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 V tomto školním roce získal náš školní časopis Strážžák doposud nejlepší 
ocenění v historii. Na republikovém kole soutěže Školní časopis roku 2019 jsme 
získali 2. místo v kategorii TITULKA a celkové 8. místo v kategorii II. STUPEŇ     
ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Je třeba dodat, že v tomto kole soutěže byly našimi soupeři 
vždy tři nejlepší časopisy ze 14 krajů České republiky. Strážžákovi se vedlo i v této      
ohromné konkurenci! Členové redakční rady - Dominika Glauschová, Štěpánka    
Veselská, Barbora Šrámková, Jan Brzák a sourozenci Sára a Michael Křižanovští, 
kteří pracují pro časopis poslední 4 roky, se tak ocitli na pódiu celkem třikrát. Bylo 
nám ctí, že jsme mohli převzít cenu i pro náš časopis Strážžáček, který získal 
10. místo v kategorii časopisů vydávaných na 1. stupni. Oběma časopisům          
gratulujeme. Přečtěte si také reportáž celého našeho tažení do Brna, kterou pro 
vás napsala naše žákyně slečna Sára Křižanovská.  

Napsaly: Sára Křižanovská a Petra Červenková 

Brno našima očima 
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Ve čtvrtek 21. listopadu v devět hodin ráno jsme se vydali na dlouhou cestu 
do Brna. Nejprve jsme jeli autobusem do Prahy na Černý Most, z kterého jsme se 
následovně vydali metrem na Hlavní nádraží v Praze. Na nádraží nás solidně      
pobavili dva holubi, kteří dostali jméno Pepa a Eda. Pak už nás čekala dlouhá 
avšak velice pohodlná cesta do Brna. Jeli jsme moderními vlaky společnosti Regio 
Jet.  

 Po příjezdu do Brna následovalo asi hodinové posezení v kavárně 
s občerstvením, kde jsme se intenzivně připravovali na návštěvu v Red Hatu. Přeci 
jen jsme novináři, a tak jsme si zjišťovali základní fakta o společnosti Red Hat 
a také si připravovali otázky pro náš rozhovor.  

V Red Hatu nás uvítal velice milý pán, který nás odvedl do místnosti 
s počítači, kde jsme se učili programovat microBity. Musím říct, že to nebyla        
brnkačka a mnozí z nás tápali. Avšak po asi hodinovém workshopu jsme si už byli 
schopni naprogramovat hrací kostku a rozumět základní kostře programu. 

 Po workshopu nás náš lektor provedl po budově firmy. Firma je moderně      
vybavená. Nechyběla v ní místnost pro odpočinek a relaxaci, ve které jsme chtěli 
všichni zůstat, ale ani posilovna a kavárna. 
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Z Red Hatu jsme odjížděli v dobré náladě, avšak velmi hladoví. Na internát 
v Bosonohách na druhé staraně Brna jsme dorazili téměř ve stejný čas jako         
donáška pizzy, kterou jsme si objednali cestou. Díky za ty vymoženosti! 

 Po vydatné večeři vedla naše cesta do klubovny. Internátní klubovna je        
moderně a dobře vybavená místnost určená k hraní společenských her a sledování 
televize. My jsme byli tak unavení z celého dne, že jsme jen chvíli koukali na Pána 
prstenů. Pak už následoval spánek, který všichni potřebovali. 

 Ráno jsme se vydali na snídani do McDonaldu. Po vajíčkách a rozpečené 
housce už naše kroky směřovaly na Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity 
v Brně, kde se konal Multimediální den, jehož součástí je i vyhlášení republikového 
kola soutěže Školní časopis roku 2020. V atriu byly stánky s českými médii a také 
improvizované televizní studio a hlediště pro debatující diváky. Během dopoledne 
byl volný program a každý si mohl svůj osobní itinerář poskládat dle svých           
preferencí. Celá naše skupina navštívila například stánek České televize,          
iRozhlasu, Radiožurnálu, České tiskové kanceláře nebo Aktuálně.cz. 

Zavítali jsme do rádia R, kde jsme byli dokonce i v živém vysílání. Moderátoři 
vedli debatu na téma Erasmus+ a velmi je překvapilo, že i my, žáci základní školy, 
již máme zkušenosti, že jsme byli na výjezdech v zahraničí nebo se účastnili        
mezinárodního setkání v České republice.  

