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ÚVODNÍK
JAN HAVLICE

Vážení čtenáři,
držíte v rukou vůbec první vydání novin žáků 6.B. Anebo
možná nedržíte v rukou, ale listujete v něm pomocí
myši. Každopádně čtete noviny, které vznikly v rámci
týdenního úkolu samostudia v předmětu český jazyk.

Každý si nejprve vymyslel téma, o kterém by chtěl
promluvit. Po schválení editorem (což byla moje práce)

napsal první verzi, která prošla nenechavým okem
češtinářovým a hurá, článek byl na světě.

Najdete zde nejen texty zábavné, ale i poučné a ryze
praktické. Příjemné počtení!

JAK POSTAVIT TRAMPOLÍNU
NELA DOSTÁLOVÁ

Když chcete postavit trampolínu, tak si nejdřív vyberte
pěkné, rovné místo, kde ji postavíte, nejlépe v závětří.
Potom si z krabice vytáhnete všechny součástky a hezky
si je rozložíte.

Trochu si odpočinete (min. 15 minut) a popřemýšlíte, jak
trampolínu na vybrané místo usadíte. Upozorňujeme,

zahradní trampolínu musí stavět celý tým stavařů,

nejlépe tři dospělí a dvě děti. Největší dobrodružství je
stavět trampolínu bez návodu a improvizovat (o to
větší musíte dávat pozor).
pokračování na další straně
 



 

Delfíni jsou má oblíbená zvířata a
mám je velice ráda. Mým snem je si s
nimi jednou zaplavat. Delfíni jsou
vodní (mladí) savci. Mají na hlavě
dýchací otvor. Tím, že lidé loví divoké
(mladé) delfíny, zmenšují
pravděpodobnost rozmnožení, a to je
velice špatné. Žijí ve skupinách po 5–

16 (až 100 jedinců).

To, co na delfínech miluji je to, že jsou
originální (jediní savci, kteří rodí živá
mláďata). Stejně jako delfíni, i lidé rodí
živá mláďata (děti). I lidé jsou savci a
já jsem taky savec. Jednou se mi zdál
sen o tom, že jsem slyšela zvuky
v koupelně, a když jsem přišla, viděla
jsem delfína, upřeně jsem se na něj
dívala.

PROJEKT
OCEÁN

A N D J E L A  M A V R E N S K I

 

Pak jsem se nějak záhadně ocitla u moře
a vrátila ho do moře (kam patří). Kdybych
měla delfína, pojmenovala bych ho Lilith.

Když mi mamka vybírala jméno, tak u nás
byla babička a poslouchaly píseň Angel, a
tak babičku napadlo, že bych se
jmenovala Andjela.

 

Až vyrostu, chtěla bych být cvičitelkou
delfínů. Také se mi líbí tvar jejich obličeje
(když se naštve pes, tak vrčí, ale když se
naštve delfín tak ani nepoznáte, že je
naštvaný). Říká se, že je delfín nejlepší
přítel člověka (ovšem pes taky) a já si
myslím, že je to pravda. Myslím si, že je
velká škoda, že lidé delfíny loví (jsou to
krásná zvířata, která si podle mě být
vyhubena rozhodně nezaslouží).

VELICE MĚ NA DELFÍNECH

FASCINUJE TO, ŽE SE

DOROZUMÍVAJÍ

PODLE ZVUKU.

JAK ŘÍDIT TERA VARI A NENABOURAT
F I L I P  B A R T O Š

Víte, co je to Vari?
Malý zahradní traktůrek, který má
velmi silný motor. Měl jsem možnost
řídit Vari s přídavným vozíkem.

Jak na to? Nejdříve nastavíme směr
páčky vpřed nebo vzad. Podle toho,

kam chceme jet. Nejdřív zatáhneme
za startovací lanko, až se nám podaří
nastartovat a pak si jenom sedneme a
jedeme. Plyn se přidává na páčce od
zvonku na řídítkách. 

 

 

 

Brzdí se páčkou od zvonku umístěnou
také na řídítkách nebo brzdou
pod nohama.

Nabouráte velmi snadno. Stačí, když si
spletete posunutí páčky
vpřed nebo vzad. Tak, jako se stalo
mně. Naboural jsem do zdi.

