
Třídní časopis 7. A

Bingčiling

Ahoj, jsme třída 7.A . Je nás 26, z toho 12 kluků a 14 holek.
Přišlo k nám několik nových spolužáků. Letos tu máme i
4 ukrajinské žáky. 
Kolektiv jsme stále stejně dobrý.
Naše třídní učitelka je Lenka Kordová.
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Třídní mazlíčekNaše třída 7. A

Naše oblíbené zvíře je
kapybara. Máme díky
časopisu skvělou
příležitost dát ji na
titulní stranu, protože
můžeme:-)



Rozhovor s:

Letos to bude 5. rokem.

Na univerzitě v Hradci jsem studovala angličtinu a dějepis.
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 Jak dlouho učíte na této škole? 

Jaká je vaše nejoblíbenější barva?

Jako úplně malá jsem chtěla ilustrovat dětské knížky, výtvarka
mě na škole vždycky bavila. Na gymplu jsem chtěla být právník
a nebo pracovat na ambasádě v cizině.

Adéla Altmannová, Adéla Beková, Adéla Svobodová, Nguyen
Phuong Thao 

paní  učitelkou Andreou Černíkovou

Jaké předměty jste vystudovala?

Čím jste chtěla být jako malá?

Momentálně asi modrá a tmavě zelená.

Jaký je váš největší sen?
Jednou bych ráda zkusila žít v cizině, třeba v Kanadě nebo v
Japonsku.

Jaký byl váš největší úspěch?
Nevím jestli největší, ale pokud se mi povede naučit Tomáše, 
 aby si v hodině sundával klíče z krku a netřískal tak s nimi o
lavici. Tak to budu považovat za životní výkon.

Proč jste chtěla být učitelka?
Když jsem zjistila, že práva jsou pro mne docela nuda, začala
jsem přemýšlet, co mne opravdu baví, a to bylo čtení,
angličtina a celkově to, co se děje kolem nás.

Jaký styl oblékání se vám líbí?
Líbí se mi spousta stylů, ale ne všechny můžu nosit. Nejradši   
 mám šaty a sukně.

Jaká je vaše nejoblíbenější písnička?
To se pořád mění, momentálně poslouchám třeba BTBT od B.IX
Soulja Boy. Hodně mě baví The Weeknd a nebo Frank Ocean.

Do jakého státu byste se chtěla 
podívat do budoucna?
Doufám, že se mi příští rok povede vydat se do Japonska.



Rozhovor s:

Na této škole vařím 33 let, z toho jsem byla 8 let na mateřské
dovolené s dvěma dětma.

Každé, které dětem chutná, třeba jako kuře na paprice a
špagety.
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 Jak dlouho vaříte na této škole? 

Plánujete někdy upéci ve škole pizzu?

Mrzí mě to, že ani někteří neochutnají, ale také jsem jako dítě
byla špatný jedlík a myslím si, že se to časem změní.

Adéla Altmannová, Adéla Beková, Adéla Svobodová,  

paní  kuchařkou Simonou Vávrovou

Jaké jídlo vaříte nejraději?

Jaký máte názor na to, když někdo
přinese plný talíř jídla zpátky?

Pizzu jsme tu měli dvakrát, některá jídla se hůře udržují teplá,
pro velký počet strávníků. Patří mezi ně i smažený sýr.

Budete tady ve škole vařit častěji
palačinky, špagety po milánsku atd.?

Věděla jste už od malička, že chcete
být kuchařkou ve školní jídelně?

S tím jídelníčkem je to tak, že se musí paní vedoucí řídit spotřebním
košem a úředními nařízeními, abyste měli v jídelníčku všechno
obsaženo. Takže špagety, jakmile to jde, tak napíše. Musíte mít také
luštěniny a ryby, a to není tolik oblíbené.

Ne nevěděla, ale jako dítě jsem chodila s rodiči pomáhat na
zahradu, táta pěstoval zeleninu, měli jsme spoustu domácích
zvířat. Babičky pekly, vařily. Rodina mě k tomu přivedla. 



Vánoce ve světě

V Německu se Vánoce hodně podobají těm českým.
Němci si potrpí na zdobení svých domů, betlémy a adventní věnce.
Stejně jako u nás německé děti navštěvuje Sv. Mikuláš, který jim dává
peníze nebo dárky, pokud byly hodné.

Ve Francii nosí dárky Otec Vánoc.
Podobně jako Santa Claus rozdává
dětem dárky do připravených punčoch
nebo do připravených bot.
Často je také schovává po domě nebo
přivazuje na vánoční stromeček.
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Německo
Francie

Anna Sčebelová, Nela Sčebelová, Matěj Kupka

Itálie
Vánoční svátky začínají na Apeninském poloostrově 25. prosince.
Ve stejný den se rodiny scházejí na slavnostní večeři, na které se
podává pečené jehně, kuře nebo krocan.
Vánoční svátky slaví Italové hlavně setkáváním se s rodinou a
přáteli.
Dárky přichází v některých částech Itálie na řadu až 6. ledna, kdy
dětem dává dárky čarodějnice Befana.

