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Úvodník 

Je tu Březen. Už se nám má vracet jaro a spolu s jarem i stěhovaví 

ptáci. V Březnu je jarní rovnodennost, to znamená, že když je okamžik, 

kdy slunce je v rovině zemského rovníku, takže jeho paprsky dopadají 

na Zemi kolmo k její ose, ale neřešme astronomii. Snad se nám už 

vrátí krásné počasí a hlavně teplo. Teď budou Velikonoce, sice 1. 

Dubna, ale nevadí. Tak holky. Těšíte se?. Já se moc taky na Velikonoce 

netěším. Přemýšlím, jestli mám vůbec otevírat dveře, ale nejvíc ze 

všeho se těším na velikonoční prázdniny. Sice nikam nepojedeme, tak 

alespoň budeme odpočívat. A na co odpočívat? No přeci na školu. Dát 

si chvilku pauzu a vstávat později. Od ledna mi to docela uteklo na to, 

že je už březen, no, nedá se nic dělat. To by asi bylo vše a těším se na 

vás u dalšího školního časopisu. Tak ahoj za měsíc! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Petra Houčková 
 



Horoskopy 

Beran 

Některé chytré telefony dnes umožňují pořídit fotografie jen tím, že řeknete slovo „sýr“, 

tedy zatím pouze anglicky. A v březnu k úsměvu budou mít Berani nejednu 

příležitost. Dejte si proto pozor, abyste nebyli zachyceni na příliš mnoha fotografiích, 

když Vás čeká období plné „sýrových“ úsměvů. 

Býk 

Horoskop pro třetí měsíc roku 2018 zvěstuje taktéž sladké plody. Vaše práce i snaha v 

soukromém životě tedy přinese výsledky. Byť nečekejte rychlé zázraky. I víno musí růst 

a zrát, než lze jeho šťavnaté a sladké hrozny utrhnout. 

Blíženci 

Blíženec může vypadat na první pohled jako statný bizon, který klidně postává a nehne 

ani brvou. Ovšem horoskop prozrazuje, že v jeho mysli se city dávají do pohybu, což 

znamená, že za okamžik vyrazí vpřed i silné tělo. 

Rak 

Ostatně, i kdybyste provozovali psí hotel, vlastnili recyklační linku na plasty nebo 

pracovali na venkovské farmě, neznamená to, že byste měli vypadat zanedbaně. Naopak. 

Březnový horoskop Rakům v oblasti vizáže a vytváření lepšího dojmu dává trumfy do 

ruky. 

Lev 

Zásadní "výkop balónu", tedy moment, kdy se začne rozhodovat o podstatných věcech, 

Vás čeká až na konci března, nejspíše však ještě později. 

Panna 

Tato euforie ovšem brzy opadne, když si o přestávce bezděčně vyslechněte rozhovor 

sousedů a uvědomíte si, že pomlouvají Vaše nejlepší přátelé. Horoskop na rok 2018 tak 

Pannám doporučuje držet se hesla: "moudřejší ustoupí". Nezasahujte však zbytečně 

a nesnažte se přesvědčit za každou cenu ty, kdo se mýlí. 

Váhy 

Za vším hledej ženu. Březen se stane měsícem, který nebudete moci trávit v klidu a 

obzvláště bytosti ženského pohlaví v něm sehrají klíčovou roli (maminka, sestra, 

přítelkyně, nadřízená ...).  

 



Štír 

Není nad to udělat si čas od času pořádný výlet. Březnový horoskop pro Štíry 

označuje element vzduchu za velmi důležitý a možná i za zcela klíčový.  

Střelec 

Střelci, láska není procedura, kterou by bylo možné zachytit v excelovské tabulce. 

Stejně tak není dost dobře možné vyjádřit sílu Vašich citů pomocí nějakého sloupcového 

nebo koláčového grafu.  

Kozoroh 

Březen roku 2018 se podle horoskopu stane pro Kozorohy vstupní branou do světa 

relaxace a  odpočinku.  

