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REDAKCE ČASOPISU 

                                                                                                                                                            

     
                     

                                                                                                    

 

 

ROZHOVORY O MÓDĚ 

Jmenujeme se Sára a Zuzana a přišly jsme s nápadem 

psát články o módě. Můžete se dozvědět, o tom jaká je 

móda v zahraničí a zároveň i u nás.  

 

Ahoj, jmenujeme se Dan a Martin 

a rádi bychom obohatili tento 

časopis o rubriku rozhovorů a 

anket. Chceme vám v ní přinášet 

odpovědi na zajímavé otázky a 

všetečné rozhovory 

s nejrůznějšími lidmi z naší školy. 

Snad se vám naše rubrika zalíbí. 

Ahoj jsme Aďa, Adam, Aďa. Připravili jsme si pár článků o 
ekologii, protože nám připadne důležitá. 

Aďa – grafika 

Adam, Aďa a Aďa - články 

Ahoj, jmenuji se Adéla 

a píšu rubriku o sportu, 

protože jsem vášnivým 

sportovcem. Budu 

pro vás hledat  různé 

zajímavosti o určitých 

sportech, ale i rozhovory 

se sportovci na naší škole. 
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My jsme kluci z 9.B: Michael Rudyk, Michal Žondra, Kristián 

Chreno, a protože trávíme hodně času na sociálních sítích, chtěli 

bychom se s vámi podělit právě o naše zkušenosti a informace 

o nich. Budeme psát o Instagramu, Tiktoku, Facebooku a Youtubu. 

Dozvíte se o historii, zajímavostech, osobnostech a dalších věcech. 
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ROZHOVORY A ANKETY  
z 2. stupně 

 

 

I do třetího vydání našeho časopisu v tomto školním roce jsme se rozhodli zařadit 

anketu o několika otázkách. Tentokrát se nesla v duchu Velikonoc, třídních výletů a 

aktuální situace ve světě. 

 

Průzkum 3 Tázaný č. 1 Tázaný č. 2 Tázaný č. 3 Tázaný č. 4 Tázaný č. 5 

Jak vnímáte 
situaci, která se 

teď ve světě 
odehrává? 

K**** jeden 
ruský. 

Ani moc nevím. 
Jsou to idioti, 
neví, co chtějí. 

Je to tam 
hrozný, co se 

děje. 

Příšerný to je, 
hlavně ať to 
brzy skončí. 

Slavíte 
Velikonoce? 

Maluji 
velikonoční 

vejce. 

Ano, malujeme 
vejce. 

Ani moc ne. 
Jojo, projdeme 
celou vesnici. 

Jo, trochu asi 
ano. 

Víte, proč se 
vlastně slaví? 

Nevím. 
Nevím, asi aby 
ženský dostaly 

karmu. 

Jo, tak Ježíš 
umřel a pak 

vstal z mrtvých. 

Ježíš Kristus 
vstal z mrtvých. 

To bylo něco 
s Ježíšem. 

Víte, kam 
pojedete na 
školní výlet? 

My nikam 
nejedeme. 

Do Brna do 
Vidy. 

Na 3 dny do 
Jeseníků. 

My ještě 
nevíme. 

Do Žamberka 
v Orlických 

horách. 

 

  Rozhovor s  

UČITELEM NAŠÍ ŠKOLY 

Koncem tohoto školního roku bohužel končí i jedna dlouhá etapa týkající se našeho 

učitelského sboru. Odchází totiž jedna z největších stálic naší školy, pan učitel Pavel 

Janura. Proto jsme se rozhodli, že bychom mohli s touto školní „legendou“ mohli 

udělat rozhovor. 

Jak dlouho vlastně zde v Němčicích již učíte? 

Do Němčic jsem nastoupil hned po ukončení vysoké školy, konkrétně v roce 1982. Takže zde 

působím již 40 let. 

Je poměrně známo, že procházíte z Prostějova. Jak jste se v tomto případě dostal sem na 

školu? 

V dobách, kdy jsem ukončil studium, bylo nepsaným pravidlem, že o tom, kde bude učitel 

působit, rozhodoval příslušný školský úřad. A ten mě „přidělil“ do Němčic.  
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Za ta léta jste asi vystřídal mnoho tříd. Jak jste vnímal pozici třídního učitele, jehož třída 

vychází ze školy? 

