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Úvodník  

Máme tu listopad. Blíží se pomalu zima. Dokonce se i ochlazuje. Spolu 

s listopadem přichází také den zesnulých neboli ‚‚Dušičky‘‘. I letos  se 

slaví 2. listopadu.  To je den,  kdy lidé chodí na hřbitov a  vzpomínají 

na své příbuzné. Na hroby většinou dávají zapálené svíčky a květiny. 

Také tu máme Halloween. Tento svátek se u nás sice neslaví, ale slaví 

se většinou v Americe a ve Velké Británii. To si lidé oblečou kostým a 

chodí od domu k  domu s tradičním pořekadlem ‚‚Trick or 

treat!‘‘ Takže vlastně ‚‚koledují‘‘ o sladkosti. Docela bych chtěla 

Halloween v Čechách.  Jen ta představa chodit v kostýmu po 

městě. :D Brzy nastane advent.  Nedávno byly teprve Velikonoce. To 

nám rychle plyne čas.  Advent začíná letos  2. prosince.  Za chvíli tu 

budou Vánoce. O Vánocích si budeme povídat až v dalším díle, já se 

loučím a u dalšího dílu časopisu, ahooj! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Petra Houčková 



Pranostiky  

Teplý říjen - studený listopad. 

V listopadu hřmí - sedlák vesnou sní. 

Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění. 

Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá. 

Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři. 

Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu. 

Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale dlouho nepobude. 

Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá. 

Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí. 

Studený listopad - zelený leden. 

Listopadové sněžení neškodí vůbec osení. 

Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než hnůj polím prospěje. 

Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima. 

V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody. 

Jaké povětří jest v listopadu, takové má býti měsíce března roku budoucího. 

Jaký listopad, takový březen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Petra Houčková 



 

 

 

 

Dne 7.11. 2018 přijela skupina učitelů z Kyselky, Sokolova, aby se podívala na 

naši novou třídu s 3D tiskárnami. Žáci na 2. stupni, kteří chodí na odpolední 

vyučování k panu učiteli Křížovi, měli možnost ukázat učitelům práci s programy 

na 3D tisk. 7. až 9. třída byla 2 dny zaučována jak s 3D tiskem pracovat a 3. den 

tu byly děti od 10 00 až do konce vyučování. Bylo tu 6 skupin a každá skupina si 

vytiskla vlastní 3D výrobek. Učitelům se výrobky moc líbily.  A nám také. 

 
Vypracovali: Adéla Budinská, Martin Maráček 



 

Dnešního slavnostního otevření 3D učebny se zúčastnili zástupci:                                                          

2.ZŠ Kraslice                                                                                                                           

ZŠ Kynšperk                                                                                                    

ZŠ Habartov                                                                                                                            

2.ZŠ Sokolov                                                                                                                             

ZŠ Kyselka                                                                                                                               

ZŠ Lubenec  

ředitelka MAS Sokolov                                                                                                         

ředitel dodavatelské firmy VOJO s.r.o. Sokolov                                                               

pan starosta Stropek, paní Csorbová za zastupitelstvo obce                                         

Ing. Ivan Stefan 

Ze všech škol se zúčastnili zástupci ICT 

Zpracoval: Filip Š.  

 



Plus Takové info 

       Ceremoniál, o kterém se zde píše, je Oslava výročí   

15let Krajského vojenského velitelství v KV a 100. 

výročí vzniku Československé republiky 

 
Slavnostní ceremoniál byl zakončen předáním ocenění. Na základě 

zvláštního rozkazu NGŠ AČR byl předán pamětní list NGŠ AČR 

poručíku v. v. Mgr. Františku Hořínkovi za dlouholetou činnost ve 

prospěch Armády ČR a významný podíl na rozvoji aktivní zálohy 

ozbrojených sil ČR. Dále ředitel Krajského vojenského velitelství 

Karlovy Vary plk. gšt. Ing. Jaroslav Kořínek udělil pamětní mince 

krajského vojenského velitelství zástupcům místní správy, 

samosprávy, bezpečnostních složek a podnikatelům za výbornou 

spolupráci a významnou podporu Armády ČR, válečným veteránům 

za účast v zahraničních operacích a také příslušníkům velitelství a 

aktivní zálohy za příkladné plnění služebních povinností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pane řediteli, blahopřejeme!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Zpracoval: A. Krajčík  
Výročí 100let České republiky  