Vodnář 

Vodnáři, v březnu se tedy nesnažte odzátkovat láhev, v níž je ukryt mocný pohádkový 

džin – jinak řečeno, nepouštějte se do riskantního podnikání, nesnažte se zničit silnou 

konkurenci, ani neodjíždějte na náročnou výpravu do hloubi amazonského pralesa. 

Ryby 

Horoskop odhaduje, že v roce 2018 budete mít často „zaječí úmysly“, přesněji řečeno 

tendenci „vzít nohy na ramena“, když se situace začne vyvíjet nepříznivě. 

Zpracovala: Martina Švecová 

 

 

 



 

 

Vypracovala : Petra Houčková 

1.  Na déšť březnový nenásleduje požehnání boží. 
2. Mnoho dešťů březnových - hubené léto. 

3. Jak prší v březnu, tak také v červnu. 
 4. Hřmí-li v březnu, tak také v červnu. 

       5. Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude ještě 
mrazů po velikonocích. 

6. Mlha v březnu znamená za 100 dní bouřku. 
7. V březnu prach co zlato a stříbro, ale sníh bývá pro 

osení jed. 

8.  Suchý březen, vlhký duben a studený máj, ve stodole 
bude ráj. 

9. V březnu dvě putny vody a jedna lžíce bláta - v říjnu 

jedna lžíce vody a dvě putny bláta. 

10. V březnu fouká z břízy, poslední sníh z pole mizí. 

 



Beseda v 5. třídě 

 

Dne 6. 3. 18 se konala beseda s policistkou a hasičem. 

Tato beseda byla o znalostech dětí od 4. až 5. třídy. Byla to beseda o 

reakci člověka při nehodě. Nejprve se zeptali na pár otázek, aby se 

dověděli, co děti o první pomoci ví. Potom se hrála hra. Ve které děti 

vybíraly ze stolu různá čísla do devíti.  Rozdaly se obrázky s auty 

(hasičské auto, sanitka atd..). Děti musely poskládat z určitých čísel na 

lavici tísňová telefonní čísla, které měli patřit k určeným vozidlům. Po 

zbytek hodiny si zkusily, jaké by to bylo, kdyby se ocitly v nebezpečné 

situaci a musely by volat na linku bezpečí. Mohli se nacházet někde, 

kde se mohla stát autonehoda a třeba by tam mohli být zranění lidé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovaly: Adéla Budinská a Petra Houčková 



Rozhovory s žáky z 1.stupně 

Jak jste si užili jarní prázdniny? 

 

1.třída 

Karolínka- Byla jsem na oslavě 

Štěpánka – Byla jsem v Karlových Varech pro sestřičku (Alžbětku) do porodnice. 

2.třída 

Mareček - Dobře 

3.třída 

 

Silvie – Dobře 

4.třída 

Daniel – Byl jsem na takovém táboře 

5.třída 

 

Daniel Švec – Já jsem byl nemocný, ležel jsem v posteli 

 

  

Zpracovala: Martina Švecová 
 

 

 



 

1. Jarní vánice 
Sourozenci Carolina a Jody žijí u své nevlastní matky Diany, zatímco 

nejstarší bratr Angus, který si s Dianou si moc nerozumí, se 

osamostatnil a žije teď ve Skotsku. Jody přemluví Carolinu, aby s ním 

tajně za bratrem odjela. Angus se setkává se svou milenkou Liz, které 

právě zemřel oficiální snoubenec Charles - toho ale nikdy nemilovala. 

