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Ahoj všichni, 
 
v této chvíli, kdy listujete ve vašem časopise, vrcholí jedny 
z nejkrásnějších svátků v roce – Vánoce. Je pravda, že letní prázdniny 
mají také své kouzlo, především proto, že jsou tak dlouhé, teplé a 
naplněné sladkým nicneděláním a lenošením. Ale Vánoce jsou myslím 
stále ještě nedostižné. Možná i proto, že v hlavě je všichni máme 
spojené s idylickými obrázky pana Lady. Stromy se prohýbají pod 
vrstvou jiskřivého sněhu, všude cinkají rolničky a kolem ponocného, 
který troubí půlnoc, se motají psi a do tmy září žlutá světla rozsvícených 
oken v malých chaloupkách. Moc bych si přála, aby letos konečně 
napadl sníh, abych si mohla říct, že teď jsou to skutečně ty pravé 
Vánoce. Ale i když to tak nebude, nevadí. Je to zvláštní doba. Všude 
vládne spěch, shon a chaos. Obchody jsou narvané k prasknutí, lidé 
chodí kolem nazdobených výloh a za zvuku koled přemýšlejí, čím by 
letos potěšili své blízké. A spěchají, pořád spěchají, protože ještě musí 
udělat tohle a zajít tamhle, protože musí uklidit a napéct a navařit a 
prostě udělat ještě milion věcí, aby ty letošní Vánoce byly fakt super. Ale 
já si myslím, že by to tak být nemělo, protože Vánoce byly, jsou a budou 
pořád jenom o vás, o dětech. O těch zvláštních jiskřičkách radosti ve 
vašich očích nad zázrakem objevů. O tom dychtivém rozbalování dárků 
a touze. Malé děti píší Ježíškovi, velké už ví, že sehnat dárek, po kterém 
touží, je pro rodiče leckdy velmi těžké. Ale i přesto si myslím, že 
o Vánocích jste dárci vy – děti. Je to Vaše radost, láska, vděčnost, 
dáváte nám sebe samé. Proto Vám přeji konečně spoustu sněhu, aby 
se čas zastavil a mohly jste si popovídat v klidu a aby dárky, které 
dostanete, splnily Vaše očekávání.                                      A. Doleželová 
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Ahoj všichni Nautilusáci, 
tak co říkáte na první číslo a nové redaktory? Doufám, že 
jste spokojení. Na dveře nám klepe zima, venku to už je 
taky o tom, jak se oblíkáte. Bunda a rukavice jsou 
nezbytností. Čert a Mikuláš už za námi taky byli a snad 
jste dostali slušnou nadílku a moc jste nezlobili. Teď už 
vám jen zbývá užít si hezky Vánoce a oslavit Silvestra. 
Já se na Vánoce moc těším, letos budou, věřím, hodně 
dobré dárky. A na Silvestra to musíme taky všichni 
pořádně oslavit. Tak doufám, že to vyjde a předem přeji 
veselé Vánoce! 
 
                               Vaše šéfredaktorka Eliška Kubíčková 
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Také letos jsme pro školu zakoupili 
permanentku do zoologické zahrady a vypravili 
se pro ni společně. V osm hodin jsme se sešli 
ve škole a první hodinu věnovali přípravě akcí, 
které nás v nejbližší době čekají. Pak už jsme 
se vydali na cestu. V zoo se nám moc líbilo − 
mohli jsme si všechna zvířata v klidu 
prohlédnout, i s námi byla v zahradě jen 
necelá stovka návštěvníků. Díky návštěvám 
pavilonů nám ani nebyla zima.  
Teď už je permanentka ve škole a třídy se 
mohou vydat na návštěvu. Permanentka 
zahrnuje i dvě prohlídky zdarma s průvodcem, 
uvidíme, kdo se o ně přihlásí. 
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SETKÁNÍ S ŘEDITELKOU ŠKOLY 
Proběhlo 23. listopadu 2011 od 14.00 hodin. Mohli se ho 
zúčastnit jak členové žákovského parlamentu, tak 
i nečlenové. Žáci se mohli zeptat na cokoli. Dotazů bylo 
opravdu hojně. 

