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Vážený čtenáři, 

opět úspěšně vychází další číslo našeho školního časopisu. V této úvodní stránce bych se chtěl věnovat naše-

mu úspěchu ve finanční gramotnosti. Náš tým v sestavě David Sochor (8. třída), Kryštof Kořínek (9. třída) 

a Sofie Bošuková (9. třída) úspěšně postoupil do okresního kola. V krajském kole je nyní budou čekat ta nej-

lepší družstva z okresních kol. Bude se soupeřit o postup do celostátního kola. Celostátní kolo se pak koná 

v  České národní bance, kde bojuje o vítězství 14 nejlepších škol. Náš redakční tým drží palce a doufá, že se 

náš tým opravdu do celostátního kola dostane, stejně jako v minulém roce. 

Za redakční tým, 

Marek Mroček  

Rubrika: Úvodní slovo 
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Rubrika: Ze života školy 

Lyžařský výcvik - pondělí 
Sedmá třída jela minulý tý-

den na lyžák. Jeli jsme 16. 

března v půl osmé ráno, do-

pravoval nás tam minibus 

vyjížděli jsme od krematoria. 

Mohli jsme mít lyže, snow-

board, běžky nebo všechno. 

Po cestě jsme si všímali, že 

v určitých oblastech začíná 

být sníh. Cestou jsem hrál 

hry na mobilu a za půl hodi-

ny jsme byli na místě. 

Když jsme dorazili na místo, 

nikdo nečekal, že bude tako-

vá zima. Po vyložení věcí 

z auta jsme se šli ubytovat 

na pokoje. Byli v horním pat-

ře a byly jen tři, takže  pro 

učitele, dívky a kluky. 

 Měli jsme hodinu na vybale-

ní a pak nás svolali do příze-

mí, kde jsme se dozvěděli 

pravidla jak se chovat na 

sjezdovce a v chatě.  

Potom jsme šli na sjezdovku, 

byl to asi kilometr od chaty, 

ale s lyžemi na rameni to 

bylo hrozné.  

 

Rozdělili jsme se na skupiny 

snowboardisté, pokročilí 

a začátečníci kde jsem byl 

i já. 

Když jsme se na lyže posta-

vili tak jsem začal hned cou-

vat a nevěděl jsem jak to 

zastavit, tak jsem poprvé 

spadnul. Spadnul jsem tak 

nešikovně, že jsem se zved-

nul jen když mi pomohl pan 

učitel. 

První jízda taky nedopadla 

dobře, už v půlce jsem spad-

nul. Pan učitel mi řekl ať  

nikam nejdu a zůstanu tam 

že pro mě pak dojede tak 

jsem počkal. Pak mi pomohl 

z kopce dolů, jel jsem znovu 

nahoru to jsem už vyjel.  

První jízda. No dopadlo to 

hrozně, nespadl jsem a zbo-

řil plot po straně sjezdovky.       

Druhá jízda dopadla ještě 

hůř, spadl jsem a udělal jsi 

něco s  nohou. Sedl jsem si 

do kiosku kam za chvilku 

přišli i ostatní.  

Když mi lyžování začalo alespoň 

malinko jít, tak jsme šli na mír-

nější ale delší svah, tam mi to 

šlo úplně nejlépe. Když jsme 

přejeli na prudší svah, tak  jsem 

hned spadnul, ale lyžování mě 

bavilo.  

Jezdili jsme až do uzavření vle-

ků. Jeden pán nám dovolil aby-

chom si nechali lyže v jedné 

chatce.  

Na chatě jsme se převlékli 

a povídali si na pokoji, potom 

jsme šli na polévku dolů do 

společenské místnosti. 

Pak jsme šli zpátky nahoru 

a hráli jsme na mobilech. Po 

chvíli jsme šli dolů na druhé 

jídlo, byli těstoviny s omáčkou 

a masem. Po večeři jsme šli 

zase na pokoje. Potom nám 

zavolali a my šli hrát do spole-

čenské místnosti hry. Tak kon-

čil první den a mi šli spát. 

                            Vašek Roženský 
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Lyžařský výcvik - úterý 
První věc co byla každý den byl 

budíček, který byl v 7:30 ale větši-

nou už jsme byly všichni vzhůru. 

Potom následovala snídaně ke, 

které byly chleby. Po snídani byla 

chvíle volna. Potom jsme šli na 

přehradu Josefův důl kde jsme 

byly na prohlídce. Po prohlídce 

přehrady jsem šli rovnou na sjez-

dovku. U sjezdovky jsme si vzali 

lyže/snowboard z boudy ve, které 

jsme je měli. Pak už jsme šli na 

sjezdovku a jezdili jsme. Byly jsme 

rozdělený do   

čtyř skupin a to na: běžkaře, 

snowbordisti a sjezdaře, kteří 

byly rozdělený na pokročilý a  na 

ty co staly na lyžích poprvé. Kaž-

dý den jsme měli i přestávky na 

svačinu na oběd a jen tak na 

odpočinek. Každý den jsme vět-

šinou byly na lyžích do 15:30 a 

potom jsme dali lyže zase do 

boudy kam jsme si dávali lyže. A 

šli jsme na chatu kde jsme měli 

polévku a po polévce jsme měli 

chvíli volna a pak jsme měli ve-

čeři a  když jsme       

 

dojedli tak jsme hráli různé hry 

a pak jsme šli spát. 

