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1.P alias (J)ELITA AG 
 

Právě otvíráte časopis, který jsme vytvořili my, 1.P alias (j)elita AG. Jsme letos ještě 

pořád noví studenti, tak trochu zelenáči s přetrvávajícím odhodláním uspět na gymnáziu, 

s optimismem a radostí z naší nové školy.  

Každý žák třídy připravil jednu stránku časopisu. Témata jsme si vybrali sami podle 

svých zájmů, koníčků a jiných srdečních záležitostí. Stránky jsme vytvářeli v době domácí 

karantény, v čase koronavirové pandemie. Taktéž jsme prožili zvláštní Velikonoce, letos 

poprvé bez možnosti společného rozjímání a setkávání v kostele. Všechny tyto události tak 

trochu poznamenaly naše tvoření.  

A co si můžete přečíst? Objevy vědy, která nikdy nepřestává překvapovat. Zajímavé 

články o přírodě, která čím dál víc potřebuje naši pomoc. Zajímavosti ze sportu reálného 

i virtuálního. Kvízy připomenou velikonoční svátky a rozjímat můžete dodatečně i po 

velikonočním rozhovoru s bratrem jáhnem. Využijte doporučení na filmy a knihy, kterými 

zaženete nudu. Nahlédněte do našich domovů a poznejte naše koníčky a úžasné mazlíčky. 

Upečte koláč podle našeho receptu. Na závěr nesmí chybět luštění na potrápení vašeho mozku 

a vtipy na rozhýbání bránice. 

Přijměte tedy pozvání do naší třídy a pozvání ke čtení. Sedněte si pohodlně do křesla, 

otevřete časopis a buďte s námi.  

Mnoho zábavy a zajímavého čtení Vám přeje 1.P. 

Naše třída na SeznamovAGu1  

                                                          
1 Fotili: Anna Berková, Petr Káňa, Milan Maštera 
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My 
 Tato báseň vznikla na našem SeznamovAGu v srpnu 2019 na Hostýně: 

 

Anetka má cimbál doma, nehraje však na něj sama 

Zuzku od ní odlišit, to si musíš nacvičit 

Jáchym ten se nebojí, za Juventusem vždy stojí 

Ivča stezky miluje, odvahu si trénuje 

Heda plave závodně, nelekne se povodně 

Filda vosy odhání, do hasiče uhání 

 

Izi, ta má ukulele, v herectví se vyzná skvěle 

Honza zná reaktory, zájem má o motory 

Kuba kapsy veliké, všemi věcmi nabité 

Ondra schody vyběhne a pak lehce oddechne 

Peťa misál podrží, celou mši to vydrží 

Katka ráda navrhuje, deskriptivu obdivuje 
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Anička čte fantasy a na příčku hraje si 

Honza zase sportuje, politiku sleduje 

Petr kope do míče, modřin má tedy více 

Kačce úsměv sluší, zdraví jak o duši 

Radka poslouchá Sheerana, bez rodiny ani rána  

Štěpka ráda sportuje, v FBI si libuje 

 

Adél ráda tancuje, na klavír si zahraje  

Žofka má dobré nápady, se vším si vždycky ví rady 

Lucka je králíků máma, dobře, že je tady s náma 

Janča sedí u ohně, maluje fakt výborně 

Tina do skautu chodí, cestování ji baví 

Verča pusu nezavře, vyhýbá se kameře 

 

Aničce úsměv září, na Rusavě na pláži 

Tichá voda břehy mele, toto Karla vystihuje 

Vilém, skluzavkový král, něco si s loktem udělal 

Tomáš lítá v učení, při hře ale nelení 

Vojta dobrák od kosti, pomůže vždycky dosti 

Tomáš modré holduje, v přírodě si notuje 

Kika skvěle míčem hází, zvládá to tu bez nesnází 

 

 

Stránku připravily: Iva Bekárková a Adéla Mikšaníková  
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Koronajaro 

 

Jaro už se probudilo, 

ale virus neoddálilo. 

Kytičky už rozkvétají 

ani vlády se neptají. 

Koronavirus jim neublíží 

a lidé se k nim plíží. 

Roušky na lidech se vyjímají, 

odborníci si to pochvalují. 

Do školy se nepodíváme, 

ale úkoly dostáváme. 

Zdravotníci hodně práce mají, 

podporu od lidí dostávají. 

Staří lidé ohrožení jsou, 

mladí už jim pomoct jdou. 

Ekonomika pokulhává, 

koronaviru to za vinu dává. 

 

 

 

 

Stránku připravila: Zuzana Bařinková  
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Chovatelství zvířat 
Každý budoucí chovatel by si měl dopředu uvědomit, co všechno obnáší péče o zvíře, 

které si vybral. Různé druhy zvířat mají specifické požadavky na chov. Liší se například 

velikostí výběhu, teplotou prostředí, nároky na krmení a náročností veterinární péče. 

My doma chováme dva mazlíčky, kočku a psa.  

Kočka Líza je kříženec. Je celá černá s bílými ponožkami. Kočky se dají ochočit, ale ne 

vycvičit, vždycky si dělají věci po svém. Lízu nechováme jen pro zábavu, ale máme ji taky na 

lovení myší. Má úplnou volnost, a proto je pro ni lovení sportem. Krmíme ji granulemi a ona 

se nám za to odvděčí úlovky, které nám nosí na rohožku. U kočky je lepší, když je vykastrovaná, 

jinak stihne porodit i dvoje koťata za sezónu.  

Fenka Ennie je kříženec plemene německého ovčáka a border kolie. Vzhled má po 

ovčákovi a vychytralá je po kolii. Pes se dá na rozdíl od kočky dobře vycvičit a je oddaný svému 

pánovi. Ennie je velmi přítulná, ale když jde někdo cizí kolem plotu, dělá velkého hlídače 

a brání si svůj dvorek. Má ráda dlouhé vycházky a různé hry, proto si každý majitel musí 

uvědomit, že pes potřebuje hodně pohybu a zábavy. 

Babička s dědou mají králíky a slepice. V dnešní době se zakrslá plemena králíků chovají 

jako mazlíčci v bytech, ale děda chová hospodářská plemena. Z takto chovaných králíků se 

využije maso i kožešina. Má 3 samice a jednoho samce. Samice má dvakrát za rok průměrně 

3–8 malých králíčků. Králíci se krmí hlavně senem případně granulemi, ale chutná jim i ovoce 

a zelenina. Musí se pravidelně očkovat proti rozšířeným nemocem.  

Babička se stará o slepice. Chová několik plemen, u kterých je hlavním rozdílem, jestli 

snášejí bílá nebo červená vejce. Důležité pro spokojenost slepic je velký výběh, protože k obilí, 

které dostávají, se potřebují pást a vyhrabávat drobné živočichy. Všechna chovaná zvířata musí 

mít vždy přístup k pitné vodě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku připravila: Kateřina Matulová  
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Želva 

 

Želva je pohodové zvíře a může ji vlastnit každý člověk, protože je nenáročná na chov. 

Přes zimu spí a na jaře začne být aktivní. Má ráda letní počasí.  

Žere hodně zeleniny a plevele, aby měla pěkný krunýř. Želva je býložravá, ale někdy sní 

i maso a jednou za čas žere i spadlé ovoce ze stromu. 

První známé prehistorické želvy žily nejméně před 185 miliony lety. Pravidelně se 

potkávaly s dinosaury a již tehdy měly želvy krunýř.  

Letokruhy na krunýři neudávají skutečný věk želvy, ale přirůstají podle přístupu 

k potravě.  

Suchozemské želvy jsou nejdéle žijící zvířata. Dožívají se 100–200 let. 

 

Stránku připravil: Karel Sypták  
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Koza 
 

Ke čtyřicátým narozeninám dostal můj taťka od kamarádů kozu i s malým, ručně 

postaveným chlívkem. Očekávalo se, že kozu po nějaké době zabijeme a sníme. To se však 

nestalo a máme ji už necelé dva roky. 

Koza se jmenuje Klára. Když už jsme ji nesnědli, řekli jsme si, že je zbytečné ji chovat 

jen jako domácí zvíře, ale že ji můžeme mít na mléko. Aby ho však měla, musí se jí narodit 

kůzlata. A to se přesně stalo u nás, v pondělí 6. dubna. 