 Každá třída měla své vystoupení a tady jsou ty nejlepší fotky, bylo to 

super!!!!!!! 
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 Filip 

 Šuran 



Halloween 

 
Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října, tedy den před křesťanským 

svátkem Všech svatých, z jehož oslav se v Irsku vyvinul. Děti se oblékají do strašidelných 

kostýmů a chodí od domu k domu s tradičním pořekadlem Koledu, nebo vám něco provedu - 

v Americe typické pomalovávání automobilů, dveří, zubní pasta na dveřích... a „koledují“ o 

sladkosti. Svátek se slaví většinou v anglicky mluvících zemích, převážně v USA, Kanadě, 

Velké Británii, Irsku, Austrálii, Novém Zélandu aj.  

Název vznikl zkrácením anglického „All Hallows' Eve“, tedy „Předvečer Všech svatých“.  

 

Původ svátku 

Zvyky Halloweenu se rozvinuly v Irsku na základě zvyků oslavy svátku Všech svatých, který byl přenesen 

do Irska z Říma. Opírají se o původně židovskou tradici slavení svátků již od předchozího večera, neboť 

Židé počítali začátek dne již předchozím západem slunce. Vystěhovalci zvyk přenesli v 19. století do USA, 

kde se všeobecně rozšířil, a odtud ho s expanzí americké kultury přejímaly další země.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Zpracoval: Bauchenr Tomáš 



 



Dusičky  

Dusičky -  svátek zesnulých,  jsou  2.listopadu. Vzpomínka na všechny věrné 

zesnulé, Památka všech věrných zemřelých, Svátek zesnulých, Památka 

zesnulých či lidově Dušičky,  která připadá na 2. listopadu, je v římskokatolické 

církvi dnem liturgického roku, kdy se církev modlí za zemřelé. Anglikánská 

církev slavení Dušiček zrušila, avšak někde byla památka obnovena v 

rámci anglokatolického hnutí.  Protestantská reformace nebyla ve zrušení takto 

důsledná: Martinu Lutherovi se její slavení v Sasku za jeho života nepodařilo 

potlačit. 

 

 

 

 

Vypracoval: Daniel Švec 



 

 

 

 

Listopad je jedenáctý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. 

Má 30 dní. 

Listopad začíná stejným dnem v týdnu jako březen. 

Název je odvozen od padání listí, které je v tuto roční dobu ve 
středoevropských přírodních podmínkách typické. 

V římském kalendáři byl listopad devátým měsícem (proto se 
jmenuje v jiných jazycích november, podle novem = devět). V 
roce 153 př. n. l. byly přidány ještě další dva měsíce. 

V církevním kalendáři, podle toho, na který den připadá Štědrý 
den, advent začíná poslední neděli v listopadu nebo první 
neděli prosince. 

 

Státní svátek v listopadu 

17. listopadu se slaví státní svátek. Jedná se o Den boje za 

svobodu a demokracii. V České republice je daný dle 
§ 1 zákona číslo 245/2000 Sb. 

 

27. listopadu se slaví svátek Zjevení Panny Marie v Paříži. 