 

 

             Napsal: Daniel Novák 

Rubrika: Ze života školy 

Lyžařský výcvik – čtvrtek 
 

 
S lyžaři (běžkaři) byl pan ředitel 

Paclt a s lyžaři (sjezdaři) byl 

pan učitel Draboň, se snowbo-

ardisty pan učitel Javůrek, a 

náš instruktor Rouzi. 

 Snowboardisti/ky se ještě roz-

dělili na ty, kteří šli s panem 

učitelem Javůrkem a ty kteří šli 

s Rouzim. Ti co šli s panem 

učitelem Javůrkem ještě tréno-

vali to, co jsme dělali ve středu 

a ti co šli s Rouzim se učili se-

kané oblouky. Pak jsme měli 

pauzu, já jsem si myslel že už 

to je pauza na oběd tak jsem 

se najedl jako na oběd. 

 

Ale byla to jen pauza na to aby-

chom si odpočinuli a dali si malou 

svačinu. Za nějakou chvíli si toho 

všiml Rouzi a řekl mi „Hele…, víš že 

ještě není oběd?“. Následně jsme 

šli opět lyžovat. Když jsme dlyžo-

vali, tak jsme si dali lyže a snowbo-

ardy zpátky do boudy, a šli do cha-

ty. Pak jsme se převlékli do suché-

ho a  pohodlnějšího a dali si polév-

ku. Pak jsme si dělali chvíly co 

jsme chtěli a šli se znovu najíst. 

Poté jsme měli pauzu, po pauze šli 

hrát hry, pak jsme šli vykonat ve-

černí hygienu. Pak jsme měli zno-

vu krátkou pauzu pan učitel vybral 

mobily a šli jsme spát. 

  O. Stupka 

Ráno, když jsme postupně vstali, 

tak jsme se šli nasnídat, po snída-

ni byla pauza. Když už se blížila 

ke konci, tak jsme se převlékli do 

vhodného oblečení na vlek. Poté 

se rozešli sjezdaři a běžkaři.  

Když jsme dorazili na vlek, tak 

jsme si vzali z boudy, do které 

jsme si předešlý den uložili, lyže a 

snowboardy. Pak jsme se znovu 

rozdělili na dvě skupiny – lyžaři a 

snowboardisti/ky. Mezi snowbo-

ardisty a  snowboardistkami jsem 

byl já (Ondra S.) , Fanda V., Matěj 

Š., Emanuel T., Anča Č., Adéla D., 

Bára F., Lucie V. 
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Lyžařský výcvik-pátek 
Ráno jsme šli snídat. 

U snídaně nám učitelé 

ještě jednou zazpívali 

písničku, co vymysleli. Po 

snídani nám řekli učitelé, 

abychom něco uklidili, 

protože byl poslední den 

lyžařského výcviku. Pak 

jsme šli lyžovat. Lyžovali 

jsme asi 2 hodiny a pak 

jsme museli vrátit per-

manentky. Na poslední 

chvíli Emík spadl ze 

snowboardu a zlomil si 

 

obě zápěstí. Když jsme už 

odcházeli tak bylo za-

tmění Slunce a Vojta na 

to měl takový speciální 

sklíčko. Potom jsme šli 

zpátky na chatu. Nejedli 

se oběda a šli jsme si 

uklidit věci na pokojích. 

A uklidit pokoje zametat 

atd. Pak jsme čekali ven-

ku na autobus, až přije-

de. Později nás odvezl ke 

krematoriu a jeli jsme 

domů. 

   R. Doan 

Rubrika: Ze života školy 

Pečení na Velikonoční 

jarmark  

První hodinu jsme měli literaturu, když 

skončila přesunuli jsme se do kuchyňky, 

kde jsme se rozdělili do skupinek. Já jsem 

byla s Péťou pekly jsme šátečky. Když 

jsme hnětly těsto byli jsme celé od mou-

ky. Nakonec nám museli pomoct další tři 

holky. Potom jsme měli pauzu na oběd. 

Když jsme se vrátili z oběda tak jsme to 

postupně dávali do trouby. Když jsme 

dopekly, odnesly jsme vše na hlavní bu-

dovu. Holky které se přihlásily na výpo-

moc si šly nachystat jídlo do kavárničky, 

která byla v deváté třídě. Já jsem šla do 

naší třídy kde už byly nachystané stoly, 

na které jsme vyskládaly výrobky vyrobe-

né na keramice. Ke konci když už přestali 

chodit lidé byly jsme s holkami na chod-

bě a povídali si. Moc jsme si to užili hlav-

ně konec.   

                           Berenika Škaloudová 

Časopis 

Tentokrát jsem se rozhodla psát o časopise. Myslím voli-

telný předmět.  Já jsem si ho vybrala protože jsem si mys-

lela, že mě bude bavit a taky, že baví. Na začátku prvního 

pololetí jsem si sice nebyla jistá jestli mě to opravdu bude 

bavit, ale teď jsem. Trochu mě mrzí, že se mnou nechodí 

na časopis žádná holka od nás ze třídy. Ale na druhou 

stranu aspoň se mi lépe píše. Časopis mě moc baví 

a kdybych mohla jdu na něj i příští rok škoda, že to nejde. 

