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Slovo úvodem

Zdravíme všechny čtenáře
našich oblíbených školních
novin.
Připravili jsme si pro vás nové
číslo a s láskou jsme vytvářeli
nové zajímavé články plné
zábavy a inspirace. Doufáme, že
budete spokojeni a zasmějete se,
přestože to bylo těžké psát,
vymýšlet, tvořit a tisknout, ale
i tak jsme to všechno, naštěstí,
zvládli. Také bychom to nedali
bez naší šéfredaktorky, které
moc děkujeme. Podporovala nás,
přetvářela (teda články, ne
nás☺) a hlavně komunikovala

s námi, což je tedy v psaní
článků velmi důležité.
Novinkou v tomto roce je
charitativní projekt, který tímto
číslem startuje. V médiích
proběhla informace, že dcera
Jaroslava Báby, našeho skvělého
skokana do výšky
a olympionika, má velké
zdravotní problémy. Vzhledem
k tomu, že pan Bába byl
spojován s naší školou, pochází
z Moravy a podporoval naše
žáky na sportovních utkáních,
tak bychom rádi aspoň trochu
finančně pomohli jeho dcerce
s nelehkým osudem. Proto tento
rok veškerý výtěžek z časopisu
poputuje na jejich transparentní
účet.
Doufáme, že nás proto v dalších
číslech podpoříte, abychom
vybrali co největší částku. Více
informací o Rebece se dozvíte
v článku Tadeáše Hendrycha.

autor článku:
RADKA MATĚJČKOVÁ

Mini rozhovor...          
O pomoci zvířatům

Všimli jsme si, že některé holky
chodí po chodbách s nějakými
pletenými provazy. Vůbec jsme
nevěděli, co to je, tak jsme se šli
zeptat :)
Holky z 6. tříd nám představily
vlastní výrobu hraček pro útulky,
kteří potřebují pomoci.
 
Holky, jak se jmenujete?
Julie Bartoňová, Veronika
Alková a Pavla Mitášová.
 
Proč jste se rozhodly toto
vyrábět?
Je nám líto těch opuštěných
pejsků a chceme udělat dobrou
věc. Proto pleteme tyto provazy
- hračky.
 
Kde sháníte materiál?
Např. v obchodech Kik, IKEA
a tak různě. Vše vyrábíme z dek,
pak je rozstříháme a uplétáme
tyto copy. Pomáháme ale i jinak,
dokonce pečeme z internetu
různé pamlsky.

 
Testujete hračky předem, než
je prodáte?
Hračky zkoušíme na našich
mazlíčcích.
 
Jak to prodáváte?
Budeme mít možná na trzích
hračky. A také je můžeme
prodávat ve škole.
 
Vyrábíte jen pro kočky a psy?
Hlavně pro psy, ale i pro kočky.
Ty jsou tenčí.
 
Podporují vás rodiče?
Mamka nám kupuje deky
a ostatní materiál.
 
Jak vás to napadlo tohle dělat?
My jsme slyšely, že jeden útulek
krachuje, a tak jsme se rozhodly
pomoci.
 
Baví vás tvorba hraček?
Zatím ano :)

Děkujeme moc za rozhovor.
A vy, čtenáři, máte možnost
holky oslovit, koupit si takový
provaz a udělat radost nejen
svému mazlíčkovi, ale i dalšímu
opuštěnému zvířeti.

autor článku:
RADKA MATĚJČKOVÁ

autor článku:
DOMINIKA JAKUBÍKOVÁ
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Taylor Swift překonala rekord 
krále Popu Michaela Jacksona: 
Pyšný výraz zpěvaččiny matky 
vás dostane

Americká zpěvačka
Taylor Swiftová získala
při udílení hudebních
cen American Music
Awards (AMA) šest
ocenění, včetně ceny
pro umělce roku.
Překonala tím
dosavadního držitele
nejvyššího počtu těchto
trofejí, krále popu
Michaela Jacksona.
 

Devětadvacetiletá
umělkyně, která
předávání AMA
opanovala i v loňském

roce, byla také
vyznamenána čestnou
cenou pro umělce
desetiletí.
 
 
Taylor Swift (30) si odnesla
celkem šest ocenění z udílení
hudebních cen American Music
Awards 2019. Stala se umělkyní
roku, nejoblíbenější interpretkou
v kategorii pop/rock i celkově,
album Lover se stalo
nejoblíbenější deskou a klip
k singlu You Need to Calm
Down nejoblíbenějším
hudebním videem. K tomu ještě
obdržela cenu interpret dekády
a zlomila rekord v počtu
získaných ocenění, který držel
zesnulý Michael Jackson (✝50).

Celkem jich má na kontě 29,
zatímco král popu se pyšnil 24.
Není divu, že událost byla velmi
emotivní nejen pro zpěvačku, ale
i pro její blízké. Maminka
Andrea Swift (61) seděla
v hledišti vedle manžela Scotta
a zpěvačky Seleny Gomez
a dmula se pýchou. Neubránila
se slzám při dceřiných
emotivních děkovačkách i při
vystoupení, během nějž zazněly
její nejznámější hity.
 
