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ROZHOVOR S NAŠIMI NEJMENŠÍMI 
           Dnes jsme se vypravily za našimi nejmenšími, tedy k prvňáčkům.   

                                                               

1.B - Vránová Lucie 

Amálka Střeláková   

‘‘Moc se mi tu líbí, naše paní učitelka je hrozně hodná a je s ní sranda. Učení je 

hračka a ve třídě se mi nejvíc líbí náš koberec, na kterém si můžeme každou 

přestávku hrát. Super předmět je výtvarka!‘‘ 

 

Hyneček Bašista 

‘‘Škola je nádherná, ve třídě mám skvělé kamarády. Ve třídě je nejlepší, že tam 

máme pověšený rozvrh, takže vždycky vím, na jakou hodinu se těšit! Nejvíc mě teda 

baví matematika a čeština!:)‘‘  

 

  

1.A – Tobolíková Markéta 

Táňa Oplocká 

‘‘Máte to tu krásný, nedokážu si představit, jak to tu vypadalo předtím. Nejvíc mě 

baví výtvarka. Moc ráda se učím s naší paní učitelkou! Ve třídě se máme rádi a máme 

tu lepší obědy než ve školce. Jsou mega dobrý!‘‘ 

 

Ríša Dobruský 

‘‘Je to tu super, naše paní učitelka je moc hodná a někdy si s námi i hraje. Hodně mě 

baví matematika a počítání. Už se těším, až budu druháček!‘‘ 

 

Byly jste skvělý! Také pozdravujeme vaše úžasné třídní učitelky:)! 

Linda a Adél Vincencovi, Krajíček David  
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Okno do minulosti 
 

Začátek druhé světové války 

1.9.1939 

Dne 1. září započala 2. světová válka tím že tehdejší 

Německá říše zaútočila na západní Polsko a 1. září na 

východě zaútočil tehdejší SSSR. Krátce poté Německu 

vyhlásila válku Francie a Velká Británie… 

 

Kubánská Krize 

16. 10. 1962 – 28. 10. 1962 

Málo kdy se stává, že by byl svět na hraně totálního 

jaderného zničení. V říjnu roku 1962 tomu ale tak bylo. 

Klíčovým místem této epizody dějin byl ostrov v Karibském 

moři jménem Kuba. Proti sobě tehdy stály státy 

demokratické tzv. Západní blok a státy nesvobodné tzv. 

Východní blok. Velmi zjednodušeně šlo o to kdo, kdy a 

jestli zmáčkne červené tlačítko, které by znamenalo smrt 

desítek milionů lidí. Naštěstí si ti významní na těch vedoucích pozicích uvědomili, že 

rozhodnutí zmáčknout tlačítko by bylo zřejmě jejich poslední. Na konec si jen zmiňme citát 

Alberta Einsteina, který hezky vystihuje hlavní myšlenku tohoto krátkého článku: "Nevím, 

jakými prostředky bude vedena 3. světová válka, ale ta 4. bude vedena oštěpy, klacky a šípy". 

 

Vznik ČSR 

28.10.1918 

Vznik ČSR byla pro dějiny střední Evropy jistě významná událost. Po téměř 400 letech se na 

mapách Evropy znovu objevil stát Čechů a nově také 

Slováků. 28.10. byl v Praze jeden z mnoha dalších válečných 

dní. Vše ale zažehla jen malá nepatrná zpráva, že Rakousko-

Uhersko přistupuje na podmínky prezidenta USA Wilsona. 

