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Milí čtenáři,
zdraví vás redakce časopisu Zrcadlo. 

Opět jsme pro vás do únorového čísla připravili několik zajímavých článků, anket a 
rozhovorů. Přejeme mnoho příjemného čtení. A na co se můžete těšit?



Vyzkoušeli jsme si,  jaké je 
to v jiném těle, teda 
alespoň co se vzhledu 
týče. 
A že to některým velmi 
slušelo. Zvlášť pro  kluky 
to byla výzva. Díky těm, 
kteří do to ho šli s vtipem 
a humorem. 



https://www.facebook.com/Florbal-St%C5%99edisko-voln%C3%A9ho-%C4%8Dasu-Ostrava-758982740838545/https://www.pohary.com/cs/98-pohar-stribrny-jednotlive/

Utkali se ti nejlepší a ti 
nejsilnější zvítězili. 

GRATULUJEME!



https://www.utulekhavirov.cz/



1. místo - Lucka Dušková

2. místo - Adélka Sýkorová a Amálka Vyletělková

3. místo - Pavel Rokoš

V soutěži jste nám ukázali své outfity.  Měli jste možnost předvést své módní 
trendy a variace.  Převažovaly ty ve volném stylu pro každodenní využití, ale 
našli se i módní mixy a netradiční kombinace. Gratulujeme vítězům, ale to 
byli vlastně všichni, kteří měli odvahu přijít, reprezentovat svou třídu a čelit 
pohledům přísné poroty.



Zájemci z řád žáků osmých a devátých tříd letos vyjeli na lyžařský kurz. 

Lyžák se konal od 6. do 11.2. Každý den byl nabitý aktivitami do poslední vteřiny. Lyžařský výcvik se odehrával na svahu Bukovec a ubytováni jsme byli na 
horské chatě Bahenec.

První den začal „Jurčíkovou zkratkou“ lesem, vysokým sněhem a prudkým kopcem přímo na hotel. Hned po ubytování jsme se přemístili na svah. Svah byl 
rozdělený do tří částí a to jak pro lyžaře tak i pro lidi, co s lyžováním začínají. Žáci byli rozděleni do čtyř skupin podle úrovně lyžování.
Den začal budíčkem v 7:30, kdy všichni museli být v 8:00 na značkách v jídelně. Lyžařský výcvik probíhal každý den. Krom jednoho dne od cca 9:30 do 14:30. 

Svah byl první dny dobře upravený, ale někdy hodně sněžilo. Bohužel poslední 

dny byla sjezdovka dost rozježděná a roztátá.

Všichni vyzkoušeli i snowblady (krátké lyže).

Po lyžování probíhalo volno a zájemci mohli využít možností hotelu, kterými 

byl bazén se saunou.

Jeden den proběhla soutěž o stavbu ze sněhu. Soutěž vyhrál tým 1, který 
postavil Královnu Bahence Fionu. Proběhla také soutěž o nejuklizenější pokoj a 
ve sjezdovém lyžování (slalomu), kterou vyhrál František Moldrzyk z 9.A.

Po večeři v 19:00 probíhala přednáška na jedno z témat týkajících 

lyžování. Následně se pokračovalo aktivitami, které si mělo vždy 

připravit jedno z družstev. Někdy proběhla i diskotéka.

Myslím si, že mohu říct, že si lyžák všichni moc užili a budeme na něj mít vzpomínky do konce života. A taky musím říct, že je opravdu super, že se každý naučil lyžovat.

A na závěr chci poděkovat panu učiteli Pokludovi ze to, že celý kurz zorganizoval. A to samé poděkovaní si zaslouží jak paní učitelka Šrámková, tak pan učitel Jurčík, 

kteří také vše dobře zvládli a ukázali se i ze stránky člověka a ne jen učitele. A také ještě Radkovi Jadrníčkovi, který byl nedílnou součástí.

Ondřej Majkus



https://www.denik.cz/spolecnost/valentynska-historie-i-s-ceskou-stopou-20190213.html

Oslavili jste také Den sv. Valentýna? Možná jste si kladli i otázku, 
kdo to byl a proč se to vlastně tak chytlo. 

Již ve starověkém Římě se právě v únoru slavila LUPERCALIA.  
Jedna z teorií tvrdí, že to symbolizovalo začátek jara. 
Den předem házeli mladé dívky  lístečky se svým jménem do urny lásky. Den 
nato si volní muži vytahovali jména. Dívka, jejíž jméno vytáhl, se ten rok stala 
jeho ženou. Pokud jim to klapalo, mohli spolu být i déle. 
Dle druhé teorie se jednalo o pradávný rituál ovčáků, kteří za bujarého veselí 
pobíhali nazí po ulicích a mrskali své ženy důtkami, aby tím zajistili jejich 
plodnost.  Nejspíš proto církev tento pohanský zvyk zrušila a snažila se jej 
nahradit jiným. 
V roce 496 papež Gelasius I. poprvé stanovil uctívání svatého Valentýna na 
datum 14. února.

