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Co rádi poslouCháte?
Jak dopadla hudební anketa

poznej svého učitele
i oni jednou chodili do školy

KomiKs
aneb vzpoura strojů

čtvrtletník, který vás zasáhne…           | 3-2016/2017 | neprodejné
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Obsah
3 Slovo redakce Pár slov úvodem.

4 Práce dětí z prvního stupně  
Na to, jak málo jim je let, jsou neuvěřitelně 
šikovní.

5 Poznáš svého učitele? I oni dělali 
chyby ve vyjmenovaných slovech, i oni třeba 
nosili do školy chléb s nakrájeným vajíčkem, 
poznáš, kdo je kdo?

6 Recitační soutěž Odvaha, 
talent, pořádná dávka extroverze, to jsou 
vlastnosti, se kterými můžete 
v této soutěži uspět. 

7 Co posloucháte? Někdo nedá do-
pustit na popík, někoho naopak mravenčí, když 
poslouchá operu. Každý jsme jiní a každému 
také něco jiného lahodí. 

8 Cinemax Jestli si chcete udělat radost 
a vyrazit do kina, nabízíme vám pár tipů. 

9 Co to je? Škamna, hodokvas, lazebník, 
brtnice? Nic vám to neříká, tak vizte stranu 9. 

10 Světové Velikonoce Někde se 
polévají vodou, jinde voňavkou, někde roznáší 
vajíčka velikonoční zajíček, zjistěte, jak se 
slaví Velikonoce v jiných zemích.

11 Velikonoční křížovka Luštěte 
s námi.

12 Polemika – Velikonoce Deváťáci 
nám prozradili, jak prožívají Velikonoce.

13 Oddechovka Vypustit páru, zrese-
tovat, chillovat – spousta výrazů pro jednu 
a tutéž aktivitu. 

14 Pohled do zrcadla Lea Vicencová 
nám poslala svou úvahu o tom, jak je důležité 
být originál, a ne pouhopouhá kopie.  

15 Svištět si to stovkou Zeptali 
jsme se Matěje Banka, jak se mu daří ve sportu 
i v životě, zajímá vás, jaké holky se mu líbí?

16 Kluci v akci Přiměřeně, přiměřeně, 
patláma, patláma... A šneci jsou na světě. 

17 Pařeniště Peťa Růžička nás seznámí 
se svou oblíbenou hrou. 

18, 19 Roboti v akci Co se honí hla-
vou opuštěným humanoidům? Čekněte komiks.

20 Křížovka Klasika na konec nechybí 
ani tentokrát.
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Popis fotografií: 
1), 2), 3) Palačinkování,

4) Vítání ptačího zpěvu

5) Valentýn,

6) Nové mikiny v IX. A,

7) Pohár rozhlasu (2. místo).
Foto: V. Přidal, P. Pán, J. Gettin

Milí čtenáři,

Máte radost, když něco 
nového začíná? Pokud ano, 
pak právě na jaře je k tomu 
nejvíce příležitostí! Přáli by-
chom si, aby k Vaší radosti a 
dobré náladě přispělo i nové 
jarní číslo časopisu. Tak pěkné 
počtení a také hodně lásky, 
sluníčka, zdraví, energie, 
úspěchů a radosti 
v novém ročním období Vám 
přeje za redakci TREFY... 

K. Hajnyšová, VIII. A
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Jaro! Jaro! už je tady,
budem běhat s kamarády.
Svítit bude sluníčko,
teplo bude maličko.
Až to bude,
už se těším,
naproti jaru běžím.

Inspirováno jarem

   K. Vagnerová, V. A

Zima už do nohou nezebe,
skřivánek vyletěl do nebe,
zazpíval, zavolal vesele,
vstávej už sluníčko,
vstávej už z postele.

Jaro, jaro už je tu,
sníh se mění na vodu.
Jaro, jaro už je tu,
včelka sedí na květu.