JAK POSTAVIT TRAMPOLÍNU (POKRAČOVÁNÍ)
NELA DOSTÁLOVÁ

Stavba trampolíny je práce na celý den, a proto se musí často odpočívat. Také
záleží, jak velkou trampolínu stavíte, ale vždy se začíná od nohou. Ty se zpevní
kruhovou kovovou obručí a do ní se vypne gumová plachta. Ta se vypíná
kovovými pružinami a zde je nutná spolupráce celého týmu. Na pružiny se
pokládá molitanový kruhový polštář.
Na zemi si potom připravíte tyče se záchrannou sítí a ty potom vztyčíte po
obvodu trampolíny. Tím se stává trampolína bezpečnou. Nakonec k trampolíně
přistavíte schůdky. A máte hotovo a za dobrou práci se můžete odměnit třeba
zmrzlinou😊.
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V pražské zoo se narodilo mládě pandy červené. Panda
červená je také známa jako panda malá. Dospělá
panda je šelma menší než pes. Váží 3 až 6 kilogramů.

Délka těla je 51 až 53 cm. Tělo je rezavé. Její ocas je
příčně pruhovaný a může měřit až půl metru. Žije v Asii
(kontinent) v hornatých oblastech ve smíšených a
listnatých lesích v nadmořské výšce přes 4000m nad
mořem. Živí se rostlinami, ale také malými živočichy.

Žije převážně na stromech. Je samotářská. Hnízda si
staví v dutinách stromů a samice jsou březí 3 až 4
měsíce. Mají jedno až dvě mláďata, o které se stará
matka minimálně půl roku.

Mládě se narodilo samečkovi Patovi a samičce
Wilmě. Bohužel ještě nevíme, zda se jedná o samečka
nebo samičku, protože maminka Wilma nám mládě
ještě neukázala. Pandy červené se chovají v pražské
zoo už od roku 1955. Do roku 1970 se neuměli
ošetřovatelé o pandy dobře postarat, protože o nich
měli málo informací jak je chovat v zajetí. Až v roce 2012
se poprvé v pražské zoo narodila první panda červená.

Zajímavost: Pandy červené mají místo palce výrůstek.

Nemohou uchopit či chytit věci jako opice. Mohou však
si větev přitáhnout a okusovat.

DNES V RANNÍCH HODINÁCH SE V ZOO
PRAHA NARODIL NOVÝ PŘÍRŮSTEK
J A N  F L O R I Á N ,  1 . 4 . 2 0 2 0
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Šachy jsou tzv. královskou hrou. Hraje se na poli, na
kterém se střídá 32 bílých a 32 černých. Cílem hry je dát
šach mat královi. Na začátku hry bude váš první tah s
pěšákem, který je před králem. Je dobré ho posunout o
dva skoky dopředu, kvůli zabrání středu, který je dobrým
začátkem pro zahájení hry.

Pak vezměte buď královnu a dejte ji o 4 pole šikmo
doprava, aby mířila na pěšce před nepřátelským
střelcem. Pak vaším střelcem posuňte o 3 pole šikmo
doleva, aby mířil na stejného pěšce jako královna.

Nakonec vezměte nepřátelského pěšáka před střelcem,

a to buď střelcem, nebo královnou. V obou případech je
figurka chráněná tou druhou, takže vám král nemůže nic
udělat. Tomuto případu se říká mat školácký, avšak jde
se i bránit. Např. jezdcem po levé straně vykročte vpravo,

aby kryl místo před střelcem.

I V A N  B R O V D I J

Jak udělat šach mat ve 4 tazích



 

ONLINE STUDIUM A DOMÁCÍ VÝUKA
MATYÁŠ ŠVARC
Za posledních pár týdnů jsme byli donuceni k domácí
výuce a k online studiu.

Domácí výuka má své výhody i nevýhody. Z vlastní

zkušenosti vnímám jako velké plus online studium, které
jsem si mohl vyzkoušet, zatím individuálně přes Skype a
také s třídou přes Whiteboard. Za normální situace
chodím na hodiny angličtiny do jazykové školy. Na
základě nařízení vlády jsou uzavřené školy, a protože
nechci přijít o hodiny anglického jazyka, tak má výuka
probíhá přes Skype, kde si s paní učitelkou voláme.

Cvičení mi posílá přes chat a pak na něm pracujeme
společně. Minulý týden jsme měli hodinu přes Teams -
Whiteboard, kde nás bylo kolem 14 plus pan učitel

Pinkr. Měli jsme hodinu matematiky a probírali jsme
osovou souměrnost. Hodina se mi moc líbila, protože mě
pan učitel nemohl napomínat. Také jsem byl rád, že jsem
mohl při hodině jíst. Někdy bylo těžké slyšet, co říká pan
učitel, protože ne všichni měli sluchátka s mikrofonem.

Ve čtvrtek máme další hodinu a už se na ni moc těším.