Andrea od roku 2015 bojuje
s rakovinou. Matčiny zdravotní
potíže Taylor nejednou promítla
do své muziky, například v písni
Soon You'll Get Better hovoří
přímo o matčině bitvě se
zákeřnou nemocí. S rakovinou
má své zkušenosti i zpěvaččin

otec Scott. Letos v březnu
Taylor navíc svěřila magazínu
Elle, že se rakovina její
mamince vrátila.
 
„Musela jsem se naučit, jak
zvládnout vážnou nemoc
v rodině. Oba rodiče měli
rakovinu a maminka svou bitvu
svádí znovu. Naučilo mě to, že
jsou skutečné problémy, a pak až
všechno ostatní. Rakovina mojí
matky je opravdovým
problémem. Bývala jsem
úzkostná z jejích stavů. To jsou
problémy, kterým nyní věnuji
své obavy, stresy a modlitby,“
řekla k matčině nemoci Taylor.

autor článku:
MIRR1ND4

Jak zvládnout šikanu ve škole?

ŠIKANA se objevuje všude,
nejčastěji se s ní setkáte
ve školce, škole, ale i v práci.
 
A co to vlastně šikana je?
Pojďme se podívat zblízka spíše
na šikanu ve škole, protože to
nás teď zajímá nejvíce.
 
Šikana je chování, kdy jeden
nebo více žáků úmyslně
a opakovaně ubližuje
spolužákovi či spolužákům
a používá k tomu agresi

a manipulaci.
Šikana se nachází v každé škole.
Takzvaný agresor, který
ubližuje dané osobě - oběti, tak
pro toto chování nemusí mít
vždy důvod.
Agresoři lžou, ostatní spolužáci
lžou nebo nechtějí vypovídat z
obav pomsty.
 
Jak to všechno zvládnout? 
 
Když vidíte, že je váš spolužák
šikanován, tak nepomůže to, že
budete pouze přihlížet. Měli

byste v této situaci zakročit
a zastat se oběti a ihned volat
buď někoho z učitelů, nebo z
jiných pracovníků školy.
 
Dále bychom to měli řešit
s rodiči a psychologem. Je
dobré, když si už odmala rodiče
budují dobrý vztah s dítětem
a že si rodiče získávají jeho
důvěru. A až nastane nějaký
problém, tak dítě ví, že i kdyby
udělalo cokoliv, tak že se mohou
přijít svěřit domů rodičům. Bylo
by nejlepší, aby rodiče
podporovali své dítě a zastávali
se ho, protože víme, že v této
době už někteří rodičové
dokážou šikanovat i své vlastní
dítě, což určitě není v pořádku.
 
Takže si to shrňme:
Co můžeš ty sám udělat pro to,

abys pomohl šikanovanému
spolužákovi?
 
Je to o přátelích. Je poblíž
spolužák, který ti připadá
osamělý? Začni si s takovým
kamarádem povídat, bude ti
vděčný.
Vyhledej učitele, rodiče
nebo jiného dospělého, kterému
věříš. Svěř se mu, co se přesně
se stalo.
 
Vždy můžeš pomoci.

autor článku:
DOMINIKA JAKUBÍKOVÁ

třída 8. B

autor článku:
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Celoroční projekt: 
Komenďák pomáhá Rebece
Kdo je Rebeka? 
 
Rebeka je malá dcera našeho
úspěšného skokana do výšky
Jaroslava Báby. Má velký
zdravotní problém - už
od narození trpí rozštěpem
páteře.
 

Jaroslav Bába - co byste
o něm měli vědět?
 
Patřil k naší atletické špičce,
na olympiádě v Aténách v roce
2004 pro Českou republiku
vybojoval bronzovou medaili.
V roce 2011 získal stříbro
na halovém ME v Paříži a na
halovém MS v Budapešti bronz.
V roce 2018 ukončil svou
sportovní kariéru. Pochází
z Moravy, konkrétně z Karviné,
organizuje soutěže pro děti. Teď
ale skokan do výšky Jaroslav
Bába svádí úplně jiný boj.
 
Jeho dceři Rebece byl
diagnostikován rozštěp páteře.
Prodělala několik operací a teď
podstupuje náročné rehabilitace,
které jsou mimochodem velmi
drahé. A proto jsme se rozhodli
pomoct. Výtěžek z prodeje
časopisů za celý školní rok
2019/20 půjde na finanční
pomoc Rebece.
 

A NEBUDE TO JEN
ČÁST VÝDĚLKU,
NA POMOC
ODEVZDÁME 100%
VÝTĚŽKU
Z PRODEJE
ČASOPISU. 
 
 
 

po narození s Rebekou
v inkubátoru třikrát denně cvičit.
 
