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Vítám Vás u dalšího čísla našeho školního
časopisu! V tomto pololetí
časopis
překvapí

například
troškou ETIKY, hodit se
bude pár informací k LOH v Londýně, přání a dopisy sportovcům, krátký rozhovor s naší
tenistkou a mnoho dalšího - slohové práce a počítačové hry.
Takže nepřestávejte číst a bavte se!
Mikuláš Bartošík, 7. B

LOH LONDÝN 2012
DOPISY A PŘÁNÍ a rozhovor

CO
BUDEME
DĚLAT?

Martin zpracuje
třeba hry…

Já bych
mohla
upravit…

MALÁ
LEKCE
Z ETIKY
1)

Tvůj spolužák, který ti je hrozně nesympatický tě pozval na zmrzlinu. Nemáš ho
rád, ale zas máš moc rád zmrzlinu. Půjdeš s ním?

a) Ano, půjdu s ním, když mě zve. Tu chvíli to s ním vydržím.
b) Zjistím, jestli mají v té cukrárně šmoulovou. Podle toho se rozhodnu.
c) Ne, nenechám si od něj platit, když bych ho sám nikdy nepozval.

2)

Zazvonilo. Začala hodina a učitel nikde. Zřejmě zapomněl, že u vás teď
má učit. Deset minut pryč a on pořád nikde. Co uděláš?
a) Vyzvu třídu, ať jsou všichni zticha. Když budeme dělat rámus, někdo nás
z chodby uslyší a po pěti minut tady bude supl.
b) Asi bychom pro něj měli dojít, ale to ještě počká. Pět minut před koncem
hodiny pro něj možná skočíme.
c) Dojdeme pro učitele, aby neměl průšvih, že zapomněl učit.

3)

Kamarádce se ve třídě rozsypou drobné. Pomůžeš jí je sesbírat, ale po
hodině, když už jsou všichni pryč, zjistíš, že na zemi leží ještě
dvacetikoruna. Co uděláš?

a) Asi bude její. Půjdu a zeptám se jí, jestli jí nechybí dvacka.
b) Vezmu dvacku a vyzkouším, jestli se mi vejde do nosu.
c) Dvacetikorunu si nechám, našel jsem ji, tak je moje a konec.

4)

Při tělocviku hrajete volejbal. Padl sporný míč a na tobě je, abys rozhodl, jestli
bod dostane tvoje nebo soupeřovo družstvo – ty jediný jsi viděl, kam ten míč
spadl. Jak rozhodneš?

a)
b)

Neznám pravidla volejbalu, nemohl bych o ničem rozhodnout.
Dal bych bod nám. Je to jen hra a nikomu se nic nestane, když taky
někdy zvítězíme.
I když mě za to moje družstvo bude nesnášet, řeknu pravdu.

c)

5) Učitel kopíruje testy pro vaši třídu a jeden omylem zapomene v kopírce.
Ty ho najdeš a …
a) Rychle si opíšeš otázky – je to chyba učitele, že si tam test zapomněl.
b) Jsi rád, že jsi našel kus papíru. Složíš z něj vlaštovku a hodíš ji z okna
v nejvyšším patře školy.
c) Test nečteš, hodíš ho do koše a jdeš si po svých.

6) Všichni občas v životě lžeme. „Jasně, sluší ti to,“ říkáme, i když si
myslíme opak. Jak dlouho trvá, než tě po takové malé lži přestane trápit
svědomí a zapomeneš na ni?
a) Záleží na závažnosti lži, ale většinou docela dlouho. Třeba měsíc.
b) Na svoje malé lži hned zapomínám – nikomu tím přece neubližuji.
c) Svoje lži si pamatuji dlouho, píši si je do deníčku.

7) Kamarád ti omylem pošle lechtivou smsku, kterou chtěl poslat své
přítelkyni. Co uděláš?
a) Ani si nevšimnu, že je na smsce něco divného a odpovím na ni.
b) Upozorním kamaráda, že se asi spletl. Obsah zprávy si ale nechám pro
sebe.
c) Rychle o tom napíšu status na Facebook, aby se mohli ostatní zasmát se
mnou.