O půl třetí odpoledne začala Klára rodit. Před třetí hodinou se jí narodilo první kůzle a po 

pár minutách i druhé. Mysleli jsme si, že budou jen dvě, ale deset minut po druhém přišlo i třetí 

kůzle. A tak jsou tři: první se jmenuje Kudla, druhé Klucka a třetí Kvišpín (což je směs jmen 

Kvido a Kryšpín). 

Hned ten den se kůzlata stavěla na nohy (nebo se o to aspoň pokoušela). Druhý den, 

v úterý, vyšla Klára s dvěma kůzlaty do výběhu, neboli malé oplocené části kolem jejich 

chlívku, který se taky musel rozšířit, aby tam bylo dost prostoru. Ve středu se k nim přidal 

i Kvišpín. Ve čtvrtek jsme je i s Klárou vypustili na trávu. Kůzlata byla zvědavá, a tak všechno 

očichávala a olizovala. V pátek si spolu začala hrát, poskakovat, běhat, trkat do sebe (i když 

jediný, kdo má malinké rohy, je Kvišpín). V sobotu už kůzlata běhala mnohem rychleji. I když 

hlavní složkou jejich potravy je stále matčino mléko, zkoušeli všichni tři jíst trávu 

a napodobovali tak matku Kláru.  

Každým dnem jsou rychlejší a nebojácnější a nevadí jim se krátce vzdálit od své mámy. 

Pro nás jsou krásným odreagováním a zpříjemněním všedního života. 

 

 

 

 

 

Stránku připravila: Anna Přecechtělová  
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Hlodavci a zajícovci 
Morčata a zakrslé králíky chovám již sedm let a získala jsem spoustu zkušeností, zvláště 

se stravou a jejich ubikací.  

Morče domácí patří do řádu hlodavců. Protože je velmi společenské, měli bychom 

morčata chovat alespoň po dvou. Nejlepší variantou jsou dvě samičky, jelikož samečci spolu 

bojují o svá teritoria.  

Strava morčat by se měla skládat především z kvalitního sena a čerstvé zeleniny. Ovoce 

by měla dostávat v malém množství. Nejpotřebnějším vitamínem pro morče je vitamín C, které 

dodáte uměle kapkami nebo přírodní cestou ve stravě, např. v paprice. Dále můžeme podávat 

různé granule určené pro morčata, které by měly obsahovat co nejvíce sena a lučních bylin. 

Nevhodné jsou levné směsi se zrním ze supermarketů, protože obsahují slunečnicová semena a 

ořechy s vysokým obsahem tuku, který může způsobit obezitu a trávicí problémy. 

Další podmínkou pro život šťastného morčete je správná ubikace a výběh. Většina lidí 

se chybně domnívá, že jim stačí klec o rozměrech 70x40 centimetrů. To je ale velký omyl. Klec 

by měla být velká alespoň 80x120 centimetrů na jedno morče, ale platí zde pravidlo – čím více 

morčat, tím větší ubikace. Měli byste také mít k dispozici výběh, ve kterém budete zvířata 

venčit. 

 

 

 

 

 

 

Zakrslý králík je též oblíbený domácí mazlíček. Patří do řádu zajícovitých, nikoliv mezi 

hlodavce (kam jej lidé často zařazují), protože má jiné postavení chrupu. Je to velmi aktivní 

zvíře. Abychom měli zdravého a spokojeného králičího parťáka, musíme se o něj dobře starat. 

Králík by měl mít zdravou výživu, správnou ubikaci a také hodně pohybu.  

Jejich výživa by se z velké části měla skládat ze sena a ze zeleniny. Ovoce dodáváme jako 

zpestření stravy nebo pamlsek. Kvalitní granule by měly obsahovat co nejvíce sena a bylin. 

Králíkovi by neměl dostávat tvrdé pečivo nebo zrní a různá semínka (to je strava pro králíky na 

výkrm). Hrozí mu tak obezita, trávící problémy a různé nemoci. 

Jeho klec by měla být velká, stejně jako u morčat, minimálně 80x120 centimetrů. Králík 

musí mít dostatek pohybu. Pokud mazlíka chováme v kleci, měla by být celý den otevřená, aby 

měl k dispozici výběh. 

Stránku připravila: Lucie Nosková  
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Kouzla jarních bylin 
Začínají nám přicházet teplé slunečné dny a s nimi i práce na zahradách. Avšak s takovou 

prací se váže i vytrhávání plevelných rostlin. Tyto byliny, ač se mohou zdát zprvu obyčejné, 

mají v sobě spousty schované magie a pomohou nám oživit naše talíře i ulevit od různých 

potíží. V tomto článku jsem pro vás popsala tři rostlinky i s jejich účinky a využitím. 

Kopřiva dvoudomá 

Všem známé kopřivy jsou 

skvělým zdrojem vitaminu C, E, B 

12, beta-karotenu, železa a dalších 

pro zdraví důležitých látek. 

Významnou složkou je chlorofyl, 

který působí protizánětlivě, hojivě 

a zároveň povzbuzuje metabolismus. 

Kopřiva má v kuchyni podobné 

využití jako špenát. Kopřivový čaj 

udržuje správnou hladinu cukru 

v krvi a extrakt z kopřivových 

kořenů pomáhá při padání vlasů. 

Dále ji můžeme přidat do nádivky 

nebo třeba do smoothie. A jestli si 

budete 2vařit kopřivovou polévku, určitě vyzkoušejte recept šéfkuchaře Petra Klímy, který 

najdete v jeho Zeleninové kuchařce a na blogu Greenwayfood.cz. 

Sedmikráska chudobka 

Přestože se sedmikrásce lidově říká letní krása, na rozdíl od jiných bylinek kvete téměř 

pořád. Avšak zjara obsahuje nejvíce účinných látek. Látky v sedmikráskách působí 

močopudně, čistí krev a pomáhají i s kožními potížemi. Kromě toho, že si můžeme květy 

ozdobit saláty a polévky, můžeme si je i nasušit a uchovat. Sušené květy se přidávají i do 

koupelových a čajových směsí. A jak si připravit sedmikráskový čaj bez sušení? Jednoduše! 

Stačí si dát květy do hrníčku, přelít horkou vodou a nechat vylouhovat asi 10 minut. 

Smetanka lékařská 

Naši bylinkovou přehlídku uzavírá žlutě kvetoucí smetanka lékařská, známá jako 

pampeliška. Už od 11. století se díky vysokému obsahu minerálních látek a vitamínů používá 

v kuchyni i v lékárně. Podporuje psychickou rovnováhu a zbavuje únavy a vyčerpání. Mladé 

listy se dají použít na salát, kořen na kávu a z květů si můžete zkusit vyrobit pampeliškový med. 

Stránku připravila: Žofie Neckařová  

                                                          
Kopřivovou polévku vyfotila Ema Neckařová 
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Pokojové rostliny 
 

Pokojové rostliny pocházejí z celého světa, proto se liší jejich nároky. Dělíme je podle 

náročnosti na světlo, obtížnosti pěstování, na kvetoucí nebo ozdobné listem, jedovaté nebo 

nejedovaté, hmyzožravé, dále kaktusy a sukulenty, kapradiny, palmy a další druhy. 

Některé rostliny se dají tvarovat střihem, např. bonsaj. Některé rostliny (např. monstera) 

mají vzdušné kořeny. Tyto kořeny dorůstají do poměrně dlouhé délky, ale v žádném případě by 

se neměly rostlině odstřihnout. 

Rostliny se množí: řízkováním, ze semen, dělením, postranními výhonky, cibulemi. 

Květiny u nás doma, kromě těch, které jsou v místnosti na fotografiích, máme ještě různě 

rozmístěné po domě (vždy na parapetu, aby měly dost světla). 

 

 

 Keramzit hydroponické pěstování fíkus 

 

 potos 

Každá rostlina vyžaduje jiné podmínky vhodné pro pěstování. My doma pěstujeme 

všechny květiny hydroponicky v keramzitu. Výživa se rostlinám dodává v zálivce. Květiny 

zalévám nejčastěji já, ale nejvíce péče věnuje rostlinám můj táta. 