Mohu říct, že jsem měl po celou dobu své učitelské praxe velké štěstí na dobré třídní 

kolektivy. Takže pokaždé, když ta třída končila, jsem to prožíval poměrně emotivně. Obzvlášť 

v případech, kdy jsem tam byl třídním učitelem 6 let.  

Je nějaký konkrétní důvod či snad historka, proč jsou Vašimi hlavními předměty právě 

český jazyk a dějepis? 

Důvodů je několik. V první řadě musím uvést, že jsem chtěl původně studovat dějepis a 

zeměpis. Ale tato kombinace se na žádné vysoké škole nevyučovala. Musel jsem si tedy 

vybrat mezi ruštinou a zeměpisem v Ostravě a češtinou a dějepisem v Brně. Volba padla na 

Brno, protože česky jsem uměl přece jen o něco lépe než rusky.  

Jak se Vám líbilo spolupracovat v místním učitelském kolektivu?  

Jednoznačně líbilo. A právě výborný učitelský kolektiv byl jedním z hlavních důvodů, proč jsem 

po celou dobu – navzdory dojíždění – zůstal v Němčicích. A to přesto, že jsem měl několik 

nabídek přejít na školy do Prostějova. 

Život ale samozřejmě není jen škola. Máte nebo měl jste nějaké koníčky, záliby? 

Nějaký koníček, kterému bych se dlouhodobě naplno věnoval, nemám. Velmi rád čtu a sleduji 

sportovní dění – zejména atletiku a hokej. A to i přesto, že jsem aktivně nikdy nesportoval. A 

mou „zálibou“ je dobré jídlo. Do budoucna plánuji více cestovat a také se častěji věnovat i 

svým třem vnoučatům, protože dvě z nich žijí v Praze a vídám je jen občas. 

Sám jste asi zažil pocit chození do školy také jako žák. Rozpoznáváte nějaké rozdíly mezi 

tehdejší a nynější dobou? 

Musím říct, že rozdíly jsou propastné. A to v mnoha směrech. Já ještě, i když to zní možná 

neuvěřitelně, jsem jako žák ve druhé třídě zažil psaní perem, které se namáčelo do kalamáře 

(skleněné nádobky) s inkoustem. Plnicí a propisovací pera nebyla ještě tak rozšířená. Jako 

učitel jsem si dříve vystačil hlavně s dřevěnou tabulí, křídou a nástěnnými mapami. Takže o 

dnešních vymoženostech techniky si žáci i učitelé mohli nechat jen zdát. Na druhé straně je 

ale potřeba říct, že žáci toho dříve zvládli víc. Nic se netisklo, vše si museli sami zapsat. Nebyl 

internet, kde by hledali informace. Museli čerpat z knih. I proto daleko víc četli. A také kázeň 

byla rozhodně větší. Děti měly větší respekt k dospělým obecně, nejen k učitelům. Děti jsou 

zkrátka jiné, stejně jako doba, ve které žijí. 

Kdybyste měl tu možnost, zopakoval byste si své působení tady v Němčicích? 

Určitě. Neváhal bych ani minutu. Byl jsem zde velmi spokojen a nebude se mi lehce odcházet. 

Je něco, co byste chtěl našim čtenářům na závěr vzkázat? 

Bude to znít možná jako fráze, ale přál bych si, aby nepodceňovali význam vzdělání. Svět se 

velice rychle mění a čím vyššího vzdělání člověk dosáhne, tím má větší šanci nejen si sehnat 

dobrou práci, ale také si ji udržet. 
Daniel Kotula, Martin Grepl 9.B 
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ROZHOVORY 
 

ROZHOVOR S UČITELI: Paní učitelka Hana Vojancová 

• V jakém roce byla první akademie? 

„Akademie byla už dřív, než jsem nastoupila, což už je spousta let.“  

• Co je nejtěžší na akademii? 

„Spíš všechno organizačně zvládnout, protože je moc vystoupení, které musíme 

skloubit, aby to všechno pasovalo. Navíc je o akademii velký zájem.“ 

• Bude se tento rok natáčet akademie a pokud ano, bude i CD? 

„Domlouvali jsme to, ale zatím nevíme, v jaké formě se bude prodávat video 

s nahranou akademií.“ 

• Je nějaké vystoupení, které se vám natolik líbilo, že vám utkvělo v paměti? 