Při procházení fakultou jsme potkali novináře Martina Řezníčka, se kterým 
jsme si udělali fotku. Dále naše kroky směřovaly do studentské televize MuniTV, 
kde nám ochotně vysvětlili, jak to v jejich televizních studiích funguje. Také se nám 
podařilo prohodit pár slov s panem Martinem Veselovským.  
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Blížil se oběd a s ním i vyhlášení soutěže. Všechny redakční rady 
se přesunuly do velké přednáškové místnosti. Každý časopis zaujal svou pozici 
a vyčkával. Ze začátku u nás převažoval skepticismus. Nevěřili jsme, že bychom 
mohli něco vyhrát. Obstát v konkurenci dalších 42 nejlepších časopisů z Čech se 
nám zdálo nemyslitelné.  

Když nás vyvolali, bylo to něco jako splněný sen. Všichni jsme nastoupili na 
pódium. Strážžák se umístil na krásném 8. místě v celkovém hodnocení a na 
2. místě v kategorii titulní strana. Bylo to skvělé! Jsme dobří. Na pódium jsme se 
vydali ještě jednou, když jsme v zastoupení přebírali diplom pro časopis      
Strážžáček, který se umístil na krásném 10. místě v kategorii časopisů               
vydávaných na 1. stupni. 

Když opadl adrenalin, vydali jsme se na cestu zpět domů, kam jsme se      
dostali docela pozdě večer. Celý tento výlet do Brna jsme si všichni užili a odvezli 
jsme si hromadu zážitků a tři cenné diplomy!  
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 MicroBit je jednoduše programovatelný mikropočítač. Tento mikropočítač je 
však velmi výkonný a je v něm integrovaný akcelerometr, 5x5 led diod a 2 tlačítka. 
Už od jeho názvu si můžeme odvodit, že je opravdu malý, ale je s ním velká          
zábava. Aby jste však mohli MicroBit používat musíte k němu připojit baterie, nebo 
ho připojit do počítače. Poté musíte do MicroBita nahrát soubor, který si               
naprogramujete na jeho stránkách pomocí bloků. Tento soubor říká MicroBitovi, co 
má dělat v určitých situacích. Počítač není moc drahý a určitě je to vhodný dárek 
pro děti, které se zajímají o počítače. 

 MicroBit je jen “hloupý” kus křemíku, který je třeba naprogramovat. Proto je tu 
stránka Microbit.org, díky které je možné MicroBit naprogramovat. Existují dva 
hlavní způsoby, jak MicroBitm naprogramovat. První možnost je pro začátečníky 
a mladší děti. Funguje díky spojování určitých bloků. Programování přes bloky je 
ovšem značně omezeno. Bloků je jen omezený počet typů. Na druhou stranu se 
další bloky dají naprogramovat a dále propojovat, což už vyžaduje znalost            
programování. 

Napsal: Jan Brzák a Michal Křižanovský 

MicroBit 
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 Druhý způsob, pro pokročilé, už vyžaduje znalosti programování. Jedná se 
o programování v jazyce Java Script. V tomto případě je vaše ruka volná 
a programovat si můžete, jak chcete. Samozřejmě dokud je v souborech dost     
místa.  
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 MicroBit si zapomocí obou způsobům můžete naprogramovat různě. Třeba    
jako hrací kostku nebo využit ledkovou matici a nechat vypsat jednoduchý vzkaz 
nebo nakreslit motiv. 
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 V rámci školení MicroBit jsme se jako redakční rada dostali také do Red Hatu 
na workshop vedený panem Matějem Hrušovským a panem Miroslavem Suchým. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Matěj Hrušovský      Miroslav Suchý 

 

 Mohl byste se nám ve zkratce představit? 

 Matěj: Já jsem Matěj Hrušovský. V Red Hatu jsem asi šest a půl roku. Starám 
se tu o vztahy se školami a celkově o vzdělávání. 

Napsali: Jan Brzák a Michal Křižanovský 

Red Hat 
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 Můžete ve zkratce představit Red Hat? 