 
„Když se Beky narodila,
vypadalo to, že bude od pasu
dolů ochrnutá, uměla pouze
přitahovat nohy díky břišnímu
svalstvu, k tomu je měla
spasticky natažené a přitažené
k sobě. Začali tedy nožky
protahovat. Nešly jí ani ohnout
v kolenou a my věděli, že to bude
běh na dlouhou trať, a tak trošku
jsme si přáli i nějaký zázrak.
Vlastně hodně. Začali jsme
stimulovat body na jejím tělíčku
dle Vojtovy metody, a i když byla
ještě v inkubátoru, cvičila už 3x
denně.“ 
 
Je to smutný příběh, Rebeka
bude bojovat celý život. A my se
chceme alespoň trochu přičinit
a rodičům malé Rebeky pomoci.
 
Pojďte s námi být
LASKAVCI!!!
 
Pomozte nám taky - kupujte
celý rok náš časopis!
 
Na konci školního roku bychom
rádi pana Bábu pozvali k nám
do školy a předali mu obnos
za celý rok.

autor článku:
TINKYWINKY

třída 8.A

Ale teď tedy něco o Rebece.
 
V 18. týdnu těhotenství bylo
paní Bábové sděleno, že její
dcera má vážnou vývojovou
vadu - rozštěp páteře
s meningomyelokélou.
„Bylo jisté, že pokud budeme
v těhotenství pokračovat, život se
nám dočista změní,“ píší
manželé Bábovi na stránkách,
kde se snaží mimo jiné získat
finanční podporu pro léčbu,
a dodávají: „Nedokázali jsme se

naší holčičky vzdát.“
 
Šest týdnů poté proběhla
v Belgii prenatální operace (to
znamená, že se operuje dítě,
které je stále ještě v břiše
maminky). V Belgii proto, že se
v Česku neprovádí. Jedním
z jejích rizik je předčasný porod
a k němu také ve 26. týdnu
těhotenství (tedy 14 týdnů
před termínem) bohužel došlo.
I přes extrémní nezralost a váhu
910 gramů bylo třeba již pár dní

Tajemná místa v ČR

Tajemný les v Českých
Budějovicích
 
Tento les v je známý řadou
legend, tragických událostí
a příběhů paranormální jevů.
V tomto lese mělo dojít
k několika tragickým
a nevysvětlitelným událostem.

Nejznámější legenda je ta
o čtveřici vojáků. Dvojice
vojáků se střídala na hlídce,
jeden z nich se začal v cosi
zvláštního proměňovat. Vojáky
vystrašila hrůza vycházející
z temného lesa, což vyvolalo
vzájemnou střelbu. Tři vojáci
zemřeli na místě a čtvrtý
na následky poranění
v nemocnici.

autor článku:
SAMUEL SENDREI
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Nejhorší zlozvyky lidí
V tomto článku bych vám
chtěla představit deset
nejhorších zlozvyků podle
Evropanů.
 
Ať chceme, či nechceme, nějaký
ten zlozvyk trápí téměř každého.
Pokud se vám vyhýbají,
gratulujeme. Pokud ale ne, je
na čase se ho zbavit.
Rčení praví, že zvyk je železná
košile. Zlozvyk je pak pěkně
rezavá košile s pekelně ostrými
švy. Zkuste zapřemýšlet, zda
můžete stoprocentně říci, že
netrpíte žádným zlozvykem.
 
Jde především o to, co vám
osobně vadí. Někdo si kouše
nehty a nevadí mu to, zatímco
okolí trpí a považuje to
za špatné,ale jsou i mnohem
horší zlozvyky, které škodí
našemu zdraví
(kouření,alkohol,večerní nájezdy
na ledničku.) Což je mnohem
závažnější problém, na kterém
může vzniknout
závislost a který si mnohdy žádá
odbornou pomoc.
 
Žebříček nejhorších zlozvyků
podle Evropanů:  
 
1) okusování nehtů
2) mlaskání při jídle
3) dloubání v nose
4) říhání
5) plynatost
6) křupání kloubů
7) sahání si do rozkroku
8) olizování příborového nože
9) skřípání zubů
10) skákaní do řeči
 

a vyvolá v nás určitou trému
nebo nejistotu v pociťování,
záleží na vůli a jistotě člověka,
který chce přestat s daným
zlozvykem, avšak mnoho lidí se
snaží přestat, ale není to tak
jednoduché, když ve vás
přetrvává něco, co ani nechcete,
ale váš mozek vám pořád
naznačuje, ať to uděláte.
 
Je důležité se zamyslet, že jsme
lidi a nejsme dokonalí. A nikdo
není dokonalý. Pokud má daný
člověk zlozvyk, který v něm
převládá, tak jej musíme
podpořit, ale pokud je to můj
blízký, tak musím být jeho
velkou podporou a ne mu
nadávat do nehorázných urážek.
Zkrátka řeknu něco, co ho
podpoří a zamyslí se nad tím,
a bude se snažit něco pro sebe
udělat. A tak by to mělo na světě
být.
 