M. Jiroušková,
A. Pospíšilová, V. A

Jako každý rok,
jaro přišlo k nám.
Všichni se moc radují,
až se na slunci ohřejí.

Kvetou nám už květiny,
kvetou také stromy,
včelky na ně létají,
z květu na květ sedají.

L. Tomek, V. A
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Poznáš svého 

učitele?

Kvíz 
Poznávačka

Máš-li chuť na sladkou 
odměnu, vezmi kus papíru, 
napiš své odpovědi 
a podepsané to předej 
někomu z redakce (viz 
tiráž). První tři správné 
řešitele odměna nemine.

P. Růžička, VII. C

A

B

C

D

E ?

Všichni byli jednou 
dětmi, i vaši učitelé. 

A stejně jako vy, 
i oni těm svým kdysi 

řádně zatápěli…
Zkuste s námi 

poznat, kdo je kdo. 
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Soutěže se zúčastnili žáci 6., 7., 
8. a 9. tříd. Soutěžilo se ve dvou 
kategoriích – první kategorie 

byla určena žákům šestých a sed-
mých tříd, do druhé kategorie spa-
dali žáci osmých a devátých tříd. 

V odborné porotě seděly paní 
učitelky Eva Krčmová, Vladimíra 
Laštůvková a předsedkyně poroty 
paní učitelka Zdeňka Krejčí. Podle 
nás byli všichni soutěžící skvělí a 
bylo velmi těžké vybrat z každé kate-
gorie tu/toho nejlepší/ho, protože to 
bylo velmi vyrovnané. Dokonce 
i my z redakce časopisu TREFA jsme 
pomohli s vyhodnocením školního 
kola recitační soutěže.

A jak to vše dopadlo?
I. kategorie:
1. místo Eliška Rajchová – 7.A
2. místo Bětka Čápková – 7.A
3. místo David Cekr, Klára     
Kotoulková, Libor Vicenec, 
Šárka Pavelková 

II. kategorie:
1. místo Natálie Čmakalová – 9. A
2. místo Mirek Jan Eremka – 8. A
3. místo Kateřina Hajnyšová, Natálie 
Matochová – 8. A

Do okresního kola postupují Eliška 
Rajchová, Bětka Čápková, Natálie 
Čmakalová a Mirek Jan Eremka 
přejeme jim hodně štěstí.

N. Burdová, Z. Macková, VIII. A

Recitační 
soutěž

V Šumperku 

22. února 2017

Ve středu 22. února proběhla 

na naší škole soutěž 

recitátorů, jak to dopadlo?

 6 | Trefa
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V Šumperku 

22. února 2017
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ANKETA

C
o posloucháte?

Za-
jímalo nás, co 
posloucháte, 
a tak nebylo nic 

jednoduššího, než 
vyrazit mezi vás a 

zeptat 
se...

V průběhu naší ankety jsme oslovili na 86 žáků, 
výsledek, který jsme zpracovali do přehledného 
grafu, jasně vypovídá o tom, že žáci naší školy 
upřednostňují popovou hudbu před čímkoli 
jiným, tento hudební styl totiž označilo hned 
37 % dotázaných. Na 2. místě se se 14 % umístil 
hip-hop. Třetí příčka patří metalu, který za svůj 
oblíbený zvolilo 9 % respondentů. Naopak 
nejmenší oblibě se těší electro, a to s pouhým 
1 %.