„Takových vystoupení je moc, v každém ročníku akademie je něco zajímavého.“ 

 

ROZHOVORY S DĚTMI  

 Těšíte se na akademii? 

David Fidra 5.B=„Ano“ 

Jakub Pospíšil 5.B=„Jo“ 

Samuel Šnajdr 6.B=„Asi jo“ 

Aneta Poslásková 6.B=„Ano“ 

 

 Co máte na akademii nejraději? 

Aneta Poslásková 6.B=„…teďka nevím, ale asi to, že se nemusíme učit.“ 

Samuel Šnajdr 6.B=„…nemusíme se učit.“ 

Jakub Pospíšil 5.B=„…že se moc neučíme.“ 
David Fidra 5.B=„…neučíme se.“ 

 

 Kdo z tvé rodiny přijde na akademii? 

Samuel Šnajdr 6.B=„…nevím.“ 

David Fidra 5.B=„…mamka, táta, teta a ještě asi někdo.“ 

Jakub Pospíšil 5.B=„…nevím ale asi to co on.“ 

Aneta Poslásková 6.B=„…nevím.“ 

 

 Jak často nacvičujete na akademii? 

Aneta Poslásková 6.B=„…každý čtvrtek a taky když máme volnou hodinu.“ 

Samuel Šnajdr 6.B=„…přesně tak.“ 
 

 

Kypastová, Studentová, Menšíková, 9.B  
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Twitter 
 

 

 

 

Michal Žondra, Michael Rudyk, Kristián Chreno, 9.B  



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Michal Žondra, Michael Rudyk, Kristián Chreno, 9.B 
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Recenze hry Minecraft 
 

Hra Minecraft je tu s námi více než 10 let, konkrétně od roku 2011. Za tu dobu si 

vytvořila nesrovnatelnou komunitu obdivovatelů a hráčů. Nejeden herní kritik by hru 

považoval za „hru pro děti.“ To by se však velmi mýlil. 

Švédská firma Mojang Studios, pod vedením Markuse „Notch“ Perssona, která hru 

vyvíjela je jednou z nejznámějších firem videoherním průmyslu. Není se tudíž čemu divit, 

že ji v roce 2014 odkoupila známa organizace Microsoft a s ní i Minecraft.       

Svět kostiček, těžení dříví a kamení. Spoustu lidi by takto hru Minecraft popsalo, avšak 

Minecraft je něco mnohem více, je to jedna z nejúspěšnějších her na světě. Čísla mluví jasně 

v posledních letech hraje Minecraft měsíčně více než 200 000 000 hráčů a ani tato čísla nejsou 

úplně přesná z důvodu toho, že jsou zde započítány pouze koupené verze hry. Hru totiž lze 

stáhnout i z neoficiálních webů.  

 

 

 

Pod taktovkou Microsoftu  

 

Do roku 2014 by o Minecraftu slyšelo pouze statisíce lidí, kvalita prostředí, vylepšení hry, 

neustálé chyby ve hře to vše odpovídalo pouze statisícům hráčům. Do hry přišel Microsoft a od té 

doby si nelze na nic stěžovat. Zlepšení komunikace mezí hráči a vývojáři, lepší bezpečnost pro 

účty i širší modernizace, to vše hře do dnešní doby pomáhá a už se pohybuje v řádech sta 

milionů. Minecraft si bere velkou inspiraci z reálného světa prasata, ovce, stromy, pece, domy. 

Ale nesmíme opomenout i nad inspiraci z mytologie chodící kostry, bájné stavby v oceánech 

či zombie. Microsoft do této hry pumpuje spousty financí a je to poznat a my stále doufáme, že 

tato legendární hra poroste dále. 



10 
 

 

Konstruktivní kritika 

 

Avšak se nedá říci, že hra je perfektní. Některé chyby stále přetrvávají a hra stojí na 

místě. V nedávně době se také řešilo přesunutí Mojang účtů na Microsoft účty. Jednalo se o to, 

že hráči s Mojang účtem, kteří si hru koupili dříve si museli přesunout svůj účet na Microsoft, a to 

byl trošku problém. Spousta hráčů zapomněla svá hesla anebo jim byly účty při migraci odcizeny 

hackery. Za toto společnost schytala velkou kritiku. Posledním hřebíčkem do rakve, který zde 

stojí za zmínku je nulový zájem o zlepšování hry. Ano, malé vylepšení do hry přicházejí, ale není 

to nic zásadního, co by hru výrazněji ovlivnilo a je to škoda, že v posledních měsících se o hru 

vývojáři nestarají tolik, co by měli.  