 

Stránku připravila: Kristýna Žižlavská  



 Stránka 14 z 36 

Ukliďme přírodu! 
Příroda skrývá mnoho krás a zajímavostí. Abychom si přírodu uchovali opravdu krásnou, 

musíme se zabývat důležitým současným tématem, což je znečištění životního prostředí. 

Největší podíl na znečištění prostředí má člověk. Ale ten stejný ČLOVĚK může pro udržení 

čisté přírody nejvíc udělat.  

Chci vás přizvat k úklidu lesů a pozvat vás do krásné přírody! 

 

 

Nepořádek v lese 

 

Nepořádku v lese jsem si totiž začala všímat, když jsem se šla projít do lesa. Uviděla jsem 

odpadky, které byly na cestě pohozené. Vždy, když vidím takový nepořádek, uklidím to. Ale 

neměla jsem zrovna nic, do čeho bych odpadky mohla dát. Vrátila jsem se tedy domů a vzala 

jsem si tašku a rukavice. Určitě si vezměte i ty rukavice, protože nikdy nevíte, kdo na různé 

odpadky sahal! 

Tímto bych vás chtěla poprosit, jestli uvidíte ve vašem okolí odpadky, tak je posbírejte 

a vyhoďte tam, kam patří. Určitě se nestyďte vzít odpadky před člověkem, který ty odpadky 

vyhodil na zem. Nejspíš se na vás bude dívat jako na blázna! Říkám to, protože už se mi to 

stalo. Myslím ale, že divný je spíš ten člověk, který odpadky pohodí v přírodě na zem. 

Určitě by bylo užitečné, kdyby odpadky v přírodě a v lesích teď mohli uklízet lidé, kteří 

jsou v době karantény doma. Lidé sice mají omezit svůj pohyb venku, ale do lesa v určitém 

počtu a s rouškou na obličeji přece můžou. Přála bych si, aby co nejvíce lidí i moji spolužáci šli 

do lesa a místo sezení u počítače posbírali co nejvíce odpadků.  

Kamarádi, spolužáci, berte to jako výzvu! Příroda je jedinečná a nádherná, zvlášť teď 

na jaře, a když se budeme chovat l přírodě s úctou všichni, zůstane příroda krásná i nadále. 

Děláme to přece pro ni i pro sebe! 

Stránku připravila: Radka Měrková 
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Druhohory 
 

Již od školky zbožňuji téma druhohor a dinosaurů. Knihy o dinosaurech patří k mým 

nejoblíbenějším, proto vás teď stručně seznámím s tímto zajímavým obdobím.3 
 

Druhohory (mezozoikum), geologické období označované jako éra plazů, 

ohraničené dvěma velkými vymíráními. 

Druhohory trvaly přibližně 180 mil. let (69x delší doba než my) a jsou ohraničeny dvěma 

masovými vymíráními. Začalo to perským obdobím, při kterém vyhynula polovina živých 

organismů, a končilo křídovým obdobím, kdy vyhynuli dinosauři. Nejdůležitější období 

druhohor se nazývají – trias, jura a křída. 

Trias – první část druhohor, začal před 252 mil. lety a skončil před 201 mil. let. V tomto 

období žili převážně plazi, objevili se zde však i první dinosauři i první savci. 

Jura – střední část druhohor, začala před 201 mil. let a skončila před 145 mil. lety. V juře 

už vládu nad světem přebírají dinosauři. Tehdy žil dnes docela známý Stegosaurus. 

  

Křída – třetí a poslední část druhohor, začala před 145 mil. lety a skončila před 66 mil. lety 

dopadem meteoru, jenž vytvořil Mexický záliv. Objevují se zde první duby a známější druhy 

dinosaurů, například Tyranosaurus, Triceratops nebo Spinosaurus.  

Ke konci období křídy na zem dopadl meteorit, který vyhubil 75 % tehdejších živočichů na 

planetě, včetně dinosaurů. 

Je zajímavé, že kdyby na zem nedopadl meteor, tak by ještě žili ti nejúchvatnější živočichové 

všech dob. 

 

Stránku připravil: Jakub Havránek  

                                                          
3 SOCHA, Vladimír. Úžasný svět dinosaurů: dávní vládci planety ve světle nových poznatků. 2., aktualiz. 

a dopl. vyd. Praha: Triton, 2011. ISBN 978-80-7387-507-7 
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Světové oceány 
Z vesmíru je naše planeta vidět modře, a to díky oceánům, mořím a řekám, které z většiny 

pokrývají povrch Země. Je to asi 71% ze zemského povrchu.  

Podle vědců došlo k vytvoření oceánů krátce po vzniku Země. Když se naše planeta 

formovala, tak se srážela voda a zemské prolákliny se plnily vodou. Na světě je pět oceánů. 

Jsou to Tichý, Atlantský, Indický, Severní ledový oceán, Jižní ledový oceán. V oceánech 

pravděpodobně vznikl život od nejjednodušších organismů až po ty složité formy. 

 Jako prvního zástupce z mořských živočichů vám představím žraloka obrovského. To 

je žralok dosahující délky až 15 metrů. Tento živočich se živí planktonem. Je to dlouhověký 

živočich, může se dožít 60–150 let. 

Kožatka velká je zástupce vodního plaza. Je to želva. Živí se medúzami. Někdy si však 

v moři může splést medúzu s igelitovým sáčkem a pak se udusí. Patří k největším želvám 

v moři. Její krunýř může dosahovat délky 1,5 až 2 m. Největší známý exemplář měl 961 kg. 

 
Kožatka velká4 

Nejen ryby a plazi, ale i savci žijí pod vodou. Ze zástupců kytovců je to běluha severní. 

Její latinský název je Delphinapterus leucas. Zkuste si to vyslovit. Běluha se živí korýši 

a rybami. Obývá chladná moře Arktidy. Běluha je bílá díky tomu, že nemá melanin. Má 

přezdívku mořský kanárek, protože vydává takové zvuky. 

V oceánech jsou ostrovy, ale věděli jste, že jsou také dva ostrovy z odpadků? Jeden ze 

dvou ostrovů je v Atlantiku a jeho rozloha je 700 000 km2 . Tento ostrov je větší než Pyrenejský 

poloostrov. Další ostrov je v Pacifiku a jeho rozloha je 1 760 000 km2. 

Kvůli plastům ale umírají zvířata. Proto dbejme na to, abychom třídili odpad. Proto 

mysleme na přírodu, aby nějaká byla i pro další generace. 

Stránku připravil: Filip Čížek  

                                                          
4 Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Kožatka velká [online]. c2020 [citováno 13. 05. 2020]. Dostupný z WWW: 

<https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ko%C5%BEatka_velk%C3%A1&oldid=18031966> 
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Tání ledovců 
V poslední době často slyšíme o globálním oteplování a jeho důsledcích. Chtěl bych se 

zaměřit na téma s ním spojené – tání ledovců. 

Co pro nás z toho vyplývá? 

Hlavním problémem tání ledovců je zvýšení hladiny moří. I kdyby se hladina moře 

zvýšila jen o několik desítek centimetrů, mělo by to katastrofální následky. Jedenáct z patnácti 

největších měst, jako například New York, mají nízkou nadmořskou výšku (do několika metrů) 

anebo se nachází těsně nad hladinou moře. 5 Pokud by se zvedla jeho hladina, hrozí jim 

zaplavení vodou.6 

Mohla by znovu nastat doba ledová? 

Dalším důsledkem by mohlo být ochlazení severní polokoule především západní Evropy 

z důvodu zpomalení Golfského proudu. Pobřeží Evropy by tím pádem bylo ochlazováno. To 

by mohlo v Evropě způsobit něco jako dobu ledovou. Zimy by přestaly být mírné jako nyní. 

Staly by se z nich extrémnější, podobné těm v Kanadě.7 

Co se mimo jiné v ledovcích ukrývá? 

Vědci našli v ledovcích deseti tisíce let staré viry, z nichž je velký počet nám dosud 

neznámých. Táním ledovců by se mohly viry dostat do okolí, a zvýšilo by se tím riziko 

případného nakažení obyvatelstva či zvířat.8 

Co s tím může udělat každý z nás? 

Největší podíl na oteplování planety mají skleníkové plyny. Jejich produkci můžeme 

omezit například používáním městské hromadné dopravy, zbytečně nelétat letadlem, sázením 

stromů a chráněním těch vysazených, omezit spotřebu hovězího masa, mléka a mléčných 

výrobků, protože krávy vyprodukují za svůj život velké množství methanu (skleníkového 

plynu). 