N. Matochová, K. Hajnyšová, VIII. A
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Kráska a zvíře
Bella, hlavní hrdinka, jejíž největší 
zálibou je četba knih, žije se svým 
starým otcem v malé vesničce. 
Bella je veselá, ale uzavřená dív-
ka, která „hlavou létá v oblacích“. 
Ostatní vesničané si o ní myslí, 
že je divná. Její krása ale přiláká 
místního pyšného a protivného 
hrdinu Gastona, který se neustále 
uchází o její přízeň. Bella ho ale 
odmítá. Nešťastná souhra náhod 
zavede Bellina otce na obchodní 
cestě až ke strašidelnému zámku, 
kde žije bájný netvor. 
A zápletka je na světě. Bella se 
vydává otce hledat, v zámku 
naráží na netvora, projevuje 
nesmírnou odvahu, když je zajata, 
namísto otce. Postupem času 
zjišťuje, že nic není tak, jak se to 
na první pohled zdá, ale víc už 
nebudeme prozrazovat, abyste 
nepřišli o překvapení. 
Tento film doporučuji všem, kdo 
mají rádi fantasy romantiku 
a kdo stejně jako Bella občas 
„létají v oblacích“.
Režie: Bill Condon
Žánr: rodinný, fantasy, muzikál
Délka: 130 min. ¦ (K. Hajnyšová)

Mimi šéf
Animovaná rodinná komedie 
k nám dorazila ze vzdálených 
Spojených států amerických 
a měla premiéru 20. 4. 2017 
tohoto roku. 
Mimi šéf je ve skutečnosti malé 
batole, které navenek působí 
roztomile, ale uvnitř je to vrozený 
byznysmen. Pracuje pro organi-
zaci BabyCorp a jeho úkolem 
je zjistit, proč jsou štěňátka 
roztomilejší než děti a proč podíl 
BabyCorpu v poslední době klesá. 
Hlavním záporákem je Francis 
E., který je zároveň zakladatelem 
společnosti Štěně, a. s. Mimi šéf 
se společně se svými pomoc-
níky a starším bratrem vydá na 
dobrodružnou výpravu, ve které 
nebude chybět napětí, sranda, 
emoce a roztomilost.
Režie: Tom McGrath
Žánr: animovaný, komedie
Délka: 97 min. ¦ (M. Eremka)

Rychle a zběsile 8
V osmém díle se staly nečekané 
věci, ale jedna z nich byla 
obzvlášť nečekaná. Vin Diesel, 
alias svalnatý a řidicky zdatný 
Dominik Toretto, naprosto ztrácí 
hlavu a pod vlivem kyberteroristky 
Cipher (Charlize Theron), která je 
stejně krásná jako nebezpečná, 
přechází na stranu zla. Ano, milé 
dámy a pánové, prostě zradil svou 
rodinu. Aby svět zůstal 
v rovnováze, převezme otěže 
v osiřelé rodině Hobbs (Dwayne 
Johnson), který do ní proti své 
vůli přibere nového člena – Deck-
arda Shawa (Jason Statham), 
vysokooktanový záporák ze 
sedmého dílu, který měl původně 
shnít ve vězení. Dá se tedy říct, že 
Rychle a zběsile 8 rozhodně ne-
pojede na neutrál. Sama za sebe 
můžu říct, že i když jsem viděla 
všechny díly, ten poslední se mi 
líbil nejvíc.
Režie: F. Gary Gray
Žánr: akční, krimi, thriller
Délka: 136 min. ¦ (S. Horváthová)

Cinemax

Zdroje obrázků:
www.csfd.cz

?
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Ctj? Přinášíme vám novou 

anketní rubriku, která si klade za cíl 

odkrývat významy dávno zapomenutých 

slov. Pojďte se společně s námi podívat 

na zoubek prvním pěti z nich... 
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Na co jsme se vás zeptali? Co to je?
◦ HODOKVAS

