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Ahoj všichni, 
 
naposledy v tomto školním roce vás všechny zdravím. Máme za sebou rok práce. 
Pro někoho to byl rok úspěšný, někdo bude rád, že konečně skončil a někomu 
je to třeba jedno. Ale tak to je. Vždycky něco končí proto, aby mohlo začít něco 
lepšího, nového, jiného? Pro deváťáky zcela určitě. Ukončili jste jednu důležitou 
etapu svého života. Ale byl to pouze zlomek toho, co vás teprve čeká. Ten 
skutečný život, tam za branou dětství, protože vaše dětství základkou už pomalu 
končí. Nechci vás strašit, ale myslím, že „doba malin a her nezralých“ vám skončila 
a začne to, čemu se říká skutečný život. S veškerou zodpovědností a nutností nést 
důsledky svého jednání. A tak vám přeji, aby vás nikdy nepřešla radost a touha, 
abyste se svojí svobodou nakládali s uvážením, abyste před sebou viděli cíle, 
ke kterým je nutno dojít, pokud v nich budete vidět svoje štěstí a uspokojení 
a nevzdávali to, pokud narazíte na nějaké překážky. Přeji vám spoustu nových 
a trvalých přátelství, protože bez nich je život prázdný a nudný. Uskutečnění vašich 
nadějí a snů, a aby se nestaly jen pouhou vzpomínkou na něco, co jste chtěli, ale 
nikdy neudělali. Není pravda, že život je těžký. Je takový, jaký si ho uděláme. 
Takže hodně štěstí, tfuj, tfuj, tfuj. No a my, kteří tady zůstáváme, se uvidíme zase 
po prázdninách. Opalujte se, užívejte si, lenošte. Zapomeňte na všechny starosti 
s matikou, češtinou nebo čímkoliv, co vám připomíná školu, abyste po prázdninách 
přišli s čistou hlavou a mohli začít další rok bez problémů, starostí a zádrhelů. Přeji 
nám všem krásné a dlouhé prázdniny. 
                                                                                                  Alexandra Doleželová 
         

Děkujeme paní učitelce Krausové 
za korektury čtyř letošních čísel 
našeho časopisu a paní učitelce 
Zahradnické za korektury pátého 
čísla. 

Redakce 

Rádi bychom se za všechny 
spolužáky touto cestou rozloučili 
s paní učitelkou Šopejstalovou, 
která odchází na mateřskou 
dovolenou. Poděkovali a popřáli jí 
vše krásné do budoucnosti.  

Redakce 
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Ahoj Nautilusáci, 
tak už se nám blíží prázdniny, konečně se 
dočkáme! 
Podle mě jsme tak nějak tenhle školní rok zvládli 
všichni, pro mě měl přínosů hodně, jenom pár 
známek mi dělá „vrásky na čele“, doufám ale, 
že jste spokojení jako já. Doufám, že se redakce 
sejde příští rok ve stejném nebo početnějším 
složení, ale vše záleží na vás. Tak se těším zase 
v září.  
                    Vaše šéfredaktorka Eliška Kubíčková 
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Dne 25. dubna 2012, v den třídních 
schůzek, proběhl už v pořadí třetí Bazar 
knížek a hraček. Tentokrát se projevilo, 
že několik tříd mělo schůzku v jiném 
termínu a velká část věcí nám zbyla. 
Proto jsme bazar prodloužili 
na 3.−10. května 2012, kdy si mohou 
o přestávkách v bazaru nakupovat žáci.   
 

ZPRÁVY Z PARLAMENTU 
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CELODENNÍ VÝLET PRVNÍCH TŘÍD 
Dne 16. května 2012 jsme vyrazili na dobrodružnou výpravu 
do malé vesnice s názvem Srbsko. Naše putování za pokladem 
kapitána Škrta bylo úspěšné. Odměnou nám byl nález zlatého 
pokladu. Součástí programu byly také soutěže. Akce proběhla 
v krásné přírodě podél řeky Berounky. 
Unavení a spokojení jsme se vrátili domů plni zážitků. 

 

Eva Matůšková Wei Hong Chen 
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DEN DĚTÍ    
 

Ve středu 
31. května 2012 
jsme nedočkavě 
čekali na příjezd 
zábavných 
atrakcí, které pro 
nás připravila 
Městská policie 
ke Dni dětí. Jak 
jsme se bavili, 
vidíte na 
fotografiích. 

