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PŘEDOVKA A ŠAVLE
V čase se posuneme trošku dále a představíme si zbraně z doby husitů a křížových výprav.

PŘEDOVKA
S rozvojem chemie/ alchymie se objevil černý střelný prach. S tímto přelomovým objevem se
začaly vyrábět spousty zbraní. Rozvoj předových pušek byl hlavně v dobách husitů a
křížových výprav. Předovky se užívaly přes 400 let. Tyto pušky nahradily až zadovky
s nabíjením zezadu. Používaly se pro svou jednoduchost na výrobu a pro svou sílu, díky níž
nahradily kuše, které byly stejně rychlé a trochu přesnější. Kule z pušky dokázala, na rozdíl od
šípu či šipky, prorazit protivníkův pancíř.

ŠAVLE
Šavle byla pouze sečná zbraň. Na rozdíl od dýky nebyla vůbec zdobená a byla určená pouze
k zabíjení. Výrobci se proto omezili pouze na bezvýhradnou účinnost. Tyto zbraně byly
určeny hlavně pro jízdu, aby mohla sekat do nepřátel. Šavle byla účinnější ze sedla, protože
rozsáhlý sek je technicky jednodušší než přesné bodnutí mečem doprostřed hrudi.
Nejproslulejší šavlí byla Attilova.

Ladislav Kašpárek 9.B

Rok virtuální reality
Proč rok virtuální reality? Tento rok se totiž začne uplatňovat virtuální realita. Brýle pro
virtuální realitu, pokud nevíte, jsou brýle, které v sobě mají displej (mobilu nebo vlastní),
které Vám obraz dělí na 2 totožné poloviny. Tudíž se lépe vžijete například do hry.
VR brýle se dělí na 2 základní typy. Jsou brýle, které využívají jako displej mobilní telefon.
Nejlevnějšími brýlemi pro mobily jsou tzv. Google CardBoard, tedy brýle z kartonu. Je to
skvělý a levný nápad, který má za úkol lidem představit VR za symbolické peníze. Nejlevnější
verze těchto brýlí se prodává okolo 200,- Kč. Těchto brýlí je na trhu velké množství. Pokud
ale budete chtít mít o něco lepší zážitek, je lepší sáhnout po např. Samsung VR brýlích (pouze
pro Samsungy), ty jsou například bezplatně dávány k novým mobilům Samsung S7 a S7 Edge.
Nicméně dnešní mobily nejsou dostatečně výkonné, a proto je lepší zvolit druhý typ VR brýlí
pro PC. Tyto brýle jsou o dost dražší, ale zato nabídnou lepší a věrohodnější zážitek. Neslouží
pouze k hraní her, ale také se mohou využít k prohlížení 360 stupňových fotek, kreslení ve
3D, atp. Významným zástupcem je firma Oculus, která se specializuje na VR technologii a
tento rok v únoru vypustí do prodeje svoje brýle Oculus Rift. Tyto brýle budou stát pouze
20.000,- Kč. Říkám pouze, protože součástí jsou i sluchátka. V Oculus Rift je použit nový typ
4k displeje a tato technologie není zrovna levná, proto taková cena.
Nejnižší doporučovaná grafická karta je GTX 970 nebo AMD 290, procesor I5, 8Gb RAM. Ale
opět se narazilo na problém v podobě nedostatečného výkonu grafických karet, a proto
tento rok vyjde nová generace GPU (grafických karet) od firmy Ovidia, které budou až 2x
výkonnější než současné grafické karty.
Virtuální realita tady již v minulosti byla několikrát, ale pokaždé narazila na problémy
s výkonem počítačů, anebo nezájmem. Doufejme, že se technologie VR uchytí a nedopadne
například jako 3D televize.

https://goo.gl/YQ5M7q

http://goo.gl/MQaKry

Stanislav Neruda 9.B

DO HLUBIN TANEČNÍHO SPORTU
Cha-Cha-Cha- latinsko-americký tanec
Cha-cha-cha zkráceně Cha-cha, je
velmi svižný tanec pocházející z
Kuby. Slovo cha-cha vzniklo
na Haiti podle zvuku zvonku,
na který se hrávalo při tradičních
tancích. Rytmus se vyvinul
z tance Danzon. Cha-cha je jedním
z pěti
latinskoamerických soutěžních
tanců, mezi něž se zařadil jako
poslední v pořadí. Tanec se
ve velmi zjednodušené
formě vyučuje i v tanečních
kurzech.

Mezi základní figury
patří:
Rytmický krok, New York,
ruka k ruce, tři čači, vějíř,
alemana, hokejka,káča…
Denisa Bláhová 9.A

Jarní výlety

Bazilika svatého Prokopa
Bazilika svatého Prokopa je románsko-gotický křesťanský kostel v Třebíči.
Byl vybudován na místě původní mariánské kaple při benediktinském
klášteře přibližně v letech 1240 až 1280. Jako součást objektu „kláštera s
kostelem sv. Prokopa“ se stal roku 2002 národní kulturní památkou a o rok
později se společně s židovskou čtvrtí dostal na Seznam světového
dědictví UNESCO.
Původním patronem baziliky bylo Nanebevzetí Panny Marie. Svatý Prokop se
stal patronem baziliky v roce, kdy se připomínalo pětisté výročí
jeho svatořečení, tedy roku 1704; v tomto roce nechal Jan Karel hrabě z
Valdštejna zřídit z presbytáře baziliky zámeckou kapli sv. Prokopa.

