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Trocha vtipu 

Pepíčku, řekni dvě zá-

jmena." 

"Kdo, já?" 

"Výborně, Pepíčku."  

 

Všechny vtipy, které 

zde najdete připravil: 

Dan Krivčík, 6. roč. 

Jedno krásné úterní odpoledne trávené 

na internátě, mě dokopalo podívat se 

po čase na stránky naší milované 

„základky“.  Při brouzdání, mezi nový-

mi informacemi a zhlédnutí videa prv-

ňáčků mě píchlo u srdce a začala jsem 

vzpomínat na časy, které jsme trávili 

v lavicích na Dobřanech. Nemohu si 

stěžovat, internát a střední jsou fajn. 

Já jsem tu maximálně spokojená. 

Např. hned příští týden nastupuju na 

týdenní individuální praxi ke koním. 

Na konci roku mě čeká týdenní praxe 

na novém kravíně. Prázdniny nám za-

čínají o týden dříve, kvůli prázdnino-

vým praxím, které v prvním a druhém 

ročníku plníme na školním statku. Ale 

Dobřany jsou prostě Dobřany. Naše 

malé třídy, na které jsme si občas stě-

žovali, bych brala zpět, než být ve tří-

dě, kde nás je 34 a totálně vydýchaný 

vzduch i přes otevřená okna dokořán. 

Ale co, devět vyučovacích hodin se dá 

přežít, pak hned jdete do jídelny na veče-

ři a čekají vás vycházky do půl osmé a ve 

středu až do půl deváté. Poté máte asi 

dvě hodiny na učení na intru, půl hodin-

ky na přípravu ke spánku a v deset ve-

čerka. Ehm nevím, kdo ji dodržuje, ale 

např. u mě se holky učí anatomii klidně i 

do půlnoci.  Jsem ráda, že jsem vychodila 

ZŠ Dobřany, myslím, že jsem do školního 

roku díky přípravě tam, vstoupila dobře. 

Pokračujte takto i dál a ještě líp  

Zdraví Kačka Šimůnková, 1. A SzeŠ 

Lanškroun  

Lanškroun zdraví Dobřany!Lanškroun zdraví Dobřany!  
ŽÁŘÍ—ŘÍJEN 2012 

OTÁZKY PRO 1. TŘÍDU 
V novém čísle časopisu Vám představíme nové prvňáčky. Byly jsme u nich ve třídě a zeptaly jsme se jich na pár otá-

zek. Prvňáčků je 12 – 8 holek a 4 kluci.                           Andrea Tomášová a Aneta Moravcová, 7 roč. 

Lucinka Bartošová – Líbí se ti ve škole? 

MOC SE MI TU LÍBÍ. 

Magda Grulichová – Jaké je tvoje oblíbené 

jídlo? JÁ MÁM RÁDA DORT.  

Emička Hejduková – Jaké je tvoje oblíbené 

zvíře? LÍBÍ SE MI LVI. 

Evička Jelínková – Co ráda děláš? RÁDA 

POMÁHÁM MAMINCE. 

David Knap – Co jste se už učili? UČILI 

JSME SE PÍSMENKA A ČÍSLA. 

Agátka Křížová – Co tě baví dělat? BAVÍ MĚ 

TANCOVAT. 

Kristýnka Lelková – Hraješ si ráda 

s panenkami? DOCELA JO. 

Štěpán Marek  - Jaké je tvoje roční období? 

MÁM RÁD ZIMU. 

Matyáš Nebeský – Hraješ si rád s auty? 

ANO. 

Ondra Palenčár – Jaká je tvoje oblíbená bar-

va? LÍBÍ SE MI MODRÁ. 

Maruška Remešová – Jaké je tvoje oblíbené zvíře? NEJHEZČÍ ZVÍŘE 

JE KOČKA. 

Janička Vrbová – Jaká je tvoje oblíbená barva? MÁM RÁDA RŮŽO-

VOU. 

P. uč. Vlaďka Procházková – Líbí se Vám práce s prvňáky? ANO, 

MOC. 
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 Přijďte si s námi zahrát každé pondělí!!!!!!!! 

V klubu jsou dvě věkové kategorie. Jedna kategorie je ve 

věku  8-10 let a hraje od 16:00-17:00.   Druhá kategorie je 

určena pro děti od 11-13 let a hrají od 17:00 – 18:00. Od 10. 

9. 2012 – 12. 11. 2012 hrajeme v Dobřanech. Od 19. 11. 2012 

– 4. 3. 2013 v tělocvičně gymnázia v Dobrušce, obě skupiny. 

Od 18. 3. 2013 se bude hrát znovu v Dobřanech.  Závěrečný 

turnaj bude 22. 6. 2013. Příspěvek za každého florbalistu je 

100 Kč za pololetí. Kontakt u Jana Kalenského. Telefon:724 

302 305              

       

   Matěj Grulich, 6. roč. 

Zdravím. Jmenuji se Dominik 

a v nejbližší době si budu 

muset zvolit střední školu a 

cestu, kterou se budu v životě 

ubírat. Otázka, kterou si 

v poslední době velmi často 

kladu jest, „Kam dál?“. Nikdy 

jsem se tímhle tématem neza-

býval. Vždycky jsem si myslel, 

že je dost času. Omyl. Čas ute-

kl jako voda a je 18. října, zí-

tra jedeme na veletrh škol a 

za pár měsíců budeme míti po 

přijímacích zkouškách. Příjí-

mací zkoušky. Všechno to uče-

ní, testy a hlavně nervozita 

kolem. Kdybych alespoň věděl, 

co budu v budoucnu dělat. 

Docela závidím spolužákům, 

kteří vědí, kam půjdou na ško-

lu, co budou dělat, co je baví. 

Já osobně rozhodnutý nejsem. 

Uvažuji nad gymnáziem, ale 

to není pro mě. Asi největší 

problém je, že se člověk musí 

učit. Asi se rozhodnu až po 

zítřku. Třeba mi něco přine-

se, když si zjistím, jaké školy 

mám k dispozici. Každopád-

ně… Měl bych se rozhodnout 

co nejdříve. Sice mohu střed-

ní školu změnit, ale je to mr-

hání časem. Asi nejsem jedi-

ný, který se potýká s tímto 

problémem. No, problémem. 

Spousta lidí mi říká, že zaží-

vali to samý. Že se také ne-

mohli rozhodnout a nakonec 

se jim škola “nabídla“ sama. 

Pro mě přijímací zkoušky ani 

nejsou tak o těch testech, ja-

ko o tom, kam na školu jít… 

 

         Dominik Poul, 9. roč. 

Letos v létě se naše školní jídelna zrenovovala.  Protože jídel-

na je nedílnou součástí školy, připravila jsem si pro vás pár 

údajů a foto. 