 
Ledovec, Foto: Pixabay9 

 

Stránku připravil: Petr Ivan  

                                                          
5 National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda MD, 20894 US 24. 11. 1998 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC24316/ 
6 Česká televize, autor: kar, 25. 9. 2019 https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2933582-klimaticky-panel-varuje-hladina-mori-kvuli-tani-ledovcu-prudce-stoupa 
7 Obnovitelně.cz, 21. srpna 2019, autor: Tomáš Vondra https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/910/golfsky-proud-zpomaluje-nocni-mura-pred-kterou-varovali-

klimatologove/ 
8 Euro.cz, autor: František Novák, 17. 1. 2020 https://www.euro.cz/udalosti/15-tisic-let-stara-viroza-vedci-v-tajicich-ledovcich-zkoumaji-patogeny-1480228 
9 Eurozprávy.cz, Foto: Pixabay https://eurozpravy.cz/pictures/photo/2017/06/05/iceberg-471549-1280-03064ac0db_660x371.jpg 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC24316/
https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2933582-klimaticky-panel-varuje-hladina-mori-kvuli-tani-ledovcu-prudce-stoupa
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/910/golfsky-proud-zpomaluje-nocni-mura-pred-kterou-varovali-klimatologove/
https://www.obnovitelne.cz/cz/clanek/910/golfsky-proud-zpomaluje-nocni-mura-pred-kterou-varovali-klimatologove/
https://www.euro.cz/udalosti/15-tisic-let-stara-viroza-vedci-v-tajicich-ledovcich-zkoumaji-patogeny-1480228
https://eurozpravy.cz/pictures/photo/2017/06/05/iceberg-471549-1280-03064ac0db_660x371.jpg
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Československé počítače 
První československý počítač se jmenoval SAmočinný POčítač, stál v Praze a sloužil 

potřebám výzkumu. V provozu byl již v roce 1958 a byl to tehdy jediný počítač u nás. Jeho 

provoz skončil požárem v únoru roku 1960. Měl paměť RAM o velikosti asi 4 kB (např.: 

iPhone 11Pro má cca 976 563x vyšší paměť RAM). Pracoval rychlostí asi 3 výpočty za sekundu 

(3Hz). Obsahoval přibližně 7000 kusů elektromagnetických relé. 

Následoval počítač jménem Elektrický POčítací Stroj. Už obsahoval mnohonásobně 

menší tranzistory, feritovou paměť (= úložiště, jenž obsahuje mnoho feritových jader, které lze 

polarizovat každé zvlášť a také číst jednotlivě). Jako jeho předchůdce pracoval také s děrnými 

štítky. Tento počítač byl první sériově vyráběný přístroj u nás. 

Začátkem 80. let se i v naší zemi rozšířily tzv. domácí počítače.  Na slovenském území 

se vyráběly počítače řady Didaktik, byly to kromě Didaktiku Kompakt kopie počítačů Britské 

firmy Sinclair. 

IQ 151 se vyráběl v Závodě Průmyslové Automatizace Nový Bor. Měl kopii procesoru 

od Intelu s taktem 2MHz (cca 2 000 000 výpočtů/s), 32 kB RAM a 4 kB úložiště. Vyráběl se 

od roku 1985 až do revoluce v roce 1989. Měl výkonný zdroj, který se velmi rád přehříval. Jeho 

největší výhoda byla asi možnost si ohřívat ruce při práci v zimě, protože hodně “topil”. Počítač 

byl těžkopádný, kvůli přehřívání se samovolně resetoval, a tak byla často práce zbytečná. 

Další počítač byl Tesla Ondra vyráběný v Tesle a navržený Ing. Eduardem Smutným. 

Byl to opravdu smutný počítač, protože se složitě používal a na svou dobu byl ještě černobílý. 

Obsahoval 3 shifty a celkem jen 37 kláves (většina dnešních klávesnic má alespoň 82 kláves). 

Vybral jsem jen několik pro mě nejzajímavějších počítačů, ale věřte, že historie 

československých návrhů a vynálezů v oblasti počítačů je mnohem širší.10 

 

 

 

 

Stránku připravil: Jan Havliš  

                                                          
10 Zdroje: Internet: Wikipedia.org, Youtube.com: Alza Muzeum, Odkaznik CZ, TV: Česká 

Televize retro počítače 
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Tank T-34 

Tank je obrněné a ve většině případů pásové vozidlo na podporu pěchoty11. První stroje 

vznikaly už v roce 1915, ale ty nejslavnější tanky jsou z období 2. světové války.  

V encyklopedii jsou uváděna tři kritéria, podle kterých vešly tanky do historie: podle 

množství vyrobených strojů, podle efektivnosti útoku, podle legend, které o těchto strojích 

šířily. 

Sovětský tank T-34 

Tento stroj patří do první kategorie slavných tanků. Bylo jich vyrobeno 84 700, což z něj 

činí suverénně nejvíce vyráběný tank v období světových válek.  

Stroj T-34 patří do nejčastější kategorie – střední tanky. To jsou stroje, které jezdí ve 

vlastních skupinách a které jezdí v předních liniích.  

Nejznámější verzí stroje byl tank T-34/85. Stroj byl masově vyráběn od roku 1940 do 

roku 1948.  

Stroje byly nasazovány při obraně Sovětského svazu před tanky Panzerkampfwagen IV, 

se kterými si byly v boji velice rovni. Stroj byl přiměřeně rychlý a obratný. 

Tank T-34 měl efektivní 85 mm kanón ZiS-53, který bez problémů zvládal pancíř většiny 

německých tanků. Jeho pancíř (na některých místech až 60 mm) byl postačující proti většině 

německých děl a protitankových zbraní. Vlezlo se do něj 4–5 členů posádky (podle typu stroje).  

Tento tank už sice není efektivní proti dnešním strojům, ale i přesto byl naposledy použit 

v roce 2015 v Jemenu. 

                                

 

Stránku připravil: Ondřej Chabiča 

                                                          
11 WILLEY, David. Tanky: velký obrazový průvodce. Přeložil Jan DVOŘÁK. Praha: 

Euromedia Group, a.s. - Knižní klub, 2018. Universum (Knižní klub). ISBN 978-80-242-

6275-8. Obrázek ze hry World of Tanks Blitz. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Panzerkampfwagen_IV
https://cs.wikipedia.org/wiki/Panzerkampfwagen_IV
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Krabička poslední záchrany 

 

Krabička poslední záchrany neboli KPZ je užitečná věc, která se vám bude kdykoliv 

hodit. Seznámila jsem se s ní hned první rok ve skautu a jsem ráda, že o ní vím. 

A co to vlastně je? KPZ je krabička a v ní jsou předměty, které nám mohou pomoci 

v různých situacích. Může vám i zachránit život. 

Například si odřete koleno. V krabičce máme obvaz, abychom sobě nebo někomu jinému 

koleno ošetřili. V jiném případě vám na cestách dojdou peníze a v KPZ máte vždy aspoň nějaké 

drobné. 

 

Základní věci, které by KPZ mohla obsahovat: 

 zápalky nebo křesadlo na rozdělání ohně (a k tomu jakýkoliv materiál dobrý na zapálení 

ohně – třeba březová kůra) 

 svíčka 

 kompas 

 kapesní nožík, spínací špendlík 

 papír a tužka 

 šitíčko (jehla, nitě, knoflíky, špendlíky...) 

 náplast, obvaz, prášky proti bolesti 

 poštovní známka 

 peníze v mincích 

 drátek, provázky a gumičky 

 

Je jen na vás, co vám bude připadat důležité a co si do krabičky dáte. KPZ také nemá být 

moc veliká, aby se nám snadno vešla třeba do batohu. 

Určitě vám doporučuji si jednu záchrannou krabičku také udělat. A pokud už ji máte, 

můžete ji třeba vylepšit něčím novým.  

Stránku připravila: Tina Opravilová  

Moje KPZ vybavení 
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Sport 
 

Zdravím všechny čtenáře našeho časopisu a hlavně příznivce sportu! Vítám Vás ve 

sportovní rubrice. 