Svatý Valentýn
byl údajně římský kněz, žijící asi  kolem roku 250. 
V té době římský císař tvořil obrovskou armádu a 
aby nezůstávaly rodiny bez otců, zakazoval 
vojákům se ženit. Kněz však nedbal zákazu a tajně 
oddával zamilované páry. Za to ho zatkli a 
14. února nechali popravit.

Stal se tak patronem zamilovaných . 

První  oficiální valentýnka pochází z roku 1415. 
Posílal je ze zajetí francouzský vévoda Karel 
Orleánský své ženě. 

Největší valentýnské boom začíná kolem 18. století ve Velké Británii. Na 
světě se  tradice uctívání svátku zamilovaných liší, ale základem  je posílání 
si vzkazů, které dávají najevo, že si nás někdo váží, že na nás myslí, jste pro 
něj důležití  a  že vás má  někdo rád. 

Ať už je minulost svátku jakákoliv, dát druhému najevo, že ho má někdo rád, je vždycky 
odvážné, statečné, milé a  dnes již vzácné gesto, které nic nestojí.  No řekněte, kdo by 

nechtěl dostat svou valentýnku. 



*                    *                      *

O hvězdě Valentýnce

Autor: Magdaléna Starzyczná

Na samém konci vesmíru, kam ani oko, ani dalekohled nedohlédne, bydlela malá, úplně 
malá hvězdička. Neměla ani jméno, jak byla malinká a zapomenutá. Kroužila na své malé oběžné 
dráze kolem svého malého Modrého slunce a nudila se. Tak to šlo mnoho světelných roků.

Až jednoho dne se v jednom koutu černé vesmírné tmy objevilo něco zvláštního. Nejdřív 
to byla taková zlatá tečka. Byla to bláznivá vlasatice, kometa Letora. Už zdálky si smutné hvězdy 
všimla a namířila si to přímo k ní.
„Ahoj!“ křikla vesele a obíhala kolem hvězdy a prohlížela si ji.
Hvězdička se zarazila: 
„Ahoj,“ a dodala jako správně vychovaná hvězda, „já jsem Hvězda.“
„Já jsem kometa Letora!“ kroužila vlasatice, protože komety už jsou takové. Nikdy chvilku 
nepostojí v klidu. “Ty jsi tu nová, viď? Když jsem tudy letěla naposled, tak tady bylo úplně pusto. 
Jen Modré slunce a tma.“ Zasmála se kometa.
„Pusto je tady pořád. A taky je tu nuda,“ povídá Hvězda a postěžovala si ještě: „Já jsem tu sama 
víš. A je mi tu smutno, že nemám kamarády.“
Vlasatice hodila hlavou, prohlédla si hvězdu ještě jednou dokola a pak povídá: “Staň se taky 
kometou! Poleť se mnou uvidíme spolu plno neznámých krajů a končin. Už nikdy nebudeš 
sama!“
To se hvězdě zalíbilo. „A jak se vlastně jmenuješ, osamělá hvězdo?“ zeptala se Letora.  „Nemám 
jméno, vlastně si první, kdo se na něj ptá. Nebyl zde nikdo, kdo by jej potřeboval znát.“ smutně 
odpověděla hvězda. „ Jsem prostě Hvězda a hotovo“.  
„ Hvězd a komet je tady spousta a cestou by se to pletlo, potřebuješ jméno a já ti budu říkat 
Valentýna.“ Vesele odvětila kometa. Pro hvězdu to bylo to nejkrásnější jméno ve vesmíru a ze 
zapomenuté hvězdy se stala nejšťastnější kometa. 
Odletěla s Letorou a od té doby už nikdy nebyla sama. 



1. Jakou máte rád(a)  barvu. 
ČERNOU - je to kombinace všech barev.

2.Jaké máte rád(a)  jídlo. 
Smažený sýr - sýry miluji.

3. Které je vaše oblíbené zvíře?
Malpa kapucínská - inteligentní zvíře se smyslem pro humor

4. Co máte rád(a) za roční období?
Jaro - vše kvete, není velké teplo ani zima

5. Jaké počasí vám vyhovuje? 
Slunečné - mám rád pěkné počasí, ale nesmí být dusno.

6. Který film máte rád(a) 
Těch filmů je hodně, ale hlavně komedie a filmy, kde hraje Jim Carrey.

7. Co máte rád(a) za sport?
Florbal - bavilo mě to vždy nejvíc.

8. Máte rád(a) výlety? A proč? 
Ano, vyčistím si u toho hlavu a baví mě to, nerad sedím doma.

9. Máte rád(a) procházky do přírody? A proč? 
Ano, je to dobrý relax a uklidnění.

10. Kde jste všude byl(a) ve světě? 
Řecko, Tunis, Itálie, Bulharsko, Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko, na dovolené, 
na  nákupech nebo za turistikou

Marián Láska
Uhodneš  jméno učitelky, nebo učitele z naší školy? 