Kousek od cíle cesty Caroline havaruje. V nepříjemné jarní sněhové 

vánici s Jodym pěšky hledají pomoc. První dům, na který narazí, patří 

rodině zemřelého Charlese, a tak se sourozenci setkávají s jeho bratrem 

Oliverem, který přijel na pohřeb. Mezi Carolinou a Oliverem to zajiskří a 

zamilují se do sebe. Prohnaná Angusova milenka Liz však chce kvůli 

penězům Olivera pro sebe a podaří se jí Carolinu i Jodyho vyštvat z 

domu.. Dál spřádá své intriky - při naoko nevinném pozvání na 

večeři chce oznámit své zásnuby s nic netušícím Oliverem...                                                     

2. Jarní Mrtví 
Čtvrtý případ inspektorky Malin Forsové. Květnové slunečné ráno. 

Obyvatelé Linköpingu si vychutnávají první jarní paprsky na 

terasách restaurací. Vlaštovky krouží na obloze a barevné tulipány 

dokreslují poklidnou atmosféru. Matka s dvěma holčičkami jde k 

bankomatu. Vtom vše pohltí prázdnota, tlaková vlna smete idylu 

a nechá za sebou jen změť, křik a bolest. Bomba rozmetala nejen 

banku, ale všechny jistoty. 

 

2.V divočině 

 
V zimě roku 1966 se Katherine Reidová přestěhuje do chaty v 

horách, aby našla klid a samotu. Zanedlouho však přijde na to, že 

v hlubokých lesích není sama. Někdo je poblíž a sleduje každý její 

pohyb. Danny, dvacetiletý veterán z Vietnamu, žije ve starém domě 

obklopen hromadami zatuchlých knih a vzpomínek na válku. 

Nejprve svou novou sousedku jen opatrně pozoruje, ale zvědavost 

se postupně mění v posedlost. Když se střetnou dvě zjizvené duše, 

hranice mezi láskou a šílenstvím může být nebezpečně tenká... 

 

 

 

 

Vypracovala: Adéla Budinská 



Jarní móda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovaly: Petra Houčková a Adéla Budinská 



Velikonoce 

Velikonoce jsou „pohyblivé“ svátky. Nemají pevné místo, pevné datum v 
kalendáři jako např. Vánoce. Křesťanské Velikonoce navazují na dlouhou 
židovskou tradici oslavy záchrany, osvobození židovského národa z 
egyptského otroctví. Židé počítali čas lunárním způsobem, podle Měsíce a 
jeho viditelných fází. Měsíční novoluní bylo začátkem měsíce. Měsíc měl 
obvykle 29 dní. Vysvobození z Egypta se uskutečnilo v měsíci nisanu, kdy 
pastevecký národ hledal nové jarní pastviny pro ovce. Když se Židé usadili 
v Palestině, slavili vždy znovu tento „národní“ svátek ve stejné datum. Byli 
totiž vyvoleným národem a náboženský život a jejich národní dějiny byly 
zcela úzce spojeny. 
 
Informace: 

 Velikonoce jsou pohyblivé svátky, které se určují podle lunárních fází 
 V křesťanských církvích se Velikonoce (Pascha) slaví první neděli po 

prvním jarním úplňku. 
 Ačkoliv jarní rovnodennost může astronomicky vycházet každý rok na jiné 

datum, pro výpočet Velikonoc se jaro "úředně" stanovilo na 21. března. 
 Pokud první jarní úplněk vyjde na neděli, pak jsou Velikonoce až další 

neděli. 

 

 
Vypracovala: Martina Švecová 

 



spojovačka 

 

 

Vybrala: Martina Švecová 

 

 

 



Airsoft 

Airsoft je sport určený pro fanoušky zbraní a 

armády celkově. Může ho hrát prakticky každý, 

kdo se nebojí schytat pár ran plastovými 6mm 

kuličkami a má pár peněz na útratu. Hraje se 

většinou venku, ale jsou i arény. Sám ho hraju a 

myslím že je to super sport jenže se na něj časem 

zapomělo a proto by jsme ho chtěli obnovit. Tento 

sport je převážně určen pro osoby starší jedenácti 

let (ze silnějšími zbraněmi). Rada na začátek je 

vyhnout se zbraním od čínských výrobců, jsou totiž 

vyrobeny z velice nekvalitního plastu tak bacha na 

to 

 