Marek Urbánek 7.B

Banánoví komáři
Ingredience:cca 40 piškotů
2 banány
čokoláda na vaření
ztužený tuk
2balení lentilek
nůž
prkénko
tác
párátka
1) Napíchneme 20 piškotů na párátka, rozdělíme lentilky podle barev.

2) Nakrájíme banány a poté vrstvíme: piškot s párátkem banán a opět piškot.

3) Poté vrstvíme: piškot s párátkem banán a opět piškot.

4) Připravíme si vodní lázeň (do většího hrnce dáme vodu a do menšího
rozloupneme polovinu čokolády na vaření a přidáme asi 2 cm kostky ztuženého
tuku).

5) Potíráme stěrkou, kdo nemá, ponoří až po párátko.

6) Nakonec přidáme lentilky stejné barvy, to budou oči komára, a komu to nejde,
použije třeba barevnou rýži. Vzniknou ježci.

A máme hotovo 

Marek Urbánek 7.B

DÍL TŘETÍ……………………….JARNÍ KVĚT 

Budeme potřebovat:
Kosmetické ubrousky nebo papírové kapesníčky,
fixy (více barev),
bavlnku,
nůžky.

1) Nejprve fixami (podle ruky) obtáhneme okraje ubrousků.

2) Poté všechny ubrousky dáme na sebe, poskládáme z nich harmoniku a uprostřed svážeme
bavlnkou.

3) Jednotlivé vrstvy oddělíme od sebe z obou stran.

TIP: Nastříkejte do
středu květiny svůj
oblíbený parfém.

MÁME HOTOVO…
Denisa Bláhová, 9.A

Malé dítě
Malé dítě vidí jiný svět,
nespatří lidské tváře,
proto obdivuje jemný květ
a poslouchá lidský hlas.
Malé dítě žije v jiné dimenzi,
raduje se z maličkostí,
třeba z toho jak zajíček běží po mezi,
nezná ještě povinností.
Malé dítě také jednou vyroste,
uvidí to, co nevidělo,
i když třeba ani nechce,
potom uvědomí si, že dospělo.

Mária Volmanová 9.B

BÁSEŇ NAŠÍ ČTENÁŘKY

Zaslepen lží, přesto vidím pravdu,
vzhledem - přesto vidím až do duše...
úsměvem - přesto vidím pláč..
....
....
Cestou temnou jako nenapravitelná duše se vydávám, svůj cíl již pouze ve snu vídávám...
- kdy svůj cíl budu mít na dosah?
- kdy za mnou přijdeš s otevřenou náručí?
......
....
Otrávená přáteli, kteří pro mě byli oporou, nyní jsou plynem...
Otrávená přítomností, i když minulost nebyla o moc lepší...
Otrávená životem, ale přesto stále doufám.
Pavlíková Diana 9.A

VĚDCI A FILOZOFOVÉ
Další mezi novými přírůstky do školního časopisu budou články o vědcích a filozofech, kteří
vyřkli domněnky, jejichž pravdivost platí dodnes. Mezi takovéto velikány patří například
Pythagoras, Leonardo Da Vinci, Newton, Farraday a mnoho dalších známých lidí.

Démokritos
Řecký filozof, který vyslovil myšlenku, že věci jsou tvořeny miniaturními částmi, kterým dal
název atom.
Podle pověsti krájel sýr, a jak dělil části sýra, tak tu nepotřebnou snědl. Takto se dostal k tak
malé částici, jež nešla dál dělit, a tak ji nazval atom – dále nedělitelný.
Ze života:
Démokritos pocházel z Abdér v Thrákii a patrně byl žákem svého krajana filosofa Leukippa.
Díky původu ze zámožné rodiny velmi cestoval a asi se podíval i do Indie a Etiopie. Byl také 5
let v Egyptě. Sám po těchto cestách řekl, že se setkal s velkým počtem mudrců. Nakonec se
vrátil do své rodné vesnice, kde také zemřel. Ze života se moc nedochovalo, neboť pro svou
tvorbu nebyl příliš váženým a ani křesťané ho neměli rádi. Žil velmi skromně a věnoval se
svému zkoumání. Má se za to, že nezaložil žádnou školu.