2. B 
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DEN PLNÝ HER 
 

 

ŠTĚNĚ SAMO DOMA 
 

3. A 

Ondřej Fako Zuzana Bendová 

Magdalena Nováková 
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DEN DĚTÍ S POSÁZAVSKÝM PACIFIKEM 
 

Středočeský kraj je také známý Posázavským Pacifikem. 
Proto jsme si nenechali uniknout tuto příležitost a dne 
2. června 2012 jsme přijeli na nádraží Braník, kde se konal 
Den dětí s Posázavským Pacifikem. 
Svezli jsme se lokomotivou Čtyřkolák z roku 1917. 
Zašlapali si na šlapací drezíně, podívali se na stylové 
občerstvení v historickém železničním voze a na výstavku 
modelových kolejisť. Nakonec jsme se svezli i historickým 
motoráčkem  M 131 Hurvínkem, a poté jsme jeli domů 
moderním vlakem  City Elephant.  
 

STANICE TECHNIKŮ VYŠEHRAD      
Dne 1. června jsme oslavili Den dětí ve Stanici 
techniků Vyšehrad. 
Žáci si vytvářeli s akademickou malířkou Kamilou 
Šilhánovou různé výtvarné a grafické techniky, poznali 
a vyzkoušeli si, jak se tvoří animovaný film. 
Jízda na digitální autodráze je moc bavila. 
V učebně modelářství si vyrobili model letadla, 
postavili si a odnesli domů jednoduchý elektronický 
výrobek, např. odpuzovač komárů. 
Vyzkoušeli si práci kameramana, zvukaře a střihače. 
Naučili se také vyfotografovat, upravit a vytisknout 
digitální fotografii. 
Samozřejmě mohli hrát různé klubové hry, hledat 
a chatovat na internetu, ale nato jim nezbylo moc 
času, protože je čekal ve školní jídelně chutný řízek. 
  
 

CELOŠKOLNÍ PROJEKT MÁ VLAST  
Na tento projekt jsme se dlouho připravovali. 
Každá dvojice žáků sháněla informace o svém okrese. 
Z historie jsme se pokoušeli vytvořit vykopávky z doby 
kamenné, bohužel se nedochovaly, a tak zbyly jen fotografie.  
Snažili jsme se poznávat Středočeský kraj i přímo, putovali 
jsme krajem Josefa Lady v Hrusicích, navštívili Hornické 
muzeum v Příbrami, Čapí farmu v chráněné oblasti Džbán 
v Olbramovicích. Protože na školním představení jsme měli 
omezený čas, rozhodli jsme se projekt v originální delší verzi 
předvést rodičům na třídní schůzce. 
 

4. B 
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Ve dnech 14.−18. května 2012 se žáci 5. A 
a 5. C zúčastnili týdenního projektu 
zaměřeného na poznávání různých částí 
naší země. První výlet se odehrál na 
zámku Dětenice a ve středověké krčmě, 
kde se děti naobědvaly stejně jako lidé 
před 600 lety. 
Druhý den následovala prohlídka 
Pražského hradu, včetně Chrámu sv. Víta, 
Valdštejnského paláce a zrekonstruované 
Zlaté uličky s výkladem odborného 
průvodce. Středa byla zaměřena na 
orientaci v hlavním městě. 

PROJEKT – CESTUJEME PO NAŠÍ VLASTI 
 

Ve dnech 14.−18. května 2012 se žáci 5. A a 5. C 
Základní školy Veronské náměstí zúčastnili týdenního 
projektu zaměřeného na poznávání různých částí naší země.  
Čtvrtý den jsme jeli do Plzně, kde jsme navštívili interaktivní 
výstavu Techmania. Zde děti řešily hlavolamy a poznávaly 
fyzikální efekty, jako je zvuk, světlo, magnetismus a vakuum. 
Expozici zakončovala sekce „TOP SECRET“, která 
představila dětem daktyloskopii, šifry a kódování a mnoho 
dalšího. 
Poslední den jsme absolvovali v přírodě u Karlštejna, kde ve 
vápencových skalách měly děti připraven celodenní program. 
Výprava „Za pokladem kapitána Škrta“  děti naučila šifrování, 
vázání uzlů,  botaniku a mnoho dalšího. Akce končila 
hledáním pokladu zlatých valounů v jeskyni, které děti mohly 
směnit za upomínky na výlet. Ne všechny to ale udělaly 
a radši si valouny ponechaly. Celý týden byl dětmi kladně 
hodnocen. 
 