Španělsko
Španělsko je stejně jako Itálie
katolická země, proto se hodně dbá na
duchovní tradice.
Štědrý den se slaví celý den a vrcholí
pozdní velkou večeří. K večeři se
podává kachna, nebo jehněčí maso.

zdroje:https://www.seznam zprávy.cz/clanek/vanoce-ve-svete-133303
https://www.eppi.cz/tipy-na-darek/podle-prilezitosti/vanoce/ve-svete

V prosinci v těchto zemích vrcholí léto,
a proto tam živé stromky nenajdete.
Oslavy nejsou na sněhu, ale na pláži,
Santu Clause tam nedoprovází sobi,
ale vánoční klokani. Dárky pod
stromečkem děti najdou  vánoční ráno
a pak následuje slavnostní oběd. Je
typické krůtí a kuřecí maso, také plody
moře.

Austrálie a Nový Zéland

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/vanoce-ve-svete-133303
https://www.eppi.cz/tipy-na-darek/podle-prilezitosti/vanoce/ve-svete


Můj koníček:
Karate

V roce 2005 byl den 25. října
ustanoven jako Světový den
karate.
Je mnoha stylů, například:
Shotokan-ryu. Tento styl založil
Gichin Funakoshi.

Vyhrát se může knock-outem
nebo na body. Oblek, který má
karatista na sobě, se nazývá
gi. Technická zdatnost se
rozlišuje barvou pásku (10-1
kyu, 1-10 dan). V Kyokushinu
jsou 3 sportovní disciplíny:
Kumite (souboj), Tamešiwari
(přerážení desek či cihel),
Kata (sestavy technik).
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Historie

Technika

Moje zkušenost
Já sám dělám ten nejtvrdší
styl karate Kyokushin. Byl
založen v roce 1964 japonským
mistrem karate korejského
původu Masutacu Ójamou.
Zápasy jsou bez chráničů,
povoleny jsou všechny údery
kromě na hlavu a rozkrok
(kopy na hlavu jsou povoleny
jen ze strany).

Martin Ulrych



Ukrajina

Předpokládá se, že Scythové vytvořili první stát na území moderní
Ukrajiny ve 3. století př.n.l. 

1) Borš – řepná polévka na masovém
vývaru. Na Ukrajině jsou červené
borščiny připraveny různými způsoby v
některých oblastech v pánvi – musí být
fazole umístěny, v jiných – švestky, ve
třetím – houby, ve čtvrtém - borščiny
jsou naplněny moukou.

2)Galuškí – vařené kousky čerstvého
těsta ve vodě. Jsou jedeny jako nezávislé
jídlo, odrážející máslo nebo zakysanou
smetanou a někdy přidány do polévky.
Náplň je  maso, tvaroh nebo ovoce.

3)Kulátory – chutné masové role. Pro
jejich přípravu: vepřové nebo hovězí 
V každé vrstvě: houby, mleté maso,
nasekané vejce, rýže, sušené ovoce.
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Historie
Národní jídlo

Tetiana Krasnianyk, Myroslava Liurko, Kiril Kotelevets

Ukrajinský národní kroj
Základ mužských oděvů tvoří košile, sedlo je z lněného plátna a a
vlněné kalhoty. Výrazný rys mužské ukrajinské košile je křížový řez
(siny).

zdroj: https://kidpassage.com

Pravopisné a stylistické chyby jsou způsobeny jazykovou bariérou 

Hlavní město: Kiev

Vyšívanka



Rybaření

Rybaření je pěkný koníček, dá se chytat pro zábavu i sportovně.
Povinnou výbavou je prut, naviják, vlasec, podběrák, vyprošťovač
háčků, metr, podložka pod ryby, nástrahy

V první řadě se musíte stát členem Rybářského svazu.
Pokud chcete začít s chytáním ryb, musíte něco vědět,
například: jak správně nahazovat, jak odháčkovat ryby,
jak správně napichovat nástrahu na háček.
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Podmínky

Kdy a kde chytat

Přívlač

JJako v předešlých sezónách, tak také letos jsou termíny výjimek  
pro non-stop rybaření 2022 rozdílné. Na některých revírech je
možné rybařit 24 hodin od poloviny června do konce srpna.

Tadeáš Mirco Urminský, Dominik Slezák

Podle typu ryby, kterou rybář chce chytnout, pak na háček
napíchne různě velkou nástrahu, čím větší nástraha, tím zabírají
větší ryby, a čím menší, tím zabírají malé ryby.