 

Vypracoval: Martin Maráček 

 
 

Advent 
 



 

Již nyní od počátku adventního období začínáme pociťovat vánoční náladu, které začíná první ze čtyř adventních nedělí před Štědrým 

dnem. V roce 2008 připadá první adventní neděle na 31. 11. Advent (latinsky adventus) znamená doslova „příchod“. Je to doba přísného 

půstu a zákazu bujarého veselí, tance a zpěvu. Jak tento název napovídá, jedná se o období ryze církevního původu. Bývalo však 

proloženo obchůzkami lidových masek – opět se tu snoubí staré pohanské zvyky s církevním zákazem veselit se. Nesmělo se jíst maso – 

bylo povoleno pouze rybí. Adventní půst končil s východem první hvězdy na Štědrý den. Zvyk zapalovat postupně čtyři svíčky na 

adventním věnci je dnes poměrně hojně rozšířen. Světlo svíček symbolizuje příchod Krista. Děti dostávají čokoládový adventní kalendář, 

který jim usnadní čekání na Štědrý den. 

 

  Města jsou v adventní době již slavnostně vyzdobena, výlohy obchodů se třpytí vánoční výzdobou a na mnoha místech jsou již vztyčeny 

vánoční stromy jako hlavní symboly nadcházejících svátků. Největší vánoční stromy bývají v Praze tradičně na Staroměstském náměstí a 

na Pražském hradě, kde se po celé adventní a vánoční období zpívají koledy a lidové písně. Pod stromy jsou obvykle umístěny 

pokladničky, kam lidé mohou přispívat na dobročinné účely. V historických částech měst probíhají vánoční trhy, kde je možné nakoupit 

typické vánoční zboží – ozdoby na stromeček – slaměné, dřevené, skleněné, perníkové a jiné, svíčky, prskavky, betlémy, adventní věnce, 

keramiku, vánoční přání, hračky, sladkosti, jmelí, čokoládové kolekce, vizovické pečivo apod. Je zde možné spatřit i ukázky výroby 

tradičních lidových řemesel – kováře, skláře, rytce, výrobce ozdob. 

 

  S adventním obdobím je spojena celá řada lidových i moderních tradic.  

Tradičním symbolem adventu je od 19. století adventní věnec, který má v různých oblastech různou podobu, v České 

republice (a v katolických zemích) nejčastěji se čtyřmi svíčkami, z nichž tři jsou fialové (modré) a jedna růžová. Fialová 

(modrá) barva symbolizuje pokání, ztišení a čekání. Tradice zapalování svíček na věncích přímo vychází ze židovské 

tradice zapalování osmi svící o svátcích zvaných Chanuka.  

Dříve byly věnce zavěšovány na stuhách, v poslední době jsou především kladeny na stůl. Zapalování stále většího 

počtu svící vyjadřuje stupňující se očekávání a radost:  

1. Na první adventní neděli zapalujeme první fialovou svíčku, tzv. svíci proroků. Tato svíčka je památkou na 
proroky, kteří předpověděli narození Ježíše Krista. 

2. Na druhou adventní neděli zapalujeme druhou fialovou svíčku, tzv. betlémskou, která reprezentuje lásku a 
představuje Ježíškovy jesličky. 

3. Na třetí adventní neděli zapalujeme růžovou svíci, tzv. pastýřskou, která vyjadřuje radost z toho, že postní 
období je téměř u konce a adventní období získává slavnostnější ráz. 

4. Na čtvrtou adventní neděli zapalujeme poslední fialovou svíčku, tzv. andělskou, která představuje mír a pokoj. 
Čtvrtá adventní neděle může připadnout na Štědrý den. 

Kromě adventních věnců se vily i prosté věnce bez svící z různých rostlin, které měly symbolický význam. Většinou 

měly zajistit svému majiteli štěstí, lásku, zdraví a bohatství. Samotný adventní věnec se v dnešní době svojí podobou 

vzdálil od podoby původní, stále má ale vyjadřovat zastavení, radost a očekávání. V kostele bývala pod adventním 

věncem umístěna kasička, do které mohli věřící vkládat vánoční dary pro opuštěné děti a sirotky.  