Zpracoval: Filip Šuran 
 

 



Skateboarding 

 

Dá se vůbec o skateboardingu napsat něco, což už nebylo napsáno? Nebo jinak: má smysl 

vůbec něco psát, když je potřeba to prožít všemi smysly? Vidět ubíhat krajinu kolem, slyšet 

zvuk koleček a občas si i sedřít kůži o asfalt? To všechno k tomu patří, protože jedině tak se ti 

dostane skateboarding pod kůži…doslova! Básníci říkají, že nejkrásnější pohled na svět je 

z koňského hřbetu, z čehož je jasné, že nikdy nestáli na skejtu! Ať už děláš triky na ulici, ve 

skateparku, rampě, bazénu, jen tak se vozíš po parku nebo brázdíte potemnělé noční ulice, 

skateboarding ti dá zažít něco, co nikde jinde nenajdeš. Jednodušší už to být ani nemůže – ty 

a prkno na čtyřech kolech, které nedovolí, aby mu cokoli stálo v cestě. Všechno tkví v tom, 

dostat z toho minima co nejvíc a užít si to na maximum a je jedno, jestli skáčeš 15 schodů 

nebo vyskakuješ na obrubník. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Může to znít jako klišé, ale skateboarding je životní styl, díky kterému budeš na celý život koukat 

úplně jinýma očima – změní ti pohled na lidi, hodnoty, priority i město jako takové. Fotky z nočního 

downhillu s kámošema si asi za rámeček do vitríny nedáš, ale vzpomínky na něj ti zůstanou napořád. 

 Existuje milion možností, jak skrze skateboarding vyjádřit sám sebe a neexistuje špatný způsob. Svět 

ti leží u nohou! 

 

Zpracoval: Alexej Krajčík 
 



 

Sokolovský sportovec roku 2018  

I my máme na škole nominovaného sportovce roku 2018. Je to 

Martin Farkaš z 5. Třídy.  

Navrhl ho jeho trenér Slavomír Rychnavský  kvůli  Martinovým  

výkonům, i když váží málo, tak svými výkony překvapuje ostatní. 

Co máte udělat, abyste se stali sportovcem roku ? 

Když chcete být  sportovcem roku, musíte mít vynikající výsledky 

ve svém sportu, který děláte. 

Nejsou to jenom vzpěrači,  jsou to i fotbalisti, basketbalisti , 

florbalisti, boxeři a nakonec i hokejisté. 

Martin je můj mladší brácha  , moje celá rodina je na něho pyšná, 

a já pochopitelně také . 

I když nevzpírá ještě  dlouho, tak se dostal daleko, objevil se už  i 

v minulém čísle školního časopisu, kde je o Martinovi článek, že 

vyhrál Mistrovský České republiky ve vzpírání  za mladší žáky . 

Zatím je Martinova váha  28 kg, jeho osobní rekordy jsou 32 kg 

v nadhozu a 20kg v trhu . 

Martin se lepší a lepší,  přeju mu, ať se mu daří v tomhle sportu  

jěště víc a víc . Vím to, že se každým tréninkem zlepšuje, a proto 

mu věřím a fandím mu! 

Ondřej Farkaš 

 

 



Kopačka – Práce při slohu 
Zpracoval: Václav Parýsek 

 

Ahoj jsem kopačka, ale to už asi víte, jsem věrná kopačka  

slavného fotbalisty Lionela Messiho. 

Ale víte co je nejhorší, když jste kopačka , tak místo aby kopli do míče, kopnou 

do země. 

Ale nejlepší na tom všem je, že můžete krásně koukat na hru z blízka. Časem i 

na hru nevidím, protože před čumákem mám balón. Furt lepší než být nějaká 

odhozená bota na smetišti nebo na skládce. A na jednom zápase se mi 

rozvázaly ruce  (tkaničky) a to byla rána, že můj pán musel střídat. Ale za chvilku 

mám zápas, tak se s vámi  musím rozloučit! 