Lidé si to vyložili trochu jinak a začaly mohutné oslavy konce 

Rakouska a vzniku samostatného státu. Čeští představitelé 

se ihned chopili příležitosti a vyhlásili republiku. Nový stát 

měl před sebou ještě mnoho útrap a neúspěchů, ale i 

vítězství a uznání. Bohužel jak už dnes víme, tato epizoda našich dějin skončila roku 1938. O 

tom ale naše vyprávění není, my končíme dnem, kdy si Češi opět vydobyli cestu ke svobodě. 
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První družice ve vesmíru 

4.10.1957 

Je ráno 4. října a světem se šíří zpráva, že SSSR vypustila do 

vesmíru první družici, která nesla název Sputnik 1. Tato 83 

kilová „koule“ ovšem zanikla hned po třech měsících v 

atmosféře. Cílem bylo ověřit, jestli je vůbec možné létat ve 

vesmíru. 

 

 

Zdroje: 

 http://www.moderni-dejiny.cz/ 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byla-vypustena-prvni-druzice-4-rijen-152422  

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-karibska-krize-16-rijen-151357 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-vzniklo-ceskoslovensko-28-rijen-150707 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-prvni-svetova-valka-28-cervenec-151942 

https://www.youtube.com/watch?v=dHSQAEam2yc 

https://www.youtube.com/watch?v=Mun1dKkc_As 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana  

 

Dominik Majer 

http://www.moderni-dejiny.cz/
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byla-vypustena-prvni-druzice-4-rijen-152422
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-karibska-krize-16-rijen-151357
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-vzniklo-ceskoslovensko-28-rijen-150707
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-zacala-prvni-svetova-valka-28-cervenec-151942
https://www.youtube.com/watch?v=dHSQAEam2yc
https://www.youtube.com/watch?v=Mun1dKkc_As
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana
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Sport v naší škole 

V naší škole máme funkční novou tělocvičnu a sportovní halu jménem Suprovka. 

V sportovní hale se pořádají různé turnaje např. turnaj ve fotbale, florbal… 

O naší Suprovku se stará paní Macenauerová a pan Matisík, jsme s nimi velice spokojení. 

V hale máme krásné šatny, posilovnu a také kurt na squash, nářaďovnu, kde máme všechny 

potřebné věci k tělesné výchově a k různým turnajům, které se tam často pořádají. 

Na venkovním prostoru naší školy máme okruh na běhání a také tam je hřiště, které se 

využívá na různé míčové hry. 

V současné době se nepořádají žádné turnaje, protože v naší republice je mimořádná situace 

ohledně covid-19. 

  

   

 

 

Aneta Vaculíková, Viktorie Vystavělová, Monika Kubiridžáková 
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RECEPTY NA SVAČINKY 
TOASTY 
Suroviny pro jednu porci: 3 plátky toastového chleba 

                                              1 vejce 

                                              3 plátky slaniny 

                                              2 listy ledového salátu 

                                              1 rajče 

                                              2 plátky sýru                                               

                                              Řepkový olej 

                                              Párátka 

POSTUP: 

1. Toastové chleby zapečeme v toustovači. Mezitím, co se budou toasty péct, si připravíme 

dvě pánve. Na jedné pánvi opečeme slaninu a na druhé pánvi rozklepneme vejce a usmažíme 

volské oko. 

2. Poté co se toastové chleby upečou a slaninu s vejcem máme také hotové, dáme bokem 

na talíř a nakrájíme rajče na kolečka a natrháme a omyjeme ledový salát. 

3. Z toastů sestavíme sendvič, na první toast přiložíme jeden plátkový sýr, list ledového 

salátu, opečenou slaninu a dvě kolečka rajčete a přiklopíme toastem. Na druhé patro dáme 

jeden plátkový sýr, list ledového salátu, volské oko a dvě kolečka rajčete. Zase přiklopíme 

opečeným toastem, dva protilehlé rohy propíchneme párátky, rozřízneme napůl a svačinu 

máme hotovou ☺ 
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CELOZRNÉ WRAPY: 

Budeme potřebovat:  

                                                    2 celozrnné tortily 

Bílý jogurt nebo majonéza dle chuti 

                                                    4 plátky šunky  

                                                    4 plátky sýra  

                                                     2 plátky ledového salátu 

                                                     1 červená paprika 

                                                     1 rajče 

POSTUP:  