 

 

 

 

Finální zhodnocení 

 

A naše finální pocity? Smíšené. Hra je legendární to bez pochyb. Spousta z nás na ni 

vyrůstala. Ale trošku nás mrzí sledovat, jak hra umírá a nevyvíjí se dále. V momentální době 

dáváme hře 3,5 bodů z 5 a doufáme ve zlepšení a obnovu tohoto legendárního titulu. 

 
 

Kyselák Tomáš, Huťka Matyáš 9.A  

                     Mód  
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Fashion Week 
Co je vlastně Fashion Week? 

Jak už zní z názvu, jedná se o týden módy, který je dvakrát do roka. Na těchto 

akcích se prezentují módní návrháři a návrhářky pomocí cyklu módních 

přehlídek. V rámci tohoto slavného týdne probíhají i další doplňkové akce, 

jako jsou přednášky, prezentace, workshopy, ale i večírky. 

 

Kdy a kde vznikl? 

Vše začalo ve Francii, kde prezentace nového oblečení sloužily spíše jako 

společenské akce. První módní přehlídka se uskutečnila v New Yorku v roce 

1903. Částečnou podobu, pod kterou si můžeme představovat dnešní 

Fashion Week, dostal v roce 1920, ale pod názvem‘‘Fashion Press Week‘‘, 

který založila Eleanor Lambert. 

 

Nejznámější 

Ačkoliv je mnoho zajímavých týdnů módy po celém světě, pouze čtyři jsou 

známé pod názvem "Big Four"- Paříž, Milán, Londýn a New York. 
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Zdroje:  

https://edition.cnn.com/style/article/milan-fashion-week-highlights-

ss20/index.html 

https://www.jetex.com/paris-fashion-week/ 

https://stips.cz/co-je-to-fashion-week/ 

https://www.idnes.cz/jenprozeny/krasa-moda/co-je-vlastne-fashion-

week.A180315_150059_jpz-krasa-moda_jph1 

https://www.ft.com/content/c10eef18-7d97-4f1b-9396-68ce771295fd 

https://choice.npr.org/index.html?origin=https://www.npr.org/2020/10/09/9212428

69/we-must-keep-on-paris-fashion-week-exudes-hope-in-uncertain-times 

https://nyctastemakers.com/paris-fashion-week-entirely-virtual/ 

 

Autor : Zuzana Přidalová, 9.B  

https://edition.cnn.com/style/article/milan-fashion-week-highlights-ss20/index.html
https://edition.cnn.com/style/article/milan-fashion-week-highlights-ss20/index.html
https://www.jetex.com/paris-fashion-week/
https://stips.cz/co-je-to-fashion-week/
https://www.idnes.cz/jenprozeny/krasa-moda/co-je-vlastne-fashion-week.A180315_150059_jpz-krasa-moda_jph1
https://www.idnes.cz/jenprozeny/krasa-moda/co-je-vlastne-fashion-week.A180315_150059_jpz-krasa-moda_jph1
https://www.ft.com/content/c10eef18-7d97-4f1b-9396-68ce771295fd
https://choice.npr.org/index.html?origin=https://www.npr.org/2020/10/09/921242869/we-must-keep-on-paris-fashion-week-exudes-hope-in-uncertain-times
https://choice.npr.org/index.html?origin=https://www.npr.org/2020/10/09/921242869/we-must-keep-on-paris-fashion-week-exudes-hope-in-uncertain-times
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ROZHOVOR O MÓDĚ 

Nedávno jsme uskutečnili rozhovor se žáky z devátých tříd. 

A to s Kristiánem Chreno (9.B) a s Adélou Kubíkovou (9.B). 

 

KRISTIÁN CHRENO 9.B 

VÍŠ, JAK SE OBLÉCT SPRÁVNĚ DO SPOLEČNOSTI? 

K: „Ano vím, nikdy se mi nestalo, že by mi někdo řekl, že jsem nevhodně oblečen.“ 

 

MÁŠ NĚJAKÝ OBLÍBENÝ KOUSEK OBLEČENÍ? 

K: „Líbí se mi boty, ale Dedoles trenky jsou lepší.“ 

 

KOLIK UTRATÍŠ ZA OBLEČENÍ? 