8) Na ulici tě osloví člověk, který prodává něco na charitu. I když máš u sebe
peníze, nechceš od něj nic koupit. Jak to zdůvodníš?
a) „Pardon, nemám peníze,“ řekneš a rychle zmizíš.
b) Schováš ruce do bundy a řekneš: „Omlouvám se, ale já nemám ruce,
nemůžu si nic koupit.“
c) „Děkuji, nechci od vás nic koupit, řekneš a půjdeš dál.

Řešení
A B C
1) 6 3 0
2) 3 6 0
3) 0 3 6
4) 0 6 3
5) 3 6 0
6) 0 6 3
7) 3 0 6
8) 6 0 3
0 - 16 bodů
Pokud jsi test vyplnil podle pravdy a skutečně by ses v daných
situacích zachoval tak, jak tvrdíš, můžeš si gratulovat! Nejenže víš, co
je správné,
ale dokonce se podle toho snažíš jednat! To se dneska moc nevidí…
17 – 33 bodů
Tak ses pobavil, no… A jestli jsi to náhodou myslel vážně, tak teda
sorry, ale v etice moc jasno nemáš.
Zkus si zapamatovat aspoň tohle: „Nebudu dělat ostatním to, co
nechci, aby dělali oni mně.“
34 – 48 bodů
Oceňujeme, že jsi test vyplnil úplně upřímně – to je první známka
toho, že v tobě něco z etiky určitě je. I když to podle výsledků testu
vypadá na pravý opak.
O charakteru lidí ale naštěstí nesvědčí testy z časopisů, nýbrž
jejich činy.
Dostupné z www. redwaymag.cz

Víte, co se blíží, na co se dá těšit
kromě prázdnin?

XXX. letní olympijské hry 2012 se budou konat v Londýně. Slavnostní zahájení proběhne
26. července 2012 a ukončení 12. srpna 2012.
Čest pořádat 30. letní olympijské hry v roce 2012 velmi symbolicky připadlo již potřetí na
město Londýn ve Velké Británii. Londýn je prvním městem, kde se letní olympijské hry
uskuteční více než podruhé.
Olympijských her se zúčastní téměř 8500 sportovců, kteří se utkají ve 26 sportech
rozdělených do 39 disciplín.
Slavnostní zahájení letních olympijských her 2012 proběhne 27. července 2012 ve 20:30
hodin v Londýně.
Aneta Jindrová, 8. C

Zajímavosti



Tenisové soutěže se odehrají ve Wimbledonu na dvorcích All
England Lawn Tennis and Croquet Clubu.
Pořadatelská země má právo bez kvalifikace postavit svůj
národní tým ve všech kolektivních sportech, které jsou na
programu příslušných olympijských her. V roce 2012 v Londýně
dojde k historickému zlomu, neboť poprvé v historii
olympijských her z prestižních důvodů postaví Velká Británie
svůj fotbalový tým jednotně a to za celé Spojené království bez
ohledu na historické rozdělení jejich fotbalových svazů mezi
Anglii, Skotsko, Wales a Severní Irsko (protože platné
olympijské regule takovéto rozdělení 1 země na 4 části prakticky
vůbec nijak neumožňují).

Historie volby města
Volby pořadatele OH 2012 se zúčastnilo celkem devět měst, která
podala přihlášku do 15. června 2003. Všechna města prošla
výběrovým řízením, které je na základě vyplněných dotazníků
ohodnotilo v celkem jedenácti kritériích (jako doprava, finance,
ubytování atd.) a stanovilo skóre vyjadřující schopnost pořádat
olympiádu.
Michal Konečný, 8. A

9. 5. 2012 Uherské Hradiště

Ahoj Tomáši,
Strašně dlouho Ti fandím, líbí se mi, jak hraješ a vždycky se na
tebe dívám v televizi. Doufám, že vyhraješ Davis cup a pojedeš na
letní olympijské hry. Jsi můj nejoblíbenější tenista. Věřím, že si
vybojuješ 6. místo v řebříčku. Viděla jsem tě hrát spolu s Petrou
Kvitovou, bylo to fakt suprové. Moc bych si přála tvůj autogram
s Tvojí fotkou. Velice moc by mě to potěšilo. Doufám, že porazíš
Rogera Federera.
Vždy se mi líbí tvoje oblečení.

