dobít munici, takže jsem musel čekat 5 minut, než
jsem musel zátky, ale už byl konec přestřelky,
protože všechny zabili, tak jsme se přesunuli
k dalšímu bunkru, kde nikdo nebyl.

To nám přišlo divný. Měli tam být Britové, ale nikdo
nikde, tak jsme šli do základny - opuštěný areál a
tam jsme stavěli bunkr na bránění. Postavili jsme
brány a kopali hrob pro Hitlera. Jakmile jsme
dostavěli, tak Britové přišli a náš bunkr nebyl proti
kuličkám odolný, tak jsem s kámošem utekl do
nejbližší budovy, kde jsme byli utajení, V budově byl
tunel do dalšího baráku, tak jsme to využili a šli jsme
do další budovy, kde byl britský voják ,tak jsme ho
zastřelili a potom mého kámoše zabil odstřelovač.
Museli jsme ho najít a zneškodnit ho, ale to už bylo
pozdě, protože mě taky zabil odstřelovač.
ŠTĚPÁN HRABÁK, 7.A

TOP 5 NEJEXTRÉMNĚJŠÍ SPORTŮ
1.Creeking
V tomto sportu máte kajak a rozbouřenou vodu,
nejlépe nějaký sráz nebo rovnou vodopád. Lidé
provozující tento sport se v kajacích vrhají dolů po
těchto srázech a vodopádech.

2.Tow-In-surfing
Tow-in v překladu znamená vtáhnout. Surfaři se zde nechají
vyvést technikou, která se používá např. pro jet ski, až na
vrchol obří vlny dosahující několik desítek metrů (čím vyšší tím
lépe).Tuto pomoc používají,aby surfař zachytil rychlejší vlny,
než bylo tradičně možné při ručním pádlování. Vlečné surfování
vynalezli surfaři, kteří chtěli zachytit velké vlny a prolomit
bariéru 30 stop. Byl to jeden z největších průlomů v historii
surfování.

TOP 5 NEJEXTRÉMNĚJŠÍ SPORTŮ
3.Wingsuit
I když tento oblek na první pohled zaujme snad
každého z nás a představa, že si létáte jako ptáček
je opravdu lákavá, je potřeba si uvědomit, že řídit se
absolutně nedá a svůj let nemáte pod kontrolou.
Kombinéza, která byla poprvé vyvinuta na konci 90.
let, vytváří povrchovou plochu s látkou mezi nohama
a pod paží. Tyto obleky mají různé přezdívky
např.jako “ptačí obleky” ,“veverkové obleky” ,
“netopýří obleky” (kvůli jejich podobnosti se
zvířetem nebo snad superhrdinou ).

TOP 5 NEJEXTRÉMNĚJŠÍ SPORTŮ
4.BASE jumping
Zde se jedná o skoky z různých povrchů – skal, budov, prakticky
z čehokoliv, co je trochu vysoko. Z pochopitelných důvodů je
tento sport dokonce na mnoha místech ilegálním.

5.Surfování na sopce

Jedním z nejšílenějších a zároveň nejnebezpečnějších sportů je
takzvaný volcano surfing, v překladu sopečné surfování. Jak už
název napovídá, jde o aktivitu, která není pro žádná ořezávátka,
protože odvážlivci sjíždějí na prkně svah sopky. Míst, kde lze
zábavu provozovat, na světě moc není. Tím nejlepším je podle
sjížděčů sopek svah vulkánu Cerro Negro v Nikarague.Sopka Cerro
Negro je stále aktivní.

KLÁRKA HANUSOVÁ, 9.B

FOTBAL

Dohra Součkova vyloučení, v Anglii
potrestali chybujícího sudího od videa
Fotbalista Tomáš Souček nebude pykat za červenou
kartu, kterou dostal v sobotním ligovém utkání proti
Fulhamu. West Ham se proti spornému rozhodnutí sudího
Mikea Deana odvolal a příslušná komise klubu dala za
pravdu.
Souček se vyhne třízápasovému trestu, jenž mu za
udělení přímé červené karty hrozil. Nastoupit proto
může už v úterý večer v zápase Anglického poháru proti
Manchesteru United.
„Mám radost, že moji červenou zrušili. Schválně jsem se
na to díval odehrál jsem bez červené karty zatím celou
svou kariéru, přes 200 zápasů. Těším se, že týmu pomůžu
v důležitých zápasech i tenhle týden,“ napsal Souček na
své sociální sítě.
FILIP ŠMEJKAL, 9.B