Tortily pomažte majonézou nebo bílým jogurtem, přidejte šunku, sýr, ledový salát a na 

kostičky nakrájenou papriku a rajčátko. Pokud máš raději tortily na sladko, pomažte je 

tvarohem, přidejte jakékoliv ovoce dle chuti, med, semínka a oříšky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje: 

https://www.danilifestyle.com/?p=1017&lang=cs 

https://www.g21-vitality.cz/magazin/tipy-na-zdrave-svaciny-jejichz-priprava-vam-zabere-pouze-par-minut.html 

https://www.zbozi.cz/vyrobek/esperanza-tkt004w/ 

Magdalena Šebestová, Klára Zemanová, Lukáš Prečan 

https://www.danilifestyle.com/?p=1017&lang=cs
https://www.g21-vitality.cz/magazin/tipy-na-zdrave-svaciny-jejichz-priprava-vam-zabere-pouze-par-minut.html
https://www.zbozi.cz/vyrobek/esperanza-tkt004w/


10 
 

Film 1917 je film o první světové válce.  

Dva kamarádi mají za úkol donést  

spojeneckým legiím zprávu o zastavení útoku.  

Hlavní obsazení : George Mackay – v roly Schofield 

                               Dean-Charles Chapman- v roly Blake 

                              Benedict Cumberbatch – v roly Colonela Mackenzie 

Film Spider-man far from home je o super hrdinovi 

spidermanovi. 

Spiderman po souboji s Thanosem  se ocitne daleko od 

domova  

Kde svede boj s elementáry. 

Hlavní obsazení: Tom Holland- v roly spidermana  

                             Jake Gyllenhaal-v roly Mysteria 

                            Jacob Batalon- v roly Neda Leedse 

Zdroje:  

Česko-Slovenská filmová databáze | ČSFD.cz (csfd.cz) 

google images - Hledat Googlem 

 

Oulehlová Marie, Dominik Šmíd 

 

 

https://www.csfd.cz/
https://www.google.cz/search?source=hp&ei=PGDTX6b_I-Stgwe1p5LoCg&q=google+images&oq=google+i&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgUIABCxAzIFCAAQsQMyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoICAAQsQMQgwE6CwgAELEDEMcBEKMCOg4IABCxAxCDARDHARCvAToICAAQxwEQrwFQlhJYhllg819oAXAAeACAAUuIAbgEkgEBOZgBAKABAaoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=psy-ab
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Stranger things 

Seriál Stranger things má zatím tři série,  

na začátku příštího roku bude mít premiéru čtvrtá série.  

Seriál pojednává o tom, že město začne odhalovat svá tajemství, 

 když se chlapec ztratí. 

Hlavní obsazení: Millie Bobby Brown – Eleven  

                              Noah Schnapp – Will  

                              Finn Wolfhard - Mike 

                              Gaten Matarazzo - Dustin 

                              Caleb Mclaughlin - Lucas 

 

 

Zdroje: 

https://www.csfd.cz/film/430582-stranger-things/555560-serie-3/prehled/ 

google obrázky 

 

Oulehlová Marie, Dominik Šmíd 

  

https://www.csfd.cz/film/430582-stranger-things/555560-serie-3/prehled/
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Playstation-od historie po současnost 

Playstation – začátek 

Sony se do video herního průmyslu dostalo spoluprací s Nintendem, kde Sony dodávalo 

spoustu důležitých součástí do jejich společné konzole, Nintendo nemělo v podstatě na nic 

patent a díly byli celkem drahé a tak Nintendo dostalo strach (Sony klidně mohlo díly třeba 

zdražit a Nintendo by s tím nemohlo nic dělat), navázalo spolupráci s evropským Philipsem, 

což se Sony po nějaké době dozvědělo a vůbec se jim to nelíbilo, mezi Sony a Nintendem 

vznikl soudní spor, který samozřejmě vyhrálo Sony. 