Eliška Rychtrmocová, 8. C

9. 5. 2012

Milá Petro,
už dlouho se na tebe dívám v televizi a jsi moje nejlepší tenistka. Jestli
pojedeš na letní olympijské hry, určitě Ti budu držet palce. Doufám, že titul
světové jedničky ve dvouhře si udržíš a moc Ti to přeji. Ráda bych se s Tebou
setkala. Moc bych si přála tvůj autogram s fotkou a podpisem. Doufám, že
porazíš Viktorii Azarenkovou. Jednou jsem se ptala taťky, proč vy holky musíte
mít sukni a taťka mi řekl, že to je váš úbor. Tak ahoj.

Tvoje fanynka Veronika Omelková, 8. C
V Uherském Hradišti, dne 15.5.2012
Vážená slečno Kvitová,
Jsem velmi rád, že jste se dostala na Olympijské hry v Londýně 2012. Také
jsem šťastný, že se vám daří - hlavně v minulém roce, kdy se Vám dařilo velice
dobře ve Wimbledonu, Fed Cupu a dalším. Tuto sezonu se Vám moc nedaří, ale
věřím, že se zvednete a budete vyhrávat tak, jak jsme na to zvyklí.
Chtěl bych Vám poděkovat, že nadmíru dobře reprezentujete naši zemi. Přeji
Vám, a také celý náš národ, aby se Vám na letošních Hrách dařilo. Přeji Vám
také hodně úspěšných „fiftýnů“, gemů a nakonec i setů.
S pozdravem
David Zlomek, 6. B

Martině Sáblíkové
V Uherském Hradišti 14.5.2012
Milá Martino,
zdravím Vás z Uherského Hradiště, tohle město se nachází na jižní Moravě ve
Zlínském kraji.
Chtěla bych Vám poděkovat za reprezentaci naší České republiky
v rychlobruslení i na kole. Přála bych si být tak dobrá jako Vy. Přeji Vám
mnoho dalších světových i osobních rekordů a hodně pevné zdraví.
Soňa Zálešáková, 6. B

Ahoj Martino,
Již dlouho tě obdivuji. Tvoji vytrvalost a soustředivost. Určitě Ti dlouho trvalo,
než ses stala profesionální rychlobruslařkou. Jsi doopravdy dobrá. Píšu Ti,
protože jsme to dostali za úlohu, a tak jsem si vybrala Tebe. Mimochodem píšu
Ti z Uherského Hradiště ze Základní školy Sportovní. Doufám, že se někdy u
nás zastavíš. Už se na Tebe moc těším. Přeji Ti mnoho úspěchů a medailí.

Ivana Kamarádová, 8. C

Milá paní Barboro Špotáková.
Přeji Vám, abyste se umístila na LOH v Londýně na co nejlepším místě. Všichni chceme, aby
se náš český tým umístil na co nejlepším místě. Určitě se můžeme těšit na výborné výkony
všech našich sportovců včetně Vás. Tak ještě jednou přeji Vám i všem českým
reprezentantům pevné zdraví a mnoho sportovních úspěchů na Letní olympiádě v Londýně.
Budu Vás i všechny české sportovce pozorně sledovat v televizi a budu Vám fandit.
S pozdravem
Petra Fabiánková, 6. B

16. 5. 2012 Uherské Hradiště
Drahá Barboro Špotáková.
Již zanedlouho se konají 30. Olympijské hry v Londýně, proto jsem se rozhodla Vám předem
popřát mnoho úspěchů. Sice zbývá hodně času, ale jak jistě předpokládám, svůj čas věnujete
sportu a pilné přípravě v hodu oštěpem.
Včera se u nás konaly atletické závody a i u nás byl hod oštěpem. Bohužel tu byli samí
začátečníci, a tak na Vaše výkony prostě nemají. Třeba jednou i z nás budou přeborníci
světových rekordů, jako jste Vy.
V roce 2006 jste si vylepšila tři české rekordy a pořád je překonáváme. Ať už české, nebo
evropské či světové.
Osobně se těším, až se budou Olympijské hry z Londýna vysílat a já se budu moc podívat na
to, jak se Vám vede.
Rozhodně se podívejte i do City of London, to je centrum města, a na mnoho dalších míst.
Londýn je nádherné místo a rozhodně stojí za vidění.
Závěrem Vám přeji mnoho úspěchů jak už ve hrách, tak i v osobním životě, mnoho štěstí a
lásky a ať se Vám podaří získat zlatou medaili.
S pozdravem
Aneta Jindrová, 8. C