Jsem moc ráda že jsem se na časopis přihlásila. Nejvíc mě 

asi baví dělat rozhovory a vymýšlet k nim otázky. Posled-

ní dobou mě začalo bavit i psaní článků. Doufám že mě to 

bavit nepřestane.  

                           Berenika Škaloudová 



6 

 

Rubrika: Ze života školy 

Velikonoce 

Velikonoce jsou nejvýznamnější 

křesťanský svátek, který je osla-

vou zmrtvýchvstání Ježíše Kris-

ta. Došlo k tomu, podle křesťan-

ské víry,  třetího dne po tom, co 

ho ukřižovali. Jeho ukřižování se 

událo kolem roku 30. Název Ve-

likonoce vnikl z „dlouhé noci“. 

Před Velikonocemi jsou dny za-

měřené vždy na něco třeba Ška-

redá středa, v ten den by se lidé 

neměli mračit, aby se nemračili 

všechny středy v dalším ro-

ce.  Zelený čtvrtek, v ten den se 

jí zelená strava. 

Velikonoce se v každém státě 

slaví jinak, u nás v Česku je 

v pondělí ráno kluci  chodí  do-

mů ke známým a šlehají holky 

ručně vyrobenou pomlázkou 

a ta je z vrby. Na Velikonoce 

jsou různé symboly, třeba jede-

ní beránka a ten  představoval v 

židovské tradici Izrael jako Boží 

stádo, které vede Hospodin 

a nebo kříž ten je nejdůležitěj-

ším z křesťanských symbolů, 

protože Kristus byl odsouzen k 

smrti ukřižováním.  

Tereza Žáčková  (9.třída)                                                     

Divizna – šaty dělají člověka 

V pondělí 23. března naše třída navští-

vila ekologické centrum Divizna 

v Lidových Sadech. 

Během první vyučovací hodiny jsme 

měli skončit dřív, abychom stihli tram-

vaj, ale paní učitelka Svobodová se tak 

zabrala do výkladu, že jsme tramvaj 

museli dobíhat. Jeli jsme tedy na ko-

nečnou tramvaje do Lidových Sadů 

a odtamtud pěšky do divizny. 

Naším dnešním tématem bylo „šaty 

dělají člověka“ a zaměřili jsme se pře-

devším na výrobu 

 

 

oblečení a podmínky jak při samot-

ném šití, tak i pěstování bavlny, ze 

které se většinou látky vyrábí. Pro-

gram jsme začali jednoduchými hrami  

a poté jsme ve skupinách tvořili pla-

kát, kde každá skupina měla trochu 

jiné, i když hodně podobné téma. 

Mluvili jsme především  

o problémech týkajících se celého 

procesu výroby oblečení a zjistili 

jsme, že v zemích ve východní Asii, 

kde se bavlna převážně pěstuje,  

trpí pěstitelé různými nemocemi, 

kvůli nadměrnému používání chemi-

kálií a to samé platí i při barvení 

a  zpracování látek. Podobných infor-

mací o životě těchto lidí a jak vlastně 

probíhá celý proces, než se oblečení 

dostane do obchodů, bylo plno  

a celý program trval necelé tři hodiny.  

Posledním tématem bylo zamyšlení 

nad tím, jak můžeme  my zabránit 

těmto problémům. 

Šárka Honová, 9.tř. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzk%C5%99%C3%AD%C5%A1en%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1_Kristus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1_Kristus
http://cs.wikipedia.org/wiki/30
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Rubrika: Ze života školy 

Exkurze do Mladé Boleslavi 

Autobusem jsme jeli do IT centra, kde ucho-

vávají data v počítačích. Bylo to tam zajíma-

vé, nejen, že tam skoro nikdo nebyl, ale také 

tam na exkurze nikdo nechodí. Byly tam kli-

matizace, aby se ty počítače nepřehřívaly a 

také tam byl nějaký speciální plyn. Kdyby 

hořelo tak ho tam vpustí a sníží se tam kyslík 

na 13 %, a tím oheň zhasne. 

Poté, co jsme si doprohlédli IT centrum jsme 

nastoupili opět do autobusu a jeli jsme zpát-

ky do muzea, kde jsme vrátili sluchátka a 

vesty. Rozloučili jsme se       a opět se vrátili 

do autobusu a jeli jsme do Liberce.  

Diana Gubeková  

9. Třída 

 

Ve středu 12. 2. 2013jelo 40 žáků od 6. do 9. 

třídy do Mladé Boleslavi na exkurzi do Škoda 

auto.  

Měli jsme sraz u Krematoria v 8:10          a poté 

jsme vyrazili do Mladé Boleslavi. Když jsme do-

razili do Mladé Boleslavi skoro na každém rohu 

byla Škodovka. Po příjezdu jsme šli do muzea 

Škoda auto, kde jsme si prohlédli staré modely 

aut, ale vystavena byla i nová auta. Poté jsme 

měli prohlídku s průvodkyní, ta nás provedla a 

řekla nám, jak co fungovalo. Po prohlídce jsme 

dostali vesty a museli jsme do autobusu. Auto-

busem jsme jeli do lisovny, kde dávají plechům 

tvar. Tam jsme to celé obešli a poté se opět 

vrátili do autobusu. Od lisovny jsme jeli k další-

mu procesu vyrábění auta, přesněji do výrobní 

haly, kde už nabarvené  karoserie bez dveří, 

kontrolovali a dále dodělávali. Tam jsme udělali 

malý okruh a vrátili jsme se opět do autobusu.  
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Rubrika: Ze života školy 

 

IQ landie 

Byla to asi nejlepší ze všech 

minulých. Místo dlouhého uče-

ní jsme se učily jen jednu hodi-

nu  a na zbytek jsme se rozdě-

lili do skupin po třech, dostaly 

papíry a chodily po budově 

a hledaly odpovědi protože 

odnedávna je otevřena IQ lan-

die i v pondělí od devíti hodin 

takže by jsme na práci neměly 

klid na práci  byl jsem ve skupi-

ně s Vojtou Holemým a Roma-

nem Doanem. 