Na svátek sv. Barbory, tzn. 4. prosince, se vžila tradice řezání "barborek", tj. větviček jakýchkoli stromů a keřů, které 

mohou do vánoc rozkvést, nejčastěji třešňových, ale i z jiných ovocných stromů, kaštanu, dřínu apod. "Barborka", 

která rozkvetla o vánocích, přinášela do domu štěstí a děvčatům na vdávání předpovídala svatbu. I svatá Barbora 

přinášela v předvečer svého svátku dárky, podobně jako svatý Mikuláš odměňovala hodné a kárala zlobivé děti.  

V předvečer svátku sv. Mikuláše podle tradice obchází sv. Mikuláš ve společnosti anděla a čerta rodiny s dětmi, děti 

jsou tázány, zda jsou hodné, mohou přednést básničku nebo zazpívat písničku. Hodné děti dostávají sladkosti, v 

poslední době stále častěji i věcné dárky, zlobivé děti pouze uhlí, brambory a jiné produkty, které symbolizují původ 

dárku "od čerta". V některých rodinách Mikuláš děti nenavštěvuje, pouze rozdává dárky za okno apod. Tento svátek má 

původ jednak v osobnosti sv. Mikuláše, který proslul svojí štědrostí k potřebným, jednak v různých legendách, 

zejména O šlechtici a jeho třech dcerách, ve které anonymní finanční dar nadělený rodině v hmotné nouzi pomohl 

zachránit dcery před nešťastným osudem a umožnil jim sňatek podle jejich představ.  

V době adventu si lidé rádi zdobí svoje domovy jmelím, které má podle tradice přinášet štěstí a požehnání do domu, 

podle Keltů také plodnost. Políbení pod větvičkou jmelí má zajistit vzájemnou lásku až do příštích vánoc. V zemích s 

Keltskou tradicí se k adventní a vánoční výzdobě používá také cesmína a břečťan, které mají chránit domov před 

čarodějnicemi a zlými duchy.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Adventn%C3%AD_v%C4%9Bnec
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chanuka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Adventn%C3%AD_v%C4%9Bnec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Barbora_z_Nikom%C3%A9die
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Mikul%C3%A1%C5%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jmel%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Adventn%C3%AD_a_v%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD_vazba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cesm%C3%ADna
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99e%C4%8D%C5%A5an


Adventní doba je také časem, který zhruba odpovídá době, kterou potřebují tradiční medové perníčky ke změknutí. 

Jejich pečení má v českých zemích tradici pravděpodobně od 12. století. Kromě jejich přímé konzumace a použití k 

ozdobení vánočního stromku je také možné připravit perníkový adventní věnec, perníkový betlém nebo perníkovou 

chaloupku, která dělá radost hlavně dětem.  

V této době se připravuje také vánoční cukroví, které má svůj původ v pohanské tradici oslav slunovratu, kdy mělo 

funkci ochrannou a obřadní. To se postupně přeměnilo v cukroví slavnostní. Pečení cukroví je významné pro rodinný 

život, umožňuje rodině strávit čas spolu v pohodlí a klidu domova, navozuje příjemnou atmosféru díky aromatickým 

kořením a dodává domovu nádech blížících se vánoc. V mnoha rodinách si během pečení cukroví zpívají nebo 

poslouchají vánoční koledy.  

V dnešní době si zejména děti od začátku prosince otevírají adventní kalendář, který jim připomíná, že Vánoce se blíží a 

i ony musí svým způsobem dodržovat půst - být „hodné“, aby jim Ježíšek přinesl dárky.  

Další moderní tradicí je výzdoba domovů Vánoční hvězdou.  

Na samém sklonku adventu si lidé staví betlémy (jesličky) po vzoru sv. Františka z Assisi, pečou vánočky, zdobí 

vánoční stromky a upravují mísy s ovocem. Jesličky mají větší význam v některých evropských zemích, např. v Itálii, 

kde se nezdobí vánoční stromek a jesličky jsou tedy jediným symbolem vánoc. V České republice se staví především v 

rodinách věřících, v upomínku významu a původu vánoc.  