K: „Nechodím moc nakupovat, a proto za rok utratím průměrně 6 000 Kč.“ 

 

ZNÁŠ NĚJAKOU ZNÁMOU MODELKU? 

K: „Znám maximálně Kylie Jenner a Dominiku Myslivcovou.“ 

 

ADÉLA KUBÍKOVÁ 9.B 

VÍŠ, JAK SE OBLÉCT SPRÁVNĚ DO SPOLEČNOSTI? 

A: „Ano, myslím si, že to umím. Nikdy se mi nestalo, že bych se špatně oblékla.“ 

 

MÁŠ NĚJAKÝ OBLÍBENÝ KOUSEK OBLEČENÍ? 

A: „Ano, žluté šaty.“ 

 

KOLIK UTRATÍŠ ZA OBLEČENÍ? 

A: „Jestli je to myšleno ročně, tak nejspíš 20 000 Kč.“ 

 

ZAJÍMÁŠ SE O MÓDU VE SVĚTĚ? 

A: „Ano celkem se zajímám, ale nijak mě to neovlivňuje.“ 

 

ZNÁŠ NĚJAKOU ZNÁMOU MODELKU? 

A: „Neznám.“ 

 
Tímto moc děkujeme      

                                                                   Sára Rudolfová a Zuzana Přidalová, 9.B 
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EKOLOGIE 
Tornádo  

  
 

- Je v kontaktu jak s povrchem Země, tak s                  

bouřkovým oblakem 

- Mohou dosahovat rychlosti větru více než 480 

km/h, mít průměr více než 5 km a zůstávají na 

zemi po délce až 100 km. 

- Tornádo má většinou jeden vír, méně obvyklé 

jsou s dvěma a více víry či vodní smrště 

- Nejničivějším zaznamenaným tornádem v 

novodobých dějinách Česka bylo tornádo na 

Břeclavsku a Hodonínsku 24.6.2021  

(dosáhlo síly EF4) 

- Nejvíce tornád ročně udeří v USA, někdy i v 

Evropě nejčastěji ve Velké Británii nebo část 

Ruska 

 - Měřič -Fujitova stupnice 

 

Video tornádu na Hodonínsku:  https://www.youtube.com/watch?v=HeNYtx5V-B0 

 

Knihovna slov 

Fujitova stupnice – měří sílu tornáda 

Supercela – proudící oblačnost tvořená jedinou 

mohutnou bouřkovou 20km širokou, rotuje kolem své 

osy 

   -  supercela se na území Česka vyskytla 31.5.2001 

   - jedná se o nejsmrtonosnější bouře 

  Nesupercelární tornádo – Jedná o bouři tvořenou 

více bouřkovými buňkami 

   - životnost cca 30 minut 

 

Geoparky  

- Území, které zahrnuje geologické 

dědictví a má strategii udržitelného 

územního rozvoje 

-Např. Národní geopark Vysočina, 

Národní geopark Železné hory… 

Grafika: Malíková 9.B 

Zdroje: 

www.ochranaprirody.cz 

https://cs.wikipedia.org/

wiki/ 

https://ncdc.noaa.gov 

 

Novotný 9B , Kubíková 9B 

Malíková 9B 

Kubíková 9B 

http://www.ochranaprirody.cz/


15 
 

Plavání 
 

Plavání patří k nejstarším a základním pohybovým dovednostem člověka. Je to velmi variabilní 

sport s málo omezeními. Plavat mohou děti, těhotné, senioři, hendikepovaní i obézní jedinci. Je to 

pohyb, pomocí kterého se lidé a zvířata dokážou přemísťovat ve vodě pohyby vlastního těla bez 

kontaktu se dnem. Jsou 4 plavecké způsoby. Způsob, který umí většina rekreačních plavců, jsou 

prsa, pak kraul, znak a motýl.  Z hlediska techniky jsou nejnáročnější prsa a z hlediska fyzické 

náročnosti to je motýl. Pro vaše tělo, konkrétně pro klouby a svalstvo je plavání nejlepší pohyb. Při 

plavání dochází k nejen k posílení a protažení takřka všech hlavních svalových skupin. Tento sport 

patří mezi skvělé rehabilitační aktivity, pomáhá nenásilně zvýšit hybnost kloubů (ramenou, kyčlí i 

kotníků) po úrazech a operacích. Plavání, respektive pohyb ve vodním prostředí má pozitivní vliv 

na psychiku. Pomáhá odbourat stres a nervové napětí a plavání velmi šetrně posiluje i srdeční sval, 

protože horizontální poloha totiž značně ulehčuje práci srdce. Pravidelné plavání přispívá k 

zvětšení vitální kapacity plic, profesionální plavci mají násobně větší kapacitu než ostatní. 