◦ BRTNICE

◦ ŠKAMNA

◦ LAZEBNÍK

◦ SILOZPYT NAŠE OTÁZKY

Co jste nám odpověděli? Co to je?
◦ HODOKVAS = postel, chemie

◦ BRTNICE = čarodějnice, přírodopis

◦ ŠKAMNA = kamna

◦ LAZEBNÍK = milovník jídla

◦ SILOZPYT = hromosvod VAŠE ODPOVĚDI

A jak to bylo správně?
◦ HODOKVAS = slavnostní hostina

◦ BRTNICE = lesní včela

◦ ŠKAMNA = školní lavice

◦ LAZEBNÍK = holič, kadeřník

◦ SILOZPYT = fyzika
SPRÁVNÉ 

ODPOVĚDI

Co to je?
Archaismus

Podle Klimešova Slovníku cizích 
slov je to:
Archaický prostředek, tj. slova 
historická nebo zastaralá, která 
byla ve spisovném jazyku ob-
novena, aby dodávala textu 
dobového zabarvení (např. 
mázhaus = velká síň).
Podle Wikipedie:
Označení pro zastaralý jazykový 
prvek, může se jednat například 
o zastaralý prvek slovní zásoby 
(např. šlojíř = závoj).

Z. Macková, VIII. A

Trefa | 9
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SVĚTOVÉ VELIKONOCE

usA
Mnoho amerických rodin se v sobotu 
schází při zdobení velikonočních 
vajec a v neděli při jejich „lovu“. 
Děti v neděli hledají po domě a 
zahradě vajíčka, která zde měl 
zanechat velikonoční zajíc.

rusKo
V Rusku se také 
peče tradiční 
chléb, ovšem na 
rozdíl od Ukrajiny 
není zdoben jako tradiční pascha, 
nýbrž polit sněhem z bílků. 

velKá británie
Anglické ženy udržují 
netradiční zvyklosti, 
při níž přivazují muže 
k židlím a žádají po 
nich výkupné za jejich 
propuštění. 

uKrAJinA
Na Ukrajině se tradičně peče 
velikonoční chléb pascha, a to 
v různých velikostech pro každého 
člena rodiny a jeden velký pro celou 
rodinu. Ukrajinky jej zdobí osmira-
mennými kříži, věnci, květinami 
a ptáčky z téhož těsta. 

norsKo
Velikonoce v Norsku jsou poměrně 
netradiční, neboť kromě oblíbeného 
lyžování v horách a barvení vajíček 
si Norové libují v řešení vražd. Te-
levize vysílají kriminální a detektivní 
příběhy, noviny otiskují texty, v nichž 
čtenáři mohou pátrat po pachateli...

K. Hajnyšová, VIII. A
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Tajenka:

Křížovka

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

3)

6)

1)

7)

2) 5)

4)

F. Kohár, VIII. A



 12 | Trefa

 12 | Trefa

VELIKONOCE

Velikonoce jsou 
pro mě svátky, 
které nemám 

zrovna v oblibě. Na 
rozdíl od Vánoc ne-
dostanu žádný dárek, 
ani se nenajím bram-
borového salátu či 
cukroví. Jediné, co 
obdržím, jsou modřiny 
od pomlázek, které se 
vystřídají na mém po-
zadí. Spíše mne toto 
období stresuje, než 
aby mě těšilo. Jediné pozitivum na tom všem lze 
tak najít v podobě školních prázdnin, které jsou 
s tímto svátkem spojené. 
A proto se ptám, mají se 
Velikonoce vůbec ještě 
slavit? Vždyť rozdíly v po-
jetí této tradice jsou ne-
malé.
Tak například, kolik chlap-
ců dnes zajde na vrbové 
proutky? Kolik chlapců umí uplést pomlázku? Ještě 
že existují supermarkety, kde si tuto nedílnou součást 
Velikonoc za pár korun mohou pořídit, třeba ještě 
společně s beránkem a mazancem. Už tímto ztrácejí po-
dle mne Velikonoce na svém kouzlu a podstatě.
Dále by mě zajímalo, kolik dívek před Velikonocemi 
vyfukuje a nádherně zdobí vajíčka? Já osobně jsem to 
zkoušela jednou v životě a znovu již nemám v plánu tuto 
akci opakovat. Nejenže jsem se za svůj výtvor značně 
styděla, jelikož nemám příliš umělecké sklony, ale také 
úklid po mém „řádění“ byl náročný.
A stojí vůbec chlapci v dnešní době o velikonoční kraslice? 
Vždyť většina z nich vidí ve Velikonocích jen výmluvu 
k tomu se opít a mít to na co svést. Vždyť každý koledník dá 
přednost panáku slivovice před pracně vyrobenou kraslicí. 
Když to srovnám s vypravováním mého dědečka o Ve-
likonocích za jeho mládí, říkám si, že dnešní takzvané Ve-
likonoce s těmi starými nemají vůbec nic společného. Dříve 
měl tento svátek své kouzlo a řekla bych, že tenkrát nebyl 
nikdo, kdo by se na koledu netěšil. 