FOTBAL

Marcus Rashford - medailonek
Bude to téměř rok kdy začala světová pandemie
koronaviru. Na světě se našlo spousty dobrovolníků, ať už
obyčejných lidí, nebo slavných osobností. Marcus
Rashford, fotbalová hvězda Manchesteru United a
anglické reprezentace, pomáhala v časech korony lidem,
kteří to nejvíce potřebovali. Nejdříve založil sbírku, díky
níž se vybralo přes sto tisíc liber na jídlo pro děti z
chudých rodin, které v zavřených školách nemohli
využívat bezplatné stravování. Ale to mu nestačilo, a tak
poslal otevřený a dojemný dopis vládě Velké Británie.
Sám Marcus prohlásil: „ Některé děti v Británii jsou na
tom ještě hůř, než jsem býval já. To nesmíme dopustit”
Britská vláda tak odsouhlasila, že během letních prázdnin
zaplatí obědy pro více než milion potřebných dětí. A je
také nutno podotknout, že Marcusovi je teprve 23 let.
Dále také založil charitativní organizaci FareShare,
která už vybrala přes dvacet milionů liber. Rashford se
za svou charitativní činnost stal členem Řádu britského
impéria (MBE). V červenci mu také manchesterská
univerzita udělila čestný doktorát.

FOTBAL

Marcus Rashford - medailonek

Řekli o Rashfordovi:
Ole Gunnar Solskjaer (trenér
Manchesteru United)
„Během složitého léta zlepšil
životy spoustě dětí a mladých lidí.
Fotbal je v tomhle srovnání úplně
nepodstatný. Jsme na Marcuse
pyšní. A jeho rodina musí být
ještě pyšnější.”
Jürgen Klopp (trenér Liverpoolu)
„Těžko k tobě můžu cítit větší
respekt, Marcusi Rashforde. Co
jsi udělal je neuvěřitelné. Ukázal
jsi, jak by se měli chovat lidé,
kteří mají nějaký status”.
José Mourinho (trenér
Tottenhamu)
„Osmnáctiletý mládenec, kterého
jsem potkal před pár lety v kabině
United, vyrostl ve skutečného
muže. A britská vláda by se měla
zamyslet , jestli je správné, aby jí
šel příkladem fotbalista.”
KUBA NOVÝ, 9.B

MISTROVSTVÍ SVĚTA V BĚŽECKÉM
LYŽOVÁNÍ JUNIORŮ A U23
Od 8. do 14. února se konalo mistrovství světa v běžeckém
lyžování juniorů a U23 ve finském Vuokatti.
První závod se konal 9. února, závodili junioři a juniorky ve
sprintu klasicky. Vítězkou závodu juniorek se stala závodnice z
Polska Monika Skinder, druhá dojela závodnice ze Švédska Moa
Hansson a třetí dojela závodnice z Polska Karolina Kaleta.
Jedinou závodnicí z České republiky, která postoupila z
kvalifikace, byla Nela Půbalová, která dojela šestnáctá.
Vítězem závodu juniorů se stal závodník z Finska Niilo Moilanen,
druhý dojel závodník z Norska Lars Agnar Hjelmeset a třetí
dojel závodník ze Švédska Emil Danielsson.
Ze závodníků z České republiky nikdo nepostoupil z kvalifikace. 10.
února se měl konat sprint klasicky kategorie U23, ale byl posunut
na 11. února, kvůli velké zimě, bylo -26o. 11.února se tedy konal
sprint klasicky v kategorii U23. Vítězkou závodu Žen U23 se stala
závodnice z Německa Lisa Lohmann, druhá dojela závodnice z
Ruska Hristina Matsokina a třetí dojela závodnice ze Švédska
Louise Lindstroem. Tereza Beranová dojela na pátém místě, po
pádu v cílové rovince, když jí jedna ze závodnic přišlápla patky
lyží. Vítězem závodu mužů U23 se stal závodník z Ruska
Alexander Terentev, druhý dojel závodník z Norska Aron Aakre
Rysstad a třetí dojel závodník z Ruska Sergey Ardashev.
Ondřej Černý dojel na sedmém místě, jako nejlepší ze
závodníku z České republiky. 12. února se konaly intervalové
závody. Vítězkou závodu juniorek na 5km se stala závodnice z
Ruska Veronika Stepanova, druhá dojela opět závodnice z Ruska
Evgeniya Krupitskaya a třetí dojela závodnice z Norska
Margrethe Bergane.