Doufám, že vám tento článek
něco dal, a že budete mít aspoň
pochopení daného člověka, který
je odlišný svým zlozvykem.
Není jednoduché opustit to, co
se vás drželo několik dní,
měsíců i let.

autor článku:
RADKA MATĚJČKOVÁ

 
Tohle jsou nejčastější zlozvyky
v Evropě pro letošní rok. Zkuste
si všimnout, zda někdo má
stejný zlozvyk :)
 
Jak se zbavit zlozvyků ?  
 
Mnoho lidí, minimálně polovina,
se snaží své špatné návyky
ukončit, i když jim třeba nijak
nevadí. Jasně, že vám nevadí, že
žvýkáte, ale chápete, že to není
vhodné v dané situaci. Když se
bavíme o léčení zlozvyků, tak
vás moc nepotěším - neexistuje
na ně žádná zázračná pilulka
nebo kapky, které by nám
pomohly, o tom žádná.
 
Všechno ale začíná i končí
v hlavě a jde zejména o naši
psychiku. Když si například
koušeme nehty nebo se ošíváme,
je to znak určité nervozity.
Pokud si svůj návyk uvědomíte
a budete se snažit o jeho
odstranění, máte v podstatě

vyhráno.
Jako zlozvyk je označována
činnost, která má mnohdy buď
na nás nebo naše okolí negativní
dopad, je to pravidelná aktivita,
která se opakuje minimálně
dvacet po sobě jdoucích dní.
Pravidelností si zejména u pití
alkoholu či kouření můžeme
lehce vypěstovat závislost, proto
je zlozvyk velmi nebezpečný
a není radno si s ním zahrávat..
 
Někdo si také rád cucá vlasy.
Kromě toho však existují
návyky, které jsou možná málo
vhodné, ale zato dost prospěšné
našemu tělu, například plivání,
žvýkání nebo močení ve sprše.
 
Zkrátka, každý z nás má mnoho
zlozvyků, ale často o nich ani
nevíme, neuvědomujeme si je
nebo nám ani jako zlozvyky
nepřipadají.
Myslíte, že je možné se nějakým
způsobem odvyknout od daného
zlozvyku, který nás trápí

Osobnost -Václav Havel

Dnes, když jsme si v listopadu
připomněli 30 let svobody, bych
se s vámi k chtěl podělit o tento
článek, jenž pojednává o jedné
z nejslavnějších osobností té
doby, kterou nemůže být nikdo
jiný než Václav Havel.
 
Václav Havel (1937-2011) patří
k nejvýznamnějším českým
osobnostem, hlavně díky své
odvaze vystupovat
proti komunismu.

Byl posledním prezidentem
Československa a zároveň první
prezident České republiky.
Mimo jiné byl i esejista
a dramatik.
 
Byl levák. Během Sametové
revoluce se 19. listopadu
zúčastnil založení Občanského
fóra.
Všechno to začalo v jeho mládí,
když kvůli svému původu měl
velké problémy získat vyšší
vzdělání. Proto nastoupil v roce
1951 do učebního oboru jako
chemický laborant a pražskou
všeobecně vzdělávající střední
školu pro pracující studoval
večerně. Roku 1954 složil
maturitu.
Během pražského jara se Václav
Havel stal jednou z důležitých
osobností nekomunistického

křídla. V březnu 1968 se připojil
k otevřenému dopisu sto
padesáti spisovatelů a kulturních
pracovníků adresovaném ÚV
KSČ. V této době v hojném
počtu psal mnohé divadelní hry.
Po potlačení Pražského jara
musel Václav Havel opustit
divadlo a jeho díla se
v Československu přestala
vydávat a hrát. I přesto byl
uznávaným autorem
v zahraničí.To pro něho
v následujících dvaceti letech
normalizace znamenalo jistou
finanční nezávislost a podporu
světového veřejného mínění,
mnohdy byl komunistickým
režimem za své názory vězněn.
 
Havel prezidentem 
 
Když padla komunistická vláda

Ladislava Adamce a prezident
Gustáv Husák přislíbil svou
abdikaci (abdikace = odstoupení
z funkce), bylo nutno hledat
nového prezidenta republiky.
Kromě Havla připadal v úvahu
ještě Alexander Dubček. Dne 8.
prosince se vedení OF
definitivně shodlo na Havlově
kandidatuře.
 
Zajímavost na konec: Za jeho
podpisem vždy stálo nakreslené
srdce. Jeho mottem bylo:
"Pravda a láska zvítězí nad lží
a nenávistí."

autor článku:
VLADIMÍR DVOŘÁK

třída 8.A
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Dinosauři - jsou stále mezi námi ?
Například Lochneská
příšera? Mýtus
nebo potomek
dinosaurů?
 