Ahoj Usi.
Jak ti to teď běhá? Doufám, že dojedeš do Ostravy na zlatou tretru. Snad se tu bude
dařit a budeš běhat rekordní časy. Já se jmenuji Michal, je mi 14 let a 15 mi bude 27.
srpna. Doufám, že vyhraješ všechny disciplíny, na které jdeš. Řekl bych Ti to osobně,
ale jsi moc daleko. Budu ti fandit, ale mám radši náš český tým. Píšu ti, protože jsi
nejrychlejší běžec. 
S pozdravem a mnoho zdaru
Michal Konečný, 8. A
9.5 2012 v Lužicích
Ahoj Usaine
Doufám, že se letos zase objevíš na Letních olympijských hrách v Londýně, které se
konají od 26. července do 12. srpna. Přeji ti, abys překonal rekord na 100 m.
Michal Krajčovič, 8. B

Milý Usaine.
Přeji ti, ať se ti na letních olympijských hrách daří a ať máš samé zlato a nový rekord.
Konkurence bude veliká, ale ty jsi nejlepší sprinter planety a tak věřím, že uspěješ a budeš
první, proto se udržuj v kondici, nelež a choď do posilovny, nejez v Donaldu a jiných fast
foodech. V Londýně navštiv Big Ben, dále si prohlédni Londýn. Zkrátka si to tam užij.
S pozdravem Tomáš Krejčí, 14 let.
Uherské Hradiště, Jarošov, 9.5.2012

Čau Usaine,
přeji ti mnoho zdaru v atletické činnosti a na zlatou tretru do Ostravy ti přijedu fandit.
Jsem rád že jim tak dáváš. Také se těším a doufám že překonáš tvůj minulý rekord na 100
metru na LOH . Závěrem bych chtěl dodat že vymýšlení těchto blbostí dá docela námahu,
takže ti píšu poslední větu, tak se měj a pošli aspoň 2 miliony na charitu.
Štěpán Kebort, 8. B
9.5.2012 ZŠ Sportovní

V Uherském Hradišti 9.5.2012
Ahoj Usaine.
Doufám, ze se budeš účastnit Letních olympijských her v Londýně, které budou od 26.
července do 12. srpna. Přeji ti, abys překonal svůj rekord na 100 m a ,,rozdrtil“ všechny svoje
soupeře, kteří ti chtějí zkazit závody. Jsi můj nejoblíbenější atlet a sprinter v době, která je
těžká. Na každém rohu Mc Donald, tak motivuješ kluky, aby se přemohli a šli si zaběhat atd.
Držím ti palce, aťvyhraješ. Hola.
S pozdravem
David Uhříček, 8. C

Adam Hradílek, 8. B

Ahoj Rogere.
Strašně dlouho ti fandím.
Líbí se mně, jak hraješ tenis a doufám, že vyhraješ olympijské hry. Já Ti píšu z Uherského
Hradiště ze školy. Doufám, že porazíš třeba Tomáše Berdycha, strašně Ti to přeju. Máme to
za úkol, tak jsem si vybrala zrovna Tebe. Doufám, že se máš ve Švýcarsku dobře a někdy
dojedeš do ČR. Vždycky, když hraješ, tak se na tebe dívám a držím ti palce. Moc bych si
přála tvůj autogram a fotku s Tebou, moc by mě to potěšilo. Jsi nejlepší tenista a přeju Ti
hodně štěstí. Už jsi toho hodně dokázal a přeju Ti, abys toho měl ještě víc.
Vždycky se mi líbí, v čem hraješ a tvoje pálka.

Daniela Zbraňková, 8. C

V profesionálním tenisu působíte pouhých pět let, a je z vás milionářka. Co pro vás
vlastně znamenají peníze?
Většinou ani nevím, kolik jsem na turnaji vyhrála. Někdy se o tom dočtu v novinách, ale pro
mě to jsou jen čísla. Nic nepotřebuji.
A nekoupíte pořádný dům rodičům, kteří stále bydlí v bytě v paneláku?
To mě také napadlo. Jenže naši řekli ne, my máme rádi svůj byt. Naši na to nejsou.
Takže vám asi také nevadí, že čtvrtinu turnajových výdělků odevzdáte podle smlouvy
svému manažerovi, který si vás v šestnácti letech vzal na starost.
Vždyť si ty peníze zaslouží. Všechno mi zařizuje, o všechno se stará. Hodně mi pomohl, Teď
se mu to takhle vrací a to je správné.
Monika Abschneiderová, 7. B
Zdroj
readersdigest. cz