V. Heinischová, IX. B

Osobně beru Velikonoce 
jako svátek jara a zno-
vuzrození života a tento 

křesťanský svátek mám docela 
rád, ne úplně jako Vánoce, ale to 
jenom z toho důvodu, že Vánoce 
jsou v  zimě a já mám zimu tuze 
rád, zatímco tento svátek vnímám 
jako důležitý svátek založený na 
udržování tradic. Jak tedy vypada-
jí Velikonoce u nás?
Velikonoce slavím u táty, který 
hodně dbá na tradice a na výzdo-

bu domu, k čemuž neodmyslitelně 
patří úklid. Předpokládám, že si určitě 

dokážete představit, co si 
o tom myslím: „Ale tati, 
vždyť je tady uklizeno,  
nepotřebujeme uklízet,“ ale 
táta na to má vždy jasný ná-
zor, který vypadá asi takto: 
„Nefrfni a makej, s chutí do 
toho a půl je hotovo,“ a tak se 

jde uklízet. Než to všechno uděláme – uklidíme celý 
dům, dojedeme pro květiny a nařežeme proutí na 
pomlázku – bývá většinou neděle. To si potom každý 
uplete svou pomlázku a pak se „dohadujeme“, kdo ji 
má lepší.
Najednou něco cítíme a než se vzpamatuji, mizí táta 
v kuchyni a zachraňuje beránka před připálením. 
Kromě trouby je „živo“ i na sporáku, to jak se vaří 
další pokrmy a desítky různých vůní se prolínají ce-
lou kuchyní, ach ta nezaměnitelná vůně Velikonoc.
V pondělí už to vypadá jako na zámku se sto 
služebnými, všude se něco leskne, všude něco 
odráží ranní žlutě oranžové slunce, jako byste byli 
v duze… A výzdoba? Musím uznat, že když se táta 
do něčeho pustí, tak to pak stojí za to. Jídelní stůl ani 
nevypadá, že byste na něm mohli jíst, všude samá 
pentle a květiny, které jen podtrhují přítomnost 
jara. No a už asi každý tuší, co máme dneska 
v plánu – zajít za sousedy, trochu popít, „ehm“ 
teda jen táta samozřejmě, a takto nějak si můžete 
představit, jak vypadají mé Velikonoce. 

A. Žouželka, IX. B

POLEMIKA
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Oddechovka 
Potřebuješ vyčistit hlavu o přestávce? Baví tě procházení bludišti a jazykové hříčky? 
Pak je nejvyšší čas sáhnout po této stránce. Příjemnou zábavu při řešení našich 
zábavných „aktivit“  (nenazývejme je úkoly :)

1) JARNÍ BLUDIŠTĚ | Pomůžeš nalézt včelce cestu k voňavému kvítku?

2) Slovní had | Najdeš všechna slova, která jsou ukrytá uvnitř hadů?

sfjketulipánsfkjčášdéšťldjfáčkvětáíčřžípylš

ásživotšřásijvkxvsluncečétsmláděčts

N. Matochová, VIII. A
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Pohled do zrcadla
aneb Pojďme si vážit sami sebe