5. A a 5. C 



 

DEN ZEMĚ 
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Ve středu 16. května 2012 se třídy 6. A  a 6. B zúčastnily oslav 
svátku Dne Země, který probíhal na území MČ Praha 15 v areálu 
OC park Hostivař. Tato akce se uskutečnila již vloni 
a je pořádána ve spolupráci se společností Pražské služby a. s., 
společností EKO-KOM a. s. a dalšími společnostmi, které se 
zabývají problematikou tříděného odpadu. 
Děti vyrazily na akci s velkým elánem, protože věděly, že 
si nejenom rozšíří znalosti v této problematice, ale také 
si zasoutěží a zahrají různé hry. Je známo, že problematika 
nakládání s odpady v hl. městě Praze, tak jako i v jiných velkých 
městech, je velmi palčivým problémem. Proto jakákoliv akce, 
která pomůže dětem orientovat se např. v třídění odpadů, 
v pojmech recyklace a její následné využití, energie a její 
udržitelnost pro všechny, ekologický typ dopravy apod., je pro 
děti přínosem. Kdybychom nevnímali velký zvrat počasí, kdy nám 
zuby drkotaly zimou, mohli bychom konstatovat, že tato akce byla 
super. Formou her se děti seznámily se spoustou věcí, soutěžily 
na téma třídění odpadu, prohlédly si elektroskútr a seznámily se 
s jeho fungováním, zábavnou formou se dozvěděly z velkoplošné 
mapy Prahy, co jsou to sběrné dvory a kde jsou apod. Celá akce 
byla dobře připravena a k dispozici bylo i velké množství 
informačních letáků, materiály a plakáty s odpadovou tematikou. 
Chceme také zmínit vstřícné a ochotné jednání zástupců 
zmíněných společností, kteří se dětem i přes hroznou zimu 
věnovali. Poučili jsme se, trochu promrzli, ale výsledek je 
pohodový. 
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 DENDROLOGICKÁ 
ZAHRADA 
Byli jste už v Průhonicích v dendrologické 
zahradě? A víte vůbec, co slovo dendrologická 
znamená? My už to víme! Dendrologie je 
nauka o dřevinách. Ale v tomto parku nejsou 
jen stromy a keře, ale i spousta okrasných 
bylin, rozlehlé travnaté plochy, rybník... A taky 
stánek s občerstvením a dětské hřiště. 
Návštěvu všem vřele doporučujeme.  
 



 

8. ROČNÍK 
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NÁVŠTĚVA ÚŘADU PRÁCE V PRAZE 3 
Ve čtvrtek 24. května se naše třída vydala na Úřad práce 
v Praze 3. V programu, který byl pro nás připraven, jsme 
během přednášky o pracovním trhu jako takovém získali 
mnoho informací. Dozvěděli jsme se zde více o práci, 
kterou bychom chtěli v budoucnu dělat, především 
o jejím obsahu a uplatnění, a jestli se k ní vůbec hodíme. 
Ti, kteří ještě nemají o své budoucnosti představu, si 
pomocí speciálního programu na počítači možnou práci 
vybírali. Na tento výlet jsme byli rozděleni do dvou 
skupin, aby se nám tam mohli pracovníci úřadu co 
nejlépe věnovat. Akce se povedla. Hodně lidí z naší třídy 
už ví, co bude chtít v budoucnu udělat.                                         
 
 
 

Ondřej Svatoš, 8. A 
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Ó, JAK SLADCE CHUTNÁ VÍTĚZSTVÍ! 

 
Dovršili jsme hattrick!!! Třetí vítězství 
za sebou v celoškolních projektech.  
V projektu „Má vlast“ jsme představili 
Karlovarský kraj. Radost, ani chuť nám 
nezkazili někteří spolužáci z ostatních 
tříd. Dort byl vynikající! 
Děkuji všem, kteří se větší či menší 
měrou zasloužili na našem úspěchu.                                                                                                 
                                        M. Malečková 

 

VÝSTUPNÍ PRÁCE ŽÁKŮ 9. TŘÍD 
 Ve dnech 28.−31. května proběhly na naší škole obhajoby výstupních prací. Každý z žáků devátého ročníku 
zpracoval vybrané téma v rozsahu nejméně 4 stran (většina prací byla podstatně delší, některé měly víc 
než 20 stran), přípravu mohl konzultovat s vyučujícím. K písemné variantě vypracovali žáci prezentaci 
na počítači a tu předvedli před všemi žáky devátých ročníků a porotou tvořenou vedením školy, třídními 
učitelkami a konzultujícím učitelem. Body z písemné i ústní části tvoří výslednou známku. Nejlepší práce 
budou oceněny na slavnostním zakončení školního roku. 
Témata prací odrážela celé spektrum předmětů – dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o Velké 
pardubické, Alfonsu Muchovi, problematice smyslově postižených, o alchymii i dětských domovech, 
motorech, světových válkách i o Krtečkovi Zdeňka Milera nebo náboženských sektách. Obdiv zaslouží žáci, 
kteří si vybrali prezentaci v cizím jazyce – zazněla nejen angličtina, ale i ruština nebo vynikající němčina.  
Na závěr můžeme letošní deváťáky pochválit, většina prezentací byla velmi dobrá, některé vynikající, 
pečlivá příprava se všem vyplatila. Těch několik dětí, které přípravu podcenily, se snad poučí, že takový 
přístup se nevyplácí. I to je cenná zkušenost.                                                                                                               
                                                                                                                                                 Jana Churáňová 
 