 Matěj: Red Hat je firma, která vyrostla na opensource a ze začátku jsme      
vytvářeli operační systém Linux, který jsme dávali zdarma. Vydělávali jsme         
původně na prodeji reklamních triček a čepic. V současné době je Red Hat         
největším distrubotorem Linuxových verzí. 

 Jak dlouho děláte svou práci? 

 Miroslav : Já v Red Hatu pracuji třináct let. Za tuto dobu jsem prošel dvěma 
týmy. V Satelitu a potom v týmu Copra. Ted´ jsem k tomu přibral ještě jeden tým 
Abrat. Takže třináct let, postupně ve třech různých týmech. 

 Bavila vás vždy práce s počítači? Jaký software používáte v práci         
nejčastěji? 

 Miroslav: Jo, mě vždycky bavila práce s počítači. Jako dítě jsem si  s nimi hrál. 
Softwary používám různé. Možná sto nebo dvě stě různých programů.                 
Samozřejmě pracuji na Linuxu. Hodně často používám Git, Paiten a spoustu     
drobných programů.  

MATĚJ 

MIROSLAV 

BÁRA 
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 Bavila vás vždy práce s počítači? Jaký software používáte v práci          
nejčastěji? 

 Matěj: Tak já jsem s počítači začínal jako velmi malý, protože můj otec byl     
programátor. Takže máme jedno krásné video, ještě na videokazetě, kde mi je asi 
čtyři a půl roku a píši na počítači 602 nějaký text. S počítači jsem celý život. Vždy 
mě bavily hry. Doma mám ale Windows právě na hry. V práci mám Linux, protože 
jsem v linuxové firmě. 

 Jaké znalosti ze základní školy denně používáte? 

 Miroslav: To je dost těžká otázka. Já myslím, že určitě matematiku, protože     
základní počítání, sčítání a trojčlenka se prostě používá pořád, určitě čtení 
a porozumění textu. Ovšem už trošku posunuté. Na základní škole jsem se učil    
česky, rusky, ale tady spíš uplatním angličtinu, takže rozhodně to porozumění         
cizojazyčnému textu.  

 Matěj: Já vyzdvihnu matematiku, protože sem si jistý, že matematiku ze         
základní školy použije každý ve svém životě. Potom je ještě jedna důležitá věc a to 
jsou cizí jazyky. Já jsem se učil angličtinu od osmi let. Dnes mi to vážně pomáhá 
v práci. Dovolím si říct, že bych nemohl dělat, co teď dělám, kdybych neuměl dobře 
anglicky. 

 Matěj: Ještě vyzdvihnu jeden vyučovací předmět. Paradoxně to je občanská 
nauka, která mi přišla neužitečná. Tady v Red Hatu se setkáváme se spoustou     
různých kultur. Pracují tu společně Japonci, Rusové, Indové,… Každý má jinou      
kulturu. Je velmi důležité být tolerantní k jiným lidem, kteří můžou mít úplně jiný    
původ, úplně jinak chápat věci, které nám přijdou samozřejmé a jim přijdou            
nepřípustné.  Ještě bych rád řekl, že tato brněnská pobočka Red Hatu zaměstnává            
počítačové experty a programátory asi ze 40 různých zemí celého světa. Skoro    
každý z nás má v týmu někoho, kdo nesedí fyzicky tady v Technologickém centru, 
ale v jiné zemi a často i na jiném kontinentě. 
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 V Brně jsem potkali spoustu zajímavých a inspirativních lidí jako je pan Martin 
Řezníček nebo Martin Veselovský. Shodou všech okolností jsme potkali také       
herečku Annu Polívkovou, kterou znám, proto že je velmi podobná mé mamince.  

 Anna Polívková, narozena 24. března 1979 v Praze, je dcera herce Bolka     
Polívky a herečky Evelyny Steimarové. Věnuje se především českému filmu. Velké 
úspěchy sklízí i jako divadelní herečka. V roce 2013 se s Michalem Kurtišem         
zúčastnila televizní soutěže StarDance, kterou vyhrála.  

  Filmy ve kterých účinkovala: Špindl, Špunti na vodě,                                        
Po čem muži touží, Dvě nevěsty a jedna svatba, Poslední aristokratka. 