MISTROVSTVÍ SVĚTA V BĚŽECKÉM
LYŽOVÁNÍ JUNIORŮ A U23

Nejlepší závodnice z České republiky byla Nela Půbalová,
která dojela na patnáctém místě. Vítězem závodu juniorů na
10km se stal závodník z Norska Martin Kirkeberg Moerk, druhý
dojel závodník z Finska Alexander Stahlberg a třetí dojel
závodník z Kanady Olivier Leveille. Nejlepší závodník z České
republiky byl Šimon Pavlásek, který dojel na třicátém prvním
místě. Vítězkou závodu žen U23 na 10km se stala závodnice z
Polska Izabela Marcisz, druhá dojela závodnice ze Švédska
Louise Lindstroem a třetí dojela závodnice z Norska Hedda
Oestberg Amundsen. Adéla Nováková dojela na třicátém
čtvrtém místě, jako nejlepší závodnice z České republiky.
Vítězem závodu mužů U23 na 15km se stal závodník z Francie
Hugo Lapalus, druhý dojel závodník z Německa Friedrich Moch a
třetí dojel závodník z Norska Iver Tildheim Andersen. Vladimír
Kozlovský dojel na dvacátém pátém místě, jako nejlepší
závodník z České republiky. 13. února se jely štafety. Štafetu
juniorek opanovaly závodnice ze Švédska, druhé dojely Rusky a
třetí dojely Norky. Štafeta České republiky skončila na
jedenáctém místě. Štafetu juniorů opanovaly závodníci z Norska,
druzí dojeli Finové a třetí dojeli Italové. Štafeta České republiky
skončila na třináctém místě. Kategorie U23 jela smíšenou štafetu.
Štafetu ovládla štafeta Norska, na druhém místě dojela štafeta
Ruska a třetí dojela štafeta Švédska. Štafeta České republiky
dojela na dvanáctém místě. 14. února se jely nejdelší závody s
hromadným startem. Vítězkou závodu juniorek se stala Norka
Margrethe Bergane, druhá dojela Švédka Lisa Eriksson a třetí
Němka Helen Hoffmann. Nejlepší Češka byla Jolanta Byrtus,
která dojela na dvacátém prvním místě. Vítězem závodu juniorů
se stal Rus Alexander Ivshin, druhý dojel Němec Jan-Friedrich
Doerks a třetí dojel Fin Alexander Stahlberg. Nejlepší Čech
byl Martin Kocandrle.

KÁJA LINHART, 9.B

BASKETBAL

Durant si proti Golden State
zavzpomínal, Utah dál vládne NBA
Poprvé se jako soupeř vrátil do haly basketbalistů Golden
State Warriors, s nimiž v NBA slavil zisk dvou titulů v
NBA. A Kevin Durant odjížděl spokojený, dočkal se
vřelého přijetí a Brooklynu pomohl dvaceti body k
vítězství 134:117.
Bývalý tým Duranta uctil vzpomínkovým videem, někdejší
tahoun Warriors pak sice v utkání minul úvodní tři
pokusy, ale nakonec proměnil osm z 19 střel a Brooklyn
poprvé v tomto ročníku zvítězil potřetí v řadě.
„Užil jsem si během angažmá tady spoustu legrace. Pro
mě to navíc byla obrovská zkušenost, hlavně co se týká
rozboru basketbalu, myslím hry jako takové, protože
jsme měli jinou filozofii. Ponesu si to s sebou po zbytek
života,“ vyznal se potom dvaatřicetiletý Američan.
VLASTA ŠMEJKAL, 9.B

TERKA HAJŠOVÁ, 4.A

RECEPT NA MUFFINY S KOUSKY ČOKOLÁDY
Ahoj, já jsem Áďa a můj koníček je vaření. Chtěla
bych vám ukázat jednoduchý recept na muffiny.
Příležitost: narozeninová oslava, dezert po obědě,
snídaně a svačina na další den, ..

Počet porcí:12

Doba: do 60 min.