1. Od kdy a do kdy se jídelna renovovala? 

   V srpnu 2012. 

2. Kolik renovace stála celkem? 

   Cca. 70 000 Kč. 

3. Co všechno se renovovalo? 

    Renovovala se podlaha, nábytek, obložení, malba a světla. 

4. Kdo vybíral barvy interiéru? 

    Kuchařky, pan školník, pan ředitel. Podlahy pan uč. Švejda a paní 

uč. Voborníková. 

5. Kdo vybíral vybavení interiéru? 

    Kuchařky vybíraly skříňky a pan ředitel židle a stoly. V průběhu 

školního roku jídelnu vyzdobíme foto-obrazy. 

      Pozvánka do klubu FBC Hattrick Dobřany 

Příjímací zkoušky očima žáka  

Nová školní jídelna  
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Šárka Šimůnková, 7. roč. 

Hlášky z animáků 

Protože asi každý z nás má rád animo-

vané seriály, tak jsem se rozhodl, že 

vám sem napíšu moje oblíbené hlášky. 

Najdete je po celém časopise. Snad se 

budou líbit!   

  Milan Vencl, 7. roč. 

Proboha! Z Ben-
dera se stal 
zlosyn. Totiž 
myslím, ještě 

větší. 



Koncem září jsem se zúčastnil Horolezecké expedice ve Vysokých Tatrách. Byl to pro mne velký zážitek, a proto 

jsem se rozhodl, nafotit krásy zdejší krajiny, kterou jsem poznal. Fotky jsou foceny 20. - 23. září 2012. 

           Filip Švejda, 8. roč. 

všichni žáci naší školy obdrželi 

krabičku Ecocheese, kterou si od-

nesli domů. Doma jim krabička 

poslouží ke sběru vybitých baterií 

a zároveň je esteticky přijatelným 

doplňkem do bytu. 

Zajímavosti: Každým rokem se v 

ČR prodá téměř 120 milionů kusů 

nových baterií a to tedy znamená, že 

si každý z nás koupí právě 14 nových 

baterií. 

Zapojila se i naše škola Trivium 

plus o.p.s. Proto jsem se odhodlal 

psát o tomto tématu. Pomáháme 

škole, ale zároveň i přírodě. Zá-

kladní myšlenka Ecocheese  je, aby 

se třídění vybitých baterií stalo 

součástí moderního životního stylu 

každého z nás (obdobně jako třídě-

ní plastů a papíru), a aby tak ČR 

dosáhla cílů EU pro rok 2012, kte-

ré jsou zaměřeny především na 

ochranu životního prostředí. Proto 

Sbíráním pomáháte škole i ži-

votnímu prostředí!!!!!  

 Dan Zahradník, 9. roč. 

Vysoké Tatry a jejich krajina 

Ecocheese je unikátní projekt společnosti ECOBAT je i na naší škole!!!! 
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Východná Vysoká, Prielom, Vež nad Prielom Panorama od Sesterského plesa  

Kamzík 

Malý Závrat,   

Kresaný roh ,  

Malý Javorový štít 

Sesterská plesa 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co děláš ve volném čase? 

Nemám tu volný čas, a když ná-

hodou jo, tak odpočívám nebo cvi-

čím. 

Jaké tam máš kantory? 

Většinou přísné, ale je tu i pár poho-

dových učitelů. 

Jak se ti líbí Praha? 

Nemám čas na chození po Praze. Občas přes ni jedu na intr, ale 

to toho moc nevidím. 

Co všechno obnáší studium na konzervatoři? 

Ani nevím, jak bych na tuhle otázku odpověděla. Je důležité 

začít se tomu věnovat včas (čím dřív tím líp). Je také potřeba být 

prakticky furt soustředěný/soustředěná, hodně se snažit, věno-

vat tomu všechen čas a všechnu energii.  

 

        Doufám, že se ti bude dařit ! 

                                            Andrea Gažiková  9. ročník 

              

 Byla jsem ve Švýcárně, a proto vám píšu typ 

na výlet. Švýcárna se nachází ve Slatiňanech, 

v okresu Chrudim a vznikla jako salaš v polovině 19. 

století. Nyní funguje jako muzeum Staro-

kladrubského koně s interaktivními prvky. Jako tře-

ba plyšoví koníci, na kterých si děti mohou zkusit, 

jak se hřebelcuje kůň, nebo kůň v životní velikosti, 

na kterého se mohou posadit. Děti mohou namalovat 

obrázek koně a dostat omalovánku. Můžete zhléd-

nout zhruba dvě hodiny dlouhý dokumentární film o 

koních a jejich chovu. 

Mně osobně se tam strašně líbilo a jela bych tam zno-

va. Proto vřele doporučuji! 

Denisa Machová, 7. roč. 

 

 Toto jsem se rozhodla napsat, protože Klárka byla a je moje nej-

lepší kamarádka a dost jsme toho spolu zažili! Velice mě zajímá, jak se 

má v Praze. Doufám, že si z rozhovoru dozvíte, jak se Kláře daří.                  

Jak se máš na konzervatoři? 

Skvěle. Takový ten pocit, když se ti splní veliký 

sen.  

Jaké máš předměty? 

Předměty mám stejné jako na ZŠ. Mám navíc je-

nom španělštinu, dějiny výtvarného umění, hu-

dební teorii a samozřejmě tancování. 

Jsou tyto předměty těžké nebo lehké? 

Zatím to docela zvládám. Předměty, které máme 

navíc, mě docela baví. 

Co tě nejvíce zaujalo na škole? 

Nezaujala mě ani tak škola jako studenti z vyšší-

ho ročníku, protože úžasně tancují. (jednou bych 

taky chtěla být tak dobrá.).  

Jaký je tvůj oblíbený předmět? 

Dějiny výtvarného umění. 

Předmět, který se ti nelíbí? 

Klasika a docela akrobacie. 

 

Článek o růžích jsem si vybrala, protože se mi líbí a chtěla bych být 

květinářkou. Růže je velice hezká rostlina, používá se do vazeb, ale i 

jako živý plot. Růže jsou většinou keřové, ale také i popínavé a plazivé. 

Je  100-300 druhů růží. Plody růží jsou šípky. Šípky jsou léčivé, dělá se 

z nich čaj, mně osobně nechutná. Růže má trny, ty trny by se neměly 

otrhávat, protože trny jsou součástí rostliny, a také by mohly chytit 

různé choroby, např. černá skvrnitost nebo rez růží. Některé růže mají 

velké trny a některé mají malé trny. Pár druhů růží omamně voní a 

mezi ně patří i Kordes. Tyto květiny patří mezi nejznámější květiny na 

světě. Růže jsou dřeviny, když se nevysadí moc pozdě, tak zimu přežijí 

i na horách. Růže pochází převážně ze severní polokoule, někdy se jí 

říká královna květin.  