 Napsala: Barbora Šrámková 

Anna Polívková 
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 Martin Řezníček je český novinář a reportér České televize, kde moderuje 
hlavní zpravodajství s názvem Události. Od roku 2013 do roku 2017 pracoval jako 
zahraniční zpravodaj v USA. Vystudoval mezinárodní studia na Fakultě sociálních 
věd Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2000 působil v Praze a Londýně v české 
redakci BBC. Martin Řezníček se narodil v roce 1976. Žije s manželkou Hanou 
Sotákovou, s kterou má syna Marka Řezníčka a dceru Kláru Řezníčkovou.  

 

Martin Řezníček se narodil 5. prosince 1976 
v Praze. Řezníček je český novinář a reportér. 
V letech 2013 až 2017 byl zahraniční zpravodaj 
České televize ve Spojených státech amerických. 
Od června 2018 moderuje hlavní zpravodajskou     
relaci České televize Události.  

 Napsala: Dominika Glauschová 

Martin Řezníček 

https://cs.wikipedia.org/wiki/5._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/1976
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_televize
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ud%C3%A1losti
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 Martin Veselovský se narodil 26. září roku 1972 ve Vrchlabí. Známý je jako 
český internetový a televizní redaktor a moderátor. V roce 1990 ukončil studium na 
Gymnázium Budějovická v Praze. Po maturitě studoval historii na Filozofické      
fakultě Univerzity Karlovy, kterou však nedostudoval. V roce 1992 začal moderovat 
v Rádio Klubu Hlasu Ameriky. Mezi lety 1994-1999 pracoval v rádiu Evropa 2.  

 Od roku 1995 do 1998 se objevoval v televizním pořadu SOS televize Prima. 
Dále se objevil v televizních pořadech na TV Nova. Jeho další pracovní zkušeností 
byla čtrnactiletá práce v Českém rozhlase. Od roku 2008 moderoval pořad        
Události, Komentáře na ČT24.  

 V květnu roku 2014 založil projekt DVTV spolu s moderátorkou Danielou      
Drtinovou a editorem Janem Rozkošným. Tento projekt byl založen, aby dodával 
videoobsah pro internetový deník Aktuálně.cz. DVTV začalo vysílat 27. května roku 
2014. V roce 2013 získal ocenění Tweet Roku v kategorii Objev roku. V soutěži 
Novinářská cena 2012 zvítězil společně s Petrem Dunkem v sekci Rozhovor,      
beseda, diskuze za rozhovor s tehdejším karlovarským radním a bývalým členem 
pohraniční stráže Václavem Sloupem. V roce 2014 obdržel Cenu Karla Havlíčka 
Borovského za „bezkonkurenční úroveň rozhovorů“ ve Dvaceti minutách             
Radiožurnálu a také úroveň pořadu Události komentáře České televize. 

 Napsala: Sára Křižanovská 

Martin Veselovský 
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 Nakreslili: žáci 7. třídy 

Komix! 
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 Knihu Zaklínač napsal polský spisovatel Andrzej Sapkowski. Tato kniha vyšla 
v roce 1986. Následoval román Krev elfů  vydaný v roce 1993. Krev elfů má 
12 dílů.  

 Povídky o Zaklínači byly znovu vydány v roce 2011. Jen poslední díl byl vydán 
v roce 2012. V novém vydáním se první díl jmenuje Zaklínač 1 - Poslední přání, 
kde Geralt z  Rivie bojuje s elfy a dalšími bytostmi. Dobrodružství je v každé knize 
trošku jiné. Například v posledních dvou dílech se Geralt zamiluje do krásné 
a mladé čarodějky Yennefer, která chce získat to, co ztratila, když se stala              
čarodějkou. 

 V knize se objevuje i princezna Ciri, která má dar lvího křiku. V jednom z dílů 
se ocitne na útěku před mužem v černém brněním a červeným peřím na helmě. 
Geralt ji má najít, protože Ciri je jeho dar od krále, za to, že mu zachránil život.     
Knihy vypráví o životě Geralta, čarodějky Yennefer a princezny Ciri. Příběhy se 
všelijak střídají, což dělá tuto knihu víc zajímavou. Knihy byly také zfilmovány.    
Existuje jeden film a jedna seriálová série, která má 8 dílů.  