Řešení se ukrývá na konci.

Nápověda: 
Šampion zabiják

Mamba? Ne, čtyřhranka a 

pralesnička!
Africký had mamba černá je symbolem 

smrti. Na jedno kousnutí vpraví do oběti až 

400 mg jedu a už 15 mg je pro člověka 

smrtelných. Existují ale ještě jedovatější 

tvorové. Pouhý miligram jedu z kožních žláz 

žabky pralesničky strašlivé zabije 10 lidí! 

Žába ale jedem neútočí, v tomto ohledu je pro 

člověka nebezpečnější medúza čtyřhranka 

smrtelná. Žije u Austrálie a jed obsažený v 

jedné medúze zabije 60 lidí!

Elisabeth Swierzciková



Chtěl bych vás seznámit s mým třetím netradičním sportem, který se nazývá podvodní hokej. 

Anglicky underwater hockey nebo také Octopush je kolektivní nekontaktní sport. Pravidla jsou 

odvozená z normálního hokeje, jak ho známe, akorát se však hraje v bazénu.

Každý hráč má svoji základní potápěčskou výstroj (ploutve, maska a dýchací trubice). Hraje 
se s olovněným pukem vážícím 1,2 až 1,5 kg, který je potažený pryží (gumou), aby lépe 
klouzal po dně. Hrací plocha je dlouhá 20 až 25 metrů a široká 12 až 15 metrů. Branky jsou 
umístěné na středu protilehlých konců. Hraje se v hloubce minimálně 2 metrů. Hrací doba 
je 2x 15 minut s jednou tří minutovou přestávkou. U hry jsou 3 rozhodčí (hlavní na boku 
bazénu, 2 vedlejší ve vodě). 

V Česku se začala historie podvodního hokeje psát v 90. letech 20. století, 
kdy se o něj začali zajímat studenti sdružení v Českobudějovickém klubu 
sportovních potápěčů Jihočeské univerzity, kteří později vytvořili první a 
dosud jediný oficiální klub podvodního hokeje v Česku, který reprezentuje 
Česko v mezinárodních soutěžích. Poté v roce 2017 vznikl tým i v Plzni a 
v Praze. Aktuálně mají v Českých Budějovicích kolem 30 členů. 

Sport je určený jak pro ženy, tak pro muže. Pořádají se i mistrovství Evropy. Nejnáročnější je správné načasování. 

Doufám, že se vám můj popis líbil a zase jste se něco přiučili.                             Jan Šindler
https://www.czechfinswimming.cz/sporty/podvodni-hokej





1. Jakou přezdívku jste měla v dětství?
Měla jsem několik přezdívek, které většinou pramenily z mého rodného příjmení -
Karásková.
2. Jakou školu jste vystudovala?
Po základní škole jsem pokračovala na gymnáziu v Bohumíně, po jehož úspěšném 
absolvování jsem nastoupila na Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. 
Měla jsem v životě to štěstí, že jsem už ve svých 5 letech věděla, čím chci být -
učitelkou.
3. Jaká třída byla/je vaše nejhorší?
Nerada bych jmenovala, ale obecně považuji za "horší třídu" tu, která se mnou v 

hodinách nespolupracuje a těch naštěstí příliš nebylo.
4. Umíte nebo se chcete naučit více jazyků než jen angličtinu?
Na gymnáziu jsem kromě angličtiny studovala ještě francouzštinu. Ta mě uchvátila 
natolik, že příležitostně otevírám svou starou učebnici francouzského jazyka, abych si 
oživila slovní zásobu. Loni jsem dokonce docházela na soukromé hodiny FJ a doufám, 
že brzy zase začnu nějaký kurz navštěvovat.
5. Děláte nějaký sport nebo máte nějaké koníčky? Baví vás zimní sporty?
Předloni jsem se začala věnovat běhání a ráda jezdím na kolečkových bruslích. V zimě 

si užívám bobování, lyžování i jízdu na snowboardu. Kromě toho miluji cestování, 
turistiku, tanec a hudbu. Doma mě moc neužije.
6. Máte děti?
Mám úžasně divokou šestiletou dceru. Jmenuje se Mia.
7. Na jakých školách už jste učila?
Svou učitelskou kariéru jsem začala na malé ZŠ v Jistebníku, pak jsem učila na ZŠ 

