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V tomto čísle přinášíme : 

- rozhovor s panem učitelem Skálou 

- Warcraft III  

- Britney Spears 

- papoušek 

- potápění 

- něco pro holky  

- Red Alert II 

- hokej 

- recepty 

- hádanky a křížovky 
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1. Jak se Vám pracuje se žáky naší školy? 
Každý žák se musí naučit vše sám a bezvadně se pracuje se žáky, 

kteří se snaží. 
 

2. Co se Vám nelíbí na naší škole a naopak co se Vám líbí? 
No comment  /jsem tu krátce/. 

 

3. Proč jste přišel učit na tuto školu? 
Změna je život. 
 

4. Co děláte ve volném čase? 
Sportuji, čtu, učím se, vymýšlím zapeklité příklady. 
 

5. Jaké je Vaše oblíbené jídlo? 
Všechno. 
 

6. Čím jste chtěl být jako malý? 
Hercem, zpěvákem, kosmonautem, atd. 

 

7. Jaký máte vztah ke sportu? 
Kladný. 
 

8. Jaké je Vaše životní přání? 
Mít dva roky prázdnin. 
 

9. Co si přejete k Vánocům? 
Led a sníh. 

 

10.Jakou posloucháte muziku? 
     Každou, která se dá poslouchat. 
 

11.Jací jsou Vaši oblíbení zpěváci? 
     Křesťan, Jahelka. 
 

stránku  připravily:Petra,Radka,Aneta,Eliška,Verča 
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  Firma-Blizzard Entertaimen  

   Velice solidní III. pokračování Warcraftu, což v překladu znamená „Válečné 

Povoláni”. Jak jsem řekl na začátku dobré strategické provedení, zajímavý příběh, vše se 

odehrává v světě fantasy, kde jsou celá města kouzelníků, lesních elfů. 

    To vše je vsazeno do světa války kde se orkové a lidé navzájem ve své krvi uprostřed 

neutichajících konfliktech do kterých vpadnou nemrtví a začnou všechny rasy vybíjet hlava 

nehlava.  

  Nyní krátký popis čtyř ras, které jsou zde k výběru: 

 

Lidé - jejich výhody jsou především v mechanizaci vojska 

např.  

 tanky – jednotka, která ač silná málo výdržná, a může útočit 

pouze na budovy, střelci s puškou - jednotka místo lučištníka 

mi přijde bez rozdílu oproti starým  verzím, spíš pohoršuje, 

protože Warcraft je přece jen trochu historická hra.                              

 

 

Nemrtví - nová toť rasa, která přilétla z kosmu, aby zdejší 

svět dobyla. Výhod má dosti (např.rychlá těžba zlata - máte 

na to mágy, kteří si musí stoupnout k dolu; oni stojí a mávají 

rukama, na jeden důl může být maximálně pět mágů. 

 Další výhoda je rychlá stavba jednotek - velice nebezpečné 

hraje-li nemrtvý proti vám. 

 

 

Orkové - jejich výhody jsou farmy, kam se můžou skrýt (peón 

-  otrok) a chránit ji. Nevýhody jsou věžky, které mají malou 

sílu.    

 

Lesní elfové - jejich malá výhoda i nevýhoda je v tom, že 

stromy těží jakousi světluškou, která strom nevytěží a tím 

pádem se nedostane nepřítel k vám, (ani vy za ním), ale mají 

nejlepší lučištníky. 

 

 

autoři článku : Tomáš & Tomáš 
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Britney Spears    
 

…KARIÉRA: V pátek 24.května 

odstartovala Britney svou šňůru ,,Dream 

Within A Dream ´´ (Sen ve snu ) po 

USA. V rámci své show představila také 

nový song, baladu,,Weakness,´´ při 

kterém sama hrála na piano… 

…BYZNYS : V USA je Britney nejen 

zpěvačkou, ale také uznávanou 

obchodnicí . Hospodářský časopis    

 „Forbes“  ji začátkem července dal na první místo stovky 

nejvlivnějších známých osobností USA a  podařilo se jí tak 

předběhnout Stevena Spielberga , Madonnu a N*Sync. 