Spojily jsme se ještě z jinou 

skupinou. Šly jsme hned do 

správného sálu kde bilo nejví-

ce   věcí které se vztahovaly 

k našim otázkám. Potom jsme 

mohly dělat cokoli jsme chtěly. 

Když jsme už skoro šly zpátky 

a čekaly na ostatní, tak jsme 

potkaly jsme jednu zaměst-

nankyni IQ landie.ptala se co 

to máme odpověděly jsme 

a ona nám to s kontrolovala 

  

Ptala se co to máme  tak 

nám to s kontrovala 

a měly jsme to dobře. Pak 

jsme už odešly zpátky do 

školy.  Vašek Roženský 

Konzultační odpoledne na gymnáziu U Balvanu 
 

 
Protože jsem úspěšně prošvihla den 

otevřených dveří na gymnáziu 

U Balvanu, s radostí jsem se zúčastnila 

konzultačního odpoledne, i když jsem 

vůbec neměla tušení, co se pod tím 

názvem skrývá.  

Konzultační odpoledne se konalo ve 

středu 11. února, ale moje očekávání se 

výrazně mýlila se skutečností. Do školy 

jsem s mým tátou přijela těsně před 

třetí, takže jsem měla nějaký čas pro-

hlídnout si školu. Škola na mě udělala 

dobrý dojem, i když je to stará 

budova a některé učebny vypadají 

jako by se tam zastavil čas. 

Po krátké prohlídce školy jsme se 

přesunuli do tříd, kam nás učitelé 

rozdělili, ale následně upozornily 

všechny rodiče, že nějaké důležité 

informace tam padat nebudou a že 

by se tam jen nudili. Všichni rodiče se 

tedy odebrali pryč a do třídy přišla 

učitelka češtiny, se kterou jsme dělali 

SCIO testy z češtiny přibližně půl ho-

diny a pak jsme měli přibližně deseti-

minutovou přestávku. Takto to 

pokračovalo ještě hodinu a půl, kdy 

jsme dělali SCIO testy i z matematiky 

a obecných studijních předpokladů. 

V pět hodin nás učitelé propustili 

domů a my jsme všichni byli rádi, že 

už můžeme jít, protože dělat SCIO 

testy ještě po škole, dvě hodiny, je 

přeci jen trochu moc, ale škola se mi 

velmi zalíbila a konečně mám jasno 

v tom, kam poputuje druhá přihláš-

ka. 

Šárka Honová, 9. tř. 
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Rubrika: Ze života školy 

Dopoledne v IQlandii 

V pondělí 9. března probíhala dopo-

lední výuka devítky v budově IQlandie. 

Všichni jsme se sešli před vchodem 

a v 8:05 se přesunuli rovnou do plane-

tária, protože probíráme optiku, do 

které patří i zatmění Slunce a Měsíce. 

Dozvěděli jsme se i něco 

o souhvězdích, i když ne všichni vní-

mali.  to se nám později vymstilo, pro-

tože  

nám následně pan učitel Durda slíbil 

test z toho, co jsme právě zopakovali 

v planetáriu. 

a některé i natipovali,  jen aby nám 

zbylo trochu času a měli volno, aby-

chom mohli projít i ostatní expozice. 

Chvíli před jedenáctou jsme měli 

sraz u vchodu a dostali jsme slibova-

ný test, jehož známku radši nechci 

vidět a zřejmě nejsem sama. 

Šárka Honová,  9.tř 

V druhé části jsme dostali pracovní 

listy na známky a odpovědi týkající se 

optiky jsme si měli najít v prostorách 

IQlandie u expozic.  

Nejvíce času jsme strávili u lidských 

smyslů, kde si nás také odchytil jeden 

ze zaměstnanců a my si testovali svoje 

smysly, které byly v docela tragickém 

stavu, protože jsme po čichu nerozpo-

znali citron  

od lihu… 

Stěží jsme zjistili potřebné odpovědi 

Albert Einstein  

Byl to teoretický fyzik. Je 

jeden z nejvýznamnějších 

vědců všech dob. Je často 

považován za největšího 

vědce 20. století. Narodil 

se v Ulmu v Německu roku 

1879 14. března a zemřel 

18. dubna 1955 v USA v 

New Jersey. Mezi jeho 

příspěvky fyzice patří spe-

ciální teorie relativity, 

myšlenka kvantování elek-

tromagnetického pole, 

vysvětlení fotoefektu, vy-

světleni Brownova pohybu 

a snad 

nejvíce obecná teorie relati-

vity, která doposud nejlépe 

popisuje vesmír ve velkých 

měřítkách. V roce 1921 do-

stal Nobelovu cenu. Na jeho 

počest po něm byla pojme-

nována fotochemická jed-

notka Einsteinium. Einstei-

nium je radioaktivní kovový 

prvek, který doposud nebyl 

izolován v dostatečně vel-

kém množství, aby bylo 

možno určit všechny jeho 

fyzikální konstanty. 