Mendelově v Karviné a Montessori ZŠ v Bohumíně.
8. Jaké je Vaše oblíbené jídlo?
Pečené kuře s bramborovou kaší a salátkem.
9. Máte oblíbený film? Jaké knihy ráda čtete?
Můj oblíbený film jsou Pelíšky a ráda sleduji napínavé filmy nebo filmy životopisné. 
Mám ráda vzdělávací literaturu.
10. Jakou máte ráda kuchyni? Co vaříte nejraději?
Miluji exotickou kuchyni, zvláště asijskou. V kuchyni ráda experimentuji a zkouším nové 

recepty. Dita Nell Újezdská

https://www.dltk-kids.com/t.asp?t=https://www.dltk-kids.com/sports/images/c-wordsearch-winterolympics.gif



Ofina
Ofina je velmi známým trendem, ale také může být naprostým propadákem. 

Mnoho lidí si myslí, že o ofinu se nemusí vůbec starat, ale opak je pravdou. Tento 
účes vyžaduje náležitou péči, má-li vypadat hezky. Zejména u vlnitých vlasů. 
Upravená ofina může však vypadat skvěle.

Střihy 70. let

60. a 70. léta jsou zpět v celé své kráse. Jemný sestřih do obličeje zvýrazňuje oči. 
Tento účes lidé milují, kvůli jeho nostalgické a zároveň nadčasové atmosféře. 
Velké přirozené vlny celý vzhled doplňují.

Barevné vlasy

Barvy duhy, zlata, nebo ohnivě červená. Sednou rovným vlasům i 

mírně vlnitým. Obzvlášť když je proces profesionální a zakončený správnou 
vlasovou péčí

https://www.moda.cz/a/vraci-se-trend-baby-ofin--20632



. Nedaleko České Kamenice leží 16 metrů vysoká 
železná rozhledna na vrcholu Studenice 
– druhá nejstarší rozhledna v ČR. 
Rozhledna prošla rekonstrukcí v letech 2007-
2009. Na vyhlídkovou plošinu rozhledny se vleze 
25 osob. Na horu jdete 92 schodů po zatočeném 
schodišti s několika odpočívadly. Rozhledna je 
volně přístupná!
Rozhledna Studenec leží asi 4 km 
severovýchodně od České Kamenice. Ze 
Studence je rozhled na Děčínský Sněžník, Růžový 
vrch a Vlčí horu. 

Tereza Šmuková

Rozhledna Studenec

http://www.rozhlednastudenec.cz/
GPS:50,835107 14,450111
Region: Severozápadní Čechy
Oblast: České Švýcarsko
Město: Česká Kamenice
Otevírací doba: Rozhledna je celoročně 
volně přístupná.
Vstupné: zdarma

https://www.turisticky-magazin.cz/turistika.php?id_cl=147



Kristýna Hocková je herečka a influencerka. Natáčí a postuje fotky/videa na  
Youtube, Tik Tok, Instagram a Facebook. 
TAK A TO BYL ÚVOD, TEĎ JDEME NA OTÁZKY:

1. Takže ahoj Kristy, moje první otázka je, jak ses dostala na 
soc. sítě?
Na sociální sítě jsem se dostala, už když mi bylo 12 a normálně jsem 
postovala fotky na Instagram. Měla jsem to třeba jako takový svůj 
deníček. Postupem času jsem si založila Youtube kanál, protože já, 
když jsem natáčela ten seriál První republika, tak jsem chtěla něco, kde 
bych si to mohla zorganizovat sama, nějaký film/video nebo prostě 
něco, kde můžu říct, co chci, sestříhat si, co chci, a tak mě právě
napadl ten Youtube. Pak jsem si založila i Instagram, Facebook, později 
i Musical.ly což je teď Tik Tok a takhle nějak jsem začala.

2. Jak to máš ze školou, když si jedna z těch slavnějších lidí?
Ze školou to neberu, že bych byla nějaká slavná, spíš známější, ale 
třeba na základce, když jsem začala točit na ten Youtube, tak měli 
děcka hrozné kecy, protože děcka jsou v tomhle ohledu celkem zlý, a je 
spousta lidí, co mi to prostě nepřejou a mají s tím problém, třeba 
teďka na tý střední jsou lidi, co mě v tom podporujou, třeba takový ti 
starší jako ze třeťáku a ze čtvrťáku, ale například kluci mají občas 
takové řeči, že je to trapné, a potom přijdu do třídy a tam na mě 
začnou řvát "ahoj tohle je nový vlog" a takhle si z toho dělají srandu, 
ale už si to nějak neberu k srdci.

3. Jak ses dostala do seriálu Ulice?
Do Ulice jsem se dostala přes casting, protože 
jsem v té herecké agentuře od 8 let. Díky tomu 
jsem se vlastně dostala i do První republiky, 
Ordinace atd. A na ČSFD se můžeš podívat a 
tam, když napíšeš moje jméno, tak ti tam 
vyjede, kde všude jsem hrála.