Ladislav Kašpárek 9.B

ŠIŠKA, CO SE VE VODĚ ZAVÍRÁ
(pokus)
Potřeby: 2 otevřené šišky (jedna je pro porovnání),
sklenice s vodou.
Na procházce jsme našli velké šišky. Doma jsme si
vyzkoušeli pokus. Od té doby, ho musíme opakovat
každý den. Vysvětlení pokusu je na konci.
Než jsme začali s pokusem, šišku jsme společně
prozkoumali. Zjistili jsme, že uvnitř šišky jsou semínka.
Některá jsme vyklepli na papír k podrobnějšímu
"zkoumání".
Potom jsme suchou šišku vložili do sklenice s vodou.
Přibližně po 30 minutách bylo jasně vidět, že se šiška
uzavírá. A do hodiny se celá zavřela. Když jsme šišku z
vody vyndali, porovnali jsme ji se suchou šiškou.
Anna Kloučková 7.B

DO SVĚTA ČESKÝCH HVĚZD speciál
Přiřaď fotografie hereček k jejich filmovým rolím.
a) Hana Maciuchová

1) Alena, Noc na Karlštejně

b) Naďa Konvalinková

2) Anče, Krkonošské pohádky

c) Daniela Kolářová

3) Tornádo Lou, Limonádový Joe

d) Květa Fialová

4)Maruška, Honza málem králem

Z MINULÉHO ČÍSLA:Jak se jmenuje tato animovaná postavička, které Jiřina
Bohdalová propůjčila svůj hlas??? RÁKOSNÍČEK
VÝHERCE: Kubík Pavlík, 1.A

Denisa Bláhová,9.A

Samozřejmě brambory každý z nás zná, ale já se rozhodla najít několik zajímavostí, které neví úplně
každý.
1. Kolují historky, že brambory do Evropy přivezl mořeplavec sir Walter Raleigh jako dar
Alžbětě I. a její kuchař jí z listů brambor připravil salát.
2. U nás se poprvé objevily v roce 1623 na stole českého šlechtice Viléma Svatavy.
3. Název brambora vznikl zkomolením slova Braniborsko, odkud k nám brambory přišly.
4. Rok 2008 byl vyhlášen mezinárodním rokem brambor.
5. Existuje více než 4000 druhů brambor.
6. Zajímavým druhem brambor je walfi, jedná se o fialový druh brambory, ale existuje i spousta
jiných zajímavých brambor, ať barvou, tvarem, nebo chutí.

7. V Peru byly brambory také součástí náboženského kultu.
8. V zelených bramborách, klíčcích a květech se nachází je zvaný alkaloid solanin, který je
toxický nervový jed.
9. Bramborám se také říká: erteple, zemská jablka, zemáky, kobzole, jablóška, krumple, arteple,
okroše,…
10. U nás měl největší zásluhu o rozvoj brambor Karel Havlíček Borovský, na jehož počest vznikl v
Havlíčkově Brodě Výzkumný ústav bramborářský, kde se ve dnech 22. až 24. října konají
Bramborářské dny.

Mária Volmanová 9.B

LETADLO
PROUDOVÉ, VRTULOVÉ
Vznik letadla (létacího stroje) byl velice dlouhý a nedá se přesně říci, kdy bylo 1. letadlo
navrženo nebo lépe se vzneslo do vzduchu. Je to velice subjektivní, protože někdo považuje
za letadlo už 1. létající výtvor bratří Wrightů, nebo třeba až vojenské vrtulové stíhačky.
Někdo považuje za letadla až stroje s proudovým motorem (tryskáče), takže se opravdu nedá
dost dobře určit, co je 1. letadlo. To je stejné, jako kdybyste chtěli najít 1. auto, motorku
nebo loď, je to tedy velmi složité a nejsem tady, abych pátral po nejstarším letadle.
Já sám považuji jako letadlo již několikátý výtvor bratří Wrightů (tedy ten, který měl vlastní
motor, mohl letět, kam chtěl, a obecně měl většinu, byť jen zjednodušených věcí, které
dnešní vrtuláky mají).

Nejzákladnější rozdělení letadel: PROUDOVÁ a VRTULOVÁ
Vrtulová: lopatky vrtule, které pohání motor, se opírají o okolní vzduch, tím tlačí letadlo
vpřed.
Proudová: proudový motor (turbína) za sebe vyfukuje pod tlakem zažehnuté palivo.
Poté se dále dělí na stíhačky, akrobaty, obrovské létající kolosy (vojenské transportéry),
práškovací bezpilotní (drony), bombardovací (taktéž vojenské), soukromá, cestovní a
nesmíme zapomenout na letadla hasičská. Je jich mnoho dalších.
Nezapomeňte nám poslat Vaše oblíbené téma.

Europhiter Taifun
Vít Kašpárek 6.B

Vtipy
Pepíček je poprvé v ZOO a ptá se: „Tati, proč na mě ta gorila za sklem tak divně kouká?“
„Mlč, jsme u pokladny.“

Víte, co je vrcholem obezity?
Když spadnete ze všech stran postele naráz.

Jdou manželé do čínské restaurace. Manželka se ptá číšníka: „Co nám můžete nabídnout k jídlu?“
Číšník odpoví: „Máme psí steaky, kočičí nožičky,…“
Manželka odpoví: „Ježkovy oči.“
Číšník odpoví: „Dobrý výběr.“

Víte, jak získáte v herně menší jmění?
Vsadíte větší jmění.

Stanislav Neruda 9.B