 

 Napsala: Kačka Tichá 

Zaklínač 
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 Veselí je název knížky od spisovatelky Radky Třeštíkové, která byla vydána 
v roce 2018. Knížka vypráví o Elišce, která se vrací z Prahy za svými rodiči na    
Moravu do své rodné vsi jménem Veselí. 

 Eliška rázem zjišťuje, že život v Praze je dost jiný než na vesnici a snaží se 
tam naučit žít. Během jejího sžívání s moravským venkovem si nalezne mnoho 
přátel. Díky okolnostem se sbližuje se svými rodiči, se kterými neměla vždy úplně 
nejlepší vztahy. Knížka je přímo stvořená k tomu lehnout si s ní do postele 
a pořádně se začíst. Doporučila bych ji těm, kteří mají rádi oddechové knížky. 

Radka Třeštíková se narodila 13. května 1981 ve 
Veselí nad Moravou. Radka Třeštíková je            
česká spisovatelka, blogerka a právnička.              
Vystudovala práva na Právnické fakultě Univerzity 
Karlovy. Sedm let působila ve funkci firemní-
ho právníka. V roce 2019 se zúčastnila 
10. řady taneční soutěže StarDance …když hvězdy 
tančí, ve které skončila na 7. místě. 

Napsala: Sára Křižanovská 

Veselí 

https://cs.wikipedia.org/wiki/13._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/1981
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vesel%C3%AD_nad_Moravou
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spisovatel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Blog
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vnick%C3%A1_fakulta_Univerzity_Karlovy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vnick%C3%A1_fakulta_Univerzity_Karlovy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/StarDance_%E2%80%A6kdy%C5%BE_hv%C4%9Bzdy_tan%C4%8D%C3%AD_(10._%C5%99ada)
https://cs.wikipedia.org/wiki/StarDance_%E2%80%A6kdy%C5%BE_hv%C4%9Bzdy_tan%C4%8D%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/StarDance_%E2%80%A6kdy%C5%BE_hv%C4%9Bzdy_tan%C4%8D%C3%AD


20 

 

   Panic Lab je společenská desková hra, která se skládá z malých     
kartiček z tří ventilací, tří měnících se kartiček, tří laboratoří, šestnácti měňavek 
(příšerek), čtyř hracích kostek a několika červených bodů. Cílem hry je najít     
správnou příšerku a nasbírat co nejvíce bodů, za každou správně určenou             
příšerku. 

 Karty se rozdají do kruhu, nejlépe tak, 
aby nebyly stejné karty vedle sebe. 
A  začne se házet kostkami. Důležitou roli 
zde hraje kostka laboratoře. Ta určuje, ze 
které laboratoře příšerka utekla a jakým 
směrem se vydala. Pak již stačí najít        
příšerku určenou třemi zbývajícími         
kostkami (tvarem, barvou a vzorem). Aby 
hraní nebylo tak jednoduché, jsou zde 
i kartičky ventilace, do nichž příšerky        
zalézají a vylézají. Při hraní navíc příšerky 
mohou přecházet přes měnící kartičky,    
které  mění barvu, tvar, a vzor příšerky. 

 Napsala: Karolína Široká 

Panic Lab 
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 Activity je stolní desková hra pro 3-16 hráčů. Je velmi zábavná a lehká. Hrají 
zpravidla týmy po dvou. Hra spočívá v tom, že se snažíte, co nejrychleji dostat 
svou figurku po herní desce do cíle. Každý tým má pochopitelně svou figurku. 
Hráči si hodí  hrací kostkou a kolik padne na kostce, o tolik políček se posunou  
dopředu, pokud splní zadaný úkol. Vždy se vybírá mezi kreslením, předváděním 
pantomimy a mluveným popisem.  

 Vezmete si kartu označující počet bodů při 
výhře. Zde platí, že čím vyšší číslo, tím těžší slo-
vo či slovní spojení. Podle pozice políčka, na 
kterém stojíte, si vezmete kartičku a přečtete si, 
co máte předvádět. Máte jen tolik času, který 
vám odměří přesýpací hodiny. Váš spoluhráč 
v teamu se snaží uhodnout, co děláte. Pokud to 
stihne, hází kostkou a postupuje na další polí-
čko. Ale pokud to nestihne do časového limitu, 
na další políčko se neposunuje. Samozřejmě 
hraje i druhý team a soupeří mezi sebou. Ten, 
kdo je první v cíli, vyhrává.  