Ještě víc se těším zpátky do školy.

ONLINE
STUDIUM

M A T Y Á Š  Š V A R C :
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JAK SE NENUDIT V KARANTÉNĚ
T O M Á Š  K O T M A N  

Tahle otázka nás určitě trápí
celé dny a ta otázka zní, JAK
SE NENUDIT V KARANTÉNĚ?
Všichni v dnešní době víme, co
to znamená nudit se a reálně
vím co to znamená, vlastně je
nuda všude. A proto vám sem
dám TOP 6 bodů, jak se
nenudit v karanténě.
 

2) Uklízet. Bod číslo dvě je dost

zajímavý, a to proto, že to znamená
kromě uklízení i přesun věcí. První část
je klasické uklízení a druhá je přesun
věcí a třeba nový vzhled pokoje nebo
jiné úpravy.

 

3) Dívat se na filmy a seriály. A je tu

další možnost, jak se bavit. Filmy co
baví mě jsou Aquaman, Spiderman
Daleko od domova a série Star Wars.

Seriály co mě baví jsou Hlasiťákovi,
Casagrandeovi a další seriály ze
stanice Nickleodeon. Teď vám sem
hodím žebříčky podle ČSFD.

 

Nejlepší filmy podle ČSFD (Česko-

slovenská filmová databáze) jsou:

Vykoupení z věznice Shawshank
(1994), 95,3%,

Forrest Gump (1994), 94,5%,

Zelená míle (1999), 92,8%.

Kdo spíše preferuje seriály, tak tady je

žebříček podle ČSFD:

Zázračná planeta II (TV seriál) (2016),

97,2%,

Černobyl (TV seriál) (2019), 96,3%,

Naše planeta (TV seriál) (2019), 96,4%.

 

 

 

 

 

 

 

 

4)  Číst knihy. V téhle době je dobré
číst knihy, je to další možnost, jak se
zabavit. Moje nejoblíbenější knižní
série je o Harrym Potterovi. Ale můžete
číst cokoliv vás napadne, ačkoli
Harryho Pottera vřele doporučuji.
 

5) Cvičení doma. Já osobně bych
preferoval posilování, tanec, a pak
nějaké protažení. Ale je na vás, jestli
budete chtít posilovat, určitě bych ho
zkusil zapracovat do svého dne.

 

6) Učit se nové věci, např: vaření, na
hudební nástroj, programovat atd.

Ano, asi to nikdo z vás nečekal, ale
učením se něčeho nového můžete
zabít celý den. Já se učím editovat
videa na počítači. Je na vás, co se
budete učit.
 

Tohle jsou za mě nejzákladnější
možnosti, určitě existuje mnohem víc
věcí, můžete si vybrat nějaké z nich,

ale to je na vás.

1) Hrát počítačové hry. Hrajte

počítačové hry, dokážete se tím
zabavit na dost dlouhou dobu, ale
jde i o to, jak dlouho to budete hrát.
Jelikož je karanténa, máte spoustu
času se v konkrétních hrách
zlepšovat. Teď vám sem hodím
žebříček her, nejlepších podle
odborníků. Podle odborníků je
nejlepší hrát Fortnite, League of
Legends a Teamfight Tactics.



JAK PŘIPRAVIT OVOCNÝ SALÁT
S HODNĚ VITAMÍNY
D A N I E L  S K Y B A

První krok: Vybereme správné
ovoce (jablko, banány,

mandarinky),

Druhý krok: Umyjeme a
nařežeme na cca 1 cm plátky,

Třetí krok: Dáme postupně
ovoce do mísy a zamícháme
míchačkou,

Čtvrtý krok: Dle chuti můžeme
podávat např. se šlehačkou,

citronovou šťávou a javorovým
sirupem.

Dobrou chuť!
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Všichni jsme uvězněni v karanténě a každý z nás už
určitě zaznamenal nějakou výhodu i nevýhodu. Jelikož
lidé vnímají spíše negativa, tak já začnu tím pozitivním.

Já osobně jako největší výhodu vnímám více ČASU.

Tento čas můžeme využít jakkoliv. Například se
můžeme začít více věnovat svému zdraví. To
znamená začít cvičit, upravit si jídelníček na zdravější
verzi jídel nebo si jakkoliv posílit imunitu, protože v této
chvíli je to velmi důležité. Nebo tento čas můžeme
trávit s rodinou. Dále můžeme čas využít i jarním
úklidem. Vím, není to asi nejzábavnější, ale kdy jindy
než zrovna v karanténě. A naopak asi oblíbená aktivita
je během karantény sledování filmů, na které si
můžeme udělat čas.