Má učitel právo na přehození předmětu bez předchozího oznámení a dát v něm test? 
Ano, učitel má na to právo. 
Proč se píšou do jídelníčku neznámá jídla, když nevíme, co to je? 
U některých jídel je na nástěnce napsáno složení. 
Proč se ve školní jídelně neobjevují smažená jídla? 
Protože jídlo vařené ve školní jídelně musí být zdravé a v souladu s normami. 
Proč už není adopce na dálku? 
Protože dívka, kterou naše škola sponzorovala, byla vyřazena z tohoto programu. Místo toho jsme zakoupili 
prospěšné věci do domova důchodců. 
Máte v plánu vyměnit florbalky? 
Nové florbalky jsou již objednané nebo dokonce už přišly. 
Může žákovský parlament vybírat dobrovolné příspěvky? 
Ne, pouze při akcích a bazarech prodejem výrobků žáků. 
Jaké akce žákovského parlamentu se Vám nejvíce líbily? 
Bazar knih, Páskový den, Den převleků. 
Máte v plánu rekonstrukci školního hřiště? 
Ano, díky paní místostarostce Princzové se chystá rekonstrukce. Architektka byla již pozvána, bude i dopravní 
hřiště. 
 

VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 
 

J. Churáňová 

Budou nějaké projekty do budoucna? 
Celoškolní projekt Má vlast. Každá třída si vylosuje svůj kraj. 
Bude někdy nějaká rekonstrukce školy? 
Je potřeba opravit střechu nad dílnou školníka a dodělat přístřešek pro kola. 
Mohly by být otevřené počítačové učebny v polední přestávce? 
Ne, musí tam být dozor a učitelé také potřebují přestávku na oběd. Jsou 
otevřené ve středu odpoledne. 
Proč z pater mizí koše na plasty? 
Paní učitelka Kleinbauerová má na starost zakoupení nových košů, které 
nahradí ty staré. 
Kolikrát žák může udělat přestupek, než bude nějaká sankce? 
Tohle je uvedeno ve školním řádu. A slušné chování by mělo být 
samozřejmostí. 

O. Svatoš 

OTÁZEK A ODPOVĚDÍ BYLO 
SAMOZŘEJMĚ MNOHEM VÍC. 
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MATEŘINKY VE ŠKOLE 
V pondělí 14. a 21. listopadu proběhly v prvních 
třídách otevřené hodiny pro předškoláky. 
Zavítaly k nám děti z MŠ „Kytička“ a „Pohádka“. 
Naši prvňáci jim předvedli, co se učíme 
v českém jazyce a matematice. 
Nakonec jsme společně kreslili a vystřihovali. 
Práce se nám vydařila. 
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V hodině matematiky se 
z nás staly krejčí a 
švadleny. Snažili jsme se 
obléknout krychli. 
Někomu se dařilo lépe, 
někomu hůře, ale 
nakonec jsme zjistili, 
kolikery šaty můžeme 
krychli ušít. To bylo 
překvapení! 

ŠATY PRO KRYCHLI 
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V úterý 29. listopadu 2011 navštívily 
obě třetí třídy děti z mateřské školy. 
Naším úkolem bylo, aby si předškoláčci 
naši školu prohlédli a abychom si s nimi 
společně něco vyrobili. Bylo to moc fajn. 
Třeťáci předškolákům vzorně pomáhali 
a výrobky byly velice povedené. Těšíme 
se, až nás předškoláci zase navštíví. 

NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ Z MŠ    

 

Vyrábí se mléko v továrnách? K čemu všemu se 
využívá? 3. B se seznámila se zvířaty, která poskytují 
mléko (kráva, ovce, kozy), a s jejich životními potřebami. 
Prakticky jsme si vyzkoušeli získávání mléka dojením a 
výrobu domácího sýra a másla. Přímo jsme si také mohli 
pohladit kravičku Jitku a podívat se, jak „bydlí“. 

3. B 

3. B 
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SPOLUPRÁCE S MATEŘSKOU ŠKOLOU 
 

Stalo se již tradicí, že žáci mateřských 
škol pravidelně navštěvují naši školu, a 
tak se pomalu seznamují se svými 
budoucími staršími spolužáky. 
I letos chodí předškoláci jednou za měsíc 
do školy a společně s žáky 4. tříd se učí 
pracovat na počítači. Děti si spolu hrají, 
kreslí, učí se, ale hlavně je to všechny 
moc baví. 
 

V hodině slohu jsme si hráli na 
spisovatele. Nejhezčí povídku 
podle obrázků z učebnice vytvořil 
Honza Vacek ze 4. B.  
 