Suroviny:
1 šálek polohrubé mouky
2 lžičky prášku do pečiva
½ šálku cukru moučka
1 vanilkový cukr
½ šálku mléka
¼ šálku rozpuštěného másla
špetka soli
1 vejce
malé kousky čokolády
Ještě budete potřebovat:
větší mísu, stěrku,
metličku, košíčky na
muffiny, plech, párátko

POSTUP:
1. Nejprve si rozehřejeme troubu na 180°C.
2. Smícháme všechny suché suroviny (mouka,
prášek do pečiva, cukr, sůl a vanilkový cukr).
3. Mléko s vejcem rozšleháme někde stranou a poté
přelijeme k suchým surovinám
a ještě tam přilijeme máslo. Potom přisypeme malé
kousky čokolády.
4. Mícháme do té doby, dokud z toho nevznikne
těsto připomínající kaši.
5. Pak těsto nalijeme do košíčků na muffiny a dáme
do trouby přibližně na 30 min.
6. Po 30 min. vyzkoušíme párátkem, jestli je těsto
hotové.
7. A až je vyndáte, tak je nechte vychladnout..
Doufám že se vám muffiny povedou jako mně! :-)
MANČALOVÁ ADÉLA, 5.B

LESNÍ MECH - svěží dort se špenátem
(Ingredience pro 1 dort)

Na těsto budete potřebovat:
120 g listového špenátu (Prima je ten z Tesca)
5 vajec
200 g cukru krupice
120 ml oleje
1 lžička vanilkového extraktu
350 g polohrubé mouky
1 sáček prášku do pečiva
1 špetka soli
Na krém:
250 g Mascarpone
500 ml 40% smetany ke šlehání
1 lžička vanilkového extraktu
2 lžíce cukru moučka
(Já osobně, ale používám tento šlehačkový krém v
prášku. Je snadný a všem chutná.)
Na dokončení:
maliny
borůvky
jahody

POSTUP:
Krok 1: Plech s vyšším okrajem vyložte papírem na
pečení a troubu předehřejte na 180 stupňů. Špenát
opláchněte pod tekoucí vodou a nechte pořádně
okapat. Okapaný rozmixujte na hladkou kaši, dejte
ho na sítko a nechte vykapat přebytečnou tekutinu.
Krok 2: Do mísy rozklepněte celá vejce, přidejte
cukr, špetku soli a intenzivně šlehejte do husté
světlé pěny. Za stálého šlehání postupně přilévejte
olej a nakonec zašlehejte vanilkový extrakt a
vmíchejte vykapanou špenátovou kaši.
Krok 3: Do hmoty zlehka vmíchejte mouku a prášek
do pečiva, těsto vlijte na plech a zvolna pečte na
180 stupňů asi 20 minut, až špejle zapíchnutá
doprostřed vyjde suchá. Nechte zchladnout.
Krok 4: Na krém dejte do mísy vychlazené
Mascarpone a začněte šlehat. Přidejte vychlazenou
smetanu, cukr a vanilkový extrakt a šlehejte do
zhoustnutí.

Krok 5: Z vychlazeného těsta vyřežte pomocí
velkého talíře nebo dortové formy dva kulaté
dortové korpusy. První umístěte na dortový podnos,
naneste polovinu krému a přiklopte druhým
korpusem. Vrch potřete zbylým krémem a ozdobte
drobným ovocem, nechte chvíli proležet a
podávejte.
Dobrou chuť☺
ÁJA PLEVOVÁ, 6.A

CREEPYPASTA:
NEVÍŠ CO DĚLAT?