4. Proč si tam vůbec šla a co tě k tomu 
vedlo?
No teta pracuje na Nově už strašně dlouho a 
právě oni sháněli nějakou holčičku do dětskýho 
pořadu, který se potom stejnak zrušil, ale 
mamka mě potom zaregistrovala do asi dvou 
hereckých agentur. Pozděj jsem jezdila na 
herecký tábor asi 4 roky, který se jmenuje Film 
Mark, bylo to hrozně super a vlasně na základě
tohohle a i tím, že jsem v těch hereckých 
agenturách, tak jsem šla na ty castingy a takhle 
si mě vlastně vybrali do těch seriálů.

5. Pořádáš nějaké akce s fanoušky?
Ještě jsem žádné akce s fanouškama nepořádala, protože jsem 
to ještě nezorganizovala, i proto, že je ten covid, tak je to těžký, 
aby tam bylo dost lidí, taky musím přemýšlet nad tím, že ne 
všichni bydlí třeba v Praze, takže bych musela udělat třeba 3 
akce, že by to bylo v Brně a potom ještě někde, takže zatím 
jsem žádnou akci neuspořádala, ale takhle miluju, když třeba 
na ulici někoho potkám a vyfotíme se a pokecáme. Takže tohle 
mi dělá třeba strašnou radost

6. Uděláš si někdy svůj merch?
Nějaký merch mám v plánu udělat, ale určitě nechci udělat 
třeba tričko nebo mikinu, kde bude napsané Kristýnka, aby to 
prostě ostatní nosili, ani nevím, jestli to bude třeba kus 
oblečení, takže zatím vůbec nevím, ale něco takovýho bych 
chtěla udělat.

Děkuju moc za pozornost, snad se vám tento článek líbil a 
Kristy děkuju za možnost udělat s tebou rozhovor :-)

Gabriela Blahutová a Tereza Vychodilová

s Kristýnou Hockovou

MERCH pochází z anglického pojmu „merchandise“, který v překladu označuje zboží, případně obchodování. U nás se tento výraz s oblibou používá hlavně mezi marketéry nebo fanoušky hudby, počítačových 
her a youtube videí. Ti takto označují oblečení a doplňky s potiskem loga nebo specifického motivu, které umělci a firmy nabízejí svým příznivcům.

https://www.colorfactory.cz/co-je-to-merch/https://www.csfd.cz/tvurce/109082-kristyna-hockova/galerie

https://www.colorfactory.cz/merchandise-vs-merchandising/
https://www.colorfactory.cz/potisk-textilu/


HISTORIE
Když se ohlédneme do historie, tak úplně první počítačovou hru si 

mohli zahrát v roce 1958 návštěvníci výstavy amerického ministerstva 
energetiky v New Yorku. Šlo o hru s názvem „Tennis for Two“ a jejím 
tvůrcem byl jaderný fyzik William Higinbotham, který se touto hrou 
pokusil zaujmout návštěvníky něčím interaktivním. Jak je vidět na 
obrázku, šlo o velmi primitivní hru na osciloskopu pro dva hráče. Díky 
tomu je považován za vynálezce počítačových her, které dnes 
považujeme za nedílnou součást našich životů.

Za předchůdce videoher, jak je známe dnes, se považují arkádové 
automaty (viz. obrázek), které se začaly objevovat v osmdesátých 
letech minulého století. Daly se tehdy najít především v nákupních 
centrech nebo studentských kolejích a později i jako pojízdné atrakce, 
které poskytovaly zábavu i v menších městech. Aby si člověk mohl na 
krátkou chvíli zahrát, musel  do automatu vhodit minci. Jejich 
popularita byla obrovská. Například v Japonsku byla vláda dokonce 
nucena vyhlásit nedostatek mincí v hodnotě 100 yenů, které se tam 
do automatů používaly. Mezi hry, které se na automatech staly 
legendami, patří třeba „Pac-Man“ (viz. obrázek) nebo „Space
Invaders“.
Toto vše byl jakýsi „pravěk a středověk“ her. Postupem času se 
videohry přesunuly do našich domovů a pokojů díky osobním 
počítačům a herním konzolím. Z jejich hraní se tak stala 
plnohodnotná zábava jako bylo dříve sledování televize nebo filmů na 
VHS a DVD. Na rozdíl od dřívější pasivní zábavy ale vnesly hry do 
našich domovů něco nového a jedinečného. Umí svou interaktivitou 
každého hráče upoutat a pohltit natolik, že se do nich ponoří doslova 
celou svou bytostí.