Na to vám dneska
s Komenďákem odpovíme.
Dinosaury všichni známe jako
stvoření, se kterými se již
v dnešní době nemůžeme setkat,
což není až taková pravda.
 
Tak například ptáci, dinosauři se
v ptáky změnili docela
jednoduše. Za jednoho z prvních
předchůdců ptáků se považuje 
Archeopteryx,  který se objevil
asi před 150 miliony lety.

 
Takže svým způsobem jsou
dinosauři pořad s námi.
Ale je tady také ještě jeden
příklad - krokodýli.
 
Krokodýli jsou vlastně takoví
dinosauři, akorát se od nich liší
svou velikostí.
 
A ohledně té Lochnesky, já si
myslím, že je to mýtus, ale
pokud si myslíte něco jiného,
nezapomeňte nám zaslat svůj
názor na náš instagram
@casopis.komendak :)

autor článku:
MIRR1ND4

Zajímavosti:Gibraltar
Gibraltrar se svými 6,5 km² patří
k nejmenším britským državám.
Nachází se na jihu Pyrenejského
poloostrova. Nejvyšší bod
Gibraltaru je Rock of Gibraltar,
který se svými 426 m n. m.
vévodí ostrovu. V Gibraltaru žije
přibližně 25 000 obyvatel.
Ostrov nemá zdroj pitné vody,
proto veškerou vodu získává
pomocí odpařování pitné vody
z mořské. Každý rok navštíví
Gibraltar přibližně 7 mil. turistů.

autor článku:
VLADIMÍR DVOŘÁK

třída 8.A

Z herního světa 
- Subnautica

a základnu pro lepší
prozkoumávání, přežívání
a přístup do jiných míst.
Nezapomeňte, že se nesmíte
vydat moc daleko, nebo se už
nemusíte vrátit zpátky.

autor článku:
SAMUEL SENDREI

Máte rádi prozkoumávání
zajímavých a nádherných
podvodních krajin?
Hra Subnautica je plná nádhery,
překvapení a velikého
nebezpečí.
Jste ztroskotancem na planetě
4546B bez jídla vody a s
tušením, že se moc daleko
nedostanete.
Máte váš záchranný modul
pro přežití, ale zjistíte, že se
budete muset vydat ven,
protože vám dojdou zásoby.
Musíte vyrábět nástroje,vozidla

Barva roku 2019

V tomhle článku se dozvíme,
která barva se stala tou
nejoblíbenější
a nejvyhledávanější inspirací
v roce 2019.
Následně si ukážeme její
společnou kombinaci s ostatními
kousky, a také, komu bude slušet
a popřípadě, jak jí nosit a mnoho
dalších ukázek a vysvětlení.
Ovšem, než ještě začnu, musím
zmínit, že pro minulý rok vládla
bordó barva neboli tmavě
fialová.
Společnost Pantone i letos
vyhlásila barvu roku a to barvu
korálovou, což je směs
oranžové a růžové barvy, kterou
si zamilujete na první pohled.

 
Tato společnost volí barvy
každoročně, a tím pak ovlivňuje
svět módy, designéry nábytků,
ale také i oblasti umění či
reklam.
Tato korálová barva je velmi
pozitivní, hravá a svěží.
 
Kdo ji může nosit?
Samozřejmě každý, ale dalo by
se říct, že nejvíc sluší
tmavovláskám. Kdo má ale
světlejší vlasy, měl by volit spíše
kombinaci tmavších kousků.
Korálová barva bude vypadat
nejlépe na opálené pokožce,
tudíž je to barva léta.
 
Jak kombinovat?
Můžete to zkusit s béžovou,
hnědou, šedou a dokonce i se
zelenou. Pro odvážnější
s modrou, klidně i se žlutou. Dá
se tedy říct, že je to barva velmi
jednoduchá na kombinaci, ale
přesto se najde i barva, která se
nedá k této barvě kombinovat.

 
A co je vlastně společnost
Pantone?
Je to známá americká firma,
která nevyrábí žádné oblečení,
ani nábytek. Tak co tedy dělá?
Je to celosvětový výrobce barev,
především pro velmi slavné
firmy a je také známá
díky svému systému barev.
Barvy roku vyhlašují už od roku
2000.
Zakladatelem této společnosti je
Lawrence Herbert.
Nejčastější prodej těchto barev
jde do výroby očních stínů, ale
také k výrobě oblečení
pro firmy.
Tato firma má velkou
zodpovědnost, protože barva,
kterou zvolí, má velký vliv
a dopad na návrháře, designéry,
šperkaře, fotografy atd.
Známá firma Apple vzala v roce
2006 barvu jemně růžovou, tedy
rose gold pro svůj Iphone. Je
inspirací pro mnoho firem.
 