Nejlepší bude si představovat, že se dané věci dějou
pro lepší zážitek. ,,Nudíš se a nevíš co dělat? Možná je
tma a ty jsi vypil moc kávy, a nebo jen hledáš něco na
zábavu nebo hledáš něco, co by tě mohlo alespoň
zabavit? No mám řešení. Sice si budeš muset
obléknout, ale přísahám, že to stojí za to! Na druhém
konci města je kancelářský komplex, starý a opuštěný.
Má však v noci otevřený zadní vchod. Chceš ho
prozkoumat už léta. No teď máš příležitost, ale pozor,
následuj přesně mé instrukce, a to do písmene. Už ji
vidíš? Ano to je ona, otevři dveře. No neříkal jsem to,
jsou otevřené. Teď jdi k tomu nejbližšímu výtahu. Co
myslíš tím, že nemáš baterku? Neříkal jsem snad, aby
sis ji vzal? Aha, no nevadí, teď už se nemůžeš vrátit,
dokud to nedokončíš. Buď si jist, že nechceš vědět, co
se stane, když mě neposlechneš. Budeš si muset
vystačit s měsícem. No dobře, výtah je přesně třicet
kroků dopředu a pak doprava. Budova má deset pater,
ty ale pojedeš do jedenáctého. Ticho! Hned ti řeknu jak
na to. Podrž tlačítko do desátého patra přesně tři
sekundy a potom stiskni tlačítko do prvního patra.
Výborně! Teď jedeš do jedenáctého patra. Až tam
dorazíš uvidíš na konci tmavé chodby dveře, nad
kterými se píše „východ“, to ale nejsou ty správné
dveře, ty správné jsou ty nalevo, na které poprvé padl
tvůj zrak.

Počkej, jsi si jistý, že to jsou ony? Pravda, ale
tohle nejsou ty, které jsi zahlédl, potom co jsem ti
zadal instrukce. Chápeš? Víckrát tě zachraňovat
nebudu! Ty vedle jsou ty správné. Běž dveřmi a
hned si sedni na zem. Dobrá práce. Můžeš si
pogratulovat, že si ani za sebou nezavřel dveře.
Místnost, ve které jsi, je černá, černá tak moc, že
bys ani neviděl svojí ruku. Teď se ale nesmíš
pohnout. Počítej svůj tep. Až napočítáš do dvaceti
vstaň. Pomatuj, že počítáš tep, a ne vteřiny. Vedeš
si dobře. Teď musíš říct tohle: „Tma tě sleduje,
ale ta nejtmavší ne.” Řekl jsi to? Pokud jsi čekal,
až to dopovím, tak bude zle! Výborně, vypadá to, že
jsou spokojení. Teď udělej krok vpřed a otoč se
doprava, než narazíš do dveří. Ať je za nimi cokoli,
teď už alespoň něco děláš že?”
HONZA VÁŇA, 9.A

VELIKONOČNÍ VĚNEC
Potřeby:
- polystyrenový věnec
- jarní květinky - umělé,
vyrobené
(žluté gerbery,
pampelišky, letničky..)
- umělí ptáčci /zelené/
- umělé peří /zelené/
- tavící pistole a kanagon
Všechny potřeby se dají sehnat jednoduše přes
internet v prodejně Pepco, nebo si je můžete
vyrobit ☺
Postup:
1) nejdříve přilepíme květinky tavící pistolí,
vždycky po třech
2) necháme místo pro ptáčky a tavící pistolí
přilepíme ptáčky
3) a naposledy zbytek věnce polepíme peřím –
kanagonem nebo lepidlem
Věnec je velice jednoduchý a krásný.
LENKA KYNDLOVÁ, 7.A

GUSTAV A DORA
Gustav a Dora byla dvě nacistická železniční děla.
Byla vyvinuta koncem třicátých let Kruppem, jako
obléhací dělostřelectvo, za účelem výslovného
zničení hlavních pevností francouzské Maginotovy
linie , nejsilnějších opevnění, jaká kdy existovala.
Plně sestavené zbraně vážily téměř 1350 tun a
mohly vystřelit granáty o hmotnosti sedmi tun na
vzdálenost 47 kilometrů (29 mi). Byla to zbraň s
největším kalibrem, která byla kdy použita v boji,
nejtěžší mobilní dělostřelecká zbraň, která byla
kdy postavena z hlediska celkové hmotnosti a
vypálila nejtěžší granáty jakéhokoli
dělostřeleckého kusu. V ráži je překonána pouze
britskou Mallet's Mortar a americkou maltou
Little David (obě 36 palců; 914 mm).
MICHAL ANGER, 9.A