9. B 
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CELOŠKOLNÍ PROJEKT MÁ VLAST 
Ve středu 23. května 2012 vyvrcholil na naší škole dlouho 
připravovaný projekt „Má vlast“. Všechno začalo tím, že si 
v únoru zástupci tříd vylosovali „svůj“ kraj. Postupně si žáci 
sháněli informace, tvořili scénář vystoupení. Kraj nejprve 
představili na nástěnce a nakonec ho prezentovali živě při 
vystoupení před všemi žáky školy. Všechna vystoupení se 
povedla, seznámili jsme se s množstvím historických 
i současných postav, zhlédli jsme zábavné scénky, tance 
a dozvěděli se o naší vlasti mnoho nového. Součástí 
hodnocení byl i vědomostní test, který vypracovala každá 
třída. Na závěr jsme zatleskali těm, kteří vše zvládli nejlépe, 
odměny byly opravdu sladké. Důležité je, že zvítězili 
všichni, kteří se něco nového naučili a přitom pobavili sebe 
i ostatní. Díky všem zúčastněným! 

POZNÁVACÍ VÝLET DO BERLÍNA 
Dne 27. dubna 2012 se vydalo 19 žáků naší školy 
ze sedmé a deváté třídy na poznávací výlet do Berlína, 
aby se přesvědčili, jak v praxi dokáží uplatnit své znalosti 
němčiny.   
Naše první cesta vedla obrovským berlínským parkem 
na vyhlídku na Vítězném sloupu.  Nezvyklé pro nás byly 
všudypřítomné cyklostezky a velké množství cyklistů. 
Následovaly další památky. Domů jsme se vrátili až v půl 
druhé ráno, ale nikdo nelitoval. Berlín se nám všem moc 
líbil. 
 

TEMATICKÝ ZÁJEZD DO ANGLIE    
Celoroční práci a vědomosti nabyté v hodinách anglického 
jazyka jsme zúročili na poznávacím zájezdu do Anglie. 
Ten se uskutečnil ve dnech 13.−18. května 2012. 
Měli jsme možnost prohlédnout si památky i přírodní krásy jižní 
Anglie. Navštívili jsme přímořské letovisko Brighton 
s podmořským akváriem a královským palácem Royal Pavilion, 
v městečku Hastings jsme byli v pašeráckých jeskyních 
a obdivovali jsme křídové útesy na pobřeží. Po každém výletě 
jsme se vraceli do anglických hostitelských rodin, kde jsme byli 
ubytováni a kde jsme měli možnost vyzkoušet si svoji angličtinu 
v praxi. Poslední den jsme navštívili královský Londýn. Výlet se 
nám všem moc líbil. 

OZDRAVNÝ A POZNÁVACÍ POBYT VE FRANCII 
Žáci naší školy navštívili ve dnech 8.−17. června 2012 jednu z nejkrásnějších 
oblastí Francie − Francouzskou riviéru. 
První dva dny jsme se věnovali trochu lenošení u moře, ale potom už začala 
„aktivní dovolená“. Navštívili jsme překrásné městečko Biot, kde jsme měli 
možnost zajít do továrny na výrobu skla. Jeden celý den jsme obdivovali 
nádhernou přírodní scenérii ve Verdonském kaňonu. Navštívili jsme městečko 
Grasse a továrnu na výrobu parfémů. Podívali jsme se také do městečka Saint 
Tropez a Antibes. Nedaleko našeho kempu se nacházelo druhé největší 
mořské muzeum na světě − Marineland, tam jsme mimo jiné zhlédli vystoupení 
delfínů a kosatek. Večer jsme si zašli i na místní „Matějskou pouť“. Jako 
poslední jsme si nechali návštěvu jednoho z nejmenších knížectví na světě – 
Monaca. Pobyt byl sice náročný, ale hodně jsme toho viděli a zažili. 