Dnes, za těžkých časů karantény, kdy se ukončují všechny soutěže, ligy, závody či zápasy 

(například EURO 2020 se přesunulo na rok 2021), nám nezbývá nic jiného, než se vracet do 

dob minulých a vzpomínat na legendární okamžiky sportovních dějin. 

Pro dnešek se vrátím k fotbalovému EURU 1996, kdy se reprezentace Česka umístila na 

krásném druhém místě po porážce ve finále s lídrem šampionátu Německem. 

Ve skupinové fázi jsme prohráli s Němci 2:0. V dalším zápase s Itálií jsme však vyhráli 

2:1. V posledním zápase skupiny jsme remizovali s Ruskem 3:3. 

Díky následné remíze Německa s Itálií (0:0) jsme postoupili do čtvrtfinále, kde nás čekal 

zápas s Portugalskem. Tento duel jsme vyhráli, když zápas rozhodl jediný gól Karla 

Poborského. 

Postoupili jsme tedy do semifinále proti Francii. Zápas se hrál celých 120 minut, ale 

jelikož byl stav stále 0:0, přišly na řadu penalty. V těch jsme byli lepší my a Kadlecova 

proměněná penalta nás poslala do finále proti Německu. 

Do 60. minuty finálového zápasu jsme vedli 1:0, pak ale Němci vyrovnali a šlo se do 

prodloužení. Německo udeřilo šťastným gólem a následně vyhrálo jak zápas, tak i celý 

šampionát. 

Výhra to sice pro český tým nebyla, ale úspěch to byl v roce 1996 i přesto velký. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto české reprezentace – EURO 1996 

Karel Poborský (dole druhý zleva) a Pavel Nedvěd (dole první zprava)12 

 

Stránku připravil: Peter Marčík  

                                                          
12Zdroj: https://isport.blesk.cz/clanek/vip-sport/237396/osudy-stribrnych-ceskych-hrdinu-z-euro-1996-

kdo-maka-jako-svarec.html, FOTO: Profimedia 

https://isport.blesk.cz/clanek/vip-sport/237396/osudy-stribrnych-ceskych-hrdinu-z-euro-1996-kdo-maka-jako-svarec.html
https://isport.blesk.cz/clanek/vip-sport/237396/osudy-stribrnych-ceskych-hrdinu-z-euro-1996-kdo-maka-jako-svarec.html


 Stránka 22 z 36 

Triatlon 
Triatlon je kombinace tří sportů: plavání, cyklistika a běh. V triatlonu se závodí 

na různých distancích (vzdálenostech). Sprinty; olympijský triatlon: 1,5 km plavání, 40 km 

cyklistika a 10 km běh; Ironman: 3,8 km plavání, 180 km kolo a 42 km běh (= maraton). Závodí 

se i v polovičním Ironmanu, naopak existuje i Ultraman, kde jsou distance ještě delší. 

Série Ironman jsou závody, které probíhají téměř po celém světě. Z každého závodu se 

na světové finále na Havaji kvalifikuje 40–50 nejlepších závodníků. Druhý způsob, jak se na 

Havaj dostat, je absolvovat 12 závodů v Ironmanu a požádat o divokou kartu. V ČR zatím žádný 

takový závod není. Nejbližší oficiální Ironman se koná v rakouském Klagenfurtu. Závod se 

stejnými distancemi jako Ironman ovšem můžete u nás absolvovat v Otrokovicích – závod se 

jmenuje Moraviaman. 

 

 

    Moje plavky                      Moje kolo       Moje boty na běh 

    

                      Vybíhám z vody po 400 metrech plavání     Můj první triatlon-běh 

Můj táta v triatlonu amatérsky závodí a já se k němu postupně přidávám. Táta už má 

10 oficiálních Ironmanů a už mu chybí jenom dva, aby se dostal na Havaj. Ty dva poslední měl 

letos v roce 2020 dokončit, ale vzhledem k momentální situaci to asi nevyjde.  

Svůj první triatlon pro dospělé jsem absolvovala v červenci 2019, a to na distancích 

400 m plavání, 20 km cyklistika a 6 km běh. Trať jsem dokončila v čase 1 hodina a 38 minut. 

Nejlehčí mi přišlo plavání, protože ho trénuji každý den. Nejtěžší byl běh, protože byl na konci 

a bylo velké teplo. Triatlon mě baví a chtěla bych se mu věnovat i dále, ale zatím závodím 

hlavně v plavání. 

Stránku připravila: Hedvika Bláhová   
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E-sport 
Vítám vás v rubrice pro ty, co mají rádi nebo se zajímají o hry a technologie. V dnešní 

těžké době karantény se pro opravdové hráče vlastně skoro nic nezměnilo, ale dávám vám radu. 

„Dělejte si poctivě školu, potom už to nestihnete!“, ale pojďme se podívat na aktuality ze světa 

her. 

Připravil jsem si pro vás reportáž z velice známé počítačové hry Fortnite. Od 24. 4. 2020 

do 25. 4. bude v této hře probíhat událost spojena s rapperem Travisem Scottem. Ve spolupráci 

s hrou Fortnite připraví takzvaný „Live Event“, neboli koncert který bude probíhat přímo ve 

hře v reálném čase. 

 

Toto je logo této události. 

Za tuto spolupráci také přibude nový skin (styl postavy), který bude vypadat jako již 

zmíněný Travis Scott. Tento známý rapper má na platformě YouTube přes 7,73 miliónů 

odběratelů. Za svůj život nahrál již přes 70 písniček, které díky této spolupráci začali rychlostí 

blesku nabírat sledovanost. 

Pokud se přijdete podívat alespoň na 1 z koncertů, obdržíte jako dárek zdarma „padák“ 

neboli glider, který používáte ve hře. Koncertů se odehraje dohromady 5, pak mají všichni 

pozdě příchozí smůlu. 

Toto by bylo všechno z této rubriky, já vám všem děkuji za přečtení a budu se těšit 

u dalších vydání. 13  

Stránku připravil: Vilém Štrof  

                                                          
Zdroj: https://fortniteinsider.com/fortnite-travis-scotts-astronomical-event-challenges-skin-time-date-

cosmetics/ 

https://fortniteinsider.com/fortnite-travis-scotts-astronomical-event-challenges-skin-time-date-cosmetics/
https://fortniteinsider.com/fortnite-travis-scotts-astronomical-event-challenges-skin-time-date-cosmetics/
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Velikonoce v otázkách 
 Letošní Velikonoce byly opravdu něčím zvláštní. Nešli jsme do kostela, ale poslouchali 

mše svaté on-line, modlili se v rodinném kroužku nebo u okna se zapálenou svíčkou. V této 

době jsem se zeptala našeho jáhna Milana Maštery, jak bych mohla čas strávit s Bohem a 

poděkovat mu za jeho lásku k nám. Nabízím vám teď jeho slova. 

Jaká je vlastně podstata Velikonoc? 

 Podstata Velikonoc je v tom, že Pán Ježíš za nás zemřel na kříži, byl pohřben a třetí den 

vstal z mrtvých. Každé Velikonoce to znovu slavíme a chceme trochu víc pochopit, co přesně 

to znamená pro náš život. Asi nejdůležitější je, abychom k tomuto jako věřící lidé nezůstali 

lhostejní, ale aby se nás to Ježíšovo utrpení z lásky k nám dotklo. 

Máte nějakou radu, jak se duchovně o Velikonocích pozastavit? 

 Určitě bych v této době, kdy se nedá jít na společnou bohoslužbu, doporučil přečíst si 

v Bibli to, co se čte nyní i v kostele. A tím, že jste studenti, udělat si prázdniny a věnovat čas 

něčemu, co je krásné, být s rodinou, něco hezkého si přečíst, udělat někomu radost. 

Jak máme přistupovat ke křížové cestě on-line? 

 Asi úplně stejně jako v kostele můžete zapojit u jednotlivých zastavení představivost, 

přidat se ke slovům toho, kdo povede modlitbu, a potichu Pánu Ježíši poděkovat za to, co pro 

nás udělal. Zároveň přemýšlet i nad svým životem, jestli se někdy nechovám jako lidé, kteří 

chtěli Ježíše ukřižovat, nebo naopak jako Šimon, který pomáhá nést kříž, nebo jako Veronika, 

která otírá Ježíšovi tvář. Zkrátka projít tu křížovou cestu jako jedna z těch postav. 