Den začal jako každý jiný. 
Unaveným a ospalým 
ránem. Nechala jsem svoje 

nohy, aby se samy přivítaly s podla-
hou. Je studená a já svádím vnitřní 
boj. Stačí jeden signál, kterým 
zavelí moje hlava a nohy budou 
zase v teple a bezpečí v mojí posteli. 
Na to však není čas. Škoda. Musím 
teď přinutit každičkou část těla 
k poslušnosti. Vstávám tak rychle, 
jako bych chtěla v opatrnosti 
pohybů konkurovat lenochodovi. 
Někomu to může připadat vtipné, 
ale daří se mi docela obstojně. 
Jakmile dokončuji proces dokonalé 
rovnováhy, našlapuji tak opatrně, 
jako by snad moje tělo byla ta 
nejkřehčí věc na světě a při větším 
otřesu se mělo rozpadnout na tisíc 
maličkých kousků. A tak se jako 
pomalá postava, přesvědčená 
o tom, že je snad celá z křehouč-
kých sněhových pusinek, vydávám 
na cestu do koupelny.
Rozsvěcuji světlo a ihned přivírám 
oči – jako obranný reflex proti 
ostrému světlu, jež se mi snaží 
urychlit proces probouzení 
v potemnělém ránu. Jakmile si 
moje oči začnou na světlo přivykat, 
rozhodnu se vyhledat zrcadlo. Zr-
cadlo. Něco, co nikdy nelže, pokud 
se o to nesnažíme vůči sobě my 
samy. Ukazuje vždy to, co ukázat 
má. Vidíme v něm však opravdu 
vždy jen to, co nám ukazuje? Moje 
zrcadlo se ten den rozhodlo, že mi 
ukáže pravdu. 
Zvedla jsem oči a najednou jsem 
koukala z očí do očí sama sobě. 
Nebyla jsem to však úplně já. Byl 
tam někdo, kdo tak vypadal. Měl 

stejně neupravené vlasy, ospalé oči, 
a dokonce i stejnou roztomilou 
proleženinu na levé tváři. Polekala 
jsem se. Jakmile se však polekal 
i můj odraz, bylo mi jasné, že jsem 
to opravdu já.
Nevypadala jsem jako porce-
lánová panenka. Vypadala jsem 
jako člověk ztrhaný starostmi o to, 
jak vypadá, anebo přinejmenším 
někdo, kdo spánku dneska moc 
nedal. Polekala jsem se vlastně 
sama sebe kvůli sobě. Chyba 
byla, že jsem to začala chtít dávat 
do pořádku. Trvalo to nejméně 
hodinu. Proces, kdy se moje kůže 
začala skrývat za popraškem 
čehosi třpytivého, moje oči za-
halila modrá polární záře a mé rty 
se začaly barvit doruda. Teď jsem 
to byla určitě já a byla jsem o tom 
přesvědčena. Zajisté jsem teď byla 
sněhovou pusinkou a porcelánovou 
panenkou. Hloupost. Celá šťastná 
jsem se podívala znova. A byla tam 
naprosto stejná holka jako předtím. 
Nevypadala však jako panenka 
nebo pusinka. Vypadala spíš jako 
klaun. Ten dokonalý odraz vlastně 
v mnoha případech vypadal jako 
já, avšak tahle holka, tou jsem 
nebyla. Ani omylem. Její pohled byl 
naprosto prázdný. Chvíli jsme obě 
stály a koukaly na sebe. Nechápala 
jsem to, byla jsem přece tak krásná! 
Můj odraz pomalu zavrtěl hlavou. 
Bylo to překvapivé po době, kdy se 
ani jedna z nás nepohnula. Musela 
jsem zavřít oči a podívat se znova. 
Pořád tam byla ta krásná, ovšem 
úplně prázdná tvář. V tu chvíli 
jsem si mnohé uvědomila a začala 
všechen ten tíživý třpyt dávat dolů.