Jana Churáňová, Eva Zahradnická 

Dana Šebelová, Gabriela Kaňová 

Alexandra Doleželová, Zdenka Honcová 
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Dne 4. května 2012 se mladí fotbalisté naší školy 
ze 4. a 5. tříd zúčastnili soutěže v McDonald´s cupu 
v minifotbalu. 
V turnaji obsadili skvělé 2. místo. 
Školu reprezentovali: Vorel, Matějka z 5. B, Branžovský, 
Hájek, Fiala z 5. A, Vlasák, Štros, Kubáček z 5. C, 
Sedlmajer, Potocký ze 4. A, Černický a Pešek ze 4. B. 
 

McDonald´s Cup Volejbal 
2. místo  

Vybíjená – Preventan Cup 

 Archimediáda 

 

 

 Požární ochrana 
očima dětí 

I v tomto školním roce se 
naše škola zapojila do 
soutěže PO očima dětí. 
Letos obvodní kolo 
výtvarné soutěže vyhrála 
žákyně 5. C Anna Marie 
Strobachová. 

Mladý cyklista 
 

ZŠ Veronské náměstí 
ve spolupráci s Besipem 
uspořádala dne 22. května 
2012 oblastní kolo dopravní 
soutěže Mladý cyklista 
pro Prahu 10 a Prahu 15. 
Do soutěže se přihlásilo 
jedenáct škol a soutěžilo 15 
družstev. 
Nejlepším jednotlivcem 
v kategorii mladších žáků se 
stala J. Dvořáčková ze 4. B 
a v kategorii starších žáků se 
nejlépe vedlo žákům 
L. Zelenkové, A. Ratajové, 
O. Svatošovi a D. Skrbkovi a ti 
postupují do krajského kola. 

Hrou proti AIDS 
 

V průběhu měsíce května se žáci naší 
školy měli možnost zapojit do projektu 
podporovaného Národním programem 
podpory zdraví a Národním 
programem boje proti AIDS. Jednalo 
se o interaktivní program „Hrou proti 
AIDS“ a je primárně určen pro žáky 
2. stupně ZŠ, zejména pro 8.–9. třídy. 
Cílem projektu je, aby se mládež 
uměla ochránit před infekcí HIV 
a onemocněním AIDS, dále pohlavně 
přenosnými nemocemi a nechtěným 
těhotenstvím, které jsou důsledkem 
rizikového chování. 
 

Dne 17. května 2012 jsme vyrazili na blízkou ZŠ Křimická, abychom se 
zúčastnili soutěže ve volejbalu „O pohár starosty Prahy 15“. 
Školu reprezentovali: Vraná, Latová, Hladíková, Neumann a Pomahač 
z 8. A, Černák, Markvart, Cosman a Pačesová z 9. B, Vambera z 9. A 
a Sirko ze 7. A. 
 

V květnu se našim mladým mužům ze 4. a  5. tříd dařilo. 
Po zisku 2. místa v McDonald´s cup v minifotbalu 
pokračovali v medailových žních a získali tentokrát medaili 
bronzovou. Turnaj ve vybíjené se konal dne 10. května 2012 
na hřišti Slavie Praha. 
Třetí místo bylo naše. 
Školu reprezentovali: Vorel, Matějka, Večerník z 5. B, 
Branžovský, Fiala z 5. A, Vlasák, Štros, Kubáček, Adámek 
z 5. C, Sedlmajer, Potocký ze 4. A, Sejkora ze 4. B. 
 

Po absolvování školního kola se žáci ze 7. A dne 16. května 2012 
zúčastnili obvodního kola této soutěže. Soutěžila dvoučlenná 
družstva. Soutěž se skládala ze tří částí: teoretický test, kvíz 
a praktická úloha. 

Velmi dobře si vedli: 
6.−7. místo 
A. Vilímek − A. Gebauer  
J. Erben − V. Žemla 
10. místo 
T. Borodavka −  M. Nejezchlebová 
12. místo 
T. Kalista − D. Skrbek   
 
 



 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 
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Poslední měsíc školního roku je tu. Náš program v květnu a začátkem června byl pestrý. Zazpívali 
jsme si a zasoutěžili v zábavném programu „Preventivní triky k použití elektriky“. Družinové 
kroužky vaření, angličtiny a aranžování se nám již také chýlí k závěru. V květnu jsme si otevřeli 
módní salon s návrhy letních šatů, tvořili jsme přáníčka maminkám, zkoumali naše stopy, 
navrhovali obaly knih. Naposledy k nám zavítalo divadlo E. Hruškové s „Aprílovou školou“. Den 
dětí jsme oslavili v cukrárně s lahodnou zmrzlinou. Ještě nás čeká soutěž v malování křídou 
na chodník, škola v přírodě, výstavka celoročních prací, závěrečné grilování na zahradě školy 
a pak už jen hurá prázdniny.     
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Jana Beková Zdroj: Wikipedie, otevřená encyklopedie 
 

Brusel je hlavní a zároveň největší město Belgie. Dále je administrativním centrem Evropské unie, 
díky čemuž bývá často nazýván hlavním městem Evropy či srdcem Evropské unie, centrem 
francouzské a vlámské komunity, provincií Brabant a autonomní oblastí Bruxelles. Sídlí zde 
významné instituce Evropské unie, NATO a Euratomu. 