Jak bychom měli prožívat Velký pátek a Zmrtvýchvstání Páně? 

 Velký pátek je den, kdy děkujeme Pánu Ježíši za to, že nás zachránil skrze svou smrt na 

kříži. Proto je v centru naší pozornosti kříž. Doporučoval bych právě toto: modlit se pod křížem, 

dívat se na něj, vyjádřit vlastními slovy díky. Taky poprosit za to, co je pro mě oním „křížem“, 

poprosit, aby mi ho Ježíš pomohl nést. V této době můžeme prosit i za ty, kdo jsou nemocní, 

kdo zemřeli, za všechny osamělé a za všechny, kdo dávají v sázku svůj život. 

Děkuji za rozhovor. 

 

 

Stráž u Božího hrobu14 

Stránku připravila: Kateřina Kůrková  

                                                          
14 Fotografovala Kateřina Kůrková 
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Velikonoční kvíz 
 

1) Kdy bývá Velikonoční pondělí? 

a) Každé pondělí v dubnu 

b) Pondělí po neděli Zmrtvýchvstání Páně 

c) 3. a 4. pondělí v dubnu 

2) Co většinou dělají kluci na Velikonoční pondělí? 

a) Kluci šlehají děvčata pomlázkou   

b) Kluci šlehají děvčata kmenem od stromu   

c) Kluci šlehají děvčata listím 

3) Co jsou to kraslice? 

a) Vajíčka od pštrosa   

b) Vyfoukaná nebo na tvrdo uvařená vajíčka, která jsou ozdobena   

c) Vánočka, která se peče v noci a je ozdobena mašlí 

4) Co symbolizují kraslice? 

a) Krásu a něžnost   

b) Plodnost a znovuzrození   

c) Zdraví a odhodlanost 

5) Jaký je typický oběd na Velikonoční pondělí? 

a) Jehněčí maso nebo pečený králík   

b) Hovězí maso nebo pečená krůta   

c) Vepřové nebo drůbeží maso 

6) Jaká je typická snídaně na Velikonoční pondělí? 

a) Beránek, mazanec nebo Velikonoční jidášek   

b) Provázky, marmeláda nebo povidla   

c) Podle tradice se drží půst až do oběda 

7) Z kolika prutů se většinou plete tatar? 

a) 3–5 

b) 6–12 

c) 13–14 

Stránku připravila: Aneta Bařinková15  

                                                          
15Řešení: 1a)2a)3b)4b)5a)6a)7b) 
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Jak dobře znáte Velikonoce? 
 

 

1) Čemu se říká jidášky? 

a) Jiný název pro pomlázku 

b) Pečivo, které vypadá jako peníze 

c) Pečivo, které vypadá jako provaz 

2) Co je to velikonoční vigilie? 

a) Noc, kdy byl Ježíš ukřižován 

b) Noc, kdy Jidáš zradil Ježíše 

c) Křesťanská mše v předvečer svátku 

3) Jak se přezdívá pondělí v pašijovém týdnu? 

a) Oranžové 

b) Rudé 

c) Zelené 

4) Co to znamená velikonoční triduum?  

a) Velikonoční mše svatá 

b) Mučení, smrt a vzkříšení Ježíše Krista 

c) Tradiční koláč, který se peče na Bílou sobotu 

5) Jak se říká pomlázce v Čechách, na Moravě a ve Slezsku?  

a) Pamihod, tatar, dynovačka 

b) Mrskut, dynovačka, pamihod 

c) Pomlázka, tatar, mrskut 

6) Jak se říká šesté postní neděli?  

a) Laetare 

b) Květná 

c) neděle Zmrtvýchvstání Páně 

7) Co je to paškál?  

a) Jiný název pro velikonočního beránka 

b) Velikonoční svíce 

c) Velikonoční jídlo 

8) Ve které zemi můžete o Velikonocích zažít vajíčkovou bitvu?  

a) v Řecku 

b) v Bulharsku 

c) v Chorvatsku 

 

 

Stránku připravila: Anna Kutálková16  

                                                          
16 Řešení: 1c, 2c, 3c, 4b, 5a, 6b, 7b, 8a 
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Vtipy o Velikonocích 
 

Netrpí vaše slepice při pohledu na kraslice pocitem méněcennosti? 

 

Ze školy: Velikonoční zajíček je hlodavec, kterého je možné spatřit pouze za Veliké noci. 

 

„Tak co sis letos o Velikonocích vykoledoval, Filípku?“ zajímá se 

babička. 

Vnouček na to: „Pořádnej průšvih, babi.“ 

 

Na dveře zvoní chlapci s ručním šlehačem: „Dobrý den, my jdeme vyšlehat Janu!“ 

 

Na dvorku ve výběhu: „Včera jsem kuřátkům vysvětlila, jak se vylíhla z vajíček, a dneska se 

chtějí dozvědět, jak se do nich dostala.“ 

 

Koledníci dořeknou koledu a teta přinese z domu mísu vajíček.  

„Chcete nějaké vejce, chlapci?“ 

„Určitě, teta," natahují ruce koledníci.  

„Výborně, takže to bude šest korun za jedno.“ 

 

„My nemáme zrovna moc peněz,“ vypráví teta Horáková, „takže letos na Velikonoce budeme 

barvit jen půlky vajec.“ 

 

Teta podává koledníkům vejce. 

„A nedala byste nám radši slepici?“ ptají se děti v době zdražování. 

 

 

Mourisson – Kraslice17 

 

Stránku připravil: Vojtěch Vlach  

                                                          
17 Zdroj: časopis abc, ročník 65, číslo 7 (www.abicko.cz) 
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Tipy na filmy a knihy 
podle Adély Mikšaníkové 

 

Jednou z mých několika zálib je sledování filmů a čtení knih. A právě proto jsem se 

rozhodla sepsat několik tipů z těchto kategorií. Mohu dopředu říci, že mám ráda filmy všeho 

druhu, avšak o knížkách se to říct nedá. Co se knih týče, špatně se mi čtou ty, které četly i moje 

babičky, tedy starší knihy. 

Jako první vás seznámím s mými oblíbenými filmy. A já nemohu začít s žádným jiným 

filmem, než je Bohemian Rhapsody. Poznáte zde život frontmana hudební skupiny Queen, 

kterého většina lidí zná pod jménem Freddie Mercury. Dalším filmem je akční Captain 

Marvel. Zde se mi líbilo, že v roli superhrdiny není muž, ale žena (Brie Larson), a myslím si, 

že svou roli skvěle ztvárnila. Třetí v pořadí je film Jurský svět. Je to film o dinosaurech, má 

dva díly (zatím) a oba dva mě ohromily tím, jak lidé za počítači zvládli přivést tyto úžasné tvory 

k životu. Mým předposledním tipem na film je Sněhurka a lovec. Zde mě zaujala statečnost, 

ale i nebojácnost hlavní hrdinky Sněhurky. Nejvíce se mi líbila scéna, kdy dívka dokázala vést 

celou armádu mužů do boje, připadala mi trochu jako Johanka z Arku. Posledním filmem je 

Osmáci nepláčou. Tenhle poněkud smutný film má hlubokou myšlenku. Zaujalo mě, jak film 

dokázal ukázat, že přátelství je důležité a že každý člověk má dvě stránky. A tohle je taky jeden 

z filmů, u kterého mi i slza ukápla. 

Teď přišel čas na knihy. Mojí nejoblíbenější sérií knih je Harry Potter. Myslím si, že 

příběh chlapce s nachovou jizvou na čele zná víceméně každý, a mně se obzvláště zalíbila 

promyšlenost a návaznost všech příběhů. Mou další velice oblíbenou knížkou je 12. Tato knížka 

není však sama, je ze série 10–14 a je to typický holčičí deník. V mém článku nesmí chybět ani 

kniha Lízinka, která je od populární spisovatelky Jacqueline Wilsonové. Má velice zajímavý 

děj o nemocné holčičce a její babičce.  

A nakonec jen dodám, že tohle jsou tipy dle mého a věřím, že se každému alespoň jeden 

film, či knížka zalíbí. 

 

Stránku připravila: Adéla Mikšaníková 
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18Spotify 
O co vůbec jde? 