Proč hráče virtuální svět tolik přitahuje?
Jak se to stane, že hráči vydrží hrát několik hodin v kuse, a jak se 
stane, že virtuálnímu světu někdy bezmezně propadnou? Stojí za tím 
takzvaný FLOW. Prožitek, který poprvé popsal psycholog Mihaly 
Csikszentmihalyi. Zažívají ho nejen hráči, ale třeba také sportovci 
nebo chirurgové. Je to moment, kdy člověk absolutně splyne s 
činností, které se věnuje, ztratí pojem o čase a jeho vědomí ustoupí 
do pozadí. Mozek totiž v tu chvíli přijímá tolik vjemů a informací, že 
kapacita jeho pozornosti je naprosto vytížená. Na vyhodnocování 
okolního dění nebo sledování času už tak jednoduše v mozku 
nezbývá prostor.
Hrozně moc se také do dnešní doby změnilo na interakci her s hráči. 
Dříve se hrávalo joystickem (viz.  obrázek). Šlo o páčku, která 
umožňovala ovládat v podstatě jen pohyb. Dnes dokážou moderní 
herní ovladače pomocí 3D zvuku, vibrací a haptické odezvy fyzicky 
přenést různé vjemy z prostředí, ve kterém se hra odehrává. Hráč 
díky tomu pozná, jestli se jeho postava prochází po písku, brodí 
bažinou nebo plave ve vodě. Na ovladači jsou vedle toho také 
adaptivní spouště. To jsou páčky, které mají obdobu zpětného rázu a 
dokážou zamezit úplnému zmáčknutí. Když třeba natahujete tětivu 
rukou, cítíte lehký odpor. Tyto funkce prohlubují zážitek z hraní a 
hráči se díky nim ještě více ponoří do virtuálního příběhu



V čem je kouzlo dnešních videoher?

Hraní je dnes obrovský vizuální zážitek. Je to způsob odpočinku a vizuálně 
stimulující činnost. Funguje jako rozcvička pro mysl. Už kdysi v prvních videohrách 
byla jakási iluze 3D prostoru, ale člověk stejně musel spolupracovat a do jisté míry 
si představovat, že ta krabička na obrazovce je tank. Zato dneska ve hrách 
pobíháme, opravdu se třeba před tím tankem schováváme a tu situaci vnímáme 
naprosto reálně. Vizuální stránka videoher se během posledních let zdokonalila a 
má téměř fotorealistickou podobu. U těch nejlepších titulů ani nejde na první 
pohled poznat rozdíl mezi hrou a skutečným světem.

Důležitá je také skutečnost, že zatímco dříve hráči na načtení hry čekali 
několik minut, dnes se ocitnou uprostřed děje téměř ihned po zapnutí počítače 
nebo konzole a to díky inovaci v podobě SSD disku, která přinesla vývojářům 
možnost vytvářet větší herní světy a hráčům zážitek v podobě plynulejší hry. Navíc 
se mohou rychleji přesouvat z místa na místo a hra se častěji ukládá. Žádné 
zdlouhavé načítání ani opakování hry po neúspěšné misi.

Další směřování her?

Už dnes se setkáváme s virtuální realitou a můžeme si ji i vyzkoušet. 
Přináší do hraní další rozměr – přímé fyzické zapojení hráče do akce. Ve virtuální 
realitě jde o vytváření vizuálního, sluchového, hmatového či jiného zážitku, který 
budí dojem skutečnosti, přičemž k tomu obvykle potřebujete speciální brýle nebo 
helmu (viz obrázek). Zatím je množství i kvalita titulů omezená, ale myslím si, že 
při rychlosti, jakou se tato oblast vyvíjí, se již brzy můžeme těšit na velký pokrok a 
zábavu v dalším rozměru, kdy se při hraní her ocitneme v alternativě reálného 
světa 
Václav Pavlík 

https://www.databaze-her.cz/hry/tennis-for-two/
https://en.wikipedia.org/wiki/Arcade_cabinet
https://en.wikipedia.org/wiki/Pac-Man
https://cs.wikipedia.org/wiki/Flow
https://cs.wikipedia.org/wiki/Joystick
https://cs.wikipedia.org/wiki/Virtu%C3%A1ln%C3%AD_realita
https://cs.wikipedia.org/wiki/Headset_pro_virtu%C3%A1ln%C3%AD_realitu, https://www.alza.cz/gaming/nejlepsi-hry-na-vr

https://www.databaze-her.cz/hry/tennis-for-two/
https://en.wikipedia.org/wiki/Arcade_cabinet
https://en.wikipedia.org/wiki/Pac-Man
https://cs.wikipedia.org/wiki/Flow
https://cs.wikipedia.org/wiki/Joystick
https://cs.wikipedia.org/wiki/Virtu%C3%A1ln%C3%AD_realita
https://cs.wikipedia.org/wiki/Headset_pro_virtu%C3%A1ln%C3%AD_realitu


Pyramida – starověké  stavby jehlanovitého typu. Sloužily k 

náboženským účelům a to zejména jako hrobky vladařů. 
Nejznámější pocházejí ze starověkého Egypta, ale objevují se i v 
kulturách Indiánů ve Střední a Jižní Americe nebo v Číně. 