Vánočky dříve pekli mistři pekaři. Do nich se zapékala mince, která předpovídala svému nálezci zdraví a bohatství po 

celý příští rok. Popraskaná a nepovedená vánočka znamenala neštěstí. Mísa s ovocem je hlubokým symbolem, který je 

nevědomky dodržován dodnes. Má symbolizovat tichou modlitbu za dobrou úrodu a víru, že nadcházející rok přinese 

stejný blahobyt jak ten minulý. Kromě čerstvého ovoce (tradičních českých jablek a hrušek) obsahovala často i sušené 

ovoce a ořechy. Ve druhé polovině dvacátého století se pozornost soustředila na citrusové plody a banány. Jejich 

nedostatek, v době plánovaného hospodářství zcela běžný, byl vnímán velice negativně. V dnešní době se lidé rádi 

vracejí k tradiční podobě mísy s ovocem, která je zároveň velmi dekorativní, vzhledem k dnešním možnostem lze ale 

naklást na misku téměř jakékoli tropické plody a neobvyklé pochutiny k vyjádření vánoc jako svátků hojnosti.  

Vánoční stromek má svůj původ ve zdobení lidských obydlí chvojím na ochranu před vším zlým. Ještě počátkem 16. 

století bylo zdobení stromků pronásledováno katolickou církví jako pohanský zvyk
[zdroj?]

, později však bylo 

akceptováno. Větve jehličnanů se staly symbolem věčného života. První stromky byly údajně zavěšovány za špičku ke 

stropu, později byly zavěšovány i špičkou dolů. K jejich zdobení se používalo pečivo, perníky, ovoce, ořechy, později 

stuhy, kraslice, slaměné ozdoby apod. Svíčky se ke zdobení údajně používají od roku 1860. Tato tradice se považuje 

hlavně za křesťanský zvyk.  

Od roku 1986 se v předvánoční době zapaluje v Betlémské jeskyni plamínek, který je pak skauty a dobrovolníky 

rozšiřován do světa jako Betlémské světlo. 

 

 S adventním obdobím je spojena celá řada lidových i moderních tradic. Tradičním symbolem adventu je od 19. století adventní 

věnec, který má v různých oblastech různou podobu, v České republice (a v katolických zemích) nejčastěji se čtyřmi svíčkami, z 

nichž tři jsou fialové (modré) a jedna růžová. Fialová (modrá) barva symbolizuje pokání, ztišení a čekání. Tradice zapalování svíček 

na věncích přímo vychází ze židovské tradice zapalování osmi svící o svátcích zvaných Chanuka.[zdroj?] Dříve byly věnce zavěšovány 

na stuhách, v poslední době jsou především kladeny na stůl. Zapalování stále většího počtu svící vyjadřuje stupňující se očekávání a 

radost[zdroj?]:  

1. Na první adventní neděli zapalujeme první fialovou svíčku, tzv. svíci proroků. Tato svíčka je památkou na proroky, kteří 

předpověděli narození Ježíše Krista. 

2. Na druhou adventní neděli zapalujeme druhou fialovou svíčku, tzv. betlémskou, která reprezentuje lásku a představuje 

Ježíškovy jesličky. 

3. Na třetí adventní neděli zapalujeme růžovou svíci, tzv. pastýřskou, která vyjadřuje radost z toho, že postní období je 

téměř u konce a adventní období získává slavnostnější ráz. 

4.   

5. Na čtvrtou adventní neděli zapalujeme poslední fialovou svíčku, tzv. andělskou, která představuje mír a pokoj. Čtvrtá 

adventní neděle může připadnout na Štědrý den. 