Hotovo. Tentokrát jsem tam stála 
usměvavá a odraz byl ke mně 
mnohem více laskavý. Své vysněné 
sněhové pusince jsem se podobala 
mnohem víc. Ten pocit mě hřál 
u srdce a v tu chvíli jsem si něco 
uvědomila. 
Své odrazy vidíme každý den a pro 
většinu z nás to není pohled, se 
kterým by se ztotožňoval. Přesto ale 
platí, že v každém z nás je ta malá 
dokonalá a přirozená porcelánová 
panenka nebo něco podobného.
Buďte rádi svou porcelánovou 
panenkou a nenechte, aby vás váš 
první pohled do zrcadla nechal 
změnit. Buďte svou maličkou 
sněhovou pusinkou, ne loutkou, 
za kterou vás lidé chtějí mít. Bude 
těžké se podívat do zrcadla s po-
citem, že jste se sebou spokojeni, 
ale časem se už nebudete chtít za ty 
prázdné, avšak mnohdy bezchybné 
odrazy měnit.

L. Vicencová
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1) Doslechly jsme se, že se ti 
v poslední době docela daří? 
Můžeš našim čtenářům přiblížit, 
v jakých soutěžích?
Letošní sezona byla docela úspěšná, bez 
vážnějších úrazů :-)  Jezdil jsem sérii závodů 
– Pohár České pošty a zúčastnil se me-
zinárodních závodů  SKI INTERKRITERIUM 
a LA SCARA ve Francii. 

2) Co ti běží hlavou těsně před 
startem? jak se dostáváš do po-
hody?
Soustředím se na to, jak projedu trať, na co 
si mám dát pozor a abych neudělal nějakou 
chybu. No a když dojedu, a ještě s dobrým 
časem, tak je pohoda...B-).

3) jakou rychlostí se řítíš z kopce?
Podle toho v jaké disciplíně. Ve slalomu 
se jezdí nejpomaleji. Obří slalom je tak na 
hraně, spíše rychlostní, ale zato v Super G, 
když se poštěstí, přesahujeme hranici 100 
km/h.

4) bojíš se?
Někdy ;)

5) čtenáře by určitě zajímalo, jak 
vypadá tvůj trénink… 
Náš tréninkový plán není přesně stanovený, 
ale máme každý týden v úterý a v pátek 
tréninky v tělocvičně nebo na bruslích. 
V létě se snažím jet každé ráno cca 30 
min. na kolo a potom ještě něco jiného 
odpoledne. V zimě jsou tréninky docela 
náhodné, ale intenzivní. 

6) Co děláš, když nelyžuješ?
Chodím do školy :D. Hraju golf. Rád si ale 
taky zalenoším.

7) Kdo je tvůj sportovní vzor? 
Ondra Bank. I když nechci mít tolik zranění 
jako on, ale už se mi to plní. 

8) čeho bys chtěl dosáh-
nout? 
Chtěl bych se dostat do české 
žákovské reprezentace. 

9) Deváťáci dělali nedávno 
přijímací zkoušky, máš už nějakou 
představu o tom, na jakou školu si 
dáš příští rok přihlášku?
Pokusím se o gymnázium, jestli to nevyjde, 
tak uvidíme. 

10) Matěji, čtenářky, potažmo 
redaktorky, našeho časopisu za-
jímá, no prostě nebudeme chodit 
kolem horké kaše, máš holku?
Zatím ne ;D

11) jak si představuješ svoji 
vysněnou? jsi vybíravý, nebo ti to 
je jedno? Která má šanci?
To se ještě uvidí.....

Zdroje obrázků: skiklub-su.cz
N. Burdová, Z. Macková, VIII. A

Sezona 
Matěje Banka

MČRž – mistrovství ČR 
(Klínovec)
• SG (superobří slalom), 1. místo 
(mistr ČR),
• obří slalom, 2. místo  
(vicemistr ČR),
• slalom, 4. místo,
• vyřazovací závod, 8. místo.

SKI INTER KRITERIUM (ČR)
• obří slalom, 3. místo.

LA SCARA – prestižní 
mezinárodní závod žáků
(Francie)
• SG, 21. místo (z 90 závodníků, 
náš nejúspěšnější).

100

Svištět si to stovkou
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Šneci 
z listového těsta

Na přípravu této dobroty 

budete potřebovat:

- listové těsto (i rozválené)

- kečup
- uzeninu (šunka, slanina, ...)