 Napsala: Anna Křižanovská 

Activity 2   
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Creepypasty jsou dlouhé i krátké děsivé příběhy, které slouží k vystrašení 
čtenářů. Lidé, kteří je čtou, jsou většinou milovníci hororů (jako třeba já :D), kteří už 
buď nemají na co koukat nebo už nemohou najít žádný film, který by je vyděsil.  

Poslední dobou mi připadá, že tyto hororové filmy už nejsou tak děsivé, jsou 
spíše brutální a krvavé. To příběhy zvané creepypasty jsou pouze fikce, které jsou 
okrajově inspirované skutečnou událostí. Creepypasty jsou většinou přeložené od 
zahraničních tvůrců. 

Pokud byste si někdy chtěli přečíst něco v tomto stylu, tak vám určitě         
doporučuji klasiky jako Jeff The Killer, Smile dog, Russian sleep experiment a další. 
Z těchto příběhů vás jistě zamrazí. 

 Napsala: Michaela Drazinská 

Creepypasty 
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 Balet je druh tance pocházející z Francie. V Čechách je spoustu baletních 
souborů, ale začátečníci mohou začít tancovat v uměleckých školách nebo         
tanečních studiích. Baletky začínají s baletem třeba už ve třech letech, potom u 
nich opravdu platí, že dřív tančí než chodí. Většina škol je pro děti zhruba od šesti 
let. Na tréninky chodím dvakrát týdně, ale baletky tancují denně i třeba osm hodin.  

 Oblečení na balet: trikot nebo dres, sukně nebo kraťasy,                                       
silonky, piškoty nebo pro pokročilé špičky. U baletu nestačí mít jenom ohebnost, 
ale i rytmus, sílu a hlavně píli a čas. Že je balet jenom pro holky? Ano, pravda je, 
že baletek je více než kluků, ale rozhodně balet není jenom pro holky. Nejznámější 
baletní představení jsou: Labutí jezero, Romeo a Julie, Louskáček a další. 

 Napsala: Natálie Benešová 

Balet  



24 

 

 

 Abaku liga je internetová hra o matematice. Na jejich stránce si můžete vybrat, 
jestli chcete hrát s kamarádem, nebo s umělou inteligencí. Když si zapnete hru, tak 
se vám zobrazí hrací plocha. Tato plocha je tvořena ze čtverečků, do kterých       
doplňujete čísla, která jsou pod hrací plochou. Vy a váš soupeř máte každý svých 
5 hracích karet, z nichž musíte poskládat příklad, který je početně správně. Když 
postavíte nějaký příklad, přičtou se vám body, ale pokud příklad nebude mít řešení, 
tak se vám body odečtou. Hra končí, když je zaplněná celá plocha, nebo už nelze 
postavit žádný příklad. 

 Napsal: Michal Křižanovský 

Abaku liga 
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 Krunker.io je internetová střílečka, kterou si jednoduše můžete zahrát se svými 
kamarády. 

 Tato hra není moc náročná, co se týče nároků na výkon počítače. Nutností je 
připojení internetu s malou odezvou. Krunker.io má několik herních módů např. 
všichni proti všem, parkour,...  

 Když hru zapnete, tak máte na výběr, jestli si chcete založit vlastní místnost, 
nebo se připojit na nějaké veřejné servery. Pokud založíte svoji místnost, máte na 
výběr z map od vývojářů, nebo z map, které vytvořil někdo jiný. 

 Dále můžete vypnout určité postavy a nastavit např. gravitaci, životy atd.     
Každá postava má jinou zbraň, jiný počet životů a také chodí jinak rychle. Tato hra 
je velmi zábavná a určitě doporučuji ji zkusit. 

 Napsal: Michal Křižanovský 

Krunker.io 
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 Magic the Gathering, zkráceně MTG, je karetní hra ze světa fantasy. Ve hře 
jste Plainswalker, česky Sférochodec, který sbírá různá kouzla (ve formě karet). 
Hra se hraje jeden proti jednomu. Oba hráči mají dvacet životů. Úkolem je obrat  
soupeře o všechny životy. K tomu, abychom tohoto dosáhli, si musíme postavit 
balíček o šedesáti kartách ve, kterém jsou různá kouzla (karty). 