4. A 4. B 
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  5. A A 5. B V NÁRODNÍM PAMÁTNÍKU NA VÍTKOVĚ 
 

V rámci výuky anglického jazyka 5. C shrnula 
své dosavadní znalosti v projektu: 

My typical School day with a friend 

Proč slavíme 28. října státní svátek? 
Kdo to byl legionář a proč byl postaven Národní památník na 
Vítkově? 
 
Na tyto i další otázky jsme našli odpověď v Národním 
památníku. 
Nejdříve nám paní lektorka povídala o jeho historii a pak 
rozdala všem pracovní listy, které jsme postupně vyplňovali. 
Některé věci jsme museli hledat. 
Pak jsme se posadili do kruhu a povídali si o vzniku 
Československého státu a státních symbolech. 
Skládali jsme zpřeházené lístečky o příběhu vzniku naší 
republiky do správného pořadí. Některým to moc nešlo, a tak 
trochu „měnili“ dějiny. Nakonec se úkol všem podařilo 
zvládnout. 
Dále jsme měli zjistit, z jakých zemí se Československo 
v roce 1918 skládalo a významné osobnosti 
československého zahraničního odboje.  Odpovědi na tyto 
otázky jsme našli na výstavě Křižovatky české a 
československé státnosti. 
Na závěr jsme se vyběhli podívat na čerstvě opravenou 
obrovskou sochu Jana Žižky z Trocnova na koni. 
Na fotkách uvidíte, že pod ní vypadáme jako malí trpaslíci. 
 

A. M. Strobachová, H. W. Nguyen 
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JAK SI NENECHAT UBLÍŽIT 
preventivní program – 24. listopadu 2011 
 

Dne 10. listopadu 2011 jsme absolvovali 
soutěž „Bobřík informatiky“, kterou 
organizuje katedra informatiky 
Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích. Tato soutěž je 
registrovaná Ministerstvem školství. 
Úspěšným řešitelem byla Elena Mylonaki. 
Gratulujeme! 

 STMELOVÁNÍ KOLEKTIVU 
Stmelování kolektivu v rámci prevence 
rizikového chování na naší škole jsme 
nedávno absolvovali úvodní projekt se 
zaměřením na stmelování kolektivu. 
Seminář vedl pan Vítek Hrbáček, který 
pracuje jako lektor v organizaci Prevalis, 
která se zabývá prevencí. Tento úvodní 
seminář, kde jsme se spíše zatím jen 
„oťukávali“, trval sice jen dvě hodiny, ale 
moc se nám líbil. Naučili jsme se trochu 
něco o „nás“, protože i když se většinou 
známe už od první třídy, tak v průběhu her, 
které jsme hráli, jsme se dozvěděli i leccos, 
co jsme nevěděli. Taky jsme se trochu 
naučili nebát se mluvit o tom, co nás na 
našem kamarádovi těší anebo co nám 
naopak vadí. Už se těšíme na další 
pokračování semináře.  
 

A. Kočová 

6. B 

BOBŘÍK INFORMATIKY 
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Václav Žemla se 
zúčastnil MČR v judu, 
které se konalo 18. 
listopadu 2011 
v Jablonci nad Nisou. 
V kategorii dorostu ve 
váze do 46 kg obsadil 
2. místo. 
V další soutěži MČR 
v Ostravě, konané 29. 
listopadu 2011, 
startoval v kategorii 
starších žáků ve váze 
do 42 kg. A tam 
vybojoval 1. místo. 
Gratulujeme! 

O. Sirko A. Ratajová 

MÁME MISTRA REPUBLIKY 
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Den technologií ve SŠ 
automobilní a informatiky 
v Hostivaři v Praze 10 
 