Plavání je velmi specifický sport tím, že ho nelze nahradit ničím jiným. Z hlediska profesionálních 

tréninků, které absolvuji, si nemohu dovolit vynechat jediný trénink, kromě neděle. Když svému 

tělu dáme odpočinku, než jeden den, naše tvrdá cesta muže začít znovu. Musíme být vyplavaní a 

mít spoustu naplaváno bez přestávek, abychom mohli podat ten nejlepší výkon. Nenahradí ho ani 

běh ani posilovna. Ve vodě musíme být dennodenně.  

 

Caeleb Dressel  

Je v současné době je nejznámější a nejlepší plavec na světě. Na Olympiádě v Tokiu 2021získal 

nejvíc medailí. Plave převážně sprinty- 50m a 100m úseky. Jeho hlavní způsob je kraul a motýl a je 

označován za nástupce Michaela Phelpse.  

 

 

Tímhle článkem bych chtěla ještě jednou moc poděkovat paní ředitelce, paní psycholožce a paní 

učitele třídní za vyřízení a sestavení individuálního plánu, díky kterému mám prostor na přípravu 

do vyučování v hodinách, v nichž nejsem přítomná. Hodně se mi ulevilo, když jsem mohla trochu 

zvolnit a stíhala i naučit. Když mám celý víkend závody, což bylo poslední měsíc neustále, mohu se 

připravovat v pátek, v kterém mám zkrácenou výuku a zbylé hodiny se chystám na další týden. 

Jsem Vám za to vděčná. 

Adéla Brabcová, 9.A 
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Vtipy 

Blondýna jede v autě a u krajnice si všimne dvou úplně stejnejch chlapů. 

  Tak zastaví, stáhne okýnko a říká: “Jéé. Vy musíte mít tak milý rodiče,  

  když vás i v takhle pokročilým věku voblíkaj úplně stejně. “ A frajer na to: 

  “Takže si připravte doklady.” 

 

  Přijde pán na vyšetření na urologii a doktor se ho ptá: “Už jste u nás 

  někdy byl?” “Ne. Ještě ne.” “Aha. Onanujete?” “ Noo. Ano.” “Aha.  

  A jak často?” “Noo. Pokaždé když je chuť. A co vím, tak to je zdraví 

  prospěšné.” “ No tak s tím budete muset přestat.” “Aaa. Proč to? 

  “No já vás jinak nevyšetřím.”  

 

  Jdou dvě blondýny ze silvestrovský kalby a když jdou kolem hřbitova,  

  tak jedna té druhé povídá: „Lído, mě se chce hrozně kakat.“ „A Máňo víš  

  že mě taky?“ „ A kam pujdem?“ „No na hřbitov, tam nikdo není.“ Tak jdou 

  teda na ten hřbitov a tam vykonají tu potřebu. „Hele Lído a čím se utřeme? 

  „No já se utřu kalhotkama.“ „No já nemůžu. Ty moje stály 2,5 tisíce.“ 

  Tak nahrabe věnec, kterým se utře a pak táhnou domů. Na druhý den se  

  potkají jejich manželé a říkají: „Hele tak ta moje Esmeralda dotáhla ve tři 

  ráno domů a neměla na sobě ani kalhotky.“ „To je v pohodě. Ta moje taky 

  dotáhla ve tři ráno domů, taky úplně na plech a u zadku měl nápis 

  „VŠICHNI VZPOMÍNÁME HASIČI BERANOV“ 

 

Zdroj: Zdeněk Izer (Youtube) https://www.youtube.com/watch?v=25ij-9X-Fvo 

David Matoušek, 9.A 
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Jáchym Trnka, 9.B  
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ANIME 

 
 

Anime je styl animace pocházející z Japonska, který se vyznačuje výraznou barevnou grafikou 

zobrazující živé postavy v akčních zápletkách často s fantastickými nebo futuristickými tématy. 