 Každá karta dělá něco jiného. Některá vám vyvolá „jednotku“, respektive     
nějakého vojáka, jiná zase může například jednorázově udělit nějaké poškození 
vašemu soupeři či jeho jednotce. Hra má mnoho karet s různými vlastnostmi 
a různými státy. Když se jedná o létající jednotku, znamená to, že se nemůže proti 
ní mohou útočit jen jednotky, ve které mají stejný status.  

 Hra se hraje na kola. Každé kolo se dělí na několik částí z otevírací fáze, 
z hlavní fáze, kdy můžete vyložit své karty, dále následuje útočná fáze, kdy útočíte 
se svými jednotkami na soupeře, či jeho jednotky, poté je následování hlavní fáze 
nakonec následuje závěrečná fáze. 

 Hra končí, když jeden z hráčů příjde o všechny životy. Hra je samozřejmě 
akční a hlavně pro bystré hlavy! 

 Napsal: Jan Brzák 

Magic the Gathering (MTG) 
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 Cytus 2 je hudební počítačová hra, kde si vyberete z 15 postaviček a dotýkáte 
se obrazovky, když tam je modré kolečko nebo fialová kolečka za sebou, žluté čá-
ry i červené velké tečky. 

 Hudbu si můžete vybrat z mnoha 
skladeb, které hra nabízí. Hudba je 
tam od Raff, Neko#ΦωΦ,                 
ROBO_Head, Ivy, Crystal PuNK, Miku, 
Xenon, ConneR, Cherry, JOE, Sagar, 
Rin, Aroma, Nora a Neko, další jsou 
placené. I s těmi, které jsou zdarma, 
se dá užít velká zábava. Každý hráč 
se snaží dostat milion bodů. Každou 
postavičku můžete „vylevlit“ (posunout 
o levely výše), a tak dostanete nové 
a nové písničky. 

 Napsala: Kačka Tichá 

Cytus 2 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23%CE%A6%CF%89%CE%A6
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 Tesla Cybertruck je nový pick-up od firmy Tesla. Byly představeny tři verze. 
Single motor,  Dual motor, Tri motor. Single motor s jedním motorem, dual motor 
s dvěma a tri motor s třemi.  

 Většinou je to tak, že buď to auto milujete, nebo ho nesnášíte. Nejlevnější      
verze stojí 920 069 Kč a bude dostupná na začátku roku 2021. Nejdražší verze    
stojí 1 607 972 Kč a bude dostupná až v roce 2022.  

 O autě samotném se toho zatím tolik neví, ale myslím si, že to bude super    
auto a doufám, že se s ním někdy budu moct projet. 

 Napsal:  Lukáš Choma 

Tesla Cybertruck 
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 European Money Quiz je celoevropská soutěž ve finanční gramotnosti pro     
žáky ve věku 13 - 15 let, která nabízí poměřit si své znalosti o finanční gramotnosti 
s ostatními školami v ČR a v Evropě. Možnou výhrou je cesta do Bruselu na        
celoevropské finále soutěže, zisk titulu Šampióna roku 2020 a odměna pro celou 
třídu! 

 Soutěž probíhá ve dvou fázích. Nejprve jako celostátní (národní) soutěž tříd 
v každé ze zapojených zemí. V České republice to bude v týdnu od 16. do 
20. března 2020. A poté celoevropské finále, které se uskuteční 28. a 29. dubna 
2020 v Bruselu a kterého se zúčastní vítězné týmy, resp. 2 zástupci vítězné třídy 
z každé země. Soutěž probíhá na platformě Kahoot!, kde už zkoušíme přípravné  
testy. 