 

Martina Dyntarová, 6. roč. 

      Švýcárna – Slatiňany 

Rozhovor s Klárou Kárníkovou  
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 Růže        

Kordes 

1956 



 Ve Vašem fotoaparátu se děje mnoho věcí, které 

vnímáme jako malé cvaknutí, ale je to ve skutečnosti 

mnohem víc… V dnešní moderní době jsou již plně auto-

matické fotoaparáty, bez výměnného objektivu tzv.: 

KOMPAKTY. Ty mohou mít i v dnešní době obyčejný 

hledáček se zoomovací optikou a displejem. Když svítí 

ostré sluníčko, tak na displeji vidíme doslova „prd“, a tak 

se koukáme do hledáčku, jenže ono je o kousek posunuté 

nad objektivem. A když zrovna fotíme něco z bližší vzdá-

lenosti, tak nám to zkresluje, asi takto: v hledáčku vidí-

me předmět úplně celý, jenže jelikož je objektiv trochu 

níže, tak bude fotografie také posunuta níž. Tedy máme 

tam někoho, koho jsme viděli s úplně těsně nalepenou 

hlavou s vrškem fotografie, na výsledném snímku ji má 

kus pryč. No a tak někoho někdy napadlo, že by bylo dob-

ré vidět to samé jako objektiv. No a vznikla zrcadlovka. 

  Když chceme něco vyfotit, tak jen namáčkneme 

čudlík a ono nám to ukáže, jestli bude fotka ostrá nebo 

ne. Ostření jako takové vám nevysvětlím, poněvadž tomu 

sám moc nerozumím, ale mezi tím se nastavuje i clona. 

To je takové kolečko z tenkých plechových lamelek, které 

zapadají do sebe a funguje to jako naše oko. Když je moc 

světla, udělá jen malou dírku, naopak, když ho je málo, 

je tam dírka větší, aby propustila více světla. Clona také 

nastavuje hloubku ostrosti, což je ostrý úsek na fotogra-

fii. Na obrázku je pták krásně ostrý, ale za ním je to ne-

ostré, to je dáno hloubkou ostrosti. A funguje to takhle, 

když je clona zavřená, na fotografii je velká hloubka os-

trosti, když je plně otevřená, je hloubka ostrosti malá. Vy 

co vidíte hůř na dálku, tak jste často mhouřili oči, abyste 

viděli lépe, oční víčka fungovala jako clona. Taky si fotoa-

parát nastaví dobu závěrky. To je doba, jak dlouho se 

bude osvěcovat film či čip. Čím delší doba osvitu, tím je 

fotka jasnější, pokud foťák držíte v rukou, tak je větší 

možnost, že bude fotka rozmazaná. No tak si to foťák 

všechno nastavil, a Vy čudlík domáčknete, tím otevřete 

závěrku na nastavenou dobu a motiv se promítne na film 

či čip. Čip obraz zaznamená jako film a odešle ho jako 

digitální data, která se uloží do paměti. 

  U zrcadlovky vše probíhá téměř stejně, jenže 

tam je místo závěrky zrcadlo, které vám obraz odráží 

komfortně přímo z objektivu do hledáčku. Taky si tam 

můžete zaostřit sami na objektivu a v menu čas a clonu. 

Když spoušť domáčknete, vyklopí se zrcátko, které stínilo 

senzor a otevře se závěrka, protože jak by se zrcátko vy-

klopilo a zaklopilo, tak by byl snímek dole přepálený, 

nahoře by byl naopak tmavý. Většina digitálních zrcadlo-

vek má možnost videosekvence. To zrcadélko tam nelítá 

jak splašené, ani závěrka, ale zrcátko i závěrka se ote-

vřou, a dále to funguje jako digitální kamera. Tak to 

všechno funguje. 

   Štěpán Melichar, 7. roč. 

FUNKCE JEDNOOKÉ ZRCADLOVKY 
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Hloubka ostrosti 

Jak jsem se v textu zmínil o tom, jak hledáček 

vidí “jinou” realitu, označuje se to termínem 

“praralaxa”. (pohled z boku) 

Čočky v objektivu jsou jen ilustrační!!! 



 

jsou královské klenoty. Londýn má také 

„Londýnskou červenou trojici“ což je: telefonní 

budky, autobusy a poštovní schránky. Jestli tam 

pojedete v létě nebo v zimě, je jedno, je to zážitek, 

za jakéhokoliv počasí. Mají to stejné jako u nás.  

Katka Jechová, 7. roč. 

 O Londýně píšu, protože jsem v něm byla dvakrát a 

je to moje nejoblíbenější město. 

 Londýn je nádherné město plné historie. Londýn 

nabízí pro návštěvníky řadu památek i zajímavých míst. 

Určitě bych doporučila navštívit např.: London Eye, West-

minster, Tower of London i národní galerii, v které na vás 

čeká mnoho zajímavých obrazů a informací. Také tam na-

jdete mnoho muzeí. Např.: fyzikální, přírodovědné, Britské 

muzeum a určitě muzeum voskových figurín, ve kterém na-

jdete své oblíbené hvězdy. Např.: Bob Marley, Rihanna, Ma-

donna,… Také je tam mnoho známých mostů, např.: Tower 

Bridge, Milennium Bridge, Westminster Bridge a jiné. Mů-

žete také navštívit bývalý královský palác Tower, ve kterém 

Takže pro začátek co nám o 

sobě prozradíš? 

Ahoj, já jsem Verča Mazurová a 

jsem nová žákyně 8. třídy. 

Jsem ráda, že jsem tady, protože 

jsou tu lepší kamarádi. 

Jakou známkou bys ohodnotila 

naši školu? 

Určitě jednička, protože jsou tu 

všichni k sobě kamarádští. 

Je to velká změna oproti ZŠ 

Mozaika? 

Je a velká – prostředí, učitelé a 

jiný styl učení. 

Kdo je tvůj nejoblíbenější uči-

tel a předmět? 

Nejraději mám pana učitele Šve-

jdu, a předmět? Asi přírodopis. 

Jak se ti líbí tvoje nová třída? 

Je to suprová třída. Je nás v ní 

málo. 

Tvé oblíbené filmy či seriá-

ly? 

Nejraději mám detektivky. Tře-

ba Vraždy v Midsomeru. 

Odkud do naší školy dojíž-

díš? To se asi moc nevyspíš? 

Dojíždím autobusem z Lible ne-

daleko Rychnova nad Kněžnou. 

A vstávám ráno v 5 hodin. 

Čím bys chtěla být? 

Nevím, asi účetní. 

Učíš se ráda? 

Ano, nejraději z výpisků. 

Co patří mezi tvoje záliby? 

Ráda jezdím na kole, hraju tenis 

nebo volejbal.  

Jaká je tvá oblíbená barva? 

Modrá. 