VÍTĚZ

Zkusili jste si už někdy postavit pyramidu? Vypadá to jednoduše, tak jsme si to v hodině dějepisu 
vyzkoušeli také. Kostky cukru připomínající pískovcové kvádry.
Nezapomeňte, že uvnitř musí být prostor pro faraona. Nakonec se pouze jednomu týmu stavitelů 
podařilo hrobku dokončit. Chce to hodně trpělivosti a logiky 
(naštěstí naše kostky byly o pár tun lehčí, takže odpadla starost, jak dostat kostky nahoru ☺).

Pokud se vám podaří doma postavit lepší pyramidu, pošlete do Zrcadla fotky ze stavby  - nejlepší  budou odměněni  



Na burger budete potřebovat
•mleté hovězí maso
•bulka
•sůl
•pepř
•máslo

A protože nám neprozradili svůj tajný 
recept, nabízíme vám z redakce ten náš

Na ochucení potřebujete
•majonéza
•kečup
•hořčice
•nakládaná okurka
•krájené rajče
•červená cibule
•čedar
•hlávkový salát

Krok 1: Vezměte hovězí maso tak, aby se vám vešlo akorát do 
dlaně, a pořádně ho propracujte. Nakonec z něj vytvarujte 
hamburger přibližně 2 cm široký. Až poté ho osolte a opepřete.
Krok 2: Na rozpáleném grilu, grilujte přibližně tři minuty z každé 
strany (pokud budete chtít cheeseburger, tak po prvním otočení 
dejte na maso plátek čedaru a nechte pěkně roztéct).
Krok 3: Mezitím si překrojte bulku napůl a z každé strany potřete 
máslem a dávejte na gril, kde ji nechte jen lehce zbarvit do 
zlatova.
Krok 4: Jakmile máte bulky pěkně osmahlé, můžete začít 
kompletovat hamburger dle vlastní chuti.
Krok 5: My jsme si jednu část bulky namazali hořčicí, druhou 
kečupem. Poté jsme přidali na spodní část bulky maso, na něj si 
přidali pár koleček cibule, na ně rajče a nakonec kyselou okurku, 
podélně nakrájenou na jemné plátky.

https://www.prozeny.cz/clanek/pravy-americky-burger-57133



ISLAND – země ohně a ledu, ale taky VODOPÁDŮ
Země ledovců, sopek, gejzírů a geotermálních pramenů, fjordů, pastvin a 

vysokých nedostupných hor a také tisíce vodopádů. Island jako druhý největší 
evropský ostrov a zároveň severoevropský stát je obdařen nádhernou 
panenskou přírodou.  Těžko byste v Evropě hledali místo s takovou 
koncentrací vodopádů jako právě zde.

SeljalandsfossGullfoss

https://www.cestujemesvetem.cz/island-magicka-rise-10-nej-vodopadu/gullfoss/

Zlatý vodopád stéká ve dvou kaskádách. 
První spád je vysoký 11 metrů a druhý 
jednou tak velký spád se řítí do 2,5 km 

dlouhého kaňonu.

Dynjandi

https://www.livingstone.cz/prakticke-informace/informace-o-destinacich-a-fotogalerie/island

Vodopád Dettifoss na severu Islandu je 
nejmohutnějším vodopádem Evropy. 

Jeho průtok dosahuje nepředstavitelných 
až 500 m3 za vteřinu.

Dettifoss 
Vodopád Skógafos je vodopád pro 

selfiemaniaky jak dělaný. Perfektní tvar 
60m vysoký a 20m široký, skvělý přístup a 
za pěkného počasí se v jeho patách tvoří 

nádherná dvojitá duha.

Skógafoss Vodopád Seljalandsfoss je nejfotogeničtější 
vodopád. Z 60 metrů padá do krásného jezírka 

a jde fotit téměř ze všech stran.

Gullfoss v překladu Zlatý vodopád patří 
k nejpůsobivějším. Jakoby se propadal 

do nitra země.



V přírodovědném semináři se žáci 8. a 9. 
ročníků zamýšleli nad ekologií v oblasti 
oblékání a formou plakátů se snaží inspirovat 
k ekologickému myšlení.



Veronika 

Šrámková
Taťána 

Gränzerová

1. Jezdíte raději na hory, nebo k moři?
2. Jste spíš ranní ptáče, nebo noční sova?
3. Raději píšete psacím, nebo tiskacím?