 

 

VAŽTE SI SVÝCH KOPAČEK A STAREJTE SE O NĚ! 

 

 

 

 

 
 



Příběh boty 

Kanada 

Ahoj já jsem kanada a tohle je můj vojenský příběh. Jednoho 

dne jsme já a můj bratr konečně byli vybráni a posláni 

z obchodu k někomu domů, bylo to pro nás vzrušující, 

protože jsme to ještě nikdy nezažili. Cítili jsme pohyb, auto se 

zastavilo a otevřely se dveře. Slyšeli jsme hlasy a hle, někdo 

nás nese. Krabice se otevřela a náš nový majitel na nás kouká. 

Vypadalo to na vojáka, obul si nás a prošel se, zdá se, že je 

spokojený. Postavil nás vedle nějakého kufru a odešel. Přišel 

se svojí ženou a rozloučil se, obul nás a jeli jsme na letiště.: 

,,Jedeme do Afghánistánu´´ řekl do telefonu.,,Teď teprve 

začne ta pravá akce‘‘ pomyslel jsem si. Letěli jsme v letadle. 

Netrvalo to moc dlouho a ozval se hlas, který říkal něco ve 

smyslu, že přistáváme. Vystoupili jsme rovnou do písku a 

vypadalo to tam jako tábor, vojenský tábor! Pár dnů klidu 

bylo vyrušeno poplachem. Slyšeli jsme výstřely. Útočili na 

nás! Náš nositel vzal zbraň a střílel zpátky. Po chvilce jsme byli 

v nějakém rozbořeném městě. Jelo auto, ale nebylo to naše 

auto. Najelo do nás. Rozjelo to jednu nohu našeho majitele, 

byl to bratr. Byl roztrhlý. Přišli ostatní vojáci a odnesli nás. 

Vezlo nás auto zpátky do tábora. Majitel měl rozdrcenou kost 

v noze, ale nebyl postřelený, zato brácha na tom byl blbě, byl 

zničený… mrtvý…zůstal jsem sám.  

 

Napsal: Filip Šuran 
 



Sportovní bota 

 

 

Dnešek byl jako každý jiný. Ležela jsem v botníku mezi 

ostatními čistými, špinavými, starými nebo novými botami. 

Jako každé ráno mě můj majitel nazul na svoji nohu, zatím 

nijak zapáchající, a vyrazili jsme do parku. Šlapal se mnou na 

hrubou silnici a ničil mi mou krásnou podrážku. Potkala jsem 

spoustu bot, které by mohly 

vyprávět spoustu příběhů. Když 

jsme byli kousek od domu a mému 

majiteli nevoněla noha moc vábně, 

šlápl se mnou do hluboké a špinavé 

louže, která tam už nějakou dobu 

byla. Doma mě odložil zpátky do botníku, ve kterém jedna 

velmi stará bota vyprávěla svůj příběh. Vyprávěla o tom, jak 

vyhazují staré a špinavé boty do velkého černého pytle, který 

dávají do stříbrné popelnice před domem. Zalekla jsme se. Co 

se mnou bude? Vyhodí mě taky, když jsem špinavá?  

 

 

 

 

Napsala: Adéla Nováková  



Teniska a její příběh 

Jednou jsem takhle ležela na poličce a čekala, komu se konečně 

zalíbím. Čekala jsem dlouho,  jako zvíře, které se chce probudit se 

zimního spánku.  „Panečku,“  konečně si mě někdo všiml.  Zavřela  

jsem oči a když jsem  se probudila,  byla  jsem na hromádce s dalšími 

botami  v odpadcích.  Řekla jsem si,  že jsem asi proboha nebyla dost 

dobrá. „Proč?  Ptala  jsem se všech, ale nikdo mi neodpověděl. Chodila 

jsem po smetišti jako bota bez podrážky,  jako tma,  kterou nikdo 

nechápe.  Chtěla  jsem jen domov,  ale i ten mi byl odepřen.   A takhle 

jsem si to říkala až do noci. „Je mi zima.“ „ Bojím se.“  „ Ach jo, proč 

zrovna já?“ V dálce jsem uviděla světýlko, čím víc jsem se přibližovala, 

tím víc bylo světýlko jasnější.  Byl to oheň a u ohně seděly  všechny 

možné boty od tenisek až po  holinky.  Přijaly  mě do své party a já byla 

konečně šťastná.  Našla  jsem konečně rodinu. 