Máte mobil, milujete hudbu, YouTube se nehodí a se stahováním hudby se přece jenom 

chcete držet v legálních mezích? Ale co s tím? Odpověď je jednoduchá, má šest písmen 

a pochází ze Švédska. Ano, hádáte správně, dnes se budeme bavit právě o Spotify. Tahle 

aplikace ví o hudbě snad úplně všechno, nabídnout může cokoliv od klavírní hudby až po rap. 

Aplikace má předem sestavené playlisty (seznamy skladeb), takže si bez problému pustíte 

i nejlepší hity vašeho nejoblíbenějšího žánru.  

,,Hudba pro všechny” 

To, co slogan napovídá, uživatelé jen potvrzují. Aplikace se již brzy po spuštění stala 

nejpoužívanější hudební aplikací. V základní bezplatné službě (Spotify Free) jsou sice omezené 

počty přeskočení mezi písničkami a musíte mít trpělivost s reklamami, ale i tak je vám nabízeno 

mnoho skvělých možností, jak plně této služby využít. Stále oblíbenější se také stávají 

tzv. podcasty – jedná se o audio nahrávky různých žánrů. Formou podcastu si tak můžete 

vyslechnout například zprávy, zajímavé rozhovory či řadu inspirativních příběhů. 

Premium 

Hřebíčkem do rakve konkurenci je právě tato služba. Za poměrně směšný peníz se zbavíte 

reklam, můžete neomezeně přeskakovat mezi skladbami, všechny skladby se přehrávají v 

luxusní kvalitě, a především můžete skladby poslouchat offline, tedy bez internetu. 

O oblíbenosti této služby hovoří především čísla. V roce 2019 si téměř každý druhý uživatel 

tuto službu předplatil. 

Ohlasy 

Uživatelé si vychvalují především zaštítění všech žánrů hudby ,,pod jednou střechou”, 

přehlednost či možnost propojení s Facebookem a možnost sledování playlistů vašich přátel. 

Spolu s fanoušky přicházejí ovšem pochopitelně i kritici. Kritika však přichází nečekaně 

především z ,,opačného břehu”, tedy od samotných tvůrců. Umělci často kritizují velmi malý 

zisk z hudby. Opačným příkladem zisků z virtuálního přehrávání je například služba YouTube, 

která hudebním umělcům odvádí daleko větší sumy a lépe chrání jejich autorská práva. 

I když má samotné Spotify k dokonalosti dosti daleko, jednu zásluhu mu odepřít nelze – 

jako první službě se jí podařilo zachránit nudící se mládež po cestě do školy, na autobus či při 

obyčejném lelkování v pokoji. 

Stránku připravil: Jáchym Beerkens  

                                                          
18 Logo společnosti Spotify; Zdroj: Wikipedia, Spotify, Odkaz: https://en.wikipedia.org/wiki/Spotify 

https://en.wikipedia.org/wiki/Spotify
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Hudba 
Dobrý den, milí čtenáři našeho časopisu. Vítám vás při čtení mého článku o hudbě, ve 

kterém se dozvíte různé zajímavé tipy na poslech hudby, která vám může prospět klidně 

i v karanténě. 

 

Relaxační hudba 

Myslím si, že relaxace je nejen potřebná pro tuto dobu, ale po celý rok. Proto jsem si pro 

vás jako první našel pět písní, u kterých se dá dobře relaxovat a nemusíte se zbytečně stresovat: 

1. Weightless, Marconi Union (na tuto píseň existuje i desetihodinová verze) 

2. Electra, Airstream 

3. Strawberry Swing, Coldplay 

4. Please Don’t Go, Barcelona 

5. Watermark, Enya 

 

Hudba k učení 

Spíše se říká, že hudba učení neprospívá, ale jsou i písně, které vám naopak mohou 

pomoci vaše učení zlepšit. Je to sice trochu individuální, ale existují i písně, které by měly být 

prospěšné k učení u všech lidí. Tyto písně fungují díky alfa vlnám, které u člověka vyvolávají 

duševní pohodu.  Alfa vlny jsou dobré nejen k učení, ale i k relaxaci jako předchozí písně. Něco 

jsem si o alfa vlnách našel na internetu a musím přiznat, že jsem si uvědomil, že na mě také 

působí. 

Tento typ písní můžete najít na youtube, na kanále – YellowBrickCinema – Relaxing 

Music. Nebo napište do vyhledávače – alfa waves, studying music.  

Někomu jiném zase může vyhovovat spíše klasická hudba, například – Concentration 

and studying Baroque music. 

 

Hudba k fyzickému cvičení 

A nakonec vám doporučím další tipy na několik písní, které se hodí pro volné chvíle, kdy 

si můžete zacvičit, zaběhat nebo vykonávat nějakou fyzickou zátěž. Navnadí vás, povzbudí 

a díky tomu se vám bude lépe cvičit. Tady jsou mé poslední tipy: 

1. Remember The Name, Fort Minor 

2. 300 violin orchestra, Jorge Quintero 

3. Lose yourself, Eminem 

4. Five hours, Deorro 

5. Jump Around, House of Pain 

6. Good feeling, Flo Rida 

 

Stránku připravil: Jan Lexman  
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Sladce naladěná karanténa 
aneb výborné čokoládové brownies 

Ingredience: 

350 g čokolády (nejlépe hořká) 

250 g nakrájeného másla 

4 menší vejce 

250 g třtinového cukru 

85 g hladké mouky 

1 lžička prášku do pečiva 

 

Postup 

Předehřejte si troubu na 160°C (elektrická trouba) a nebo 140°C (horkovzdušná trouba). 

Nejdříve si čokoládu s máslem rozpusťte. Potom vyšlehejte vejce (obě části) a přidejte cukr, 

směs do hladka vymíchejte. Až budete mít hotovo, směs čokolády s máslem a vyšlehané vejce 

s cukrem smíchejte dohromady. Přidejte mouku s práškem do pečiva pomocí síta, aby tam 

nebyly hrudky. Řádně promíchejte, vlijte do formy a pečte 30–35 minut, až je pevný povrch. 

Někde jsem se dočetla, že je u brownies důležité, aby byly upečené tak akorát. Takže ani ne 

moc, ani málo.  

Po vytažení z trouby se doporučuje, abyste nechali brownies aspoň hodinu vychladnout, 

aby ztuhlo a nerozpadalo se. Brownies můžete podávat se šlehačkou, vanilkovou zmrzlinou 

nebo jen tak. 

 

Moje hodnocení 

Brownies jsem měla poprvé na cestě vlakem a dala jsem si za cíl, že musím najít recept. 

Když jsem tento recept našla, zajásala jsem a běžela jsem koupit všechny ingredience, abych 

ho mohla zkusit. Věřte tomu nebo ne, chutnalo to jako brownies, co jsem měla kdysi. Naše 

první brownies jsme snědli do pěti dnů (není se čemu divit, vždyť je to teoreticky jen čokoláda 

a cukr). Tento recept jsem našla na internetu, i když bych velmi ráda byla ten, kdo tento recept 

vymyslel. Recept určitě doporučuji, protože jestli jste takový milovník čokolády jako já, tak 

tento moučník určitě nebudete dělat jen jednou. 

Přeji dobrou chuť! 

 

Stránku připravila: Isabel Garay  
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Cvičení pro mozek 

1. Zasedací pořádek  

Ve škole sedí kluci v lavicích 1–5 a dívky proti nim v lavicích 6–10. Číslo 5 je naproti 

číslu 6. Sestav zasedací pořádek, tak aby platilo: 

1-Dívka sedící vedle dívky naproti č. 1 je Jana. 2-Jana je o tři lavice od Lenky.  

3-Monika sedí naproti Petrovi. 4-Pavel sedí naproti dívce vedle Moniky. 5-Jestliže není Petr 

uprostřed, pak je to Marek. 6-David sedí vedle Ondry. 7-Ondra je o tři lavice od Petra. 

8-Jestliže Jana nesedí uprostřed, pak je to Beata. 9-Monika sedí o tři lavice od Veroniky.  

10-David sedí naproti Lence. 11-Dívka sedící vedle dívky, která sedí naproti Markovi je 

Veronika. 12-Petr nesedí v lavici č.5. 13-Veronika nesedí v lavici č.10. 
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2. Který den?  