Byli jsme ve workshopu v rámci Dne 
technologií ve SŠ automobilní a 
informatiky. Dozvěděli jsme se o studijních 
oborech na této střední škole a vyzkoušeli 
si zábavné, ale výukové programy 
jednotlivých studijních předmětů včetně 
programování, prohlédli jsme si vybavení a 
prostory školy. Třeba se někdo z nás 
v budoucnu rozhodne právě tuto školu 
studovat. J. Beková 
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9. A NA NÁVŠTĚVĚ V SOJ 
Když jsme poprvé slyšeli o tom, že dostaneme možnost podívat se 
do domova důchodců, vyrovnávali jsme se s mnoha smíšenými 
pocity, mluvili spíše pesimisticky, ale proč? Jistě kvůli strachu 
z něčeho neznámého a nám vzdáleného. O to větší bylo naše 
překvapení a nadšení z téměř všední a milé předvánoční nálady, 
která zde vládla. Krásně vymalované a vyzdobené místnosti 
s pokoji a halou nebyly vším, z čeho jsme byli unešeni. I od 
důchodců samotných, kteří nám dodávali skvělou náladu a úsměv 
na tváři, jsme se leccos přiučili a dozvěděli. Díky milým sestřičkám 
jsme pochopili chod domova a také jejich starostlivost i úsilí 
střídané láskou a pozorností, kterým mnohdy zahrnovali své 
kolegy i pacienty. Mnohým z nás se nakonec ani nechtělo odejít, 
ale při představě brzkého návratu jsme si dodali odvahy a 
s poděkováním a rozloučením vyšli ven. Všechny naše díky patří 
paní učitelce Blance Ptáčkové, bez které by to nešlo, a 
nezapomínáme ani na ostatní učitelky a paní ředitelku, zkrátka 
všechny ty, kteří byli ochotni nám tento zážitek zprostředkovat a za 
který jim my opravdu děkujeme.                            Kočí Ondřej, 9. A 
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14 ▪ Nautilus 2/IV. 2011−2012                                                                                                           

 

Družinu v listopadu navštívil kouzelník, zatancovali 
jsme si a zasoutěžili na Barevném dnu a všechny 
naše podzimní výrobky jsme vystavovali v prostorách 
školy. 
Letí to letí a vánoční čas se nám opět přiblížil. Do 
školní družiny za námi přišel Mikuláš s andělem a 
několika čerty. Našel nás v tělocvičně, kde jsme 
soutěžili a tančili. 
Také jsme napekli medové perníčky.  

KRÁSNÉ 
VÁNOCE 
VŠEM 
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Dne 24. listopadu 2011 se naši borci 
z 8. – 9. tříd zúčastnili soutěže ve 
florbalu „O pohár starosty Prahy 15“. 
Školu reprezentovali: 
Černák, Markvart, Erben, Cosman a 
Diviš z 9. B, Korbel a Borovička z 9. A, 
Ježek, Moravec a Hora z 8. A. 
Všem našim klukům blahopřejeme a 
děkujeme za příkladnou bojovnost a 
nasazení. 
 

Vánoční keramika se na naší škole stala již tradicí. Svědčí 
o tom i skutečnost, že má stále více zájemců. Letos se o 
vánoční výrobek pokusilo rekordních 141 žáků. Další inovací 
bylo to, že si děti mohly vybrat jeden ze tří vánočních motivů – 
anděla, vánoční stromek nebo květinový svícen. Jednoznačně 
vyhrával anděl.  
Všichni pracovali s nadšením. Někomu šla práce hravě od ruky, 
někteří trochu bojovali s válečkem a hlínou, ale všichni odvedli 
kus krásného výtvarného umění.  
Určitě se budou výrobky všem líbit! 

VÁNOČNÍ KERAMIKA 
 

FLORBAL 

A. Weiserová 

 Zdatný matematik 2011 

Zuzana Žižková, 8. A 
Vojtěch Lubovský, 9. A 

Kateřina Novotná, Klára Westfálová a Jan Černák – žáci 9. B se 
do této soutěže pustili v pondělí 28. listopadu 2011. Teoretickou 
část zvládli bez problémů. Druhý úkol – výroba fullerenu (jedna 
z forem uhlíku) byl trochu hlavolamem, ale zvládli ho. 
 

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA 

Z. Brandová 

Z. Brandová 

MALÝ KRIMINALISTA 

V listopadu a prosinci 
se žáci 5. a 6. tříd 
zúčastnili přednášky 
„Malý kriminalista“. Ve 
dvouhodinovém bloku 
se seznámili s historií 
kriminalistiky, 
důležitými pojmy a 
metodami práce 
současných 
kriminalistů. 
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SBÍRKA PRO ÚTULEK  
Již několik let pomáháme zvířatům z útulků. 
Zatímco my všichni si s úsměvy užíváme 
sněhových radovánek a díváme se za okny teplých 
domovů, jak krásně chumelí, v útulcích jsou pejsci, 
kočičky a především potom štěňátka a koťátka, 
kterým je zima – VELKÁ ZIMA. Nezodpovědných 
lidí je hodně, útulky praskají ve švech a pejsci a 
kočičky tam mají také hlad. Prosíme, pomozte i vy 
zahřát bříška těch, kteří se vinou jiných ocitli 
opuštění, zmrzlí a hladoví tam, kde by nikdo z nás 
nechtěl skončit. A co nejvíce pejskové a jejich děti 
v útulcích potřebují? 