 

VYPRACOVALA- MBARIOVA 

 

 

 

 



Víte co všechno zažije teniska??? 

Občas se najdou tenisky, které jsou ošklivé, hezké, ale pravda je, že všechny boty někam cestují. 

Znám jeden takový příběh o botě jménem Nike. 

,, Au, to bolí“ naříká bota Nike. Vidí okolo sebe další tucty bot, do kterých někdo píchá jehlou a 

prošívá je skrz na skrz. 

Ale proč je neprošijí celé než jenom na krajích? Ptala se jednou bota Nike boty Adidas. 

Neprošijí nás celé, to proto, aby do nás mohli lidi strkat ty jejich nohy.  Potom už se bota Nike na nic 

neptala. 

Jednoho dne, když už byl hotový celý jeden pár bot Nike, je jedna paní vzala, nacpala do nich papír a 

narvala je do krabice a paní povídá pánovi: ,, Tak a teď je pošleme do Česka, tam je snad někdo hezky 

využije.“ 

Pán přikyvuje a pak zamumlá:,, Skvělá práce“ a odejde. 

O pár hodin později boty cítí, že jsou v autě a míří si to přímo do Čech. 

Z Číny samosebou. 

O dva dny později: 

,, Ách jó, už jsme tady dva dny a pořád do nás někdo strká ty jejich nohy, ale buď jsme moc malý, 

nebo moc velký, anebo jsme akorát, ale tomu dotyčnému se nelíbíme. Jak dlouho, brácho, myslíš, že 

tady budeme takhle tvrdnout??“ 

A brácha mu odpoví:,, To nevím, ještě jsem se nikdy neprodával.“ 

Za pár minut se pro ně vrátí jedna paní a povídá jednomu pánovi, že si je teda vezme. A pak už jsou 

nasazený na nohách a štrádují si to městem a okolo špinavých aut. 

Potom příjdou domů a paní je skopne z nohou a kopne je do rohu. 

A takhle je to každý den. 

Paní je nemyje, chodí zásadně blátem a šlape do hovínek. 

Takhle je to každý den. 

Jednoho dne je ale paní vezme do ruky, na nohy si nasadí jiné boty a jdou, až dojdou k popelnici, kde 

je paní vezme a vyhodí. 

,,Tak a sbohem živote.“                       

Pláčou obě boty Nike                              Vytvořila: Barbora Křížová  

 

 
 



Novinky ze světa Her 

Kingdom Come: Deliverence 

Nedávno vyšla nová hra ze série Kingdom Come s podtitulem deliverence, já osobně pro 

tyto typy her nejsem, ale nebudu ji hned odsuzovat. Je to středověké RPG od českých 

vývojářů v otevřeném světě. Již za pár dnů se prodalo více než milion kopíí. Podle 

odhadů SteamSpy.com se jen na Steamu prodalo přes 470 000 kopií. 

 

 

 

 

 

 

 

FarCry 5 

Nedávno také vyšla nová hra ze série FarCry.  

Nový 5. Díl FarCry je velice povedený jak graficky, tak příběhově.  Sice jsem ho sám ještě 

nehrál, ale myslím, že mě nezklame. Tento nový díl semá odehrávat v Americe takže se 

moc těším.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: Filip Šuran 



Nejhranější hry rok 2017/18 

Dobrý den, určitě si většina lidí, co vyrůstáte internetem jako já, říkáte, jaké hry jsou 

nejhranější v roce 2017/18. 