Sony na tom v ohledu konzole bylo hodně špatně, dalo by se říct, že jim ujel vlak. 

Vypadalo, že je vše ztraceno, ale díky velice ambicióznímu inženýru (takzvanému otcovi 

Playstationu) Kenu Kutaragimu se vše obrátilo a během poměrně krátké doby vyvinuly první 

Playstation 1. 

Playstation 1 (PS1 fat) vyšel roku 1994 

 

Konzole na rozdíl od Nintenda obsahovala CD mechaniku (velice důležitý krok, protože cd 

mělo velkou kapacitu na tehdejší dobu a pro vývojáře bylo mnohem lepší), dále díky tomu že 

Nintendo porušilo nepsané japonské pravidlo a to že dali přednost cizinské značce před 

japonskou, tak každý radši upřednostnil spolupráci se Sony než s Nintendem, díky tomu sony 

získalo spoustu špičkových titulů (nahrála tomu právě i cd mechanika, Nintendo mělo 

zastaralé cartridge, což byl další důvod pro vývojářské studia, aby spolupracovali právě se 

Sony a ne s Nintendem). 

První Playstation neměl konkurenci, později i vznikla verze slim(celkově bylo verzí celkem 

dost, ale to už by jsme zasahovali do detailů, takže základní dělení je fat a slim).                                                                                                                      

Bylo to v podstatě nejlepší herní zařízení, které si mohl hráč koupit, (taky si za to pěkně 

zaplatil, dnešní ceny jsou oproti tomu směšné) a pokračuje to dodnes, Sony stále vede ve 

video herním průmyslu a nejspíš i nadále bude. 

Playstation one(ps1 slim) byl vydán roku 2001 

 

 



13 
 

PocketStation  

 

Vyšel v roce 1999, bohužel jen pro japonský trh, byl velice úspěšný a věčně vyprodaný. 

Je to předchůdce velmi známého a úspěšného PSP (Playstation Portable) 

                                             

Tady je jeden z nejznámějších titulů pro Playstation  1 (maskot Playstationu) 

         

Takže tohle byl vynikající začátek pro Sony, díky PS1 kdy na plné čáře, převálcovali 

konkurenci. Otevřel se jim konzolový herní průmysl. 

O oblíbenosti svědčí také to, že jako první překonala pomyslnou metu 100 milionů 

prodaných kusů (celkově 102,49 milionu) a počet vzniklých titulů který činí neskutečných 

téměř 8000(celkové prodeje činily 962 milionů kusů, což je značně ovlivněno, díky velice 

rozsáhlému pirátění her i přes dobrou ochranu Sony. To znamená že kdyby hry nebyli 

pirátěny, tak by bylo prodáno mnohem více kopií.) 

 

Zdroje: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/PlayStation 

Michal Drábek 

https://cs.wikipedia.org/wiki/PlayStation
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Historie videohry 

počátky  

Rok 1947 je považován za rok vzniku první hry vytvořené pro hraní na katodových trubicích. 

Hra vyvinutá Thomasem Goldsmithem a Estlem Mannem a patentována 14. prosinec 1948, 

pracovala velmi jednoduše. Celkem osm katodových trubic používala k simulaci střely 

odpálené na cíl – autoři se pravděpodobně inspirovali radarovými displeji použili na ww2. 

Mnoho tlačítek umožnilo měnit dráhu rychlosti střely reprezentované malým bodem. 

Protože tehdejší technologie nedovolila počítačově vykreslit herní prvky, autoři byli nuceni 

manuálně je nakreslit na průhlednou folii položenou na CRT. Tato hra se považuje za vůbec 

první využití CRT technologie tímto způsobem. A.S. Douglas v roce 1952 jako demonstraci 

svého tvrzení o interakci lidí a počítače vyvinul OXO grafickou verzi známé hry piškvorky. Hra 

používala dnes již archaický počítač EDSAC. 