 

PRO ZAHŘÁTÍ: 
deky, staré ručníky, 
bavlněné pleny, staré 
vyřazené svetry 
PRO PLNÁ BŘÍŠKA: 
piškoty, ovesné vločky, 
konzervy pro psy či 
kočičky, jakékoli pamlsky 
určené psům a kočkám, 
granule vwww.utulek-kocky.cz 

 

PŘIDEJTE SE TAKÉ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

MÍSTO, KDE ŽIJI  
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Jana Beková 

Tower Bridge  
Řeka: Temže 
Doprava: silniční a pěší 
Rozpětí: 244 m 
Otevřen: 1894 

Zdroj: Wikipedie, otevřená encyklopedie 
 

Tower Bridge je zvedací most v Londýně nad řekou 
Temží. Vedle něj stojí pevnost Tower, podle níž se 
jmenuje. Někdy se nesprávně označuje jako 
Londýnský most (London Bridge), což je ale ve 
skutečnosti hned další most proti proudu řeky. 

Most je vybaven dvěma výškovými lávkami, 
spojujícími obě věže mostu a používanými dříve 
chodci při zvednutých mostovkách při průjezdu lodí. 
Těm se dostalo nelichotivé pověsti ráje prostitutek a 
kapesních zlodějů. Proto byly roku 1910 uzavřeny. 
Nyní jsou znovu otevřeny jako součást historické 
prohlídky mostu, která zahrnuje i výstavní expozice 
v obou věžích. Na této výstavě lze mimo jiné spatřit 
dobové fotografie, rukopisné dokumenty a film 
o stavbě mostu. Součástí prohlídky je také návštěva 
původní parní strojovny, umístěné v budově 
nedaleko jižního konce mostu, která sloužila 
v minulosti ke zvedání mostovek. 

Mimo to si návštěvník může objednat speciální 
prohlídku V zákulisí, při níž se může podívat do 
současného řídícího centra, které nahradilo původní 
parní stroje. Mostní rámy jsou zvednuty přibližně 
pětsetkrát do roka. 

Ačkoli lodní doprava je mnohem menší, než byla 
v době stavby mostu, stále má přednost před 
silniční dopravou. Tato skutečnost téměř způsobila 
diplomatický incident, když prezident USA Bill 
Clinton se svou kolonou zůstal stát před mostem, 
jenž se neočekávaně zvedl. 

Most leží téměř nad Tower Subway, první podzemní 
drahou na světě (otevřena roku 1870), která se ještě 
před otevřením stala nejkratší komunikací, spojující 
oba břehy. 

V roce 2000 byl zaveden nový počítačový systém, 
který umožňuje dálkové ovládání mostu. Tento 
systém je ale zatím značně poruchový a již 
několikrát způsobil zaseknutí mostu v otevřené nebo 
naopak zavřené pozici, jako se to stalo například 
2. června 2005. 

Pohled na most z Královniny cesty, a jižním břehu řeky Temže 
 

Expozice s původním parním strojem, dříve zvedajícím most 
 

Tower bridže v noci  
 



 

Ahoj, nedávno se nás spousta lidí ptala, že neví, jak se mění vzhled profilu na 
facebooku, takže tady je návod… 
Nepotřebujete k tomu znát všechny své přátele, jak se téměř všude píše, aby to 
fungovalo, ale když si vaši přátelé stáhnou na www.stylishprofile.com a taky 
nainstalují doplněk, uvidí změnu i oni. Návod je pro Mozilla Firefox. 
 

CO SE DĚJE NA WEBU 
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Eliška Kubíčková, Kamila Řezáčová 

1) Stáhněte si tento doplněk 
http://releases.mozilla.org/pub/mozilla.org/addons/ 2108/stylish-1.0.7-fx+tb+sm.xpi  

2) Vyberte si ze spousty vzhledů 
http://userstyles.org/styles/browse?sort=popularity &sort_direction=desc  
 

3) Až si vyberete, uvidíte zelený rámeček „Install with Stylish“ 
Dejte rovnou Install, pro aktivaci vzhledu 
 
Pokud se vám vzhled přestane líbit a chcete ho deaktivovat: 
V pravém dolním rohu prohlížeče je ikonka doplňku Stylish, stačí na ni kliknout a 
potom kliknout na styl u kterého máte ✓. Nebo v menu nástroje − správce doplňků 
−  zakázat doplněk. 