Přijímací řízení
Když jsem ráno otevřel oči, mé první myšlenky směřovaly ke Gymnáziu
v Uherském Hradišti. V osm hodin mě totiž čekala prezence ve třídě běžně
používané na výuku matematiky. Popravdě už to pro mě nebyla tak stresující
situace, protože jsem v hlavě měl jistotu, že jsem již přijatý na Sportovním
gymnáziu v Pardubicích. Tam jsem dělal talentové a přijímací zkoušky ještě
v lednu. Navíc mé rozhodování, na kterou školu chci jít, bylo v poměru
sportovního gymnázia a gymnázia v Uherském Hradišti asi osm ku dvěma.
Spíše jsem se chtěl na přijímačkách porovnat s ostatními, zjistit, jestli na to
mám, a případně si zvýšit sebevědomí.
Přestože jsem si říkal, že už o nic nejde, začínal jsem být s přibývajícím časem
nervózní. Do třídy vešel sympatický učitel matematiky. Řekl nám něco
k přijímačkám a rozdal Scio testy ze všeobecných studijních předpokladů.
Všichni zúčastnění jsme čistou hodinu maximálně zaměstnávali své mozky.
Čekalo na nás šedesát příkladů. V každém z okruhů testování jsme vybírali
z odpovědí.
Další na řadě byla matematika. Tentokrát to bylo jen třicet příkladů. Stihl jsem
všechny, jen některé jsem vynechal.
Z českého jazyka bych měl mít asi největší procento úspěšnosti ze všech
okruhů, přesto jsem spokojeností ani trochu neoplýval. Celkově nás tam čekalo
čtyřicet příkladů a na vypracování jsme měli tři čtvrtě hodiny. Myslím si, že na
češtinu mám přirozený instinkt a talent. Psal jsem i češtinářskou olympiádu.
Přesto jsem se svými výsledky nebyl vůbec spokojen. Můj názor zní, že ve scio
testech z českého jazyka nejsou podstatné věci ze základní školy, ale spíše
detaily.
Nicméně, v češtině prý nebyl příliš úspěšný nikdo a na přijetí mi to stačilo.
Skončil jsem 86. z přijatých necelých 150 dětí a mám z toho dobrý pocit. Splnil
jsem účel.
Ted´ už je to však všechno jedno. Pardubice už na mě čekají.
Jakub Mlčoch, 9. B