Kromě adventních věnců se vily i prosté věnce bez svící z různých rostlin, které měly symbolický význam. Většinou měly zajistit svému 

majiteli štěstí, lásku, zdraví a bohatství.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Slunovrat
https://cs.wikipedia.org/wiki/Koleda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Adventn%C3%AD_kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD_hv%C4%9Bzda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jesli%C4%8Dky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_z_Assisi
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1no%C4%8Dka
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD_stromek
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1no%C4%8Dka
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD_stromek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Ov%C4%9B%C5%99itelnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kraslice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Betl%C3%A9msk%C3%A9_sv%C4%9Btlo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Adventn%C3%AD_v%C4%9Bnec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Adventn%C3%AD_v%C4%9Bnec
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chanuka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Ov%C4%9B%C5%99itelnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Ov%C4%9B%C5%99itelnost


                           

 

 

 

 

 

Veronika Glazerová 
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Tonda obal 

Konal se 18. 10. 2018. Program se věnoval  třídění odpadů. 

Prohlíželi jsme si  různé průběhy recyklace a dalšího 

zpracování materiálů.  Někteří žáci kladli také dotazy. Ke konci 

jsme hráli soutěž a kupodivu jsme si toho dost pamatovali. 

Tato organizace má dokonce své stránky na internetu pod 

jménem – Tonda obal.  

Třiďte odpad!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Petra Houčková 



 

Beseda na druhém stupni 

Konala  se ve třídách na druhém stupni a to od 7. až 9. třídy. V 

jednotlivých třídách byla probírána  různá témata. V 7. třídě se 

zabývali tématem  ,,šikany‘‘, v 8. ,,cigarety, drogy a další‘‘ a 

v 9. ,,vztahy a sexualita‘‘.  Besedu organizoval  pan Zdeněk Pospíšil. 

Besedy byly velmi poučné a dokonce jsem se u nějakých příběhů 

zděsila. Každý je jiný. V besedě byly vypravovány příběhy jiných dětí 

(žáků) jiných škol po celé ČR.  Vyprávění mě poznamenalo. Doufám, 

že se pan Zdeněk znovu zastaví v naší škole a přiblíží nám další téma. 

Dokonce má vlastní webovou stránku, která se jmenuje ,,Acet’’. Tam 

se vše dovíte.  Podívejte se tam! Tak snad k  nám za rok zase přijde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

                                                                                             Fotka nepochází z naší školy 

 

Vypracovala: Petra Houčková 



 

 

Test 6. třídy z dějepisu 

Jan Bendík: Co to jsou prameny? – Prameny, to je voda. 

Diana Miňová: Co je to dějepis? - Dějepis je děj. 

Alžběta Bariová: Co je to pravěk? - Pravěk je to, jak kdesi žili 

lidé, museli si sami ulovit potravu a museli si hledat místo, kde 

se ubytují. 

 

Test 7. třídy z dějepisu  

Irena Grundzová: Papež - To je muž, který bydlí v kostele a 

pořádá mše. 

Dagmara Bendíková: Papež – chlap, který bydlí v kostele a věří 

hodně v boha.  

Jennyfer Pačanová: Abatyše – princezna.  

                Farnost – princ. 

Šárka Kvasničková: Abatyše je jeden druh něčeho.  

               Křest je žena. 

Aneta Šarišská: 1. německým králem byl Hitler.  

Sice nejsem žádnej šprt, ale tohle mě fakt pobavilo!!!!!!!!!  

Vypracoval: Tomáš Čech :D  

 



Youtube  

YouTube je největší internetový server pro sdílení videosouborů. 

Založili jej v únoru 2005 zaměstnanci PayPalu Chad Hurley, Steve 

Chen a Jawed Karim. V listopadu 2006 byl zakoupen 

společností Google za 1,65 miliardy dolarů (tehdy asi 37 miliard 

Kč). Google nyní provozuje tuto stránku jako dceřinou společnost, 

uživatelské účty mezi těmito společnostmi jsou propojené. 