Na to, jak složitou a komplikovanou situaci prožíváme,

tak jsme přeci Češi a ani celá situace koronaviru se
neobejde bez humoru, se kterým toto období statečně
přežíváme. No, ovšem negativ je také bohužel dost. Pro
hodně lidí je tím největším to, že se nemohou stýkat s
přáteli a rodinou. Dále to, že si nemohu jen tak v klidu
vyjít ven na procházku nebo jít do kina, divadla či na
koncert. Všichni jsme velmi omezení a vypadá to, že
ještě dlouho budeme a že se vše do starých kolejí jen
tak nevrátí. Ale v tuhle chvíli je nutno hlavně myslet
nejen na svoje zdraví, ale i na zdraví své rodiny a svých
přátel. A proto se s lidmi mimo bezpečnou zónu prosím
nestýkejme. Závěrem bych chtěla říct, že i když to není
jednoduché, snažme se ve všem najít i něco pozitivního.

VÝHODY A NEVÝHODY  KARANTÉNY
VIKTORIE MINSTEROVÁ



STATISTIKY O KORONAVIRU
F E D O R  H A L E C K Ý

Aktuální situace v Česku je, že zhruba
denně přibývá 200 nakažených a
zhruba 1 až 2 mrtví. Uzdravených
přibývá aktuálně jen jedenkrát za
3 nebo 5 dnů, v minulosti někdy i denně
1. Umírají převážně lidi s rakovinou
nebo se slabou imunitou, jsou to spíše
starší lidé nad 80 let. Největší přírůstek
mrtvých byl 29. 3. 2020 kdy zhruba
přibylo 5 až 6 mrtvých. Mimochodem,

ve světě je situace celkem horší.
V Americe je nejvíc nakažených (143 tis.

*30. 3. 2020), v Itálii nejvíc mrtvých (10
tis. *30. 3. 2020) a nejvíce uzdravených
je v Německu (16 tis. *30. 3. 2020).

Pořadí nejvíce nakažených zemí je
takové : 1. USA, 2. ITÁ, 3. ČÍN, 4. ŠPA, 5.

NĚM, 6. FRA, 7. IRÁ, 8. BRI, 9. ŠVÝ, 10.

NIZ, 11. BEL, 12. JKO, 13. TUR, 14. RAK, 15.

KAN, 16. POR, 17. IZR, 18. NOR, 19. BRA,

20. AUS, 21. ŠVÉ, 22. ČES (30. 3. 2020).

Jak vidíte, tak Česko je 22. nejvíce
nakažený stát na světě (30.3. 2020). Pro
den 30. 3. 2020 je v Česku 2859
nemocných, 17 mrtvých, 11 uzdravených.

Ve světě denně umře celkem okolo
1000 až 2000 lidí. Zhruba za týden
přibude 1 až 5 států nově nakažených
koronavirem. Nakazí se zhruba 50 000
až 80 000 lidí a uzdraví se zhruba 25
000. Největší podíl nakažených mají
jednoznačně USA.

Dohromady je zasaženo 202 zemí (za
30. 3. 2020). Na Slovensku přibývá
denně nakažených okolo 20.

Mimochodem v Itálii přibude
nakažených denně okolo 1000 až 2000,

mrtvých okolo 500 až 1000 a
uzdravených zhruba 700 až 1000.

Koronavirus se stále ještě nedostal do
některých zemí v Africe a Asii a Střední
Americe. V Americe přibude denně
nakažených okolo 10000 a někdy i
15000, mrtvých okolo 500 a
uzdravených okolo 700.

Vloni natočil Tim Burton novou,
tentokrát hranou verzi Dumba.

Od Tima Burtona jsem viděla
několik filmů a vždycky byly
hodně bláznivé a strašidelné, ani
tento nezklamal. Příběh se
odehrává v malém cirkusu, kde
pracoval jeden šikovný chlapík,

který ale musel na vojnu. V cirkuse
musel nechat své dvě malé děti, a
to když jeho žena umřela a on na
ně zůstal sám. Když se asi po třech
letech vrátil, cirkus na tom nebyl
dobře. Protože se z vojny vrátil bez
ruky, nemohl už dělat tolik prací
co předtím. Zároveň majitel
obchodu prodal jeho koně a
místo toho koupil slonici, takže na
něho zbylo jen uklízení po
slonech. Slonici se pak v cirkusu
narodilo slůně, které ale mělo
obrovské uši. 