POČÁTKY FOTOAPARÁTU

Od dávnověku se lidé snažili vymyslet způsob,
jak co nejvěrohodněji zachytit události kolem
sebe. Velmi primitivním předchůdcem dnešního
fotoaparátu byl vynález významného malíře
Leonarda da Vinciho. Ten vymyslel přístroj
camera obscura. Jednalo se o zatemněnou
skříňku s čočkou, která promítala obraz na
plochu. Následně se tento obraz obkreslil
uhlem. Ale to byl teprve začátek dlouhé
cesty k vynálezu fotoaparátu, kterému
předcházel ještě objev vlastností skla a
světlocitlivých sloučenin stříbra.
V období 16.-17. století totiž přišli chemici na to, že některé
látky, pokud se ponechají v otevřeném prostoru, mění svoji
barvu. Tento jev má na svědomí světlo, ale tehdy se domnívali,
že to způsobuje působení vzduchu a tepla. Až Johann Heinrich
Schulz v roce 1725 objevil, že soli stříbra jsou citlivé na světlo.
Trvalo ovšem téměř dalších sto let než kombinací těchto dvou
samostatných objevů, vznikl první obraz na papíře. První pokus,
který využil tento objev, udělal Francouz Joseph Nicéphore
Niepce v roce 1813. Joseph Nicéphore Niepce byl také mimo
jiné vynálezcem kola. Princip spočíval v tom, že papír ponořil do
roztoku chloridu sodného a pak ho propláchnul v roztoku
dusičnanu stříbrného, aby se vysrážel chlorid stříbrný. Na
papíru se tak objevil negativní obraz. V té době však ještě
nebyl znám proces ustálení, expozice tak pokračovala dále, až
papír zčernal. Niepce se pak zaměřil na využití zinkových
desek, které potřel rozpuštěným asfaltem.
Více z historie se dočteš na tomto odkazu:
https://www.digimanie.cz/historie-fotoaparatu/1773

TOMÁŠ POLÁK, 9.B

NAUČNÁ STEZKA BOŘEŇ

Všichni určitě známe město Bílina, které
leží necelých 20 Km od Oseka. Je také
známé horou Bořeň. Tvoří výraznou
dominantu města. Bořeň je chráněn jako
stejnojmenná národní přírodní rezervace.
Naučná stezka je vybudována již od roku
1996. Po stezce dojdete až na vrchol,
který se nachází ve výšce 539 metrů. Na
jejím vrcholku byla umístěna kovová
deska s aktualizovanou nadmořskou
výškou a kniha do které je možné zapsat
své jméno. Můžete také zpozorovat, že
na vršku z hory vychází pára a neudržuje
se tam hodně sněhu. Je to způsobeno
tím, že Bořeň je vyhaslá sopka.

BÍLINSKÁ KYSELKA

Bílinská kyselka je muzeum a jeden z
nejcennějších pramenů v České republice.
Od roku 1664 v těchto místech probíhá
lahvování a rozesílání jednoho z
nejcennějších lázeňských pramenů Bílinské kyselky a od roku 1725 i
Zaječické hořké vody. Každých 14 dní o
sobotách se pořádají exkurze s
odborným výkladem. Seznámíme se s
historií českého lázeňství, navštívíte
moderní provoz stáčírny lázeňských
pramenů a proběhne i ochutnávka. Nápoj
Bílinská kyselka se dá koupit i v obchodě,
nebo objednat.

ROZHLEDNA RŮŽENKA
Rozhledna Růženka stojí na Pastevním vrchu v
obci Růžová u Děčína. Vyhlídková věž neobvyklého
tvaru byla slavnostně otevřena 21. dubna 2018. A
téhož roku také vyhrála soutěž "Rozhledna roku
2018".
Tato betonová rozhledna netypického vzhledu je
sice jen 6 metrů vysoká, nicméně navzdory svým
rozměrům je z ní vynikající rozhled na všechny
strany.
Výstup na vrchol Pastevního vrchu je dlouhý jen
500 metrů, takže se tam může podívat skoro
každý. Přes vrcholek vede také naučná stezka
dlouhá 10 kilometrů.

MÍŠA PATEROVÁ, 9.A

Zima sice v našem kraji stále panuje, ale rádi bychom vám
nabídli tipy na zajímavé výlety, až bude příjemné teplé počasí.
Loňský rok byl bohužel kvůli epidemii covid-19 úplně jiný než ty
předchozí, a nám všem nezbývá, než věřit, že letošní léto bude
snad normální.
Výlety jsme vybírali tak, aby byly zajímavé pro rodiny s dětmi,
pro nadšené turisty, a třeba i pro milovníky záhad.