Kde bys chtěla všude cesto-

vat? 

LONDÝN 
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KDO JE VERČA? 

Chtěla bych se podívat do Mexika. 

Chováš nějaké zvířátko? 

Ano chovám králíky a kocoury (Pepka 

a Honzu). 

Jaké je tvé oblíbené jídlo? 

Rajská omáčka, smažený květák. 

A co vaření? Vaříš někdy?  

Ano, vařím ráda třeba koprovou omáč-

ku, svíčkovou nebo křenovou omáčku.  

Díky za rozhovor. 

 

 Miloš Zahradník, 8. roč. 

London Eye 

Když se prej řekne pětkrát 

za sebou Krvavá Mary, tak 
se objeví, ale vyloupne ti 

obě oči. 

Já zase slyšel, 

že žere panká-
če. 

Ze žákovské knížky 

Poznámka v žákovské:  

"Umýt, smrdí!"  

- Otce to naštve a učitelce odepíše:  

"Nečuchat, učit."  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grónský pes 

dlouhý krk. Hrozí jim vyhynutí. Má 

krátkou, tmavohnědou srst. Délka 

březosti je 33 týdnů. Má nezvykle 

dlouhý jazyk, kterým se zbavuje pa-

razitů. Je velmi ohrožená, protože 

pralesy ubývají a pytláci jí nedají 

pokoj. 

Vojta Palenčár, 7. roč. 

Nedávno jsem se dozvěděl o novém 

zvířeti, o kterém vám teď něco po-

vím. Před dvaceti lety byla u hranic 

Vietnamu s Laosem objevena Sao-

la, o které se dodnes ví málo. Žije 

v hustých pralesích. Je to býložra-

vec. Je to sudokopytník, příbuzný 

antilopám. Žije samotářsky. Ještě 

se nepodařilo ji chovat v zajetí, a 

když se o to tamější vesničané po-

kusili, tak jim do několika dnů ze-

mřela. Je vysoká asi 80cm, váží 

100kg a rohy má 35 až 50cm. Žije 

přibližně 250 jedinců. Má nezvykle 

Saola 
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 Chtěla bych vás seznámit s pejsky, které 

máme doma. Nazývají se grónští psi. Máme jich 

devět. Povahou jsou přítulní ,hraví ,ale nezávislí. 

Mají rádi zimu a sníh. Jsou přizpůsobeni k přežití 

v tvrdých podmínkách. Předpokládá se, že byli vy-

vinuti z antických vlků, mají hodně společného i 

s eskymáckými psy. Původně byli využíváni k taže-

ní saní. Potřebují hodně pohybu. Na jaře a na pod-

zimu je zapřaháme za karu (vozík s řídítky). 

V zimě je ale zapřaháme do saní. Každý pes má 

svůj postroj a je zapřažen ve dvojici. K dlouhé šnů-

ře, která táhne saně. Slyší  povely: Ho-vlevo, dží-

vpravo, ju, hop-je povel pro jízdu vpřed. Krmíme je granulemi, 

škvarky (tuk-zima), masem a kostmi. Přebývají v kotcích, kde mají 

boudu. Pes váží 25-32kg a měří až 71cm. Fena váží 15-25kg,měří 

až 51cm. Srst je dlouhá, dvojitá barva: černo-bílá, šedo-bílá, kré-

mová, kaštanově červená s bílou. Dožívají se 12-14 let. My máme 3 

feny:  Kikinu, Vendulu a Maličkou. Psů máme 6: Vildu, Oldu, Čen-

du, Kubu, Pištu a Píďu. Pišta je šéf smečky, všichni ho musí re-

spektovat. V zápřahu je ale vodící pes Vilda. Chováme je pro ra-

dost naší rodiny. 

Anička Brychová, 6. roč. 

Dobrou 

noc Dobrou noc,  
strýčku Fido. 

Slovem roku 2012 je nepochyb-

ně swag .Jak ve všech zemích, 

tak v Čechách, kde je klasicky 

často nepochopené a užívané 

jen pro jeho styl a oblečení. 

Swag v roce 2012 znamená v 

podstatě styl. Netřeba asi dodá-

vat, že ho nemá každý. Neztra-

tím svůj swag? Podle mě má 

swag každý, protože každý má 

nějaký svůj styl. Otázka je sa-

mozřejmě, jaký ten swag je. 

Slovo swag se začalo také používat pro každého kdo 

udělá něco „jinak" a stojí si za tím, jako za novým 

trendem, který nastavuje. Slovo swag také někteří 

melou pořád dokola, aby ostatní přesvědčili, že oni ho 

tedy rozhodně mají. Někdy mám pocit, že to došlo tak 

daleko, že rohlík namazaný hořčicí, přilepený na hla-

vě je swag. Což sice je, ale jaký? Co o tobě vypovídá? 

Nemyslím si, že slovo swag by mělo samo o sobě za-

krývat a omlouvat, že jsi prostě jen blbec. Slovo swag 

je zkratka jiných slov „sex weed alcohol girls“, čili sex, 

marihuana, alkohol, holky.         Čenda Rada, 9. roč. 

SWAG? 

 



 . 

Ráda bych vám představila Kláru Bittnerovou, která je archi-

tektkou, abychom se něco o architektuře dozvěděli, tak jsem 

s Klárou udělala rozhovor. 

Jaký je to být architektkou? 

Klára: Je to zajímavá tvůrčí práce, na které je asi nejlepší 

možnost sledovat svůj nápad od skici až po skutečný hotový 

dům, ve kterém lidé rádi bydlí. Několikrát se mi naskytla i 

možnost sledovat, jak si zákazníci svůj nový dům zabydlují, 

jak objevují všechny jeho výhody a jak jsou z něj nadšení i po 

delší době, a to určitě stojí za vynaložené úsilí.  

I když to není vždycky jenom zábava, tak jako v každé profesi 

se i v zaměstnání architekta najdou také méně zábavné čin-

nosti, tak jsem ráda, že jsem si tuhle profesi zvolila.  

Jak dlouho jsi studovala?:  

Klára: Vysokou školu jsem studovala šest let, součástí studia 

byla roční praxe v architektonickém ateliéru, kde jsem se 

také naučila hodně důležitých věcí a poznala lidi, se kterými 

dodnes spolupracuji. 

Co to vlastně architektura je? 

Klára: Architektura je široký pojem, nejsou to jen domy jako 

takové, je to v podstatě veškerý prostor utvářený člověkem, 

kolem nás. Proto je podle mě hrozně důležité, aby se lidé o 

architekturu zajímali a přemýšleli o ní nejlépe už od dětství. 

S architekturou úzce souvisí urbanismus a to je zjednodušeně 

řečeno tvorba městského prostoru. Správný urbanista a ar-

chitekt ví, jak má vypadat náměstí, ulice, centrum města. 