Přívlač je rybolovnou technikou
určenou výhradně pro lov dravých
ryb. Samostatnou kategorií je pak
hlubinná přívlač zvaná trolling,
která spočívá v tažení nástrahy za
jedoucí lodí. Na mimopstruhových
vodách je v České republice
přívlač povolena mezi 16. červnem
a 31. prosincem.

Muškaření je sportovní lov ryb, při
muškaření je nástraha umělá
muška. Tímto způsobem se dá
chytat spoustu překrásných ryb,
např: ve sladkých vodách i
mořských vodách.

Správná technika

Muškaření

Položená
Základní vybavení na položenou se
velmi podobá vybavení na
plavanou. Na rozdíl od ní se však
téměř výhradně používá naviják,
který umožňuje nahazovat do
značných vzdáleností od břehu (i
kolem 100 metrů, především při lovu
trofejních kaprů).

ZDROJE: https://cs.wikipedia.org/wiki/Polo%C5%BEen%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mu%C5%A1ka%C5%99en%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADvla%C4%8D

https://cs.wikipedia.org/wiki/Plavan%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Navij%C3%A1k
https://cs.wikipedia.org/wiki/Metr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kapr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Polo%C5%BEen%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mu%C5%A1ka%C5%99en%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADvla%C4%8D


Basketbal

Basketbal, česky košíková, je kolektivní míčový sport, ve
kterém jsou dva týmy po pěti hráčích na hřišti a snaží
se získat co nejvíce bodů házením míče do obruče
basketbalového koše a zabránit protihráčům, aby bod
získali.
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Adam Karásek, Ondřej Novák

Obuv
Nejpoužívanější boty na basketbal
jsou prý Air Jordan 4 a Air jordan 5
zoom. Průměrně stojí 3000 kč, mají
něco jako high gravity

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Basketbal

V roce 1891 byl požádán učitel tělocviku James
Naismith o to, aby se pokusil vymyslet kolektivní sport,
který by mohl být v čase nepříznivého počasí
provozován ve školní tělocvičně.
1. prosince James Naismith představil svým studentům
novou hru, jejíž pravidla shrnul do 13 bodů. 

Existují tři základní způsoby, jak dosáhnout bodů. Prvním
(nejčastějším)způsobem je koš, který hráč hodí ze
střední nebo blízké vzdálenosti.
Tento koš je následně ohodnocen 2 body. Druhým
způsobem je koš  za tři body, kterého hráč dosáhne,
jestliže dá koš střelou zpoza tzv. trojkového oblouku.
Posledním způsobem, jak dát koš, je tzv. trestný hod
(slangově šestka), který hráč hází po faulu při střelbě.
Trestný hod je za jeden bod. Je možné získat i 
koš s faulem, při kterém hráč po koši následně střílí
jeden trestný.

Body

Historie

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


Drby

Psalo se 20. 9. 2022 a po šesté hodině se šlo na oběd. Byly
stripsy. Řada vedla až ke dveřím na 2. stupeň. Samozřejmě
holky ze 7.A přišly jako poslední. Vypadá to, že to bude každé
úterý stejné.

Kluci z první třídy drželi paní učitelce kliku, aby nemohla přijít
na hodinu.
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Nejdelší řada na oběd

Lumpové z 1. A

Daniela Vandová, Denisa Horáková

Pan učitel
Pan učitel Steklý hrozně rád hraje s holkama z 6.A hru na
skákanou.

Vánoční zpívání
Každý rok Vánoční zpívání vedou paní učitelky Chlíbková a
Stráníková. Letos se vystoupení uskutečnilo 14. prosince a
slavilo velký úspěch. 

Prvňáčci
Letošními celebritami naší školy jsou prvňáčci, každý si s nimi
chce plácnout.

Naše třída
Naše třída je velice hlučná, je zázrak že učitelům neprasknou
ušní bubínky. Říkám vám, že naše třída dokáže všechny
učitelky i učitele naštvat během 3 sekund. 



Svět elektroniky

K definitivnímu vypnutí dojde v lednu příštího roku, hráči
dostanou zpět veškeré investované peníze. Podle insiderů v
projektu Google utopil miliardy korun.
Společnost vrátí zákazníkům peníze za veškeré zakoupené hry
a také za ovladače určené k hraní her z Google Stadia. Vrácení
peněz se naopak netýká plateb za samotné předplatné.
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Konec se streamováním her na
Googlu?