R. Doan 
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Rubrika: Ze života školy 

Přijímací zkoušky 
 Ve středu 22. 4. a ve čtvrtek 

23. 4. se konaly přijímací zkouš-

ky na střední školy a čtyřletá 

gymnázia. 

První den jsem zamířila na gym-

názium F.  X. Šaldy tady 

v Liberci. Nervozita byla obrov-

ská a klepala jsem se od doby, 

kdy jsem ráno otevřela oči, až 

do doby kdy jsem začala psát. 

Před školou jsem se sešla 

s kamarádkou a společně jsme 

vyrazili vstříc osudu. Spolu ve 

třídě jsme nebyly, ale nebyly 

jsme od sebe daleko, takže 

jsme se o přestávkách scházely 

na chodbě a sdělovaly si zážitky. 

Na začátku nám učitelé, přidě-

lení vždy jeden do každé třídy 

sdělili pokyny, co smíme a co 

naopak ne. Například, že nesmí-

me během testů mluvit. Já měla 

učitele pohodového, zato ka-

marádka schytala pěknou fúrii. 

Nervozita ze mě během testová-

ní celkem opadla a celé zkoušky 

pro tento den skončily ještě 

před dvanáctou hodinou. 

Druhý den jsem si to namířila 

spolu s další kamarádkou do 

Jablonce n. Nisou na gymnázium 

U Balvanu. 

Byly jsme už o něco klidnější než 

předešlý den, ale nějaká ta ner-

vozita a nejistota tam pořád by-

la.  

Po půl osmé jsme byly ve třídě 

a tentokrát spolu v jedné, bylo 

nás tam výrazně méně a možná 

proto to bylo takové klidnější. 

Opět jsem měla dobrou učitel-

ku, takže vše bylo OK. Testy byly 

ve stejném pořadí—OSP, mate-

matika a čeština jako předešlý 

den. 

Ze školy jsme vycházely 

v přibližně stejný čas a polila nás 

úleva, že to máme už KONEČNĚ 

za sebou. Jupí! 

Protože jsme výsledky nevěděli 

hned, nervozita nás zasáhla 

i v pátek, kdy většina škol, včet-

ně těch mých, zveřejňovala vý-

sledky. Během dopoledne větši-

na z nás zjistila, že ty několika-

týdenní nervy z blížících se 

zkoušek, učení a nervozita se 

vyplatily.  

I mě polila úleva a euforie 

z přijetí dokonce na obě dvě 

školy. Takové skóre jsem neče-

kala a o to větší byla radost. 

Teď máme všichni na čtyři roky 

budoucnost zajištěnou a další, 

větší nervy budou až u maturi-

ty. 

Šárka Honová, 9. tř. 
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Rubrika: Ze života školy 

Wolfsburg 29. 4. – 8. 5. 2015 

Český tým z projektu Orbis Pictus 

se vydal dne 29. 4. na 400 km dlou-

hou cestu, do německého Wolf-

sburgu. Cesta celkem trvala přes 7 

hodin, protože došlo na zpoždění 

na silnici, kde byla zácpa. Když jsme 

dorazili, měli jsme seznamovací 

animaci, což znamená, že jsme měli 

různé hry na zapamatování jmen. 

Následovalo občerstvení, protože 

většina z nás byla po dlouhé cestě 

velice hladová. Po občerstvení jsme 

se rozdělili do rodin. Každý žák měl 

svou rodinu. 

Za sebe musím říct, že moje hostitel-

ská rodina mi nabídla takový luxus, 

který já jsem svému německému ka-

marádovi nabídnout nemohl.  

S jazykovou bariérou nebyl vůbec 

žádný problém. Celá rodina mluvila 

celkem plynule. Někdy jsem měl pro-

blém jim rozumět, ale protože ma-

minka mého německého kamaráda 

je z Běloruska tak jsme si občas něco 

řekli rusky či česky a zjistili, že 

v gramatice není zde moc velký roz-

díl. Další den byl náslech 

 

v hodinách, které byly nudné, ale 

dalo se to vydržet.  

Poté následovala prohlídka města, 

když jsme došli do Hoffmanova do-

mu, kde jsme něco dozvěděli 

o historii Německa. Za zmínku stojí 

výlet do Berlína, který byl velice vy-

dařený. Samozřejmě návštěvu auto-

mobilky Volkswagen a parku Au-

tostadt, kde se nacházejí pavilony 

všech automobilek, které 

Volkswagen koupil. Tato cesta se mi 

velice líbila a doufám, že to nebylo 

naposled, co jsme někam jeli. 

Marek Mroček 

8. třída 
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Rubrika: Ze života školy / Recenze 

Love, Rosie/S láskou, Rosie  

S láskou, Rosie je nový film vyda-

ný v roce 2015. Film je na motivy 

knižní předlohy, od spisovatelky 

Cecelie Ahren. V hlavní roli je Lily 

Collins a Sam Claflin. Film je         

o přátelích, kteří se znají od naro-

zení. Tvrdí že když se lidi znají už 

od dětství, tak jim něco brání aby 

se do sebe zamilovali. Jenže         

v tomto filmu je tomu naopak.   