Napíšu Vám sem přibližně pět her, které jsou zatím nejhranější a prosím beru to podle svého 

názoru a vy určitě máte také svůj názor, tak mě prosím za to neukamentujte. 

1. Playerunkowns´s Battlegrounds lidé jí znají pod jménem PUBG 
PUBG je multiplayer hra, ale zase dost náročná. 

Hráč se sám, či se svým týmem, ocitá v letadle nad pustým ostrovem o rozloze 64km². Po tom, co hráči seskočí z 

letadla, začíná boj o holý život. Základem je co nejdříve se vybavit všude povalujícími se zbraněmi, náboji, 

oblečením atd., ještě dříve, než narazíte na někoho, kdo tyto věci objevil už před vámi. Nikomu totiž nemůžete 

věřit, stoprocentně ne dokonce ani vlastnímu příteli. Jedinou šancí na přežití je malý úsek, který narozdíl od 

zbylého území ostrova nepodléhá nebezpečnému bombardování. 

2. Grand Theft Auto V lidé tuto hru znají pod jménem GTA V 
Taky velice náročná hra, a také multiplayer 

Grand  Theft  Auto V je akční adventura, hratelná z třetí, ale i z první osoby (která jde pouze na PS4, Xbox-One a 

PC). Hráči dělají mise, které mají určitý spád a vždy mají úkol, důvod je, aby se hráči posouvali v příběhu. Mimo 

mise se hráči mohou volně pohybovat po světě San Andreas. Svět je složen z obrovského státu San Andreas a jeho 

fiktivním hlavním městem Los Santos, svět hry Grand Theft Auto V je mnohem větší než světy ostatních 

předešlých dílů v sérii. Svět můžete prozkoumávat celý již od začátku hry, což je také změna od předešlých dílů, 

kde jste museli nejdříve projít částí příběhu. 

3. Counter strike – Global Offensive zkratka CS:GO 
CS:GO je také velice náročná hra, ale také multiplayer 

Ve hře Counter-Strike existuje několik různých módů, nejpopulárnější z nich se nazývá demolition. V současné 

době jsou ostatní kompetitivní módy vývojáři i komunitou hluboce upozaděny. Na jedné ze spousty variabilních 

map se utkají 2 týmy – protiteroristické jednotky (CT – z angl. counter‑terrorist) a teroristů (T – z angl. terrorist). 

4. League of Legends pod přezdívkou LoL 
Hra podle mě není moc náročná a zase multiplayer 

League of Legends (česky: Liga legend, zkráceně: LoL nebo LoLko) je multiplayer online battle arena. Jedná se o 

hru typu freemium s podporou tzv. mikrotransakcí ke koupi herní měny zvané RP (Riot Points). Pro platformu 

Microsoft Windows a macOS byla vyvinuta studiem Riot Games. Hra byla oznámena dne 7. října 2008 a spuštěna 

27. října 2009. 

V současnosti Riot Games spravuje servery EUNE (EU Sever a Východ), EUW (EU západ), NA (Severní Amerika), 

JPN (Japonsko), OCE (Oceánie), LAS/LAN (Jižní a Severní Latinská Amerika), RU (Rusko), TU (Turecko) a BR 

(Brazílie). Dále existují servery CN (Čína), TW (Taiwan), GARENA (Singapur) a KR (Jižní Korea), které jsou oddělené 

od zbytku a nedá se na ně z jiné země zaregistrovat. 

5. Minecraft zkratka MC 
Moc náročná hra to není a také multiplayer. 

Tak a máme tady náš slavný Minecraft, určitě všichni známe hru minecraft a jako malý děti jste je hráli ve věku 7-8 

let a třeba ho hrajete ještě teď. A tady nemusím psát ani princip znáte sami, nebo vám ho sem radši pro případ 

napíšu, hra má představovat jak žijeme my, že si musíme natěžit své suroviny a další věci, ale je tu jedna věc, hra 

se skládá z kostek, je to něco jako lego.  

 

Napsal: Richard Grimm 

 

 
 



 