 
Seřazení nejžádanějších barev
od roku 2005: 
2005- světle modrá (mentolová)
2006- světle béžová
2007- tmavě červená (červená
paprika)
2008- světle fialová
2009- žlutá (okrová)
2010- modrozelená (tyrkysová)
2011- růžová
2012- oranžová (mandarinková)
2013- smaragdově zelená
2014- světlý odstín fialové
(orchidejová)
2015- červeno hnědá (zemitá)
2016- starorůžová a jemná
modrá (pastelové barvy)
2017- matná a světlá zelená
2018- silně fialová a výrazná
(ultrafialová)
2019-oranžová a růžová
(korálová)

autor článku:
RADKA MATĚJČKOVÁ
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Flmové novinky

Hrají: Arnold Schwarzenegger,
Linda Hamilton a další ...
 
V kinech od 31. 10. 2019
 

Ledové království II
 
Animovaný / Muzikál /
Fantasy / Dobrodružný /
Komedie / Rodinný
USA, 2019
 
Režie:Chris Buck, Jennifer Lee
 
 

Scénář: Jennifer Lee, Allison
Schroeder
 
Hudba: Christophe Beck
 
Hrají: Idina Menzel, Josh Gad
a další ...
 
V kinech od 21. 11. 2019
 
Zdroj: ČSFD

autor článku:
MIRR1ND4

Star Wars: Vzestup
Skywalkera 
 
Sci-Fi / Dobrodružný / Akční /
Fantasy
USA, 2019
 
Režie: J.J. Abrams
 
Scénář: J.J. Abrams, Derek
Connolly, Chris Terrio, Colin
Trevorrow
 
Kamera: Daniel Mindel
 
Hudba: John Williams
 
Hrají: Daisy Ridley, Adam
Driver, Oscar Isaac a další ...
 
Lucasfilm a režisér J.J.
Abrams znovu spojují síly, aby
diváky vzali na epickou výpravu
do předaleké galaxie ve filmu
Star Wars: Vzestup
Skywalkera. Ve strhujícím
závěru stěžejní Ságy
Skywalkerů se zrodí nové
legendy a odehraje se konečný
boj za svobodu galaxie.
 
V kinech od 19. 12. 2019
 

Jumanji: Další level 
 
Akční / Dobrodružný /
Komedie / Fantasy
USA, 2019
 
Režie: Jake Kasdan
 
Scénář: Jeff Pinkner, Scott
Rosenberg
 
Hrají: Dwayne Johnson, Karen
Gillan, Jack Black a další ...
 
V kinech od 12. 12. 2019
 

Terminátor: Temný
osud
 
Akční / Sci-Fi
USA, 2019, 134 min
 
Režie:Tim Miller
 
Scénář: Josh Friedman, David
S. Goyer, Justin Rhodes, Billy
Ray
 
Kamera: Ken Seng
 
Hudba: Junkie XL
 

Vtipy (kOmEdIáLnÍ 
zlato)
Víte co je absolutní skleróza?
Když vám kartářka musí
vyluštit minulost.
 
Lékař: „Je mi to moc líto,
pane Obhroublo, ale trpíte
smrtelnou chorobou a zbývá
vám už jen 10.“ Pacient:
„Cože?! Jak to myslíte, 10? 10
čeho? Měsíců? Týdnů?!“
Lékař: „9...“
 
„Tati, proč nemůžeme mít
na vánoce řízky?“ „Protože
prase nevydrží tak dlouho
plavat ve vaně.“
 
Přijde soused na návštěvu ke
kanibalovi a ptá se: „Tohle je
vaše fotoalbum?“ „Ne, to je
moje kuchařská kniha.“
 
„Mami! Mami! Našel jsem
tátu!“ „Kolikrát ti mám říkat,
že mi nebudeš rýt
na zahradě?!“
 
Kdyby nějaká hračka
z Příběhu hraček zemřela, děti
by to nevěděly a všechny
ostatní hračky by musely
sledovat, jak si děti hrají

s mrtvolou jejich kamaráda.
 
Jak poznáte, že je to s vaším
akné už opravdu špatné?
Když vám ve tváři začnou číst
slepci.
 
Před zhruba 4000 lety: Bůh:
„Vypustím strašlivý mor, jež
každého tvora zemského smrtí
stihne!“ Ryba: Mrkne na Boha
a podstrčí mu pětistovku Bůh:
„Oprava, vytvořím strašlivou
potopu!“

autor článku:
MIRR1ND4

Nejhůře a nejlépe 
placené práce v ČR

Nevíte, kde chcete pracovat, ale
chcete peníze? Zde je žebříček
nejlépe a nejhůře placených
prací v ČR.
 
Jednou z nejlépe placených prací
v ČR je jednoznačně nejvyšší
představitel velkých společností
a institucí (vysoký manažer)
s cca 170 029 Kč měsíčně
a hned za ním řídicí letového
provozu s 153 199 Kč za měsíc.
Dále se nemají zle
elektrotechnici řídících
a navigačních zařízení letového
provozu s 114 258 Kč měsíčně.
Za nimi se řadí softwaroví
specialisté a lékaři - specialisté.
 