YouTube povoluje svým uživatelům nahrát videa, zhlédnout je, 

hodnotit, sdílet a komentovat. Na YouTube jsou dostupné videoklipy, 

TV klipy, hudební videa, trailery k filmům a další jako například video-

blogy, krátká originální videa, nebo vzdělávací videa. 

Od 9. 10. 2008 má YouTube i české rozhraní.] Byla tak spuštěná 25. 

služba Google v pořadí. Google kromě českého překladu serveru 

přinesl také spolupráci s místními partnery. Česko se stalo 22. zemí 

světa a desátou v Evropě, kde byl YouTube lokalizován. V 

roce 2010 server získal v soutěži Křišťálová Lupa 1. místo v kategorii 

publikační platformy.  

V říjnu 2015 byla spuštěna placená verze YouTube nazvaná YouTube 

Red, umožňující vypnout reklamy u videí a zhlédnout obsah navíc. 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Petra Houčková 
 



  

 

Není to často, že hra zahrnuje dvě zcela odlišné formy hry a dokáže 

je učinit stejně přitažlivými, ale je tomu tak u nové hry 60 

sekundových atomových dobrodružství Robot Gentlemen , což je 

mimořádný titul dobrodružství / přežití, ve kterém musíte rychle 

shromažďovat nezbytné dodávky potřebné k přežití následků 

jaderného útoku a pak musí skutečně přežít přes uvedené 

následky. Nemusí to být nejvíce technicky složitá nebo esteticky 

expanzivní hra venku, ale 60 Seconds Atomic Adventure je ideální 

pro hráče, kteří chtějí plánovat dopředu, strategicky a dělat těžké 

rozhodnutí v horkém okamžiku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Martin Maráček 

 



Umrtí známé osobnosti 

 

Dobrý den dámy a páni, jistě už všichni víte, že dne  12.11.2018 umřela dosti 

slavná osobnost a legenda.  Stan Lee byl americký komiksový scénarista, 

scenárista, redaktor, herec, producent, vydavatel, televizní osobnost, prezident 

a předseda společnosti Marvel Comics, 

se spolupráci s několika umělci, nejvíce s Jackem Kirbym a Stevem Ditkem, 

vytvořil příběhy známé po celém světě, které vycházely dříve v komiksové 

podobě, především tedy Spider-Man, X-Men, Iron Man, Fantastic Four, 

Avengers, Hulk, Thor, Daredevil, Doctor Strange a mnoho dalších. 

 

Stan Lee umřel v 95 letech v Los Angeles (1922-2018) 

Legendy nikdy neumírají!  

Tímto se chceme všichni z novin rozloučit s legendou a tvůrcem dětských idolů.  

Snad Vám bude v nebi lépe! 

  

Napsal: Richard Grimm 

 

 
 



 
Zpracovala: Veronika Glazerová 
 
Lego je řada stavebnicových produktů, vyráběných rodinnou dánskou společností The LEGO Group sídlící 
v dánském Billundu. Vlajkovým produktem společnosti je původní série stavebnic obsahující tzv. Lego 
bricks, malé lego kostičky, které se dají libovolně skládat dohromady. Ty jsou ještě doplněny velkým 
množstvím dalších různobarevných dílů, minifigurkami (také nazývané minifigures) a spoustami dalšího, 
vzájemně kompatibilního materiálu. Z Lega lze postavit prakticky cokoliv – automobil, letoun, vlak, dům, 
hrad nebo zámek, socha, vesmírné plavidlo a dokonce i funkčního robota. Lego se nezapřelo ani 
počítačovou hrou, jejíž název nese označení Lego Soccer Mania. Existuje taky program přímo od firmy 
LEGO, jenž umožňuje stavět objekty z lego kostiček v 3D. 
   Tady je trochu značek lega. 