Brusel leží ve středu Belgie na široké rovině. Jeho rozloha činí 32,61 km². Samotné město má 
pouze 145 tisíc obyvatel, ale celá aglomerace – Bruselský region čítá přes milion obyvatel 
a rozkládá se na 161 km². Je tvořen devatenácti obcemi. Stejně jako všechny obce Bruselského 
regionu je i Brusel dvojjazyčný; úředními jazyky jsou tedy francouzština a nizozemština. 
Francouzštinou se hovoří nejvíce v jižní části, nizozemštinou v části severní. Francouzština však 
stále převládá, často je v Bruselu slyšet dokonce i angličtina. 

Brusel − hlavní m ěsto Evropy  
 

Grand-Place 

Náměstí Grand-Place je historické centrum 
a pýcha Bruselu, často se považuje za jedno 
z nejkrásnějších náměstí na světě. Náměstí 
obklopují domy cechů, korporace a také 
hlavní dominanta – městská radnice 
s vysokou věží Hotel de Ville. Někteří 
obyvatelé města tvrdí, že toto místo je pouze 
pro turisty. Ve skutečnosti je zde však tolik 
cizinců jako místních obyvatel, což dělá 
z náměstí opravdu živé místo s rušnou 
atmosférou. Náměstí Grand-Place je také 
opravdové architektonické veledílo, mísí se 
tu gotika, renesance a baroko. Skvostné 
náměstí Grand-Place je od roku 1998 
zapsáno na seznam světového dědictví 
UNESCO. 

Atomium 

K jednomu z charakteristických znaků 
Bruselu bezesporu patří grandiózní model 
Atomium, který se nachází v parku 
Expositions, kde byla v roce 1958 pořádána 
světová výstava. Je to obrovský model 
molekuly železa, složený z devíti koulí. 
Výtah, který patří k nejrychlejším v Evropě 
(5 pater za sekundu), jezdí až na samotný 
vrchol Atomia, kde se nachází restaurace. 
Na vrcholu se můžete pokochat překrásným 
výhledem na město. V přízemí je výstava 
s vědeckou tematikou. 



 

Nová stránka na upravování fotek Pixlr-O-matic 
 

CO SE DĚJE NA WEBU 
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Eliška Kubíčková, Kamila Řezáčová  

Skvělá nová stránka plná úžasných 
efektů, rámečků apod. Na těchto 
stránkách si můžete upravit svoje foty 
na Facebook a tak dále. Stránka nabízí 
hned několik skvělých možností, jako 
např. okamžité upravování fotek z web 
kamery,  nebo můžete fotky nahrát 
rovnou z počítače.  Pixlr-o-matic je 
stránka na profesionální urovni a to 
nejlepší na ní je, že není zpoplatněná, 
a tak můžete používat jakýkoliv efekt, 
aniž byste za něj cokoliv zaplatili. 
Na stránkách Pixlr-o-matic jsou celkem 
tři fáze upravování fotek. První fází je 
jednolitý efekt, druhou je částečný efekt 
a třetí fází jsou rámečky kolem fotky.  
 

Dneska tipy na blogy. Jsou tu různé žánry. Mezi moje favority jednoznačně patří tento: 
 

www.ghost-stories.blog.cz 
Na blogu se dozvíte všechno o mystery, např. horor story, záhady, které se kdy udály, tipy 
na záhadná místa, například na výlety, naleznete zde i třeba díly „Věřte nevěřte“ a různé fotky 
duchů, které jsou zdánlivě skutečné.  
 

www.scene-core.blog.cz 

Zde naleznete tipy jak si vytvořit scene vlasy, 
jak se namalovat jako scene a mnoho dalšího 
o tomto oblíbeném stylu.  
 

www.evy-zapisnik.blog.cz/ 

Zde je hodně tipů, co na sebe apod., taky jak 
se učesat a další. 
 