 
Zdroje informací: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_videoher 

https://www.redbull.com/cz-cs/hrani-v-dobe-kamenne 

Vojtěch Horák  

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_videoher
https://www.redbull.com/cz-cs/hrani-v-dobe-kamenne
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Co je to VPN? 

-         VPN (virtuální privátní síť) je síťová technologie, která vytváří zabezpečené síťové 
připojení přes veřejnou síť, například internet, nebo soukromou síť vlastněnou 
poskytovatelem služeb. 
-         Existuje několik desítek poskytovatelů VPN služeb, díky nimž se můžete připojit k 
serveru za měsíční poplatek ve výši přibližně 5 až 10 USD (cca 115-230czk ) což vám umožní 
bezpečně šifrovat vaše osobní údaje a online aktivity. Navíc většina operačních systémů má 
integrovanou podporu VPN a existují také bezplatné VPN.  
 

Srovnání VPN služeb 

-         SurfShark VPN (13USD = cca 325czk) 

-         NordVPN (10€ = cca 270czk) 

-         ExpressVPN (13USD = cca 325czk) 

-         CyberGhost (12€ = cca 324czk) 

-         PrivateVPN (8€ = cca 216czk) 

                  Bezplatná zkušební verze                           Záruka vrácení 

peněz                                                                                                                                          

                                                                                                                

      1, NordVPN             -                                                             30dní 
      2, ExpressVPN           -                                                                      30dní 
      3, Sulfshark                -                                                                      30dní 
      4, CyberGhost           - 24hodin                                                      až 45dní 
      5, PrivateVPN            - 7dní                                                             30dní 

Nejlepší bezplatné VPN         

1.     Hotspot Shield: Stabilní, rychlá, uznávaná VPN, pokud s ní nechcete sledovat videa 

2.     Windscribe: Perfektní pro sledování filmů, pokud vám nevadí delší načítání 

3.     hide.me: Skvělé řešení, pokud neplánujete stahovat torrenty 

4.     Opera: Skvělá bezplatná VPN, funguje však jen v prohlížeči 

  

V čem je u bezplatných VPN háček? 

Většina bezplatných VPN má svá omezení, mezi které patří omezený počet serverů, nízká 

rychlost připojení nebo omezené množství dat. Některé dokonce záměrně omezují rychlost. 

Možná vás to nebude stát peníze, ale odnesou to vaše nervy. 

U bezplatných VPN to často vypadá, že dostáváte produkt zdarma. Ve skutečnosti 

však můžete být tím produktem vy. Mnoho uživatelů uvedlo, že bezplatné VPN uchovávaly 

jejich osobní údaje a prodávaly je třetím stranám. 

https://cs.vpnmentor.com/blog/nejlepsi-opravdu-zdarma-vpn-sluzby/
https://www.vpnmentor.com/?Track_link=NDgwODB8&dl=freetrialvpn&target=ShortCodeAffiliateLink_51252_post_2&pageid=48080&type=post&clickout_id=KFS4KIAJ80RWX&pageview_id=KFS4KI9E9MWLJ
https://www.vpnmentor.com/?Track_link=NDgwOTd8&dl=freetrialvpn&target=ShortCodeAffiliateLink_51252_post_3&pageid=48097&type=post&clickout_id=KFS4KIAJ32E4Z&pageview_id=KFS4KI9E9MWLJ
https://www.vpnmentor.com/?Track_link=NTc2MTN8&dl=freetrialvpn&target=ShortCodeAffiliateLink_51252_post_4&pageid=57613&type=post&clickout_id=KFS4KIAJB4O3Y&pageview_id=KFS4KI9E9MWLJ
https://www.vpnmentor.com/?Track_link=NTc2NjB8&dl=freetrialvpn&target=ShortCodeAffiliateLink_51252_post_6&pageid=57660&type=post&clickout_id=KFS4KIAK1089I&pageview_id=KFS4KI9E9MWLJ
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A to je celkem problém. I bezplatná VPN by vám měla zajistit anonymitu. Bohužel jen málo z 

nich tak činí. Spousta bezplatných VPN představuje spíše bezpečnostní riziko. 