 
Naopak nejhůř placená práce je
být kurýrem
nebo doručovatelem balíků
a nosič zavazadel s 15 548 Kč
za měsíc. Po něm je špatně

placen pomocník v kuchyni s 15
770 Kč a uklízeči a pomocníci
v hotelích, administrativních,
průmyslových a jiných
objektech s 15 810 Kč. Za nimi
s podobně špatnou mzdou jsou
servírky a číšníci a pracovníci
ostrahy.
 
 
Tento žebříček zobrazuje
statistiky prací, které vám měly
pomoct se rozhodnout s tím, co
chcete dělat v budoucnosti
za povolání.
Doufáme, že jste se z tohoto
seznamu něco dozvěděli.

autor článku:
SAMUEL SENDREI



STRANA 8 / 10

1. VYDÁNÍ 2019/2020, ŠKOLNÍ ČASOPIS CENA 10 KČ

TEST: Jaké zvíře vidíte na obrázku? Dozvíte se o síle svého mozku
Jednoduchý test může
napovědět, která hemisféra
vašeho mozku je
dominantnější, což je spojeno
s chováním ve většině běžných
situací. Zkuste si to sami.
 
Americký neurovědec Roger
Sperry patří mezi nejdůležitější
jména v psychologii 20. století.
Roku 1981 totiž obdržel
Nobelovu cenu za výzkum
lidského mozku – konkrétně
za objev, že každá mozková
hemisféra slouží trochu jinému
účelu. S tím následně pracoval
a ve zjednodušené podobě
dospěl k závěrům, že každá
hemisféra je v podstatě svým
vlastním systémem, který zcela
originálně zpracovává informace
a podněty z okolí.
 
Na tomto základě si můžete
udělat jednoduchý test, který
ukáže, kterou hemisféru máte
dominantní.
Jaké zvíře vidíte na následujícím
obrázku?
 

Hlava tygra
 
Pokud vidíte tygří hlavu, máte

aktivnější levou hemisféru. To
znamená, že jste analytičtí,
organizovaní, zaměření na cíl.
Dáváte přednost logickému
řešení problémů před emocemi
a máte rádi vědecký přístup.
Kladete si realistické
a dosažitelné cíle a systematicky
na jejich splnění pracujete –
třeba prostřednictvím
důkladného plánování. Nejspíš
i leckdy narážíte na názory
druhých, které nezapadají
do vašeho promyšleného
chápání reality.
 

Visící opice
 
V tomto případě, jak už asi
správně tušíte, máte aktivnější
pravou hemisféru. Ta zdůrazňuje
kreativitu, inovativnost a spíše
intuitivní řešení problémů. Cesta
je pro vás důležitější než cíl
a nebojíte se naplno ponořit
do snění. Pozor, abyste se jimi
nenechali unášet až příliš!
Obvykle však svou nápaditost
a spontánnost dokážete přetavit
ve skutečně neotřelé myšlenky.
Ať vám vyšlo cokoli,
nezapomeňte, že v každou chvíli
zapojujeme obě mozkové

hemisféry, takže nic není černé,
nebo bílé – nejspíše u sebe
dokážete vysledovat rysy obou
těchto přístupů k životu. Přesto,
jeden z nich pravděpodobně
dominuje; sedí to i podle tohoto
testu?

autor článku:
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autor článku:
TEREZA ČABLÍKOVÁ

Nejlepší německá technika 2. 
světové války 1/2

během druhé světové války jako
střemhlavý dvoumístný
bombardovací letoun německé
Luftwaffe. Přezdívka Stuka
pochází z německého
Sturzkampfflugzeug (česky
střemhlavý bombardér). Model
Ju 87 B-1 se osvědčil především
na počátku války, v bitvě
o Británii však zcela zklamal.
V roce 1941 se vyvinul model Ju
87 D-1 s řadou vylepšení
(aerodynamika, pancéřování).
Vzhledem k síle nepřátelských
stíhaček byly postupně stuky
nasazovány jako bitevní letouny.
Jako protitankový letoun sloužil
typ Ju 87G, vyzbrojen dvěma
kanóny BK 37 ráže 37 mm.
Vyrobilo se 5 752ks Ju 87.
Luftwaffe však měla ke stroji
výhrady. Ukázalo se, že nemá
dostatečný dostup, operační
dolet a malou nosnost bomb.
Tyto nedostatky měla odstranit
verze B. Na podvozkovou nohu
byla namontovaná náporová
siréna pro svůj psychologický
účinek na nepřítele i civilní

obyvatelstvo během útoku.
V prosinci 1939 začala výroba
verze B-2. Ta se lišila větším
vodním chladičem a dřevěnou
vrtulí, která nahradila kovovou.
Vylepšení se dočkala
i radiostanice. Verze B-2 mohla
nést až 1000 kg bomb. Tento typ
se dočkal svého křtu ohněm
ve Španělsku, později v 2.
světové válce. Německé eso
Hans-Ulrich Rudel na Ju-87
dosáhl neuvěřitelných 519
zničených tanků do konce války.
 