 

Zdroj: www.scene-core.blog.cz 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

VIRTUÁLNÍ SVĚT 
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Ondřej Svatoš 

CALL OF DUTY  
 

Třetí díl 
3D akční hra ze série Call of Duty z prostředí 2. světové války. Hráč poprvé nehraje jenom za Američany, Brity a Rusy, ale místo Rusů tu jsou 
Kanaďani a Poláci (Američani a Britové jsou tu stále) proti nacistům. Výrobce hry jsou Treyarch a Pi Studios, vydavatelem společnost Activision. Je 
to zatím jediná hra z hlavní serie Call of Duty, která nevyšla pro PC. Dá se i říct, že je to nejméně oblíbený díl série Call of Duty. 

Čtvrtý díl 
Hra byla oceněna titulem Nejlepší hra roku 2007. Odehrává se v nedaleké budoucnosti a je to první díl ze série Call of Duty, který se neodehrává 
v době 2. světové války. Hra je rozdělena na tři části, během nichž hrajete většinou za seržanta Johna "Soap" MacTavishe nebo za seržanta 
Paula Jacksona. V druhé části hry se na dvě mise ocitnete v kůži kapitána Price (v té době poručíka) během utajované mise v okolí Černobylu. 

Pátý díl 
Hra se opět odehrává za 2. světové války. Hráč během hry hraje jako vojín Joe Miller za Američany proti Japoncům, jako vojín Dimitri Petrenko 
za Sověty proti Němcům a nakonec jako PO. Locke opět za Američany jako člen osádky letadla Consolidated PBY Catalina zase proti Japoncům. 
Hra začíná za Joe Millera útěkem ze zajateckého tábora a končí stejně jako v Call of Duty vztyčením sovětské vlajky na střeše Reichstagu. 

Šestý díl  
A opět se tedy jedná o blízkou současnost. Šestý díl je znovu od tvůrců Infinity Ward, kteří vytvořili všechny předchozí díly, kromě dílu třetího (CoD 
3) a pátého (CoD 5 WaW). 

Sedmý díl 
Black Ops je první díl ze série Call of Duty, který se odehrává ve studené válce a snaží se tedy částečně následovat své úspěšné bratříčky 
(Modern Warfare a Modern Warfare 2). 

Osmý díl 
Call of Duty: Modern Warfare 3 je třetí pokračování známé podsérie Call of duty s názvem "Modern warfare". Hra byla vydána v listopadu 2011. 
Běží na stejném enginu jako Call of Duty: Modern Warfare 2, ale s četnými úpravami. Tento díl nás zavede do různých měst jako např.:  New York, 
Sierra Leone, Londýn, Hamburg, Paříž a dokonce si zahrajeme v Praze, i na hradě kdesi v českých horách. 

Shrnutí 
Mě samotného nejvíce bavil první díl, sice je téměř deset let starý, ale mě prostě baví víc než třeba 4. nebo 5. díl. Nicméně Call of Duty jako celá 
série je velmi oblíbená a skoro všechny díly jsou dle skutečnosti, např. 2. světová válka nebo studená válka. 
 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Call_of_Duty_%28s%C3%A9rie%29 
 

Hra byla oceněna jako Nejlepší hra roku 2003. Výrobce 
hry je Infinity Ward, vydavatelem společnost Activision. 

První díl 
První díl je ve jménu druhé světové války a můžete válčit 
za Sověty, Američany nebo Brity, a to vždy proti Němcům.  

Druhý díl 
Tento díl je zasazen do prostředí 2. světové války. Vydán 
byl 25. října 2005 pro PC a 15. listopadu téhož roku pro 
Xbox 360. Dále byly vytvořeny verze pro mobilní telefony, 
Pocket PC a Smartphone. Call of Duty byla jednou 
z nejlépe hodnocených her roku 2005. Hráč postupně 
ovládá čtyři vojáky (dva britské, jednoho amerického, 
jednoho ruského), kteří ve svých individuálních kampaních 
musí překonávat celou řadu smrtelně nebezpečných 
bojových situací. Na výběr je několik možností, jak se 
veškerým obsahem hry prokousat. Lze postupně 
absolvovat všechny čtyři kampaně v řadě, nebo si vybrat 
kteroukoli bitvu z kterékoli kampaně. Také v tomto dílu 
série je k dispozici multiplayer, nejde ovšem používat 
vozidla. Grafika této hry nechává své konkurenty daleko za 
sebou. Hra se vyznačuje nadčasovou grafikou a širokou 
škálou možností. 
 



 

ROZHOVORY 
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NA NAŠE OTÁZKY ODPOVĚDĚLY  

Co ráda děláte ve volném čase? 
Ve volném čase ráda relaxuji, poslouchám 
hudbu − nejraději Miroslava Žbirky a Václava 
Neckáře. Ráda cestuji, chodím na výlety 
a nenávidím nakupování. 
 