Vaše údaje mohou být prodány pouze, pokud jsou uchovány. Mnoho bezplatných VPN nemá 

ve svých zásadách uvedeno, že neuchovává žádné záznamy, což znamená, že vás může 

sledovat, a ohrožovat tak vaše soukromí. Bezplatné VPN jsou také notoricky známé spamem 

a reklamou. 

  
Zdroje: 

https://nordvpn.com/offer-best-
vpn/?vpn=brand&gclid=EAIaIQobChMI9OatquGV7AIVcSB7Ch0jIAI_EAAYASAAEgKabPD_BwE&utm_expid=.xB73
5TSzTPuII-nGi9Jl7A.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

https://www.expressvpn.com/?https%3A%2F%2Fwww.expressvpn.com%3Frefid%3Dex_se=&gclid=eaiaiqobch
mi-8wnvegv7aivfc53ch0nkableaaybcaaegjtyfd_bwe&oid=0 

https://surfshark.com/deals?coupon=sharkspecial&gclid=EAIaIQobChMIvPuf2uGV7AIVKSB7Ch2OygQQEAAYAS
AAEgKGVfD_BwE 

https://1url.cz/KKHwU 

https://privatevpn.com/ 

https://www.hotspotshield.com/ 

https://windscribe.com/ 

https://hide.me/en/ 

https://cs.vpnmentor.com/reviews/opera-vpn/ 

 

Roman Indrák, Jakub Macenauer 

  

https://nordvpn.com/offer-best-vpn/?vpn=brand&gclid=EAIaIQobChMI9OatquGV7AIVcSB7Ch0jIAI_EAAYASAAEgKabPD_BwE&utm_expid=.xB735TSzTPuII-nGi9Jl7A.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://nordvpn.com/offer-best-vpn/?vpn=brand&gclid=EAIaIQobChMI9OatquGV7AIVcSB7Ch0jIAI_EAAYASAAEgKabPD_BwE&utm_expid=.xB735TSzTPuII-nGi9Jl7A.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://nordvpn.com/offer-best-vpn/?vpn=brand&gclid=EAIaIQobChMI9OatquGV7AIVcSB7Ch0jIAI_EAAYASAAEgKabPD_BwE&utm_expid=.xB735TSzTPuII-nGi9Jl7A.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.expressvpn.com/?https%3A%2F%2Fwww.expressvpn.com%3Frefid%3Dex_se=&gclid=eaiaiqobchmi-8wnvegv7aivfc53ch0nkableaaybcaaegjtyfd_bwe&oid=0
https://www.expressvpn.com/?https%3A%2F%2Fwww.expressvpn.com%3Frefid%3Dex_se=&gclid=eaiaiqobchmi-8wnvegv7aivfc53ch0nkableaaybcaaegjtyfd_bwe&oid=0
https://surfshark.com/deals?coupon=sharkspecial&gclid=EAIaIQobChMIvPuf2uGV7AIVKSB7Ch2OygQQEAAYASAAEgKGVfD_BwE
https://surfshark.com/deals?coupon=sharkspecial&gclid=EAIaIQobChMIvPuf2uGV7AIVKSB7Ch2OygQQEAAYASAAEgKGVfD_BwE
https://1url.cz/KKHwU
https://privatevpn.com/
https://www.hotspotshield.com/
https://windscribe.com/
https://hide.me/en/
https://cs.vpnmentor.com/reviews/opera-vpn/
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            MÓDA- podzim 
DÁMSKÁ MÓDA 

V podzimních kolekcích nacházíme minimalistické tendence nejen v barvách, ale také na řešeních 

jednotlivých oděvů. Maskulinní prvky jsou často spojovány s ženskými siluetami. Čisté, nenarušené 

linie dávají vyniknout zejména střihovým experimentům a netradičnímu zpracování klasických kousků 

jako je trenčkot. Na podzim budou citelné také retro vlivy. Týká se to oděvů i samotného stylingu 

outfitů.  