Zdá se to jednoduché, protože to přece ví každý, ale pokud 

bychom se o architektuře učili už od základní školy, určitě by 

se lidé více o svá města a domy zajímali, a snažili by se, aby 

byl prostor kolem nich kvalitní a dobrou architekturou a ur-

banismem. 

Jak dlouho architekturu děláš? 

Klára: Jako architektka se živím od roku 2006, tedy šest let. 

Kolik projektů jsi už udělala? 

Klára: Hotové projekty jsem nikdy nepočítala, ve své samo-

statné praxi to odhaduji na 20 projektů ročně, některé jsou 

drobné, jiné velké zakázky. Co se dá jednoduše spočítat je pět 

hotových novostaveb rodinných domů, na kte-

rých jsme pracovali s mým mužem, který je 

také architekt, pracujeme spolu přibližně tři 

roky. 

Co většinou navrhujete a jak dlouho? 

Klára: Navrhujeme rodinné domy, rekonstruk-

ce starších domků i jiných staveb, pracovali 

jsme i na návrhu bytového domu do Ostravy, 

kina v Dobrušce, jedním z našich větších pro-

jektů byla modlitebna církve bratrské, na které 

jsme pracovali rok a momentálně už probíhá 

stavba. Práce na každém projektu zabere jiný 

čas, záleží také na práci úřadů a dalších lidí, se 

kterými spolupracujeme. 

Jaký je váš poslední projekt nebo co právě 

navrhujete? 

Klára: Právě pracujeme na projektech několika 

rodinných domů, na interiéru modlitebny a ta-

ké na několika objektech pro lyžařské středisko 

v Deštném v Orlických horách. 

Chtěla bys nám ještě něco říci? 

Klára: Chtěla bych Vás pozdravit a pozvat Vás 

na výstavu Salon dřevostaveb, na které si mů-

žete prohlédnout spoustu krásných dřevěných 

domů a která proběhne jako součást cyklu před-

nášek o architektuře Dobrušky a jejího okolí 

letos v listopadu v malém sále dobrušského Ki-

na 70. 

  Diana Hockicková, 8. roč. 

O prázdninách jsem byla na táboře v Budislavy ,líbilo se mi tam a 

tak vám o tom napíšu. Tábor byl v Budislavy u Litomyšle. Spali 

jsme v chatkách a někteří kluci ve stanech. Budíček byl v sedm 

ráno, potom byla snídaně a do oběda jsme hráli hry. 

Měli jsme také celotáborovou hru. Při ní byl celý tábor rozdělený 

do šesti skupin a plnili jsme různé úkoly. Ve dvanáct hodin jsme 

chodili na oběd. Po obědě byl dvě hodiny polední klid a o poledním 

klidu jsme mohli jít na „Otázku dne“. Otázka dne se hraje tak, že 

nám vedoucí dali otázku a my na ní museli hledat odpověď.  Když 

bylo hezky, tak jsme chodili do bazénu, nebo jsme hráli vybíjenou. 

Asi v šestnáct hodin byla svačina, pak jsme šli do lesa a hráli tře-

ba na schovávanou. V šest hodin byla večeře. Potom jsme měli 

třeba diskotéku a v deset hodin jsme měli večerku. Celý tábor tr-

val tři týdny.  

    Nicole Netíková, 6. roč. 

Povolání architekt 

POLICEJNÍ TÁBOR 
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- Vyučující: pan učitel Jiří Švejda a pan učitel Pavel Mach 

Popis: 

-Toto je náš nový školní předmět 

-Je určen pro žáky 7. a 8. třídy 

-V tomto předmětu jsme rozděleni do skupin (po 3 osobách-vždy jeden osmák a dva sedmáci)   

Menší výlet do přírody:     

Dnes jsme si vyrazili na výlet do okolí naší školy. Výlety podnikáme proto, abychom se něco naučili a fotily různé 

zajímavosti z naší přírody. Na tento předmět máme vždy v pátek poslední dvě vyučující hodiny.  

Přírodopisné a fyzikální hrátky, čili PFH 

Nová paní učitelka ve čtvrtém ročníku 
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To je pan uč. Švejda 
(V zájmu přírodopisu) 

Lukáš Dyntar, 8. roč. 

V září k nám přišel nový žák, jmenuje se 

Dan Krivčík, a proto jsem se rozhodla, že s 

ním udělám rozhovor. 

1. Co rád děláš? 

Rád hraju florbal.      

2. Jaké je tvoje oblíbené jídlo? 

Moje oblíbené jídlo je smažený sýr.                                                            

3. Tvůj oblíbený film? 

Scary movie 3 

4. Tvoje oblíbená barva? 

Bára Hockicková, 6. roč. 

Rozhovor s novým žákem 
Zelená 

5. Tvoje oblíbená písnička? 

Žijeme len raz- EGO ft. Robert 

Burian 

6. Oblíbená filmová postava? 

Chuck Noris 

7. Líbí se ti na této škole víc 

než na předchozí?  

Tak na stejno 

8. Proč si přišel k nám do ško-

ly? 

Protože máma sehnala novou prá-

ci, tak jsme se přestěhovali. 

Díky za rozhovor. 

Od září do naší školy nastoupila nová 

paní učitelka. Jmenuje se Tereza Ton-

drová a já jsem s ní udělal rozhovor.  

1) Kde bydlíte? 

    Bydlím v Dobrušce. 

2) Kam jste chodila do ZŠ? 

  ZŠ Františka Kupky v Dobrušce. 

3) Jak se vám tady líbí? 

    Líbí se mi. 

 

 

4) Jste třídní učitelka čtvrtého 

ročníku. Co si o nich myslíte?  

     Že jsou šikovní a trošku zlobí. 

5) Jak se vám učí výtvarná VV v 

naší třídě? 

    Dobře, ale dávejte větší pozor při 

zadávaní úkolů. Buďte více  kreativ-

ní. 

Děkuji za rozhovor 

Pavel Marek, 7. roč. 



Žilo bylo štěňátko Pepa a to mělo rádo 

dobrodružství. Jednoho letního dne se 

vydalo do pralesa, aby našlo kost života. 

Ta dodávala všem, kdo jí sní o třicet let 

víc života. Pepa šel temným lesem a zača-

lo se stmívat. Začal mít hlad. Rozbalil si 

psí suchary a šel se vyspat. Když se pro-

budil, tak zjistil, že musí překonat 12 vo-

dopádů. Pepa se rozhodl, že to obejde. 

Podklouzla mu noha a spadl. Naštěstí se 

zachytil o strom a zhoupl se dovnitř vodo-

pádu. Našel jeskyni plnou hot dogu, sma-

žených řízků, kroket a hranolek. Pepu 

napadlo, že ochutná a přespí tu, ráno Pe-

pa vstal a našel jiný východ z jeskyně. 