FUNPARK MOST
Jako první tip pro rodiny s dětmi přinášíme lokaci v Mostě.
FUNpark Most je lanové centrum s bludištěm, vyhlídkovou věží
nad korunami stromů a dětským hřištěm a nachází se nedaleko
centra města Mostu na vrchu Šibeník. Vyhlídková věž je vysoká
26 metrů, na vrchol vede 113 schodů. Dohlédneme z ní na
Hněvín, Širák a Ressl, na nově vzniklé jezero Most a na
panorama nedalekých Krušných hor. 3D bludiště je určeno pro
všechny věkové kategorie. Je třípatrové s výškou do deseti
metrů a obsahuje 25 rozmanitých spletitých lávek, lanových
překážek a 19 přestupových domečků. Součástí areálu je
dětské hřiště a zázemí, kde si můžete po svých sportovních
výkonech zakoupit občerstvení v podobě balených potravin a
sladkostí včetně chlazených nápojů.

VODNÍ NÁDRŽ FLÁJE
Pokud máte rádi turistiku, doporučujeme navštívit vodní nádrž
Fláje. Fláje se nachází nedaleko Českého Jiřetína a patří k
oblíbeným výletním místům. Díky své unikátní konstrukci je tato
přehrada jediná svého druhu v České republice. Její hráz je
volně přístupná, a tak z ní můžete pozorovat proměnlivou vodu
přehrady, která za slunných dnů odráží modré nebe a během
bouřek nahání hrůzu svými vysokými vlnami s temnou barvou.
Kolem nádrže vede cykloturistická stezka Jihobřežka, kde
můžete obdivovat divokou přírodu a hledat pozůstatky obcí
zatopených během stavby hráze.
STARÉ ŠTOLY V JÁCHYMOVĚ
Krušné hory, pochmurný kraj močálů a starých šachet, jsou
patrně největším rejdištěm tajemných bytostí - hlavně skřítků,
kteří střeží rudné bohatství v podzemí. Pojďme se tedy podívat
do starých štol v Jáchymově. Ve štole č. 1 najdeme historické
muzeum jsou v ní k vidění ukázky různých druhů výztuže, důlních
vozíků a dobývacích technik. Zázemí Štoly č. 1. doplňuje
hornickou památku o připomínku tábora Svornost, ve kterém
nuceně pracovali političtí vězni. Expozici doplňují nálezy, které
byly v areálu původně stříbrného a později uranového dolu
objeveny. Ve štole uvidíte například dva katry (mříže), které
sloužily k uzavírání vězňů pod zemí, nebo předměty, které byly
nalezeny v prostorách lágru Svornost (lágrové komínky, stínidla
lamp a pod.). Atmosféru tábora doplňují i obnovené
Mauthausenské schody, kudy vězni chodili, strážní věže a zázemí
areálu je v replice někdejšího táborového domku. Podél
hornického skanzenu u Štoly č. 1 vede 8,5 km dlouhá naučná
stezka Jáchymovské peklo.
Tato místa stojí určitě za vaši návštěvu. Přejeme vám šťastnou
cestu a skvělé zážitky!
MARTIN MRÁČEK, 9.A

JEŠTĚD
Ještěd je hora na severu Čech. Leží jihozápadně
od Liberce. Vrchol je 1012 m.n.m. a je přibližně
150 km od Oseka, což je asi 2 h.. a 30 min.. cesty
autem. Na vrcholu se nachází televizní vysílač,
restaurace, rozhledna a hotel. Dá se tam dostat
buď po silnici nebo lanovkou i pěšky. Je tam také
půjčovna koloběžek. V zimě se tam dá lyžovat je
tam větší skiareál. Naopak v létě je tam plno
cyklostezek a plno krásných vyhlídek. Nachází se
zde bývalá bobová dráha a spousta dalších věcí
které je dobré navštívit.