Trubky z Jericha
 
Jedinečným
a nezapomenutelným prvkem
Stuky byly náporové sirény
zvané „Trubky z Jericha“, nápad
Ernsta Udeta, které se spouštěly
při střemhlavém letu.
I když snižovaly maximální
rychlost, jejich jekot přiváděl
vojáky i civilisty v cílové oblasti
k šílenství. Byl stejně ničivý
jako samotné pumy a přeživší
nemluvili o ničem jiném, než
strašlivém řevu snášejícím se
z oblohy.

autor článku:
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Panzerkampfwagen IV (Pz IV,
Pzkpfw IV) 
 
Panzerkampfwagen IV (česky
obrněné bojové vozidlo) byl
německý střední tank vyvíjený
od roku 1933 v Německu
jakožto střední tank určený
k podpoře pěchoty. První
prototypy vznikly na přelomu let
1935/1936, používal se po celou
druhou světovou válku. Tyto
tanky vyráběly závody Krupp,
Vomag a Nibelungenwerk.
Původně byl tank určen
pro podporu útočící pěchoty,
zatímco Pz III byl určen pro boj
s obrněnou technikou nepřítele.
Jeho hlavní zbraní byl krátký
75mm kanón KwK 37, který
ovšem nebyl zrovna ideální
pro boj s obrněnou technikou
protivníka. Kromě toho byl
vyzbrojen dvěma kulomety.

Takovouto výzbroj vykazovaly
varianty Pz IV A až F1.
Nasazení tanků Pz IV
na východní frontě, kde se
střetly s těžce opancéřovanými
a lépe vyzbrojenými sovětskými
tanky T-34 a KV-1, ukázalo
na urychlenou potřebu vyvinout
tank schopný vést alespoň
trochu vyrovnaný boj s těmito
protivníky. Jelikož tank Pz III
neumožňoval instalaci patřičně
silné výzbroje a vývoj nových
typů by byl zdlouhavý, zbýval
pouze tank Pz IV, který byl
urychleně vyzbrojen dlouhým
75mm kanonem KwK 40 L/43.
Výroba prvních tanků typu F2
byla zahájena v březnu 1942.
Celkem bylo do konce druhé
světové války vyrobeno asi 9
000 těchto tanků, z toho něco
málo přes 7 850 s dlouhým
kanónem. Tanky byly ještě
používány i po druhé světové
válce, Sýrie je nasadila ještě
za šestidenní války v roce 1967.
 
Junkers Ju 87 - Stuka 
 
První prototyp stoje konstruktéra
Hermana Polmana Ju 87V1
vzlétl v září roku 1935.
Bombardér Junkers Ju 87 sloužil
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Omalovánka
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POZOOOOR...NOVÁ ANKETA!

Tentokrát jsme
s anketou překvapili
naše učitele a učitelky.
Měli jsme na ně pár
všetečných otázek.
Většinou odpovídali
s chutí :)
 

Učitelé většinou věděli
odpověď hned, moc
u toho nepřemýšleli.

Někdy nás sice jejich
odpověď překvapila, ale
jinak to bylo v normálu.
 
 

Tady je takové malé
shrnutí:
 

►Všichni jsou
spokojeni s předměty,
kde učí - to jsme rádi :)

►Dále nás překvapilo,

že učitelé by chtěli
znovu zavést tělesné
tresty (ale no tak,
pánové :)), ale naše
hodné učitelky by nic
takového neschvalovaly.
Děkujeme!!!

►Další zajímavostí
bylo, že učitelé by
nechtěli, aby žáci chodili
v uniformách, ale naše
paní učitelky si myslely
pravý opak - zajímavé...

►Oba tábory učitelů
a učitelek měly stejný
názor na elektronickou
výuku - všichni hlasovali
půl napůl.
 
 
 
 
 
 

Otázky přesně zněly
takto:
 

1. Byl/a byste
pro elektronickou
výuku?
 

2. Chtěl/a byste, aby žáci
nosili školní uniformy?
 

3. Změnil/a byste systém
hodnocení žáků?
 

4. Chodíte do tříd, kde
nerad/a vyučujete?
 

5. Byl/a byste pro tělesné
tresty?
 

6. Co by mohlo být
na chodbách?

7. Chtěl/a byste mít
svoje parkovací místo se
jménem?

8. Křídy, nebo fixy?
 

9. Jste spokojen/a
s předměty, které učíte?
 

10. Chtěl/a byste bufet,
nebo jinou formu
prodeje jídla?
 
Pokud byste měli nějaké další
tipy, dotazy, nápady, napište nám
na náš IG. Budeme rádi
za každou připomínku. Váš
Komenďák.
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