Poté vyšel z jeskyně a viděl další nebezpe-

čí, hadí příkop. Pepa se zamyslel a šel si 

postavit most z talířů, ale talíře došly a co 

teď? Pepa si vybalil lano a zkusil to přejít, 

ale nešlo mu to. Tak se raději vrátil a vy-

spal se. Ráno se rozběhl přes lano, ale spadl do hadího příkopu. Měl 

štěstí a hadi se ho lekli a utekli pryč. Pepa v pohodě přešel. Šel klid-

nou cestou a vůbec na nic nemyslel a tak ho napadlo, že si udělá 

přestávku. Asi jeden nebo dva dny si odpočinul a šel dál. Pepa měl 

v mysli pouze kost života.  Došel do rajské zahrady a uprostřed za-

hrady našel tam tu kost. Pepa se k té kosti rozběhl, sebral ji. Chtěl 

už jít domů, ale cestu mu zatarasili zloději, chytli ho a odvedli do své 

jeskyni. Pepa se naschvál nechal odvést, protože je chtěl svázat, to 

se mu také podařilo a šel domů. Město mu za to připravilo hostinu. 

A pohádky byl konec. 

 Lenka Málková, 6. roč. 

 

 

 

Medvěd veze ježka na motorce. Medvěd zrychluje a ptá se ježka: "Nebojíš se?" "Nebojím," odpoví hrdinsky 

ježek. Na druhý den si to vymění a když se motorka řítí 150kilometrovou rychlostí, ptá se ježek 

medvěda: "Bojíš se?" "Nebojím," odpovídá medvěd. "Ale měl bys, protože já nedosáhnu na brzdy!" 

Pohádka o štěňátku Pepovi  
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FOTOREPERTÁŽ Z HODINY ČESKÉHO JAZYKA—SLOHU  

Na začátku hodiny si paní 

učitelka zkontroluje DÚ. 
Poté přichází na řadu 

hlavní téma hodiny. 
Žáci začínají pracovat. 

Srandičky vždy končí tres-

tem. 
Žáci přednesou svou práci. 

Nakonec paní učitelka 

práci zhodnotí. 

Matěj Ježek, 7. roč. 



Suroviny: 

400dkg mouky hladké 

20dkg cukru krupice 

1 prášek do pečiva 

1 prášek do perníku   

2 lžíce kakaa   

½ hrnku oleje  

2 hrnky mléka 

2 cela vejce 

Nutella 

Postup:  

Formu jsem vymazala máslem a vysypala strouhankou. 

Všechny suroviny jsem smíchala a rovnoměrně jsem 

dala lžicí do formy. Na bříško jsem každému méďovi 

dala čajovou lžičku nutelly a na nutellu jsem dala znovu 

perníkové těsto, tak aby ji překrylo. Formu jsem dala do 

trouby, předehřáté na 180-°C. Po deseti minutách jsem 

to vyndala a nechala vychladnout, po vychladnuti se 

dají jednoduše vyklepnout.   

                Všem přeji dobrou chuť.      

   Veronika Hánlová, 9. roč.    

Perníkoví Brumíci s Nutellou  

Zajímavosti o Saturnu 
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Hraběnčin moučník                                        

Potřebujeme: 500g  hladké mouky,300g Hery,180g  

moučkového cukru, 5 vajec, 1 prášek do pečiva,100g  

strouhanky,1kg jablek, hrst vlašských ořechů, hrst 

rozinek a 1 lžička skořice. 

Postup: Odvážíme si mouku, moučkový cukr a přidá-

me prášek do pečiva. Tuto sypkou směs dobře promí-

cháme. Potom oddělíme žloutky a bílky. Žloutky dá-

me do těsta a bílky necháme zatím stranou. Odváží-

me si i Heru a přidáme ji do těsta. Z hotového těsta 

oddělíme ¾, zabalíme do potravinové folie a necháme 

v lednici 30 minut odležet. Zbylou třetinu také zabalí-

me a vložíme ji do mrazáku. Po odpočinutí těsta vyvá-

líme plát, který vyložíme na namazaný plech a vloží-

me zpět do lednice. Jablka si oloupeme a nastrouhá-

me na struhadle. Na plech dáme jablka, rozinky a 

ořechy, přidáme z bílků ušlehaný tuhý sníh. Těsto 

vyndáme z mrazáku a nahrubo nastrouháme na sníh. 

Pečeme ve vyhřáté troubě 180°C, po dobu 20-30 mi-

nut. Necháme vychladnout a podáváme.  Dobrou 

chuť.   

Honza Novohradský, 7. roč. 

ATELIÉR RENATA 
V tomto čísle časopisu se rozhod-

la psát o atelieru Renata, proto-

že je tam příjemné prostředí. 

Ateliér Renata je malý obchůdek 

v Opočně, kde si můžete koupit 

různé dekorace, vína anebo pose-

dět u výborné kávy. Každých 14 

dní se tam pořádají různé akce 

jako třeba: SVĚTOVÉ UZENI-

NY A SÝRY, SVATOMARTIN-

SKÉ VÍNO, VINAŘSTVÍ MÁDL 

apod. V létě si tu na osvěžení 

můžete dát vynikající ledové čaje 

např. citronový, melounový, 

hruškový, citronový se zázvorem 

atd. Na objednávku si můžete 

nechat zabalit dárek k Vánocům, 

narozeninám nebo svátku. 

Krásní jsou také medvídci 

Bukowski, plyšoví ježečci a 

keramičtí skřítci. Přijďte se 

podívat i vy! 

Monika Prázová, 8. roč. 

O Saturnu sem se rozhodla psát, protože se mi ta pla-

neta líbí. Saturn je druhá největší planeta sluneční 

soustavy. Strukturou je velmi podobný Jupiteru. Pla-

netu tvoří hlavně vodík, přes 93%, a helium přes 50%. 

Saturn rotuje kolem své osy jen o něco pomaleji než 

Jupiter. Zploštěný je 11808km,což je o 2500km více než 

u Jupitera. Bouře se na Saturnu podle vědců na rozdíl 

od Země nebo Jupitera příliš často nevyskytují. U Sa-

turnu byl objeven nový prstenec. Nový prstenec je 

mnohem větší a vzdálenější než všechny ostatní prs-

tence Saturnu.          Petra Hejzlarová, 6. roč. 



O mediální výchově jsme si pro vás připravili psaní o naší 

třídě, je nás 14 a od září máme nového spolužáka jménem 

Daniel Krivčík. Přišel k nám z Nového Hrádku. 

 

Matěj Grulich: Je dobrý kamarád, dělá si ze všeho srandu 

a rozesměje i celou třídu. 

Matyáš Chytrý: Má velikou sílu, rychle běhá a má rád 

sport. 

Pavel Zahradník: Je to muzikant a vystupuje se svojí har-

monikou. 