…ZHROUCENÍ : Rok 2002 byl pro princeznu popu jedním 

z nejtěžších v jejím životě . ,,Prožila jsem tolik ošklivých chvil , že 

bude trvat ještě dlouho, než se s tím úplně vyrovnám , ´´říká Britney. 

Díky  všem problémům se jí ale podařilo vyspět .,,Už nejsem tou 

Britney co jsem byla na začátku roku. Vím,  že musím svůj život 

změnit od základů. „ Protože v březnu ztroskotal její vztah 

s Justinem a v dubnu se rozvedli i její rodiče.“ (Právě jste četli 

výpisky z časopisu Bravo a  Bravo Girl )                 

                                                                       autoři : Radka a Táňa 
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Každý má rád zvířata, v našem zookoutku se budeme seznamovat se zvířaty, která můžeme 

chovat doma. Když vynecháme pejsky, kočičky, křečky, které může chovat každý, začneme 

s papoušky, které si můžeme pořídit do každého bytu a můžeme si je vybrat i v Telči, neboť 

každou druhou sobotu v měsíci je v areálu chovatelů (naproti bývalému kinu) burza exotů. 

Zde můžeme zakoupit papoušky vhodné pro začátečníky jako například zebřičky, chůvičky, 

andulky, kanáry, ale i papoušky větší. My vás seznámíme s papouškem nádherným. Je to 

papoušek velký asi 40 cm, dožívá se věku kolem 15 let. Je překrásně zbarvený  - tělo je 

zelené, jen sameček má žlutou hlavičku a náprsenku zakončenou černým pruhem. Papoušek 

je velice temperamentní. Chová se nejlépe ve větších voliérách. Za potravu mu slouží jen 

proso, slunečnice (tu má nejraději), lesknice, nepohrdne ani jablkem a různou listovou 

zeleninou. Krmení nedáváme mnoho, neboť papoušek je velice „ nepořádný“ a rád potravu 

rozhazuje. Papoušek není náročný na teplo. V teplejších oblastech dokáže být venku 

celoročně. Hnízdění papoušků probíhá v budce asi 60 cm hluboké, trvá přibližně 3 týdny, 

výchova mladých trvá 40 – 45 dní, než vylétnou. Mláďata se podobají samicím, jsou tedy celá 

zelená, samci se po 9. měsíci začnou přebarvovat. Kdo chce chovat papoušky, vřele mu 

papouška nádherného doporučujeme. Chov je nenáročný a papoušek, když není chovaný 

v páru, se snadno naučí imitovat hlasy ptáků. Náš „koko“ umí tak krásně napodobit kosí zpěv, 

že na jaře nevíme, který z nich zpívá. 

Příště se můžeme seznámit s papouškem, který má jméno Alexandr.       

 

 
Připravila Katka a Markéta 
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Autor článku : Roman                               
 

Potápění je druhý nejnebezpečnější sport na světě. Je také skoro nejdražší, vybavení 

může stát až 500 000 Kč. 

Pro přesnější představu: 

Potápěčské ABC : potápěčská maska, šnorchl, nůž, ploutve, bojka 

Potápěčská výstroj : potápěčská maska, šnorchl, nůž, ploutve, bojka, neopren, 

neoprenové botičky a ponožky, rukavice, žaket, křídlo, potápěčská láhev, 2 automatiky, 

tlakoměr, hloubkoměr, buzola, teploměr (konzola nebo aladin), píštalka, pásek na olova 

Doplnění : baterka, fotoaparát, kamera, skútr, harpuna 

Druhy neoprenů : mokrý, polosuhý a suchý, slouží proti prochladnutí pod vodou 

Potápěčska maska se skládá : upínací pásek, lícnice, zornice                                                 

Žaket a křídlo : slouží k vyvažování pod vodou a upnutí lahve 

Nůž :  nosí potápěči pod vodu, kdyby se zamotali do silonu nebo provazu 

Automatiky : slouží k dýchání pod vodou, jednu má vždy potapěč záložní 

Ploutve :  prodávají s pásken nebo s botičkou. Ploutve slouží k tomu, aby se potapěč 

pohyboval rychleji 

Šnorchl : má být dlouhý 30cm a široký 2 cm, šnorchl je na plavání na hladině 

Olova :  dají navléci na pásek a také do žaketu (křídla), dávají se tam  proto, aby byl 

potapěč vyvážen 

P.lahev : je natlačena vzduchem. Lahve se plní kompresorem 

Bojka : se používá na potápění v moři a řekách. Lodě je musí obeplout, aby nesrazily 

potapěče pod vodou 
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NĚCO PRO HOLKY 
               

                           

Kosmetika řady Oriflame je vždy spolehlivá. 