Lego Atlantis, Lego Prince of Persia, 
Lego  City, Lego Factory, 
Lego Hrady, Lego Discovery Channel, 
Lego Harry Potter, Lego Technic, 
Lego Hero Factory, Lego Dino, 
 Lego Indiana Jones, Lego Království rytířů, 
Lego Galaxy Squar, Lego Lodě, 
Lego Spongebob, Lego Ninjago, 
Lego Space Police, Lego MINECRAFT, 
Lego Star Wars, Lego Agenti, 

Lego Friends, Lego Piráti z Karibiku,  atd. 
 

 

 

Zpracoval: Veronika Glazerová                                      



 

Vtipy 

„Pepíčku, skloňuj slovo chléb." 

„Kdo, co? - Chléb." 

„S kým, s čím? - Se salámem." 

„Komu, čemu? - Mně." 

"Pepíčku, proč jsi včera nebyl ve škole?" 

"Vy jste říkala že kdo nebude mít domácí úkol tak ať se tady ani neukazuje." 

"Pepíčku, pročpak jsi přišel pozdě do školy?" 

"Protože jedna paní ztratila tisícikorunu." 

"A tys jí pomáhal hledat, viď?" 

"Ne, stál jsem na bankovce a čekal, až odejde.  

T. Čech 

 

A. Krajčík 

 



 
 
Jdou tři želvičky po pláži a vidí kelímek. Jedna želvička povídá: ,,Hele vezmeme si ten kelímek.“ A druhá na to: 

,,No jo, ale nemáme, co bysme do něho daly.“ Tak jdou dál. 

A po třech letech jdou kolem oceánu. A zase jedna želvička povídá: ,,Vezmeme si na tu cestu vodu.“ A druhá na 

to: ,,No ale nemáme jí do čeho dát. Jedna z nás se musí vrátit pro kelímek.“ Najednou všechny tři želvičky 

ztichly, ale po chvilce nejmladší želvička povídá: ,,Dobře,  já se pro ten kelímek vrátím, ale musíte mi slíbit, že 

se tý vody nenapijete, dokud se nevrátím.“ Obě želvičky souhlasily. 

O čtyři roky později: 

,,Hele mě už nebaví na ní čekat a mám žízeň, napijeme se.“ 

,,Ne. Slíbily jsme jí, že na ní počkáme.“ 

,,Ale vždyt´ už jsou to čtyři roky.“ 

,,No dobře,  napijeme se, ale jenom trošku.“ 

Tak se napijou. Třetí želvička vyleze z poza stromu a povídá: 

,,Tak to ne holky. Když si nemůžeme důvěřovat, tak já nikam nepůjdu.“ 

 

 

 

Paní učitelka říká dětem, aby vymyslely větu se slovem pakliže. 

Vyvolá Aničku: ,, Květiny se musí hodně zalévat, pakliže je hodně sucho.“ 

,,Výborně!“ 

Vyvolá Pepíčka: ,,Jeli jsme na hory vlakem, vlak cuknul a na tatínka spadl batoh, pak lyže.“ 

 

 

 

Omylem spadne paní učitelka do pekla. 

Celá bezradná chodí, bloumá, až najde nenápadný koutek, kam se uchýlí, v klidu sedí a mlčky pozoruje celé 

dění. V tom přijde na kontrolu sám Lucifer. 

Když spatří paní učitelku, zděšeně se ptá: ,, Ženská, co tady děláte, vy patříte do nebe a tady je peklo.“ 

,, To je peklo?“ diví se paní učitelka, ,,a já jsem myslela, že je velká přestávka.“ 

 

 

 

Otec si prohlíží vysvědčení se samými jedničkami a jeho dítě mu na to říká: ,, Tati, prý jsi chtěl vidět dobré 

známky, tak jsem ti přinesl vysvědčení kamaráda Matěje.“ 

 

 

 

 
 

Veronika Glazerová 

 