Na začátku filmu je Rosie na svat-

bě Alexe. Vypráví jejich příběh. 

Na osmnáctých narozeninách to 

Rosie přežene s alkoholem a polí-

bí se s Alexem. Den na to vůbec 

neví co se stalo a tak ji Alex nic 

neřekne. Poté co jdou na matu-

ritní ples oba dva s někým jiným 

se Rosie stane malá nehoda         

a musí do nemocnice.  

 

Když ji Alex odveze domů, vede 

s ní rozhovor o tom. Že by se měli 

odstěhovat a naplánují že půjdou 

na školu v Bostnu. Když Rosie 

přemluví svého otce, aby jela do 

Bostnu, přijde jí dopis že ji přijali 

a ona to vše chce říct Alexovi ale 

ten zrovna nemá čas.  

Rosie si zajde do lékárny jelikož jí 

bylo v pár dnech nevolno a zjistí 

že je těhotná. Alex už opět nemá 

čas a tak Rosie opět nic neřekne. 

Alex odjíždí do Bostnu a Rosie 

zůstává doma a počítá s tím, že 

její dítě dá k adopci. Ale když se 

narodí rozhodne se, že si ji nechá 

a dá jí jméno Katie. Pokud vás 

malá upoutávka zaujala určitě se 

na film podívejte.  

Diana Gubenková  

9. třída 

Zlatý štětec 

Dnes jsem se rozhodla psát o soutěži Zlatý štětec. Než jsme vyjeli, tak jsme šli na oběd. Pak jsme jeli 

autobusem do školy náměstí Míru, kde se soutěž konala. Když jsme přijeli, tak jsme si měli jít sednout 

do tříd. Mysleli jsme si, že tam budeme mezi prvními. Když jsme přišli do třídy, tak všechny lavice byly 

plné, jen první byla volná, tak jsme si tam sedli. Když jsme dostali papír, tak jsme se přemístili na zem, 

kde se nám lépe kreslilo a měli jsme víc místa. Kreslili jsme na téma vesmír.  

Měli jsme 60 minut na to, abychom něco nakreslili. Když nás propustili dostali jsme sušenku a kelí-

mek. Než bylo vyhlášení šli jsme s paní učitelkou Tomanovou do cukrárny. Pak jsme se vrátili zpátky a 

proběhlo vyhlášení. Z naší školy se umístila jen Pája Cinkánová ze 7. 

třídy, která byla na krásném pátém místě. A tím soutěž skončila. 

Moc jsem si to užila, bylo to super.  

                                             Berenika Škaloudová 
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Rubrika: Recenze 

V Zajetí démonů - recenze 
 

 

Americký horor podle skutečné 

události v režii Jamese Wana vy-

právějící hrůzný příběh vyšetřova-

telů paranormálních jevů, manže-

lů Eda a Lorraine  Warrenových. 

Do nového odlehlého domu se 

přistěhuje rodina Perronových. To 

ale ještě netuší, že se budou 

muset utkat s největším zlem ja-

ké, je kdy potkalo.  

Odlehlá farma u jezera vypadá 

jako dokonalý dům pro manžele 

Perronovy a jejich pět dcer, až do 

doby, kdy se tam začnou dít v noci 

divné věci. Padání obrazů, stále 

bušící dveře, ptáci narážející do 

jejich domu, tajný sklep a hodiny 

zastavující se přesně v čase 3:07. 

Dokonce i jejich nejmladší dcera si  

s někým povídá a tvrdí, že je to 

její kamarád. Manželé Perronovi 

se obrátí na proslulé vyšetřovate-

le paranormálních jevů manžele 

Warrenovi. Warrenovi si nejdřív 

mysleli, že se bude jednat 

o obyčejný případ, ale spletli se.  

Situace se stále zhoršovala a na 

jejich rodinu se démon sídlící 

v jejich domě doslova přilepil. Ale 

o co mu jde? Co chce? Proč tam 

je? Všechny tyto otázky se vážou 

k minulosti tohoto domu, která je 

temnější než dno oceánu a hrů-

zostrašná, že vám běhá mráz po 

zádech, ale také k jeho dávné ma-

jitelce. 

Poradí si s tímto nebezpečím, kte-

ré nyní ohrožuje životy všech oko-

bojuje i se svými vnitřními démo-

ny a je jen otázkou jestli je překo-

ná a bude bojovat s těmi v domě 

Perronových. 

Jak jsem řekla na začátku, horor je 

natočen podle skutečných událos-

tí a paní Perronová se podílela i 

na natáčení, aby vše bylo opravdu 

tak, jak se to stalo, i když ze začát-

ku byla proti samotnému natáče-

ní. 

Film celkově dostal velmi dobré 

hodnocení, jak od odborníků, tak 

i od obyčejných diváků. 

Je to opravdu skutečné? Můžeme 

opravdu uvěřit? To záleží jen na 

nás a naší fantazii. 

Šárka Honová, 9. třída 

Counter-Strike: Global Offensive 

Counter-Strike: Global Offensive 

(CS:GO) je počítačová, která jde 

koupit na Steamu stojí 10,99 € 

(euro). Hru vytvořila společnost 

Valve Corporation . Hra vyšla 

v roce 2012. Ve hře je spustu her-

ních módů například: Deatmatch, 

Demolition, Arms Race, a hlavní 

mód Competetiv ve, kterém se 

hraje na ranky, které získáváte za 

vyhrávání Competetivních zápasů. 