 

 

                                              Smyslná nespoutanost 

 

Nestává se často, abychom si udělaly radost a pozměnily svou image!Letošní 

nový trend líčení. 

      Oriflame z řad dekorativní kosmetiky Colour by Oriflame představuje tři 

barevné palety v těchto odstínech: v teplých tónech to je bronzově-hnědá  a 

zeleno-vínová. Ve studených tónech fialově-vínová. Colour by Oriflame: oční 

stíny,hydratační rtěnka,tužka na oči a lak na nehty. 
 

 

                                       

                                                Tajemství zářivých očí 

 

V chladném počasí se oční víčka mohou zimou vysušit a podráždit. Kožní 

specialitka Sonya Dakar, která pracuje s mnoha celebritami, doporučuje ukrojit 

dva tenké plátky cukíny, namočit je do šálku teplého heřmánkového čaje a pak 

si je na dvacet minut položit na víčka. Heřmánek i cukína totiž zklidňují červené 

a opuchlé oči.  
 

 
Aneta, Petra, Verča, Eliška
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RET ALERT 2 
 

Sověti jsou zase tady, kdo se jim postaví? Chopte se velení americké 

armády a ukažte rudým bratrům, jak se to dělá ve státech. Nebo se 

postavte do rudé armády a dobijte Severní Ameriku a následně i celý 

svět. 
 

Pěkná grafika, jednoduché ovládání 

Ret Alert je postaven na engimu Tiberian Sun, díky čemuž má kvalitní grafiku ve 

vysokém rozlišení. 

Pocházíte rozdílnými rozdílnými prostředími, zpracovanými do největších detailů. 

Pokud jste ovšem hráli Tiberian Sun, nesetkáte se s ničím novým, ani v grafice, ani ve 

zvucích. Ty jsou sice také kvalitní, ale dost  podobné původní hře. Hudba je velmi pestá, 

tvoří ji kombinace vojenských pochodů (zejména ty ruské jsou velmi povedené) a 

dalších dynamických melodií. Ovládání je totožné s Tiberian Sun (tzn.velmi jednoduché 

a intuitivní) pouze přibyla nová lišta pro speciální povely. Původní lišta pro stavbu a 

nový výcvik byla (pomocí tlačítek) rozdělena na čtyři nové, určené  pro budovy, obranu 

(zahrnujcí věže a valy), pěchotu, těžkou techniku. Díky tomu máte rychlejší přístup k 

prostředním položkám. 

 

Rychlá hra 

To, čím se Ret Alert odlišuje od svých předchůdců, je hratelnost. Protože je hra 

postavena na systému v podstatě stejném jako předchzí díly (a téměř všechny ostatní 

strategie v reálném čase) -tedy těžbě surovin (v tomto případě zlata a diamantů), 

následované stavbou budov a produkcí jednotek, rozhodli se ji autoři trochu oživit. 

Povedlo se - hra je rychlejší, dravější a zábavnější. Netrápí vás omezený počet jednotek, 

těžíte a budujete rychleji. 

Financí je relativní dostatek, a tak můžete stavět, co hrdlo ráčí. Ovšem nečekejte, že si 

postavíte ohromnou armádu, se kterou protivníka bez problému zlikvidujete. Jste neustále pod 

tlakem, nepřítel na vás neustále posílá jednotky v mohutných vlnách, vaši muži umírají po 

desítkách a jsou po desítkách nahrazováni. Přesto však neuspějete s taktikou ohromných 

skupin sestavených jen ze stejných jednotek - můžete zvítězit jen diky vyváženosti svých 

armád. Co říci na závěr? Ret Alert 2 je technicky dobře zvládnutá realtinová strategie, která 

vás překvapí svou dynamičností a akčností - prostě další klasika 

 

Roman 
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Malí mistři 

Pokud jsem přinesl ze školy nějaký 

problém, za který bych dostal domácí 

vězení, nevynechal jsem jediný ligový 

zápas Tesly. S kluky z týmu jsem se 

usadil nahoře na tribuně na místech 

pro  členy týmu.                      