 

Anime co doporučuji zhlédnout: 

- Demon Slayer 

- Case study of Vanitas  

- Beastarts  

- BNA 

- Attack on titan 
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JoJo’s Bizarre Adventure (season 5) 

Autor: Hirohiko Araki 

- 131 svazků 

- Vydáno 1. ledna 1987 až dosud  

- Nové episody Jojo Bizzare Adventures: Stone Ocean přijdou na Netflix v roce 2022 

(prvních 12 episod Stone Ocean je již k dispozici pro streamování na Netflixu a anime 

bude pokračovat dalšími 12 episodami)  

 

My Dress-Up Darling 

Autor: Shinishi Fukuda 

- 9 svazků  
- Vydáno 19. ledna 2018 až dosud  

- Nové episody My Dress-Up Darling mají vyjít 3. dubna 2022 (datum vydání episod v 

anglickém dabingu nebylo potvrzeno) 

 

The orbital children 

Autor: Mitsuo Iso 

- Žádné svazky 

- Vydáno 28. ledna 2022 (1. Část) 

-               11. února 2022 (2. Část) 
- Žádné nové episody se neplánují (není zmíňěno) 

 

Ranking of Kings 

Autor: Sōsuke Tōka 

- 13 svazků 

- Vydáno 20. května 2017 až dosud 

- Žádné nové episody se neplánují a bylo rozhodnuto o 23 episodách, 24 episoda 

nebude 

Rust-eater Bisco   

Autor: Shinji Cobkubo 

- 8 svazků  

- Vydáno 10. března do března 2022 

- Žádné nové episody se neplánují 
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World’s End Harem 

Autor: Tatsuya Takahashi 

- 15 svazků 

- Vydáno 8. října 2021 – 18. března 2022 

- Není uvedeno jestli se nové episody plánují nebo ne 

 

Attack on Titan (Final season Part 2) 

Autor: Hajime Isayama 

- 30 svazků 

- Vydáno 7. prosincem 2020 - 29. březnem 2021 

- Podle anonymních zdrojů by Attack on Titan part 5 měli vyjít v roce 2023 

 

Eliška Ptáčková, 9.A 

 

 

 

 

 

 

¨ 
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Květnové tradice 

 
V Česku je První máj tradičně chápán jako svátek 

zamilovaných. S tímto je tradičně spojena především noc 

předcházející prvnímu květnu zahrnující stavění a hlídání 

máje, vylévání cestiček z hašeného vápna (hydroxid vápenatý) 

smíšeného s vodou mezi domy milenců a malování vápnem 

srdcí a nápisů na jejich vrata. 

 Na První máj se také líbají zamilované páry pod rozkvetlým 

stromem. Podle etnografky (člověk vzdělaný v oboru česky 

nazývaném) Kláry Posekané se nejedná o starý zvyk, mohl 

vzniknout okolo 20. století a pravděpodobně v městském 

prostředí, snad v souvislosti s Karlem Hynkem Máchou a 

Petřínem. 

Za vhodný strom bývá nejčastěji považována třešeň, višeň, 

jabloň či bříza. V tento den či předcházející se také koná 

studentská slavnost majáles. První máj (svátek zamilovaných) 

– Wikipedie (wikipedia.org) 
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Otázky na 2. stupeň: 

Co si myslíš že se na tento svátek dělá? 

Natálie Kaduková, 6.A: „Lidé se líbají pod rostoucí třešní a tancuje se 

kolem májky.“  

Anna Studentová, 9.B: „Nejenom to, že se tancuje okolo májky, ale 

také se slaví i den práce v tento den.“ 

Co si představíš pod pojmem den práce? 

Eliška Novotná, 7.B: „Den práce je každoroční svátek na oslavu 

úspěchů pracovníků. Vždycky jsem si pod tím představovala, že se 

musí pracovat.“ 

Eliška Čecháčková,7.A: „Představovala bych si pod tím, že všichni, co 

pracují by mohli mít volno na celý den.“ 

Pro koho si myslíš že tento svátek je? 

Adéla Brabcová, 9.A: „Tenhle svátek není určitě pro všechny. Slaví to 

jenom páry a ti jsou sami, tak toto neřeší.“  

 

Můj názor je, že to tenhle svátek není pro všechny. Ten, kdo je sám 

tak asi moc hezky tenhle svátek neoslaví. I tak je velice krásný a plný 

pohody. 

 

Karolína Kaduková, 9.B  
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