 

Mezi klíčové barvy patří různé odstíny hnědé, časté jsou i ostatní jako olivová, antracitová či béžová. 

Tato neutrální barva vytváří v kolekcích pevný, dobře kombinovatelný základ, který je doplněn o 

barevné akcenty v podobě fuchsiové, tyrkysové či oranžovo žluté barvy. Ty se nacházejí jak na 

drobných detailech, tak i většinou na celých outfitech.  
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PÁNSKA MÓDA 

Letošní podzim je ve znamení pestrých a neotřelých barev, které by ho měly hezky projasnit. Jedním z 

nejvýraznějších a stylových trendů pánské módy je demo sezóna. Stylisté považují tento prvek za 

nezbytný tento podzim pro každého muže. Pro odvážné lidi je nabízen model průhledného vzhledu. 

Elegantní kabát různých stylů s nebo bez potisku není výjimkou z módního seznamu. 

Doporučovala bych vám letos konečně investovat do kožené bundy. Kůže je nejen letos velmi módní, 

ale když si koupíte kvalitní koženou bundu, vydrží vám roky a módním vlivům moc nepodléhá.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje: 

https://www.textil-obuv.cz/aktuality/trendy-damske-mody-pro-podzim-2020/ 

http://www.menhouse.cz/letosni-podzimni-trendy-v-panske-mode 

https://fashion-cs.designuspro.com/muzhskaja-moda-osen-zima-2019-2020/ 

 

 

Sára Pačajová, Tereza Kroupová 

https://www.textil-obuv.cz/aktuality/trendy-damske-mody-pro-podzim-2020/
http://www.menhouse.cz/letosni-podzimni-trendy-v-panske-mode
https://fashion-cs.designuspro.com/muzhskaja-moda-osen-zima-2019-2020/
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Žáci osmé třídy se učí rozumět nelehké chemii online 

   Když začal letošní školní rok, byla situace s Covidem19 stabilizovanější a nikdo snad netušil, 
co nás letos čeká… 

Září začalo poměrně dobře, žáci seděli v krásné nové laboratoři, viděli některé zajímavé 
pokusy a já se těšila, že jim co nejlépe vysvětlím základy chemie, které budou v životě určitě 
potřebovat.  

Bohužel…… říjen,… nastala opět online výuka. Učit rozumět stavbě atomů, vzniku iontů a 
chemické vazbě, porozumět periodické soustavě prvků je složité ve třídě, natož tak při online 
výuce. Žáci 8. B mně ale dokazují, že tento předmět mají rádi a učí se tak, že až se vrátíme do 
školy, jiskřička zájmu o chemii, mohla v nových podmínkách vzplanout v ohýnek zájmu dál. 
Co si o online výuce žáci myslí, a jak jí na chvíli zvládali, když se rotačně dostali do školy a 
laboratoře, uvidíte na přiložených fotografiích. 

                                                                                                                         Mgr.  Vladimíra Vránová 

   

Žáci píší…. 

Chemie je zajímavý a zábavný předmět, který nás baví, jsme rádi, že je dvakrát týdně. 

Nevýhoda online vyučování je, že nemůžeme dělat pokusy a laboratorní práce. 

Periodická tabulka je velice zajímavá věc, těžká, ale dobrá k tomu, abychom věděli složení 
určitých atomů a rozuměli tomu. 

Chemie je podle nás předmět, který se může, ale i nemusí využít? 

A nakonec tu máme vtip: 

Paní učitelka se ptá,  kdo objevil plutonium? 

Ten ´´chytrý ´´ žák: no Plutonium je prvek, který objevil pes Pluto… 

                                    Michal, Michal, Kristiján žáci 8.B 
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Luštěníčko 

 

Aneta Vaculíková 
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