   V brance jsem sledoval „Prcka“ 

Lackého a později Jiřího Crhu v bílé 

masce. Brankáři z národního týmu, 

Holeček a Dzurilla, mi připadali 

nedostupní jako bohové. Pamatuji se, 

že Holeček držel hůl tak zvláštně před 

tělem…ale nikoho jsem nekopíroval. 

     Jako mladší žáci „B“jsme způsobili 

malou senzaci: probili jsme se až do 

finále turnaje přeboru ČSR, kde jsme 

obsadili skvělé třetí místo. 

     Na podzim 1975 přišel náš čas: 

stali se z nás mladší žáci„A“. Zahájili 

jsme ročník, jaký neměl v dějinách mládežnického hokeje u nás obdoby. Poráželi jsme 

každého na potkání, na všech turnajích jsme vítězili, všechny poháry, co jsme v tomhle věku 

mohli, jsme vyhráli: turnaj mladších žáků „O zlatý pluh JZD bratranců Veverkových“ stejně 

jako populární Memorial Martina Friče. Ve finále 8. ročníku jsme v pražské Sportovní hale 

roznesli o dva roky starší Francouze Chaux-de-Fonds 6:1 a já jsem dostal cenu pro nejlepšího 

brankáře. 

     Takových turnajů jsme vyhráli 10 za rok. V okrese jsme poráželi třeba Opočno 20:0.Proti 

Spartě nebo Budějovicím už to nebylo tak lehké, ale stejně jsme si je vyšmákli. Po každém 

vyhraném turnaji na mě kluci naskákali a zalehli. 

 

 
Mistroství světa-4 medaile(1 stříbrná,3 brozové) 

Cena  pro nejlepšího brankaře- MS(1987,1989) 

Zimní Olympijské hry-1 zlatá medaile(1998) 

Státní vyznamenání-medaile za zásluhy(1998) 
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PLATY HOKEJISTŮ 

V NHL 

 

 

méno Klub 
Plat (v mil. 

USD)  
Plat (v mil. Kč) 

Jágr Pittsburgh 10,359852 352,24 

Hašek Buffalo 7,0 238 

Nedvěd 
N. Y. - 

Rangers  
3,5 119 

Holík New Jersey 2,5 82 

Ruèínský Montreal 2,4 81,6 

Hamrlík Edmonton 2,25 76,5 

Straka Pittsburgh 2 68 

Svoboda Tampa 1,5 51 

Šmehlík Buffalo 1,35 45,9 

Turek St. Louis 1,15 39,1 

Dvořák Florida 1,1 37,4 

Šlégr Pittsburgh 1,1 37,4 

Lang Pittsburgh 0,925 31,450 

Hlavák N. Y. Rangers 0,75 25,5 

Beránek Edmonton 0,7 23,8 

Patera Dallas 0,7 23,8 

Hejduk Colorado 0,69 23,46 

Sýkora New Jersey 0,625 21,25 

   Připravil Jára a Tomáš 
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Oříšková housenka 

 

Potřebujeme: 250 g sušenek bez náplně 

                      100 g změklého másla 

                        75 g oslazeného kakaa 

                          3 lžíce moučkového cukru 

                          2 bílky 

                          1 hrst opražených oříšků 

 

Postup: 

1. Utři máslo s cukrem a přidej bílky a kakao. 

2. Válečkem rozdrť sušenky a zapracuj je do máslového 

krému. 

3. Asi deset oříšků se dej stranou, ostatní nasekej nahrubo a 

přidej je k ostatním přísadám. 

4. Směs prohněť rukama, aby se všechny suroviny dobře 

spojily a vytvaruj kuličky. 

5. Slep je za sebou jako housenku a ozdob zbývajícími celými 

ořechy. 

Ovocná lázeň 

 
6 lžic Granka mícháme ve 2 dl smetany 

nebo mléka, dokud nezískáme krém, 

kterým zalijeme na kousky nakrájené 

banány nebo jiné ovoce. Ozdobíme 

šlehačkou, oříšky a sypaným Grankem. 

  
Vařily: Aneta a Petra 