Václav Kašpar, Dominik Srdínko, Tomáš Švábenický

O pořádný rozruch se postaral hacker, na webu zveřejnil videa a snímky z chystaného titulu Grand Theft Auto
VI, který hráči netrpělivě vyhlížejí. A vše nasvědčuje tomu, že jsou pravé.
Hned na úvod se sluší zdůraznit, že tvůrci – vývojáři z Rockstaru a vydavatelství Take-Two – zatím na
zveřejněné úniky nijak nereagovali. V tuto chvíli tak nikdo nemůže se 100% jistotou tvrdit, že se skutečně díváme
na záběry z chystané hry.
Hacker podle vlastního vyjádření odcizil přímo zdrojový kód nevydané hry, díky čemuž byl následně schopen
sám natočit gameplay videa. Právě míra detailů v jednotlivých záběrech nasvědčuje tomu, že se opravdu
nejedná o podvrh – a je jedno, jestli se zaměříme na mapy interiérů a exteriérů či jednotlivých modelů. Slyšet
jde samozřejmě i hudební podkres, a dokonce i profesionální dabing – přímo ve videích tak lze sledovat i
dialogy jednotlivých postav.

Takhle bude vypadat GTA VI. Za masivním únikem stojí
hacker.

Premiéru si procesory AMD Ryzen 7000 odbyly už na konci srpna, prodej novinek ale začal až na konci září. Od té
doby jsou k mání špičkové čipy Ryzen 9 7950X a Ryzen 9 7900X, ale také nižší edice Ryzen 7 7700X a Ryzen 5
7600X. 

Ryzen 7000 přináší dechberoucí výkon. AMD má nejrychlejší
desktopový procesor.

Zdroje:https://www.czc.cz/geek/google-zavira-streamovaci-sluzbu-stadia/clanek
https://www.czc.cz/geek/ryzen-7000-prinasi-dechberouci-vykon-amd-ma-nejrychlejsi-desktopovy-procesor/clanek

https://www.czc.cz/356001,356000,355999,355998/kody
https://www.czc.cz/geek/google-zavira-streamovaci-sluzbu-stadia/clanek
https://www.czc.cz/geek/ryzen-7000-prinasi-dechberouci-vykon-amd-ma-nejrychlejsi-desktopovy-procesor/clanek


Kresba školní rok 2022/2023

Kresba: Rozálie Jirásková 
Text: Nguyen Phuong Thao

 

Čínský drak žije 200 let.
Drak coby symbol síly je spojován s bohatstvím a majetkem.

Drak překonává všechny překážky.
Tento rok je podle čínského kalendáře rok draka.

 



Tip na seriál a film

Žánr: akční, komediální drama, rodinný, bojové umění
Cobra Kai je založený na filmové série Karate Kid. Tvůrci seriálu jsou Josh
Heald, Jon Hurwitz a Hayden Schlossberg. Cobra Kai se odehrává 34 let po
událostech původního filmu Karate Kid. Seriál odstartoval na YouTube Red
(nyní YouTube Premium), kde jeho první dvě řady měly premiéru v letech
2018 a 2019. V červnu 2020 Netflix získal práva na seriál, jehož třetí řada měla
premiéru 1. ledna 2021. Dne 2. října 2020 bylo oznámeno prodloužení seriálu o
čtvrtou řadu.
Je to dostupné na Netflixu od 13 Let
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Johana Klubrtová, Monika Brandová, Lukáš Šonka

Španělsko
Španělsko je stejně jako Itálie
katocká země, proto se hodně dbá na
duchovní tradice.
Štědrý den se slaví celý den, který
vrcholí pozdní velkou večeří. K večeři se
podává kachna, nebo jehněčí maso.

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Cobra_Kai

Žánr:Animovaná rodinná komedie Mimoni je americký 3D počítačově
animovaný film z roku 2015. 
Film vyprodukovala společnost Illumination Entertainment pro Universal
Studios.
Film měl premiéru v Londýně 11. června 2015 a vydělal přes 1,1 miliardy $.
Mimoni jsou človíčci zabarveni do žluté barvy, kteří existovali od počátku věků.
Jejich posláním je sloužit tomu největšímu padouchovi celé historie. Najít
pána bylo jednoduché, ale udržet si ho už ne. Sloužili například tyrannosaurovi,
knížeti Drákulovi, Napoleonu Bonaparte. Bohužel již dlouho nikomu nesloužili, a
tak upadli do hluboké deprese.

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

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Josh_Heald&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jon_Hurwitz
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hayden_Schlossberg&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Karate_Kid&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/YouTube_Premium
https://cs.wikipedia.org/wiki/Netflix
https://en.wikipedia.org/wiki/Cobra_Kai
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/3D
https://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_animace
https://cs.wikipedia.org/wiki/2015_ve_filmu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Illumination_Entertainment
https://cs.wikipedia.org/wiki/Universal_Studios
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDlut%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tyrannosaurus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlad_III._Dracula
https://cs.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte
https://cs.wikipedia.org/wiki/Deprese
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mimoni
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