Máte ráda knihy? 

Čím jste chtěla být jako malá holka? 

Sportujete? Jaký sport máte nejraději? 

Vaříte? Jaké jídlo vaříte nejraději? 

Chodím se psem na procházku nebo 
odpočívám ležmo. V poslední době je toho 
volného času čím dál tím méně, bohužel, ale 
mám v plánu to brzy dohnat. 

 

Knihy mám ráda, hlavně historické romány 
a zajímají mě i cestopisy. 
 

Moc, ale poslední dobou na ně nezbývá čas. 
Těším se na prázdniny, už mám připravené 
dvě detektivky. Ty mám ráda a konspirativní 
literaturu. Vloni jsem konečně dočetla 
J. F. Kennedyho. 
 

Jako malá holka jsem chtěla být dětskou 
lékařkou, nebo učitelkou a zůstalo mi to do 
teď. 
 
 

Asi vším možným, každý rok to bylo něco 
jiného. Dlouho jsem chtěla být operní pěvkyní, 
tu vystřídala touha po pracovnici v muzeu, 
nevyšlo ani jedno. 

 

Aktivně nesportuji, chodím na jógu, ráda 
plavu, jezdím na kole. 
Ze všeho nejvíc preferuji a uplatňuji chůzi, 
4krát denně  venčím našeho jorkšíráka, 
někdy venčí on mě a docela ráda si u toho 
povídám se sídlištními pejskaři. 
 

Už moc nesportuji kvůli zdravotnímu stavu, 
ale nedávno jsem si koupila kolo, tak trochu 
jezdím. Jinak ráda lyžuji a bruslím. 

Vařím obden, jsme zvyklí mít teplou večeři, 
hlavně různé polévky. Nejraději vařím 
brynzové halušky. Taky ráda peču − různé 
rolády a v létě ovocné dortíky. 
 

Vařím jako každá máma hlavně pro děti. 
Nejraději mám jednoduchá jídla. Naštěstí 
s létem přišlo grilování a hodně zeleniny, tak 
si můžu odpočinout od omáček a klasických 
jídel. 
 

Božena Makúchová Helena Přikrylová 
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Oksana Sirko 

PROBLÉMY S PLETÍ 
 
 
 

Jsme děti v pubertě, a tak nás trápí 
uhry. Nikdo je nemá rád, ale nemůže je 
odstranit ze svého života. Někteří mají 
uhry dříve a někteří později, ale víme, 
jak na to. Je mnoho různých bylin, 
léků. Ale jsou i mastičky a masky na 
obličej. Například maska na obličej 
z droždí nebo voda, např. „Aknestop“. 
 

JAK NA OPARY 
 
 

Nejčastějším „virem“ na rtech bývá 
opar. Je mnoho příčin, např. líbání, pití 
z cizí skleničky apod. Ale jak se oparu 
co nejrychleji zbavit? Normálně to trvá 
10−12 dní, ale máme malinkou účinnou 
zbraň. Před spaním si opar namažte 
pastou na zuby. Ta vám opar vysuší 
a bude rychleji pryč.  
 

 
 
Ne nadarmo se říká, že společnost je tak šťastná, 
jak se v ní lže. Je rozdílné říci někomu, že jeho 
šedivé vlasy se nám líbí, i když v duchu dotyčného 
vidíme s nabarvenou hlavou, nebo někomu říci, 
že jsme něco neudělali, i když jsme to udělali. 
Výsledkem je jistá paradoxní náklonnost, o kterou 
mnohdy jde. Existuje láska na první pohled, nebo je 
to dlouhodobější záležitost? Co vy, věříte, nebo 
je to jen klam? Odpovězte si v duchu, ale 
po pravdě.  
 

VĚŘÍTE V LÁSKU NA PRVNÍ POHLED? 

Autorka křížovky: Andrea Zahradníková, Malá policejní akademie, soutěž 2004/2005 



 

KRÁSNÉ PRÁZDNINY 
VŠEM NAŠIM 
ČTENÁŘŮM PŘEJE 
REDAKCE 
  DALŠÍ ROK SOUTĚŽE 
VE SBĚRU VÍČEK 
OD PET LAHVÍ 
VÁS ČEKÁ V PŘÍŠTÍM 
ŠKOLNÍM ROCE 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme všem za pomoc 
a spolupráci při tvorbě tohoto 
čísla.                        Redakce 
 

Všechna čísla ročníku 2011/2012 najdete na 
 

www.zsvn.cz  

na