Všichni z toho byli zdrceni, hlavně
majitel cirkusu, který ho chtěl
prodat. Ale nikdo ho nechtěl
koupit, tak aspoň prodal
maminku slonici. Slůně z toho
bylo hodně smutné, a proto za
ním chodily děti od toho chlapíka,

aby ho rozveselily. Při hře zjistily,

že pomocí těch velkých uší umí
létat. To bylo pro cirkus obrovské
plus. O létající slůně měl ale zájem
majitel většího cirkusu. Aby mohlo
slůně u něj vystupovat, celý
krachující cirkus převzal. Všichni
ale pochopili, že ho chtěl jen kvůli
penězům a tak utekli. Zachránili i
maminku slonici a velký cirkus se
pak celý zhroutil a shořel. Slůně
s maminkou potom jeli tam, kde
se maminka narodila a cirkus si od
těch dob vedl velice dobře.
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Recenze filmu Dumbo
ALENA BERNHARDOVÁ

Film měl hodně zajímavý děj. Líbily se mi herecké výkony. Také se mi líbilo, že příběh
měl veselé i smutné chvilky, které mě dokázaly i rozbrečet, a to mi na tom přišlo hezké.

Moc se mi nelíbilo, že se chlapík vrátil z války bez jedné ruky. A taky se mi nelíbilo, jak
se na konci zhroutil a shořel celý cirkus, opravdu to bylo hodně drastické. Proto bych
film doporučila větším dětem.
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ŽIVOČICHOVÉ, KTEŘÍ S NÁMI ŽIJÍ NA ZAHRADĚ
LUKAS ŠKÁBA

Rád chodím do zoologické
zahrady. Teď v karanténě ale nikam
nesmíme chodit. Proto jsem se
rozhodl jít ven na naši zahradu a
prozkoumal jsem, jaká zvířata
najdu. A kupodivu jich není málo. 

 

Na zahradě máme patnáct slepic a
jednoho kohouta. V létě se z vajíček
vylíhla kuřata a teď jsou už veliká.

Slepice nám nesou až devět vajíček
denně.

Toto jsou naše kočky Franziska a Lady a
náš kocour Whyski. Kočky jsou užitečné.

Chytají myši, které nám potom nosí ke
dveřím. Po lovu se rády vyhřívají na
sluníčku.

 

 

V noci nám po zahradě šmejdí ježek.

Funí a dupe.

 

Na zahradě jsem našel mnoho malých
živočichů.

A nejmilejší zvíře v mojí
zahradě je pes Benji.
 

Doufám, že se vám tato
prohlídka líbila a těším se na
shledanou.

včelka

čmeláček

mravenci střevlík kožovitý

ruměnice beruška

beruška čínská

otakárek ovocný

slepýš
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G R A F I C K É  Z P R A C O V Á N Í :  M A T Y Á Š  Š V A R C ,  J A N  H A V L I C E

HISTORIE
POČÍTAČOVÝCH HER
GABRIEL VAVROUŠEK

Hrajete rádi počítačové hry? Pokud ano, dnes se dozvíte o jejich
historii.
První počítačová hra byla vyvinuta v roce 1947. Byla to střílečka, hráč u
toho střílel na terč. (obrázek vpravo)
 

Další hru uvedl  Alexander Shafto Douglas, jmenovala se OXO. Byly to
piškvorky, 3 na 3 políčka. To bylo poprvé, co člověk hrál proti počítači.
(obrázek níže vlevo)
První hra pro více hráčů byla Tennis For Two. Bylo to o tom, že dva
hráči musí odpalovat míček přes síť pomocí velkého
ovladače se dvěma ovládacími prvky. (obrázek uprostřed)
 

Další zajímavá hra byla vytvořena roku 1972, jmenovala se Pong.

Byl to černobílý stolní tenis, v němž hráči ovládali svislé plošinky pro
odražení míčku.

Průlomovou 3D
hrou je
Wolfenstein.

(vlevo)
Je to střílečka a
můžete si ji
zdarma zahrát
zde.

Moje nejoblíbenější hry teď jsou
Apex Legends a Far Cry. Apex je

multiplayer battle royal střílečka
(videoherní žánr, který kombinuje
přežití, průzkum a soupeření „do
posledního dechu“), můžete si ji
stáhnout zdarma na Originu.

(dole uprostřed)
Far Cry je singleplayerová

střílečka, hra má 6 dílů. Cílem je
zabít hlavního záporáka a je k
zakoupení na Uplay. (dole vpravo)
 

Jaké hry hrajete rádi vy? Necháte
se ode mě inspirovat?
 

https://archive.org/details/msdos_Wolfenstein_3D_1992