Který den by byl zítra, kdyby včera bylo pět dní před dnem, který je po nedělním zítřku? 

 

3. Král a šašek  

Na zámku žije král a šašek. Snaží se vzájemně otrávit. V celém zámku je jenom 12 jedů. 

Jedy jsou očíslované, čím vyšší číslo, tím silnější jed. Každý silnější jed neutralizuje všechny 

slabší. Jed nemá vůni ani chuť, nelze ho rozeznat od vody. Každý jed je jen jedna dávka, nelze 

je rozdělit. Král má všechny jedy se sudým číslem a šašek s lichým. Oba chtějí přednostně 

přežít. Setkají se v trůním sále, oba znají úmysl toho druhého. Nejdříve každý podá kalich tomu 

druhému. Pak oba vypijí ještě pohár pro sebe ve snaze se zachránit.  

Ráno se šašek probudí živý a král je mrtvý. Jak to šašek udělal? 

_______________________________________

________________________________ 

Stránku připravila: Štěpánka Miklová  
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Jaký druh ovoce jsi? 
Kladla sis někdy otázku, co bys byla, kdybys byla ovoce? Vyber si odpověď a zapiš si 

body. Test je určen hlavně pro dívky, ale žádnému chlapci nebráním, aby si ho také vyplnil. 
 

1. Je začátek školního roku, ty ses před školou zapovídala s kamarádkou, a tak 

přicházíš o deset minut později, co uděláš? 

a) Při vstupu do třídy zrudneš, rychle vykoktáš omluvu a posadíš se do lavice. (1) 

b) Vymyslíš vtipnou omluvu, kterou pobavíš celou třídu včetně paní učitelky. (2) 

c) Vysvětlíš paní učitelce vážnost situace, že jste se s kamarádkou celé prázdniny neviděly. 

(3) 

2. O přestávce za tebou přijde kamarádka a snaží se tě přemluvit, abys zahrála na 

flétnu na ročníkovce, ty si ale nejsi flétnou moc jistá, co uděláš? 

a) Po delším přemlouvání jí na to kývneš a doma si vše pořádně natrénuješ. (2) 

b) Řekneš, že by to asi nešlo a že ať raději zajde za někým jiným. (1) 

c) Bez váhání jí to odkýváš, vždyť takovéhle šance nedostáváš každý den. (3) 

3. Jdeš po školním schodišti a naproti tobě prochází partička hezkých kluků. Když se na 

jednoho zadíváš, noha ti podjede a sjedeš celé schodiště až dolů. Co uděláš? 

a) Hned po dopadu vyskočíš zpátky na nohy a jako gymnastka po dokonalém saltu 

zvedneš ruce nad hlavu, následně se ukloníš a odkráčíš. (3) 

b) Zůstaneš ležet na zemi a počkáš, až tam nebude nikdo, kdo tvůj pád viděl. (2) 

c) Začervenáš se, posbíráš si věci, řekneš: „To bylo schválně.“A odejdeš z místa činu.(2) 

4. Představ si, že se ráno probudíš a nikde nejdou žádní lidé, co uděláš? 

a) Nejdřív jsi mírně zmatená, ale pak si uvědomíš, jaké je to štěstí, a jdeš dodělat čtenářský 

deník, který máš zítra odevzdávat. (2) 

b) Ani chvíli nezahálíš a jdeš rabovat obchody. (3) 

c) Rozbrečíš se a nevíš, co máš děla, když tu nikdo není. (1) 

5. Přicházíš do třídy a na tvé lavici leží malý složený papírek, na kterém je vzkaz od 

chlapce, který se ti líbí, zda bys s ním nešla na ples. Co uděláš? 

a) Po kratším zvažování vezmeš papírek a odepíšeš souhlasnou odpověď. (2) 

b) Papírek vyhodíš do koše se slovy: „Stejně neumím tančit.“ (1) 

c) O přestávce přijdeš za jeho nejlepším kamarádem a řekneš mu, že na tak laciný fórek tě 

fakt nedostane. (3) 
 

Vyhodnocení (sečti si své body): 

Kokos (12–15 bodů) - Jsi tvrdá holka, která se jen tak něčeho nelekne. Stejně jako kokos si 

schopna se vrhnout do jakéhokoliv nebezpečí (třeba takový skok z kokosové palmy). Kokosové 

mléko je navíc jednou z hlavních přísad vtipné kaše a ty ji snídáš každé ráno. 

Meloun (9–11 bodů) – Navenek možná vypadáš drsně, ale uvnitř jsi rozpačitá a věčně se 

červenající dívka.  Přátel máš dost, ale jen ty pravé necháš nahlédnout pod slupku. Stejně jako 

meloun můžeš nabídnout jak to nejsladší, co máš uvnitř, tak i hořký okraj. 

Banán (5–8 bodů) – Máš velmi snadno poškoditelnou slupku, jinak jsi zranitelná a potřebuješ 

kolem sebe dobré přátele. Ti sice povedou věčný spor o tom, jak k tobě přistupovat, ale vždy 

za tebou budou stát. Pro tebe by bylo možná nejlepší naučit se sama sobě trošku víc věřit. Ale 

nezapomeň, že banánové tyčinky jsou jedny z těch nejlepších. 

Stránku připravila: Veronika Perničková  
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Luštění & vtipy 
Osmisměrka:  

„Ideální manžel nepije, nekouří, nedělá dluhy 

a není manželce nevěrný. Jednu vadu však 

přece jenom má.“ 

„Jakou?“  

„…!“ (Tajenka má 10 písmen) 

 

AORTA, APATIE, ARKUS, BARVA, DIETA, 

ESKYMO, FAGOT, FIAKR, GINKGO, 

KAPKA, KDYSI, KOUKOL, KRABI, 

ODEPISOVAT, PRYŽE, RIGOLY, RÝPAT, 

SADAŘ, SPISOVATEL, ŠALBA, TENOR, 

VARNA, VINIT, VYŽADOVAT 

 

 

Vtipy: 

Muž na ulici si stěžuje policistovi: „Někdo mi ukradl před chvílí auto. Zaparkoval jsem 

ho asi před půl hodinou.ˮ  

„A kde jste vůz zaparkoval?ˮ  

„No přesně tady, co stojíme.ˮ  

„Tak to máte docela štěstí. Jinak bych vám napařil pokutu za parkování na místě, kde je 

zákaz zastavení.ˮ  

 

Jeden obrovitý mladík na stavbě se vytahoval, jakou má sílu. Dělal si hlavně legraci 

z jednoho staršího dělníka. Ten se pak naštval a povídá: ˮHele, přestaň kecat a dokaž to. 

Vsadím se s tebou o týdenní plat, že nedokážeš dovézt v kolečku zpátky to, co já dovezu 

tamhle k bráně.ˮ  

ˮNo, tak na tebe jsem zvědavý, dědo! Platí!ˮ 

Plácli si. A ten starší nachystal kolečko a povídá mladému: „Tak, šup, šup. Nasedni.ˮ 

 

Chlubí se kamarád kamarádovi:  

„V posilovně, kam chodím, mají nový stroj! Včera jsem jej vyzkoušel a super... Teda 

vydržel jsem jen tak půl hodiny, než mě začalo bolet břicho... Ale má fakt všechno! Kit Kat, 

tyčinky Mars, Red Buly, Coca-Coly, brambůrky... 

 

Řezník má těsně před zavíračkou a zůstalo mu jedno kuře, kterého by se před víkendem 

rád zbavil. Najednou doběhne chlapík a ptá se: „Máte kuře?ˮ  

„Ano, samozřejmě,ˮ odpoví radostně řezník. Vytáhne kuře z chladničky a hodí ho na 

váhu. „Kilo a dvacet deka. Může být?“ 

 „A větší nemáte?ˮ ptá se váhavě chlapík. 

Řezník vrací kuře do chladničky, ale hned vytáhne to samé, malinko ho otočí, 

nenápadně přitlačí na váhu a říká: „Kilo sedmdesát. Může být?ˮ  

Chlapík zajásá: „Super! Zachránil jste mě. Vezmu si obě!ˮ 

Stránku připravil: Tomáš Zapletal  
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Komiks 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránku připravil: Tomáš Večerka  
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