- sýr
- koření (paprika, ...)

V této fázi „naložíte“ na placku všechno, co bude 
tvořit její obsah. V našem případě je to kombinace 
uzenářských výrobků a sýra.

Vše smotáme, jako byste chtěli udělat závin, a roz-
krájíme na cca 1,5 cm široká „kolečka“. Vše os-
tatní za vás udělá trouba za přibližně 15–20 min. 
předehřátá na 180–200 °C. 

Takto vypadá hotový výrobek, který je určen 
k okamžité konzumaci.

Listové těsto rozválíme (rozmotáme), položíme na 
pečicí papír a potřeme kečupem, vše lze dle chuti 
zasypat vaším oblíbeným kořením. 

Fáze I:  Válení

Fáze II:  kladení

Fáze III:  zapékání

Fáze IV:  jezení

P. Růžička, D. Večeřa, VII. C
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Dnes se podíváme na 
hru, která mi padla do 
oka, ale nejsem si jistý, 

co si o ní mám myslet. 
Co jsme se o ní dozvěděli? 
Battlefield 1 je simulace 
1. světové války, ovšem hra má 

plusy i minusy, ale teď spíše 
k těm minusům. 
Hra je velice časově 
nepřesná, a jestli 
hrajete rádi kampaně, 
počítejte s tím, že 
odehrátí pěti samo-
statných příběhů by 
vám mohlo zabrat, 

podle tvrzení zdrojů, ze 
kterých jsme čerpali, cca 
5 hodin, což není příliš mno-
ho. Základem Battlefieldu 
je totiž multiplayer. Za další 
spíše faktický nedostatek 
považuji to, že tanky ve hře si 
to sviští padesátkou, zatímco 
reálně ze sebe vymáčkly sotva 
deset kilometrů za hodinu. 
Z toho, co jsme mohli vidět, mě 
hra spíše zklamala a dotlouklo 
mi srdce, když jsem si přečetl, 
že rok 1918 byl před sto lety… 
Na druhou stranu vyzdvihuji 

grafiku hry, která vy-
padá nádherně – ty 
stíny, rozpadající se 
budovy, nával Němců 
či Francouzů, no co 
víc si přát…  

P. Růžička, VII. C
Zdroj: games.tiscali.cz

battle 
field

PAŘENIŠTĚ

1 aneb
Co bych si zahrál, 
kdyby mi bylo 18+

Interview 
s hráčem BF1

Co bys na této hře chtěl zlepšit?
No především singleplayer. Chtěl 
bych trochu více obsáhnout 
mapy, objekty a hlavně mise, 
které mi přijdou příliš krátké.
Co tě na hře nejvíce zaujalo?
No především grafika hry. 
Všimnul jsem si jí hned na 
začátku a oproti ostatním hrám je 
to velká konkurence.
Co se ti naopak nelíbí?
Čeho si všimlo hodně lidí je 
to, že je hra velice nepřesná – 
například tanky tam proženeš 
skoro 40km rychlostí, přitom 
v 1. světové válce by to jelo tak 
maximálně 10–15 km/h.

Minusy ()

• časové nepřesnosti
• faktické nepřesnosti
• krátký příběh
• spíše upozaděný single-

player

plusy ()

• propracovaná grafika
• jednoduché ovládání
• velké rozhraní v multi-

playerovém modu
• velký výběr vozidel

„Překvapila mě grafika hry, 
která vypadá nádherně – ty 
stíny, rozpadající se budovy, 
nával Němců či Francouzů, 

no co víc si přát…“
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K. Komendová, V. B
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→

LegendA:

1) Naše největší sova.
2) Jeden ze sibiřských veletoků.
3) H2O je ... vodíku a kyslíku.
4) Doplň slogan: „Chceš být ..., 
pojď na Jedničku.“
5) Ženské jméno (24. května)Tajenka: 

4)