Jaké to bude …
Fiktivní životopis
Jmenuji se Andrea Brziaková. Narodila jsem se v Uherském Hradišti, ovšem své mládí jsem
prožila v malé vesničce jménem Tlumačov. Moje první základní škola byla ZŠ Východ
v Uherském Hradišti. Po pěti letech na této škole jsem přestoupila na ZŠ Sportovní v Uherském
Hradišti. Na této škole jsem úspěšně dokončila povinnou školní docházku. V roce 2012 jsem
nastoupila na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odbornou školu ekonomickou ve Zlíně.
Tuto školu jsem úspěšně dokončila maturitou, ale i státní jazykovou zkouškou z anglického,
německého, francouzského, italského a španělského jazyka. Asi v 18- ti letech jsem konečně
mohla opustit Českou republiku a začít žít svůj sen. A kam jsem vlastně odjela? Do Británie,
přesněji do Londýna. Zde jsem nastoupila na Oxfordskou univerzitu. Jelikož jsem to moc
finančně nezvládala, musela jsem si nějak přivydělávat. Našla jsem si báječnou práci sekretářky,
vysoký plat, pár hodin sedění na židli, pěkný šéf, prostě pohoda...
Jednoho dne, když jsem šla do kavárny, omylem jsem do někoho narazila. Byl to zpěvák ze
skupiny One Direction, konkrétněji Harry Styles. Když jsme po srážce zvedly oči, naše pohledy
se střetly. Ano, byla to láska na první pohled. Ještě ten den jsme spolu vyrazili do města a to, co se
dělo dál, si každý z vás umí představit. Od téhle chvíle, jsem se stala známou. Novináři a
fotografové mě začali pronásledovat. Dostala jsem několik dobře placených pracovních nabídek.
Práce sekretářky byla fajn, ale to, co mi nabízeli, bylo boží! Po dlouhém rozmýšlení jsem se
nakonec rozhodla, že budu manažerkou Cher Lloyd.
Po dvou letech vztahu s Harrym jsme se vzali. Na naši svatbu dorazily tisíce hostů. Dokonce i mí
rodiče, které jsem už dlouho neviděla. Asi půl roku po svatbě se nám narodila první dcera jménem
Darcy. A po dalším roce syn Daniel. Jelikož jsme u Darcy zpozorovali nevídaný talent ve zpěvu.
Ve věku 8- mi let jsme ji přihlásili do soutěže Hlas Británie. Skončila na krásném druhém místě.
Syn Daniel se rozhodl, že by chtěl takovou soutěž také zkusit, takže následující rok jsme ho tam
také přihlásili. Tuto pěveckou soutěž vyhrál. S Darcy vytvořili skupinu „Siblings“ neboli
„Sourozenci“.
Můžu říct, že už jsme vcelku staří, je nám totiž okolo 70- ti roků. Tetování, které jsem si nechala
v mládí udělat, je nepěkné. Ale to nevadí, protože to málokdo vidí. Naše děti jsou už dospělé a
stali se z nich slavní zpěváci. Jsme na ně pyšní! Koupili jsme si dům na Novém Zélandu, protože
Londýn už pro nás není to pravé. Po cestě letadlem do našeho nového domu jsme ovšem
ztroskotali. Tuto leteckou nehodu bohužel nikdo z nás nepřežil. Co se teď děje na zemi, úplně
přesně nevím, protože v nebeském hotelu, který nese název „Na kraji světa“, nám co chvíli
nefunguje televize. Ale když to náhodou naskočí, vidíme jen lidi truchlící nad naší smrtí. Jinak
máme báječný apartmán s obrovským balkonem. Škoda jen, že tady není WIFI, ráda bych napsala
našim dětem na Facebook, že jsme v pořádku. Málem bych zapomněla na jednu důležitou věc,
obnovili nám těla, takže vypadáme jako kdysi. Je to tu fajn. Nikdy bych nevěřila, že v nebi je
takový luxus.
Andrea Brziaková, 9. B

Počítače a hry

Za vynálezce dnešních počítačů je považován Charles Babbage, který v 19. století
vymyslel základní principy fungování mechanického stroje pro řešení složitých výpočtů.
Za prvního přímého předchůdce současných elektronických počítačů lze považovat
elektronkový ENIAC.
Charakteristika počítače
Pod pojmem počítač si mnoho lidí představí buď notebook, nebo PC, tedy osobní
počítač. Ve skutečnosti je tento pojem daleko širší. Počítače řídí činnosti nejrůznějších
zařízení a nacházejí se všude kolem nás – v automobilech, mobilních telefonech,
automatických pračkách, mikrovlnných troubách, průmyslových robotech, letadlech,
autech, digitálních fotoaparátech, CD a DVD přehrávačích, záchodových splachovadlech,
klikách od dveří (tedy, zámcích na karty), v dětských hračkách, …Bohužel dnes se
počítače používají skoro ke všemu a po internetu kolují různé obrázky.

Prášil Matěj 7.B

Minecraft
Minecraft je nezávislá počítačová hra napsaná v Javě, vyvíjená Markusem Perssonem a jeho firmou
Mojang. Je to tzv. hra z kostiček, ve které si hráč může dělat, co se mu zachce. V tomto případě je v
prostředí krychlovitého 3D světa, kde si hráč musí sám nasbírat materiál na stavbu obydlí a na výrobu
nástrojů. Ve hře je aplikován efekt dne a noci, v noci se objeví příšery, které vám ubližují. Hráč buď
může sedět a čekat na svítání, jít ven a bojovat o svůj holý život, jen se snažit rozšířit svůj skromný
přístřešek, nebo jít spát.
Hra se stala jednou z velmi rychle rozšířených Java her na světě. Verzi Minecraft Classic si zahrajete
zdarma na oficiálních stránkách hry, včetně hry pro více hráčů, ve hře pro jednoho hráče si však mapu
uložit nemůžete. Momentálně je dostupná verze hry 1.2.5. Hra obsahuje různé stupně obtížnosti od
„Peaceful“, kdy se neobjevují monstra a životy se automaticky doplňují, až po obtížnost „Hard“. Hra
Minecraft také obsahuje podporu „Texture packů,“ které změní vzhled hry. Další z možností
„okořenění“ hry je instalace oficiálně nepodporovaných modifikací, které mohou přidat například
nové bloky, zvěř a věci.