Zdroj: http://www.facebook.com/group.php?gid=231902152780 
 

Pak si také mnoho lidí přeje tlačítko „Nelíbí se mi“ 
 

FIREFOX: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/47023 
CHROME: https://chrome.google.com/extensions/detail/lpekolbadenjphaaapbgdienjjpgbali 

A pro mladší kteří ještě nechodí na socální 
sítě typu facebook, jsem našla něco jako 
hru, kde si „adoptujete“ zvířátko a ono vám 
postupně roste. Tady jsou ukázky. 
www.chickensmoothie.com 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 

Žánr  akční 

Platforma  PC 

Výrobce  Irrational Games (PC) 

Datum vydání sv ět 1. 4. 2005 (PC) 

Datum vydání ČR 1. 4. 2005 (PC) 

 

VIRTUÁLNÍ SVĚT 
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Ondřej Svatoš 

SEZNAM TĚCH NEJLEPŠÍCH BROWSER HER 
NÁZEV HRY O ČEM JE WEBOVÝ ODKAZ 
Ikariam  Ikariam je neplacená webová RPG hra. Hráč je vyzván k vedení svých 

lidí skrze antický svět. Jeho úkolem je stavba měst, obchod a dobývání 
ostrovů. 

www.ikariam.cz 

Darkorbit  Pro fanoušky online 3D her ve vesmíru. 
Ovládni vesmír ve strategické kosmické hře! Čekají tě odlehlé galaxie 
plné nebezpečí.  
Velká popularita hry – registrováno 46.780.996 hráčů 
Možnost výhry pro nejlepší vesmírné piloty až 10.000 eur. 

www.darkorbit.cz 

Kingsage  Toto je věk rytířů a hradů. Toto je věk, kdy se kříží meče a králové jsou 
korunováni. Pod tvým vedením se zrodí nové osady a jistě se stanou 
prosperujícími sídly. 

www.kingsage.cz 

Gladiatus  Pokud nemáš strach z divočiny, pokud dokážeš hrdě vstoupit do arény a 
porazit každého, kdo tě vyzve - pak neváhej a vstup do nelítostného 
RPG světa Gladiatu! 

www.gladiatus.cz 

 
 

SWAT 4 tak je jednou z nejlepších 3D taktických 
her, na jaké dnes můžete narazit. Svého 
předchůdce logicky hravě překoná a i konkurenci, již 
v současné době tvoří především Rainbow Six: 
Raven Shield, zdatně sekunduje. Nabízí totiž trochu 
jiný pohled na věc: žádné plánování, nýbrž 
improvizaci až na místě, a to v poměrně realistické 
a uvěřitelné míře. Kariéra vás pobaví zhruba deset 
hodin, pak přichází na řadu multiplayer a pro šikuly 
třeba i editor. Příznivcům „chytřejších“ akcí tak tuto 
hru nemůžu než vřele doporučit.  

NBA 2K12  
Nejlepší herní adaptace 
basketbalu a vynikající 
sportovní hra. Od loňska se 
sice po herní stránce takřka 
nezměnila, ale přibyly 
zajímavé obsahové prvky. 
 

Battlefield 3  Třetí řadový Battlefield 
chce sérii vrátit slávu 
návratem ke svým PC 
kořenům a výraznou 
orientací na grafiku. Síťová 
hra v PC verzi má 
podporovat hru až 64 hráčů 
a Battlefield 3 se chystá 
Call of Duty vyzvat na 
souboj o krále stříleček. 
 

Command & Conquer 4: Tiberian Twilight 
 
Čtvrtý díl známé strategické série by měl být zakončením 
příběhu o boji o Tiberium. Oehrává se šest let po událostech 
třetího dílu a lidstvo zde stojí na pokraji zániku. Jednou 
z novinek je multiplayer založený na konkrétních úkolech, 
kterého se může zúčastnit až 5 hráčů na každé straně. 
 

Zdroj: MAFRA - www.idnes.cz  
 



 

ROZHOVORY 
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Kateřina Bláhová 

NA NAŠE OTÁZKY ODPOVĚDĚLY   

Co ráda děláte ve volném čase? 
Pokud se nějaký naskytne tak luštím 
křížovky, hlavolamy všeho druhu, strašně 
ráda pletu. 