4. Jezdíte raději výtahem, nebo pěšky po schodech?
5. Sympatičtější jsou vám bruneti, nebo blonďáci?

6. Je pro vás přitažlivější muž v obleku, nebo v montérkách?
7. Líbí se vám více muži vousatí, nebo oholení?

8. Chodíte raději v sukni, nebo v kalhotách?
9. Nosíte raději vlasy v copu, nebo volně rozpuštěné?

10. Dáváte přednost pěkné kabelce, nebo praktickému batohu? 
11. Dáte si raději vodu perlivou, nebo neperlivou? 

12. Opékáte buřtíky, nebo máte radši posezení u grilu?
13. Vyberete si na osvěžení raději nanuk, nebo zmrzlinu?

14. Je u vás příjemnějším chodem předkrm, nebo zákusek?
15. Teplý nápoj si dáte raději do hrnku, nebo do skla?

16. Relaxujete raději ve vířivce, nebo v sauně. 
17. Je pro vás romantičtější západ slunce, nebo východ slunce?

18. Těžíte se víc na červen, nebo na září?
19. Dáváte přednost  klasickým domácím zvířatům, nebo těm exotickým?

20. Přijde vám romantičtější velký pugét růží, nebo raději dostat 
jednoduchou jednu růžičku?

1. HORY
2. RANNÍ PTÁČE
3. PSACÍM
4. PO SCHODECH
5. BRUNET
6. V OBLEKU
7. VOUSATÍ
8. V KALHOTÁCH
9. DO CULÍKU
10. BATOH
11. NEPERLIVÁ
12. U GRILU
13. ZMRZLINA
14. ZÁKUSEK
15. DO SKLA
16. VÍŘIVKA
17. VÝCHOD SLUNCE
18. ČERVEN
19. DOMÁCÍ
20. TUCET RŮŽÍ

1. HORY
2. NOČNÍ SOVA
3. PSACÍM
4. PO SCHODECH
5. BRUNET
6. V MONTERKÁCH
7. VOUSATÍ
8. V KALHOTÁCH
9. NA VOLNO
10. BATOH
11. NEPERLIVÁ
12. U GRILU
13. ZMRZLINA
14. ZÁKUSEK
15. DO HRNÍČKU
16. SAUNA
17. ZÁPAD SLUNCE
18. ZÁŘÍ
19. EXOTICKÉ
20. JEDNA RŮŽE

Děkuji za rozhovor. Tak kdo bude další?



Jak dlouho hraješ?
9 let

Za koho hraješ?
Za Orlovou 

Hraješ v obraně, nebo jako útočník?
Jsem v obraně.

Jak ses k tomu dostal?
No od malička prostě

Jaké máš číslo dresu?
36 

Tvůj idol?
Pavel Francouz

Tvůj nejoblíbenější člen v týmu?
Honza Bajnar

Kdo tě nejvíc podporuje?
Rodiče

Proč tě to tak baví, jakou máš motivaci?
Ani nevím, dělám to od 3 let a prostě mě to 
baví. Motivace? Jednou bych se tím mohl živit.

Chtěl bys ještě něco o sobě říct? 
Asi že bych chtěl v budoucnosti přestoupit do týmu, 
kde bych mohl hrát dorosteneckou extraligu.
S jakým významným týmem jste hráli?
No tak úplně významný nevim, ale hrál jsem jeden 
turnaj za Plzeň.
Kde by si chtěl v budoucnu hrát? Za jaký tým?
Wolves, je to nejlepší tým Evropy.
Jak často máš velké tréninky?
Každý víkend skoro
Jaký zapas byl nejtěžší?
Proti Vítkovicím, to bylo těžké, ale prohráli jsme 4:2.
Měl si nějaké zranění?
Jako malý jsem si rozřízl na dvakrát kotník, jinak nic. 

Tvůj nejoblíbenější učitel/učitelka na škole?
Tomáš Hanousek a Ivana Košmidrová

Děkujeme za rozhovor a my jdeme hledat další talenty na naší škole.                                               Klára Bacharová za 9.A



Rýmovačka není hračka, ale žáci 6. ročníku se s tím 
poprali docela dobře. Posuďte sami.



Ještě nakonec rozluštění našich anglických křížovek a jméno našeho záhadného učitele. Kdo tipoval Tomáše 
Sommerlíka, tipoval správně. Všem úspěšným luštitelům gratulujeme. 

Konec zimy se neúprosně blíží a brzy nás čekají jarní prázdniny. Tak nastavte tvář prvním teplým 
slunečním paprskům  a dopřejte si dávku dobré jarní nálady. 

Děkujeme všem, kteří přispěli svými pracemi i nápady do časopisu, a budeme rádi za vaše připomínky, 
nápady nebo rady, co byste v časopise rádi měli. 

Napište nám: zrcadlo@zsrychvald.cz
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