Erik Jelínek 7.B

Counter strike 1.6
Jedná se o souboj dvou týmů – protiteroristické jednotky (dále jen CT – z angl. counterterrorist) a teroristů (dále jen T – z angl. terrorist).
Hráči na konci každého kola získávají podle osobního a týmového výkonu peníze (za
zabití nepřítele, splnění úkolu), které využívají k nákupu zbraní a vybavení. Zabití
spoluhráčů či rukojmích vede k peněžnímu trestu.

Broňa Krpal 7.B

Gothic 2
Gothic 2 je RPG počítačová hra od německého studia Piranha Bytes. Poprvé byla vydána v
Německu 29. listopadu 2002 a v Severní Americe 28. října 2003. Distribuují ji společnosti
JoWood a Atari.

Engine

Herní
je založen, je v podstatě upravená verze toho z prvního dílu. Rozlišení
textur se zlepšilo díky factoru 4 a svět je asi třikrát detailnější než v prvním dílu. Ačkoliv
grafika je méně detailní než v ostatních enginech té doby, proto také ve hře není téměř žádné
načítání.

Příběh v Gothicu II se odehrává stejně na středověkém ostrově Khorinis, na němž je
město Khorinis, klášter ohnivých mágů, farmy a lesy. Údolí, kde bývala trestanecká kolonie,
také navštívíte, je oproti Gothicu pozměněné. Ze starého tábora zbyl už jen hrad, z nového se
stala ledová poušť a tábor v bažinách je nepřístupný kvůli velikému zátarasu, který byl
postaven skřety. Posledním navštíveným místem ve hře jsou síně Irdorathu (něco podobného
jako Spáčův chrám v prvním díle).
Lidé v Khorinidu věří ve tři bohy: Innose, boha ohně a dobra, Adanose, boha rovnováhy a
Beliara,.

Martin Šohajek 7.B

Je kolébkou florbalu Evropa nebo
USA?

Florbal
Florbal je kolektivní halový sport podobný pozemnímu hokeji. Hraje se na hřišti o rozměrech
40×20 metrů s lehkým dutým plastovým míčkem. Při standardní herní situaci je z každého
týmu na hřišti v jeden moment pět hráčů v poli a jeden brankář. Hráči při hře používají
speciální florbalové hole (tzv. florbalky) a snaží se vstřelit protivníkovi gól. Brankáři žádnou
florbalku nepoužívají, chytají pouze svým vlastním tělem, zejména rukama a nohama.
I když florbal vznikl původně v USA, je vznik považován ve Švédsku. Zde se v 70. letech 20.
století začal, pod názvem innebandy hrát organizovaně a rychle si získal obrovskou
popularitu. Další zemí, kde si hra brzo získala popularitu, bylo Finsko (pod názvem
salibandy) a Švýcarsko (unihockey). S rozdílnými názvy se také mírně lišila pravidla,
největší rozdíl byl ve švýcarské verzi, kde i brankář používal hokejku. Ke sjednocení pravidel
došlo v roce 1986 v souvislosti se založením Mezinárodní florbalové federace.

Ondra Stašek 7.B
Upravil: Martin Kotrla, 9. B
Zdroj: Wikipedie

Tak to by bylo k závěru vše. Doufáme, že se vám tento díl školního
časopisu líbil a že se těšíte na další.
Ovšem těm, kteří už si další číslo nepřečtou, přeji hodně štěstí na
dalších školách! ...Tak zase příště!
Mikuláš Bartošík a spol.

Tvořte co nejvíc,
pište bez chyb a
učte se češtinu,
ať nemusím moc
opravovat…

Příspěvky posílejte na školní mailovou adresu Jany Novotné.

ŠKOLNÍ ČASOPIS POD LAVICÍ, ZŠ SPORTOVNÍ,
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
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