TOMÁŠ BRADÁČ, 9.B

TEREZÍN

Já bych vás chtěl pozvat do Terezína. Terezín se nachází u
Litoměřic. Je to malé pevnostní město, ve kterém za druhé
světové války byl koncentrační tábor. Je zde také malá pevnost,
památník obětem druhé světové války, muzeum automobilů a
muzeum křišťálový dotek.
Město leží na obou stranách řeky Ohře, která je rozděluje na
malou pevnost a hlavní město Terezín . Město dříve sloužilo také
armádě.
Koncentrační tábor: z Terezína bylo vysláno na Východ celkem 63
transportů a s nimi odjelo 88 135 lidí. Z nich se zpět vrátilo asi
3600.Z formálního hlediska nešlo o koncentrační tábor, ale
jednalo se o věznici gestapa (v Malé pevnosti, od června 1940) a o
židovské ghetto (v Hlavní pevnosti, od listopadu 1941).
Malá pevnost: Pevnost Terezín byla založena v roce 1780
Josefem II. Její stavba trvala 10 let. Roku 1994 byla v Malé
pevnosti otevřena nová stálá expozice o historii policejní
věznice.Za první světové války zde byl vězněn srbský nacionalista
Gavrilo Princip, který 28. června 1914 spáchal v Sarajevu atentát
na Františka Ferdinanda d'Este a jeho choť Žofii Chotkovou.
TOMÁŠ STICH, 9.B

Naše malá země ukrývá řadu přírodních, historických a
památkových krás. Ukrývá se od vysokých hor, podél řek v
nížinách, skalními městy, prameny a také v pralesech.
BOUBÍNSKÝ PRALES
Říká se, že je srdcem Šumavy a také je národní přírodní
rezervace. Jeho teplota je chladnější, než na jiných
místech naší země. Doporučuji se teple obléknout. Krásu
Boubínského pralesu, tvoří ohromné vysoké stromy, které
dorůstají do výšky až 50 metrů. Jeden ze stromů je také
chráněný, proto se Boubínský prales stal chráněnou oblastí
ČR. V Boubínském pralese naleznete naučné stezky a také
turistické trasy, které směřují k rozhledně na vrchol
Boubínu. Je to krásný tip na výlet s rodinou.
HLUBOKÁ NAD VLTAVOU
Dalším typem je krásný zámek Hluboká. Zámek leží kousek
od Českých Budějovic. Hluboká je nejvíce navštěvovanou
památkou naší země. Zámek je obklopen okrasnými
zahradami a parky. Zámek je přístupný zevnitř i zvenku,
stojí za to si udělat prohlídku. Kdyby to vaše děti nebavilo,
můžete nedaleko navštívit zoologickou zahradu. Také je
tam spousta míst, kde se můžete občerstvit a posílit na
cestu. Je tu i dost místa na parkování. Myslím si, že tuhle
krásu by měl každý vidět a nevynechat ji.

ADRŠPAŠSKO - TEPLICKÉ SKÁLY
Skály se nachází ve Východních Čechách v okrese Náchod.
Skály jsou tvořeny dlouhým kaňonem, skalními věži a
skalními stěnami,soutesky a také menším vodopádem a
jezírky. Celou touto oblastí vedou vedou turistické stezky,
které jsou tvořeny bludištěm. Okolo skal můžete také
navštívit i pozůstatky tří hradů, které jsou také krásné a
stojí určitě za prohlídku. Je tam také malé občerstvení,
kde se můžete posílit na další cestu. Také zde prodávají
suvenýry, které si můžete zakoupit. Pokud by se Vám tu
líbilo, můžete zde také najít penzion, kde se můžete
ubytovat.
Řekl bych, že jsem Vám krásné tipy na výlety za krásou naší
země.
ADAM LINEK, 9.B

KUBA PLEVA, 3.B

ŠTĚPÁNKA ŠLAPÁKOVÁ, 9.B

Leze leze po železe, nedá pokoj než tam vleze.
(Opilý tankista leze do tanku)
Má to hlavu jako kočka, má to uši jako kočka, má to ocas jako
kočka, mňouká to jako kočka ale není to kočka. (Kocour)
Černá, bílá, černá, bílá, černá, bílá, červená.
(Jeptiška padající ze schodů)
Levou rukou uchopit mne můžeš, pravou rukou však nikoli.
(Pravá ruka)
DAVID PATERA, 9.A

ROZLOUČENÍ

Uff, to bylo něco! Doufám, že jste si
z příspěvků něco odnesli, odreagovali se
a příště se také zapojíte ☺ Zároveň si
cením práce našich redaktorů a děkuji
za účast, zážitky, nápady, kreativitu
apod.☺ Odvedli jste skvělou práci a
výsledek je úžasný! Snad si brzy některé
příspěvky přečteme společně ve škole.
Tímto se s vámi loučím a přeji vám
hlavně hodně zdraví, trpělivost a
motivaci se vzdělávat i v tomto období☺
A také krásné Velikonoce a jaro!