Daniel Krivčík: Je to dobrý fotbalista a kamarád a rád je s kamarády venku. 

Ondřej Musil: Hodně hraje na počítači, je dobrý kámoš a je s ním sranda. Říkáme mu Fík. 

Michal Netík: Jezdí na motorce, je kapitánem fotbalového týmu Ohnišov. 

Lenka Málková: Má ráda koně a psy. Ráda se učí. 

Martina Dyntarová: Pěstuje různé kytičky, okrasné dýně a stará se o morče. 

Anička Brychová: Je to malá chovatelka psů, doma jich má 10 a pomáhá se o ně starat. 

Barbora Hockicková: Má ráda sport a všechna zvířata. 

Nicole Netíková: Má ráda zvířátka a ráda se stará o malé děti. 

Anežka Postlerová: Krásně a ráda maluje, nejlépe ze třídy. Je kamarádská. 

Natálie Švorcová: Jezdí s mladším bráchou na autokros a fandí mu.  

Petra Hejzlarová: Hraje florbal a moc jí to baví. Doma má křečka. 

        Michal Netík a Ondra Musil, 6. roč. 

      PODZIM V DOBŘANECH 
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Naše 6. třída 

V tomto čísle jsem se rozhodla vám představit obec Dobřany. Tady bydlím, tady chodím do školy, tady mám ka-

marády.... Je to hezká, malebná vesnička a žijí tu fajn lidi. Máme tady školu (nejlepší na světě), kostel, faru, zá-

vodiště, obchod, úřad a sokolovnu- prostě vše, co správná vesnice potřebuje. Každému se tu líbí. A zde je pár ob-

rázků.                              Lucie Mičková, 8. roč. 



 Chtěl jsem psát o této hře, protože je super. Jest-

li chcete začít hrát Minecraft, musí váš PC mít tuto vý-

bavu: Procesor: 1500MHz ,Graficka.karta: GeForce 8400, 

HD 2400, DirectX: Version 9, RAM:  1 GB, HDD: 1 GB 

volného místa, Operační systém: Windows, Linux, Mac 

OS X.  

 Je tam spoustu mobů [Postav].  Můžete si posta-

vit, co chcete [Dvoupatrovou vilu, obří mrakodrap ale i 

podzemní dům]. Můžete jít těžit do nekonečných dolů 

nebo si postavit portál do Netheru [Pekla] nebo do End-

heru [Měsíc].Minecraft bych všem doporučil, protože je 

interaktivní.  

straně osluněné).  V aténském 

Řecku nesl Merkur dvě označení . 

Na ráno dostal jméno Apollo, na 

večer zase Hermes.  

 

Natalie Švorcová, 6. roč. 

O Merkuru jsem se rozhodla 

psát, protože ještě v žádném 

díle školního časopisu nebyl. 

Jak už všichni víte, Merkur je 

nejmenší planetou Sluneční 

soustavy. Merkur vznikl před 

4,5 miliardy lety. Povrch je 

pokryt obrovským množstvím 

kráterů. Tato planeta nemá 

žádnou atmosféru, která by 

mohla udržet teplotu. Začalo 

docházet k velkým teplotním 

změnám (např. teplota klesá 

až k -180°C na straně neoslu-

něné a roste až k 430°C na 

MINECRAFT (UMĚNÍ TĚŽBY)  

Přespolní běh  
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Jakub  Ungrád, 7. roč. 

Tento běh se konal v Solnici 21. září. Píšu o 

tomto běhu, protože jsem se ho sám účast-

nil.  Moje skupina běžela 2 km. Holky a 

kluci 4. a 5. ročník, běželi 800m. Holky 6, 

7,8 a 9. ročník běžely 2km , kluci 6. a 7. ročník, běželi 2km .Kluci 8. a 

9. ročník běželi 4km,mě osobně stačili 2 km, nechápu, jak to mohli uběhnout. Tento běh byl pro 

mnohé velmi vyčerpávající, tak si něco dobrého mohli koupit ve stánku s občerstvením.  Asi mlu-

vím za všechny, když řeknu, že párek v rohlíku byl chuťově divný. Ale dobré je,  že se nikomu 

z naší školy nic nestalo.  

 

       Matyáš Chytrý, 6. roč. 

Merkur 

Porovnání mezi Zemí a Merkurem. 
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Bludiště 

Pavel Zahradník, 6. roč. 

Pro bystré hlavy 

1.                       

2.                       

3.                       

4.                       

5.                       

6.                       

7.                       

8.                       

9.                       

10.                       

11.                       

Křížovka 

„Kdo jsou středoškoláci? ”To jsou ti, co chodí 

do školy…(Tajenka). 

1. Druh obilí 

2. Král zvířat 

3. Končetina 

4. Část stromu 

5. Opak noci 

6. Hlavní město Ruska 

7. Město husitů 

8. Skupina žáků 

9. Létá do vesmíru 

10. Část příboru 

11. Jarní měsíc 

Pepíček je v parku a jezdí na kole. A tu najednou volá: 

"Mami já jezdím bez rukou. 

A po chvíli jede zase a křičí: 

"Mami já ježdim bež žubů. . 
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SUDOKU 

OD LUKÁŠE VRBY,  

9. ROČ. 

O   P E R A C E Ž U M 

K K A K A O E O O O 

Ó O O V K V Í T R D 

R S F Ě Č T O A A R 

T A U T O R Ů Ž E Á 

E P I N K A L V Ů L 

L E Á A Č J U L E S 

E S A R P Č K K R K 

 R Á N O L E V T U Ž 

OSMISMĚRKA OD BÁRY CHYTRÉ, 9. ROČ. 

RÁNO  

             