 

 Napsal: Lucie Petrová 

European Money Quiz 
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 V této rubrice se budeme věnovat “módní policii”. Vždy budeme hodnotit 
OOTD, outfit of the day jedné dívky a jednoho chlapce. 

ig: @_radkos_xd 

 Naší historicky první obětí je mladík    
Radek Hyzler. Tento mladý, sympatický hoch 
rád hraje fotbal a cestuje. Fotka je z jeho     
říjnového poznávacího zájezdu na Mallorcu 
v rámci projektu Erasmus+. Na Mallorce byl 
Radek se svým nejlepším kamarádem 
Ďurďou, kterého má v podpaždí. Jak vidíte, 
Radek je zastáncem stylu “ala nuda”. Modré 
džíny jsou klasika, neurazí-nenadchnou.    
Černé Joker tričko uvedeme slovy: 
„no comment“. Když pomineme doplněk 
v podpaží, tak jsou Adidas tenisky nejlepší. 
BTW chválíme za krásnou friends goals      
fotku.  

Napsaly: Barbora Šrámková, Karolína Široká, Natálie Benešová 

Trojhlavá saň 
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ig: @lenka.havelkova 

 Lenďa Havelková a Fífova kočička    
Damián Uchytil jsou naší druhou obětí.  

 Jarní, sportovní outfit také “ala 
nuda” naší modelce Lendě moc sluší. 
Lehkou, neutrální, péřovou bundu 
s neutrální šedou matno-stříbrnou      
barvou doplnila klasickými modrými 
džegínami a černými teniskami.  

 Léňa zabodovala především       
elegantní ozdobou na hrudi z Fífovy    
nové kolekce: “ČIČÍÍÍ za každého         
počasí”. Outfit vypadá dobře, ale příště 
by si Léňa mohla více pohrát nejen 
s ozdobou na hrudi, ale i s barvičkami. 
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 Zážitků z lyžáku je hodně. Nejlepší pocit byl, když jsme přišli ze sjezdů dříve 
než běžkaři a mohli jsme si dělat, co chceme. Paní učitelka Bestová na nás byla 
někdy až moc hodná, za což jí děkuji. Když jsme přišli ze sjezdu, tak jsme byli 
všichni moc líní, sedli jsme si do společenské místnosti a zapli televizi. Koukali jsme 
na Soudkyni Barbaru, pak na Policii v akci a ještě na pořad, kde se hádala povolání 
a byla tam paní, která nás pěkně štvala. Prostě jsem byla ráda, že si můžu           
odpočinout, poslouchat vtipné (někdy až trapné) komentáře mých spolužáků a být 
s lidmi, které mám ráda. 

Eliška Fantová 

 

 

 

 Můj nejlepší zážitek z lyžáku je ten, když jsme poslední den byli na sjezdovce 
a já jsem volal mamce. Také jsme si celý lyžák tvořili imaginární rodinu. Měli jsme 
své manželky a manžely, dcery a syny, strejdy a tety. Pak další super zážitek bylo 
padání z vleků a instant karma. Když jsem jel na vleku, tak se mi zasekla lyže 
a spadnul jsem, když jsem jel konečně nahoru, tak jsem viděl Denisku na zemi,     
která se mi smála, když jsem byl na zemi já.  

Marek Šturma 

 Napsali: žáci 7. třídy 

Lyžák 
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 Celý týden, který jsme byli na lyžáku, jsem si moc užila. Můj nejlepší zážitek 
byl ve středu, kdy jsme byli na Severáku a Darča si koupila horkou čokoládu se    
šlehačkou. Darča si sedĺa s čokoládou k Denče, nedávala pozor a omylem jí        
kelímek vypadl z ruky a čokoláda se jí rozlila na kalhoty. Když si šla umýt kalhoty, 
tak Marek se jí škodolibě smál. Netrvalo dlouho a Instatnt karma zasáhla, a jaksi 
Marek s hranolkami uklouzl na ledě. Byl to týden plný zážitků. 

Kateřina Miškovská 
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 Napsala: Petra Červenková  

Šablony II: Učení nás baví  

 Naše škola je již od září 2019 zapojena do projektu Šablony II: Učení nás 
baví. V rámci tohoto projektu bylo škole umožněno nakoupit mobilní tabletovou 
učebnu. Vybrali jsme 20 kusů iPadů 7. generace vydané v roce 2019 se 
128 GB. iPady´jsou k dispozici pro výuku různých předmětů, nejen informatiky. 
Na fotografiích můžete vidět zapojení žáků 7. třídy v aplikaci Kahoot.  
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