Ranky: (od nejmenšího po největ-

ší) Silver I, Silver II, Silver III, Silver 

IV, Silver Elite, Silver Elite Master 

Gold Nova I, Gold Nova II, Gold No-

va III, Gold Nova Master, Master 

Guardian, Master Guardian II, Mas-

ter Guardian Elite, Distinguished 

Master Guardian, Legendary Eagle, 

Legendary Eagle Master, Supreme 

Master First Class, a nejvyšší rank je 

The Global Elite. Rank získáte ale až 

po prvních deseti vyhraných Com-

petetivu. Ve hře CS:GO jsi můžete 

také zakoupit skiny na zbraně ně-

které skiny stojí třeba i 1000 €. Ski-

ny můžete také vylosovat v bedně, 

kterou můžete i vyhrát ve hře nebo 

si ji bude muset  

koupit ale jestli chce otevřít bed-

nu tak si také musíte koupit klíč 

od té bedny protože je hodně 

druhů beden. 

 

 

Napsal: Daniel Novák 
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Rubrika: Recenze 

Steam 
Steam je platforma společnosti Valve 

Corporation určená k distribuci her a 

softwaru a zajištění multiplayerové-

ho a komunikačního zázemí pro hrá-

če.  K červnu roku 2014 čítal seznam 

her přes 3500 položek. Od 27. září 

2014 bylo na Steamu registrováno 

přes 100 milionu účtů. 28. prosince 

2014 služba Steam dosáhla nejvyšší-

ho počtu přihlášených uživatelů. Své 

produkty zde nenabízí jenom Valve, 

ale také 100 dalších vydavatelů jako 

například:  Strategy First, Pop Cap 

Games, THQ, 2K Games, Ac-

tivision, Capcom, Codemaster, 

Eidos Interactive. A další   

 

Steam založil: Gabe Newell. Vývoj 

Steamu začal v roce 2002. Veřejně 

byl odhalen 22. března 2002 na Ga-

me Developers Conference a byl pre-

zentován jako čistě distribuční síť. 

Klient verze 1.0 byl poprvé ke sta-

žení v roce 2002, v době betates-

tování hry Counter-Strike 1.6 uká-

zalo se, že klient je dobrá cesta 

distribuce patchů pro online hry. 

V roce 2004 byla vyřazena služba 

World Opponent Network  a  byla 

nahrazena Steamem. Valve Anti-

CHeat, systém proti podvádění ve 

hrách vlastěných společnosti Val-

ve, je také ve Steamu integrován. 

Napsal: Daniel Novák 

 

 

23. 4. 2015 jsme se 

zúčastnily s naší tří-

dou akce v Kulturním 

domě o N. Wintono-

vi. Začalo to okolo 

8:00h a končilo asi 

v 9:15. 

Bylo tam spoustu 

škol, i středních škol. 

Byl to takový film 

o N. Wintonovi. Win-

ton pochází z Anglie a 

narodil se roku 1909, 

nyní mu je 105 let. Za-

chránil 669 dětí 

z Česko-Slovenska. 

Film se mi moc líbil. 

Kateřina Hojačová 
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Rubrika: Recenze 

Instagram 

Instagram je vlastně program, 
kde si lidé mohou přidávat 
svoje fotografie, fotografii jde 
buď vyfotit přímo v aplikaci, 
nebo si ji můžete vybrat 
z galerie v telefonu. Každý člo-
věk má svůj účet. Mohou ho 
využít lidé s iOS (Apple), An-
droid i Windows Phone. Fotky 
se mohou přidávat kdykoliv. 
Instagram založili Kevin Sys-
trom a Mike Krieger. 

 

Na instagramu můžete sledovat 

svoje přátele i známé osobnos-

ti, v podstatě všechny lidi, které 

chcete. A to znamená, že vždy 

když se přihlásíte na instagram, 

tak se vám na hlavní stránce 

budou ukazovat jejich nejnověj-

ší fotky. Pak mohou lidé sledo-

vat i vás. Když se vám nějaká 

fotka libí, můžete u ní dát lajk. 

Podle mě je instagram dobrá 

věc a také ho mám.             

   Tereza Žáčková 

Steam 
 

Steam je software společnosti 

Valve Corporation. Je to inter-

netový obchod s hrami. Na 

Steamu si je koupíte a pak je 

můžete hrát sami a nebo říct 

kamarádům a hrát s nimi 

(multiplayer). Jsou tu hry ne-

jen za peníze, ale i zdarma. Na 

Steamu je mnoho her od Val-

ve, ale taky od  jiných vydava-

telů.  

Ředitel a spoluzakladatel je 

Gabe Newell. První hra je Half-

life 2. Hodně her má source  

engine. Což je 3D engine -

něco jako jádro hry.  

Steam vyvinul také VAC ne-

boli Valve Anti-Cheat, je to 

něco jak antivirus na Steamu 

a taky kontroluje hackery atd. 

Nejhranější hry na Steamu 

jsou Dota 2, Team Fortress 2, 

Left 4 Dead 2 a Countre-

Strike Source. Podle mě je 

Steam hodně dobrý 

a doporučil bych ho lidem, 

kteří hrají počítačové hry. 