OTA       

Les               

   Muž     

RÓ 

http://www.google.cz/imgres?q=luk&hl=cs&biw=1366&bih=658&tbm=isch&tbnid=8kMgacfoQCVU5M:&imgrefurl=http://www.scottishmist.com/index.php?option=com_content&view=article&id=79:jewellery-with-a-history&catid=47:latest&Itemid=111&docid=78LtEgH2vjK8FM&imgurl=http:
http://www.google.cz/imgres?q=eta&hl=cs&biw=1366&bih=658&tbm=isch&tbnid=skZ_s23NBHilQM:&imgrefurl=http://www.pressweb.cz/tiskove-sdeleni/102479-spolecnost-eta-meni-vyrobu-v-ramci-ceske-republiky&docid=gEMBtEX46CktJM&imgurl=http://www.pressweb.cz/files/eta_log
http://www.google.cz/imgres?q=kakao&hl=cs&biw=1366&bih=658&tbm=isch&tbnid=vlFVW2hw0BlSYM:&imgrefurl=http://www.akcniceny.cz/detail/orion-kakao-na-vareni-789541/&docid=kDKZYnqZ_xiN0M&imgurl=http://static.akcniceny.cz/foto/vyrobky/789750/789541.jpg&w=283&h=283&
http://www.google.cz/imgres?q=r%C5%AF%C5%BEe&hl=cs&biw=1366&bih=658&tbm=isch&tbnid=KnVeVL57kS5adM:&imgrefurl=http://nocnikvetina.blog.cz/&docid=Aq4H0MWabIytaM&imgurl=http://nd05.jxs.cz/284/557/aff3f050f3_78749008_o2.jpg&w=800&h=600&ei=ghWEUKP1IIfKswbpv4GoBA&z
http://www.google.cz/imgres?q=vlk&num=10&hl=cs&biw=1366&bih=658&tbm=isch&tbnid=-cljldUIcCs-fM:&imgrefurl=http://moje-staj31.blog.cz/0801/zvirata-v-povestech-vlk&docid=hAoxZuERhBjRZM&imgurl=http://nd01.jxs.cz/852/552/eabc701ff9_21436806_o2.jpg&w=300&h=375&ei=R
http://www.google.cz/imgres?q=oko&hl=cs&biw=1366&bih=658&tbm=isch&tbnid=Kw3TLoKpK2hQ4M:&imgrefurl=http://www.alcca.yc.cz/prvni_oko.htm&docid=oa-q1_anEn3uoM&imgurl=http://www.alcca.yc.cz/oko_obrazky/oko_by_Angie86.jpg&w=700&h=525&ei=7RSEUMyyI83Hswbt4IHgAg&zoom
http://www.google.cz/imgres?q=triko+nike&hl=cs&biw=1366&bih=658&tbm=isch&tbnid=lqVhok2BpXUe8M:&imgrefurl=http://www.dookie.cz/triko-nike-60-torn-standard/d-89071/&docid=DfaIIsbIDzdNKM&imgurl=http://www.dookie.cz/fotocache/bigorig/nike_triko_6.0-3.jpg&w=700&h=
http://www.google.cz/imgres?q=ufo&hl=cs&biw=1366&bih=658&tbm=isch&tbnid=iqo-vkv3RP-6HM:&imgrefurl=http://procproto.cz/zajimavosti-a-novinky/nad-mexikem-spatreno-horici-ufo/&docid=dH8LoTvVggzHBM&imgurl=http://procproto.cz/wp-content/uploads/ufo3.jpg&w=468&h=32
http://www.google.cz/imgres?q=modr%C3%A1+barva&hl=cs&biw=1366&bih=658&tbm=isch&tbnid=RgZvHMADGK3wtM:&imgrefurl=http://davidreevesbespoke.wordpress.com/2011/04/15/international-klein-blue-suit/&docid=UH-BnkPSyM9b_M&imgurl=http://davidreevesbespoke.files.wordpr
http://www.google.cz/imgres?q=v%C3%ADtr&hl=cs&biw=1366&bih=658&tbm=isch&tbnid=sXZ7CjCoSBqzzM:&imgrefurl=http://www.msdavinci.cz/archiv-novinek/&docid=8zbBvPxYytUFBM&imgurl=http://www.msdavinci.cz/wp-content/uploads/2012/07/vitr.gif&w=351&h=250&ei=whSEUKX0FdDD


 . 

 

Komiks  
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     Zajíček Bob a pejsek Ťapka 

Pejsek Ťapka a zajíček Bob šli do lesa 

na houby a v puse nesli koš. 

Bob našel houbu, bohužel prašivku. 

Naštěstí mu to Ťapka řekl. 

Maminka jim uvařila houbovou po-

lévku a Bob i Ťapka ji snědli. 

Pak si lehli a šli spát. ! Konec ! 

Anežka Postlerová, 6. roč. 

Zazvonili a otevřela jim Bobova      

maminka. 
Když nasbírali plný koš, šli domů. 



Grafická karta. To je to co vám rozběhne hry a celkově celý obraz na vašem monitoru. Je mnoho typů grafických 

karet, ale já se zde zmíním pouze o jednom a to je herní GPU. Herní GPU jsou asi nejžádanější, protože podají 

vysoký výkon i v programech. Momentálně jsou nejznámější výrobci herních GPU nVidia a AMD. Každá značka 

prosperuje v něčem jiném. Každou GPU taky nemůžete dát do každého počítače. Záleží hlavně na tom, jak máte 

výkonný zdroj a hlavně základovou desku. Nejnovější GPU mají podporu pouze na PCI-ex16 3.0 nebo 2.1  

AMD nebo nVidia ?  

Tady záleží spíš na vás. Když se na to tak podívám, tak záleží, jakou hru hrajete, protože dnes vývojáři her větši-

nou dělají hru kompaktibilnější jen s jednou značkou. Ovšem AMD má pokročilejší postupy. 

Dnešní nejlepší grafické karty? 

V dnešní době jsou nejvýkonnější Hi-Tech GPU jako jsou ROG MARS II, III (nVidia) a Matrix I, II případně Ares 

(AMD). Nejvýkonnější herní GPU jsou GTX 690, AMD HD 6990 a AMD HD 7970. Ovšem HD 6990 je dvou jádro-

vá GPU, takže se to nevyplatí z hlediska výkon/spotřeba. 

Grafická karta? Co to je? 

Ve školce si povídají tři chlapečci o tom, jak přišli na svět. 

"Mne přinesl čáp," svěřuje se první. 

"Mne zase vrána," objasňuje tajemství svého zrození druhý. 

Hmm, my jsme chudí u nás si všechno táta musí udělat 

sám . 
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                             GTX 690                     AMD HD 6990               AMD HD 7970                   MARS II 

 

 

 

Core clock:        915 MHz                      830 MHz                      925 MHz                                  772 MHz 

Shader clock:    915 MHz                      830 MHz                      925 MHz                                  1,4 GHz 

Memory clock:   3   GHz                        2,5 GHz                       2,75 GHz                                    4 GHz 

Memory:              4 GB                            4 GB                              2 GB                                           3 GB          

Memory type:   GDDR5                        GDDR5                          GDDR5                                    GDDR5 

Propustnost: 384 GB/s (2-cores)  320 GB/s (2-cores)         264 GB/s                            385 GB/s (2-cores) 

PCI podpora:    x16 3.0                          x16 2.0                         x16 3.0                                    x16 2.0 

(2-cores znamená že karta je dvoujádrová = GTX 690 má dvě jádra a jedno má Propustnost  192 GB/s 

Michal Postler, 9. roč. 

Obsah tohoto časopisu 

je připravován žáky školy a 

neprochází redakční úpravou. 

Názory autorů jednotlivých 

článků nemusí vyjadřovat 

názory školy. 

 TRIVIUM REVUE REVUE 

Případný výtěžek z produkce tohoto 
časopisu je věnován na školní 

aktivity. 