Máte ráda knihy? 

Čím jste chtěla být jako malá holka? 

Sportujete? Jaký sport máte nejraději? 

Vaříte? Jaké jídlo vaříte nejraději? 

Ráda čtu, občas se snažím číst anglické 
knihy, abych nevyšla ze cviku, hodně času 
věnuji sebevzdělání, stále něco studuji, ale 
největší mojí láskou je má chata na Sázavě, 
kde si vždy báječně odpočinu. 
 

Listuji v encyklopedíích, zajímám se 
o medicinskou tématiku, v posledních letech 
vychází Paranoma 21 století „Tajemství 
lidského zdraví“. Jsou tam moc zajímavé a 
praktické informace. Na pobavení a 
odreagování je báječná kniha od Zdeňka 
Jirotky Saturnin a od Františka Nepila 
Střevíce z lýčí. 

Jak jsem se zmínila, čtu ráda, často a všude.  
Mám ráda všechny možné žánry, snad kromě 
sci-fi. V poslední době jsem si oblíbila Kena 
Folletta, od kterého čtu postupně vše, co 
napsal. Moje nejoblíbenější kniha je od Betty 
Mac Donaldové Vejce a Já nebo Co život dal 
a vzal, ale těch „nejoblíbenějších“ knih by bylo 
samozřejmě mnohem více. 
 

Rozhodně ne učitelkou. Přála jsem si být 
letuškou, později dětskou lékařkou. Po 
maturitě jsem usoudila, že nejzajímavější by 
byla biochemie nebo farmakologie. Nakonec 
jsem zakotvila na ČVUT jako odborný 
asistent a dnes? Výsledek znáte.  
 

Když pominu období, kdy jsem toužila být 
kadeřnicí nebo zpěvačkou, tak již od mého 
raného věku jsem chtěla být učitelkou. 
 

Jako dítě jsem Tv na rozvrhu moc ráda 
neměla. Přesto jsem v dětství dělala balet, 
sportovní gymnastiku a tenis. Taky jsem 
občas vyvětrala lyže a kolo. Dnes už mi 
zůstala pěší turistika, ráda jezdím na kole po 
krásách naší vlasti a tělo si protahuju 
cvičením jógy. 
 

Nepravidelně. Vzhledem ke svým problémům 
se zády bych měla cvičit pravidelně, což se 
mi občas i daří, ale někdy musím svádět boj 
sama se sebou. Jinak ráda jezdím na kole a 
občas si jdu zaplavat. 
 

Vařím ráda a ještě raději peču. Úplně ze 
všeho mám nejraději, když mé kuchařské 
umění chutná. Vaření a pečení sladkostí je 
zábava, relax, odpočinek. Držím se klasické 
české kuchyně. 
 

Vařím ráda, když nemusím. Určitě ne každý 
den, to považuju za ztrátu času, ale třeba 
o víkendu pro rodinu, to mě občas i baví. 
 
 

Zdeňka Brandová Jarmila Krausová 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

ZÁBAVA  
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Oksana Sirko 

„Tati, přeložili mě do 
zvláštní školy.“ 
„Výborně synku, když na 
to máš, tak studuj.“ 

Pepíček: „Tatínku, dnes jsem ušetřil 
deset korun!“ 
„Jo, a jak?“ 
„Běžel jsem celou cestu do školy za 
autobusem.“ 
„Tak zítra běž za taxíkem, ušetříš 
dvě stě!“ 
 

Student skládá zkoušky. 
Profesor se ptá: „Co nejvíc 
způsobuje pocení u 
člověka?“ 
„Vaše otázky!“ odpovídá 
student. 

Zdroj: www.zasmejse.cz 

Dívej se na černou tečku alespoň 30 sekund, aniž 
byste při tom pohnuli očima. Pak oči zavřete, 
obrázek se vám zobrazí v jiných barvách. 

Nová paní učitelka říká ve své třídě: 
„Teď se mi pěkně představíte. 
Třeba ty, chlapečku, jak se 
jmenuješ?“ 
„Já jsem Prokop Buben.“ 
„To mě nezajímá, pověz mi, jak se 
jmenuješ.“ 
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Děkujeme všem za pomoc 
a spolupráci při tvorbě tohoto 
čísla.                        Redakce 
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