Roman Doan  

http://cs.wikipedia.org/wiki/IOS_%28Apple%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Android_%28opera%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9m%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Android_%28opera%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9m%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone_8
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Rubrika: Tip na výlet 

Výlet na Ještěd 
O víkendu, když byly jarní prázdni-

ny, jsem se rozhodla, že pojedu 

s mojí sestrou a jejím přítelem na 

výlet. Když jsme se připravily, na-

sedli jsme do auta a vyrazili. Jelikož 

bydlím kousek od Ještědu, byli 

jsme tam hned. Zaparkovali jsme 

a šli jsme pěšky se sestrou jejím 

přítelem a naším psem.  

Protože jsme se rozhodli být dob-

rodružní, šli jsme lesní cestou, kde 

nás málem zajeli sáňkaři. Já jsem 

netušila, že to tam bude tak 

klouzat a vzala jsem si špatné boty. 

Z našeho psa jsem udělala husky-

ho, který mě vytáhl na hlavní cestu 

k Ještědu. Po cestě jsme skoro po-

řád fotili, protože jsme si vybrali 

snad ten nejlepší den z celých 

prázdnin.  

Po cestě jsme potkali hrozně moc 

lidí, a to jsme nečekali.  

Po opravdu namáhavé cestě, po 

pár pádech a zmrzlých obličejích 

jsme došli na místo a začali fotit. 

Prošli jsme kolem Ještědu a šli 

jsme zase zpátky na parkoviště. Po 

cestě dolů jsme komentovali snad 

všechny auta co projížděli kolem. 

Prohlíželi jsme si sjezdovku a moje 

sestra byla dost uražená že menší 

děti jezdí líp něž ona. 

Když jsem šla dolů opravdu často 

mi podklouzly boty a tak jsem spíš 

jela dolů. Po dlouhé cestě jsme 

dorazili k autu a jeli domů, kde 

jsme připravovali oslavu naroze-

nin.  

Diana Gubenková  

9.třída 
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Rubrika: Zajímavosti 

Wattpad 

 Wattpad je aplikace do mobi-

lu, či tabletu, ale i webová 

stránka. Aplikace je určená 

ke čtení, ale ne běžných kní-

žek, které jsou k dostání 

v knihkupectvích, nebo kni-

hovnách, nýbrž uživatelé tam 

vkládají své příběhy, povídky, 

básně … 

Uživatel se musí zaregistro-

vat  a poté může vkládat své 

texty, nebo jen číst příběhy 

ostatních uživatelů. 

Každý si tam najde svůj žánr, 

který ho baví, od klasické 

literatury, přes horrory, fan-

tasy, fikci, historické romány 

až po thrillery a to zdaleka 

není všechno. Najdete tam 

také kopie některých zná-

mých seriálů, knížek, filmů. 

Některé jsou pouze přepsa-

né a děj zůstává stejný, jiné 

jsou dějově upravené podle 

fantazie autora a další mají 

jen zachovaný vzhled postav,  

ale děj je úplně jiný. 

Aplikaci využijí vášniví čte-

náři, které třeba nebaví 

běžně dostupné knihy 

a  chtějí zkusit něco nové-

ho, nebo nechtějí na cesty 

brát tunu knih. Na čtení 

většinou internetové při-

pojení není potřeba, ale na 

vkládání příběhů a hledání 

nových ano. 

Šárka Honová, 9. tř. 

 ILUMINÁTI  

Iluminát - tajný spolek 

Slovo Iluminát pochází z italského 

„osvícení“. 

Toto pojmenování si přivlastnilo více 

historických skupin, které spolu 

neměly příliš společného. 

Znak iluminátů je i na zadní straně 
amerického dolaru. 

V 15. stol. si tento název přejala další 

skupina nadšenců která tvrdila že 

prozření nepřichází prostřednictvím 

komunikace. 

Původně to byl bavorský spolek. 

Ve znaku mají trojúhelník s jedním 

okem. 

Vlastnily texty a jiné tajné informace 

které nebyly běžně přístupné. 

Vznikl v dnešním Německu. 

Chtěl převzít vládu nad světem, a zrušit všechna ostatní náboženství a vlády. 

Kdyby se tak stalo tak by teď nebyly žádné státy ani žádné hranice. 

Všechno by ovládal jeden jediný řád bavorských iluminátů. 

Některé teorie jim připisují všechno špatné co lidstvo kdy přistihlo. 

Oficiálně vznikl před více než 2000 lety. 

 

Nezapomeňte že ilumináti jsou stále mezi námi a jejich moc stále roste!!! 
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Rubrika: Vtipy a křížovky 

Vtipy Máma volá učitelce:  
"Nedávejte dětem úkoly z matematiky, 

kde stoji pivo 1,80 Kč. Manžel pak ne-

mohl celou noc usnout."  

Děti nosí na tričku Supermana.... 

Superman nosí na triku Chucka Norrise.  

Domovník bouchá na dveře:  

"Paní Kousalová, vaši dceru pře-

jel parní válec!"  

"Jsem zrovna ve vaně, 

podstrčte mi ji pode dveř-

mi!"  

Inzerát: 

Prodám ruskou moderní 

kalkulačku na propan-

butan.  
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Rubrika: Vtipy a křížovky 

Zkus vyplnit křížovky a vyluštit tajenky. 


