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    ZOO Praha 2008 
Dne 19.9.2008 třída 7.A a 7.B vydaly na výlet do pražské zoo za účelem 

dozvědět se více věcí o exotických zvířatech. 
Ráno v 7 hodin se vyjelo. Cestou jsme viděli sady s ovocem, jeli jsme přes 

malé obce i větší městečka, ale když jsme dojeli do Prahy, všichni se 
radovali. 

Autobus nám zastavil na zastávce autobusu. A šlo se do botanické 
zahrady, když jsme došli do zahrady, zjistili jsme, že pavilon fotomorgána je 

zavřený, tak jsme si prohlédli venkovni expozici. Mohli jsme si ji vyfotit, 
natočit. Bylo to v ní pěkné, když jsme si ji doprohlédli, šli jsme do ZOO 

cestou jsme viděli vinici. 
Konečně jsme byli v ZOO. Dostali jsme vstupenky a za branou ZOO jsme 

se sešli a řekli si, že si dáme rozchod na 1 hodinu a sejdeme se na stejném 
mistě. Někdo jel vláčkem, někdo šel pěšky po areálu. 

 Viděli jsme spoustu zvířat, když hodina uběhla, tak jsme se sešli a pan a 
pani učitelka nám dali rozchod ještě na 1 hodnu, ale tentokrát jsme se měli 

sejít u východu. 
Pan učitel Stodola nám dal úkol, že si má každý vybrat 1 zvíře a udělat o 

něm referát. Na závěr jsme se sešli a udělali hromadné fotky a dali jsme se 
na cestu k autobusu. Na výletě nás doprovázeli paní učitelka Kovářová a 

pan učitel Stodola. 
 

                7.B                                                              7.A 
 

                               
 
 
 
 
 

  Vytvořil Zdeněk Lacman s pomocí www.prosec.cz/skola 



Koncert hvězd 
Dne 14. listopadu se uskutečnil v prosečské sokolovně Koncert hvězd. Vystoupili 
bývalí žáci naší školy, úspěšní účastníci Prosečské hvězdy. S písněmi nejrůznějších 
žánrů vystoupili Kamil Dostál, Lída Řebíčková, Zdena Zachová, Andrea Pecinová, 
Lucie Hromádková, Pavla Šenkýřová, Kateřina Rejmanová, Kristýna Brahová, 
Hana Pecinová se skupinou ARKONA. Snad si každý z diváků přišel na své.    
                                                                             

 
 

Hvězdárna v Hradci Králové 
Dne 14.Listopadu se 6.ročník a několik žáků 5.tříd vydalo na exkurzi do Hradce 
Králové a potom do muzea Emila Holuba v Holicích. Před hvězdárnou jsme měli 
ještě čas, tak jsme si prošli Galaktickou stezku, škoda že byla mlha, nemohli jsme 
se kouknout z dalekohledu. Nejvíce se všem asi líbila noční obloha, také jsme 
koukali na film o Marsu atd... V muzeu se asi všem nejvíce líbila vycpaná zvěř. 
Výlet se nám podařil a my jsme se vraceli domů. 
 

Radka Pospíšilová, Nikola Loskotová 

 
 

Něco pod vánoční stromek xD 
 

V této době si nejvíce kluku přeje freestyle kolo BMX nebo MTB 
BMX                    MTB 

 
 

Podle vlastních zkušeností doporučuji nakupovat kola a jejich 
komponenty na internetové strance: 

 www.dookie.cz 
Vytvořil Zdeněk Lacman s pomocí webu www.seznam.cz, www.dookie.cz 

Vytvořili jsme náš web: www.kojotmtbbmx.estranky.cz 
Zdeněk Pecina, Zdeněk Lacman 



 
 
 

 
 

BLOND VLASY 
 
Hnědé oči  
Pro blonďaté holky s hnědýma očima se nejlépe hodí hnědé oční stíny, tmavší 
růžová rtěnka na rty a černě nalíčené řasy. 
(Oční stíny vhodné k vzájemné kombinaci Color Appeal Trio, černočerná 
řasenka Volume Artist Blafl Diamant, 8-hodinová hydrat. rtěnka s včelím 
voskem Doceteur Osmic) 

 
Zelené oči 
Zvýrazni tváře narůžovělou tvářenkou, díky čemuž získáš svěží pleť. K tomu se 
bude hodit lesk na rty v podobném odstínu a lesklé růžové stíny.  
(saténová růž Satin Rouge s vitamíny, lesk Eua de Gloss Osmic v růžovém 
korálovém odstínu, stíny Dream Mousse Eyecolour v odstínu Angelic Pink) 
 
Modré oči 
Ke tvé světlé pleti a modrým očím bude nejlíp vypadat růžová jak na očních 
stínech, tak na tvářince a lesku na rty. 
(novinková tvářenka Touch Duo se zrcátkem a štětečkem, něžně růžové stíny 
Expert Wear Mono, růžově zlatý balzám na rty Baume Ensoleillé) 

 



 

Rak – Mák 

Nápadné šaty, rudé nehty a dokonalý účes: Jste ráda ženou. Užíváte si mužských 
pohledů. Váš partner je velice hrdý, že vás má na své straně. Vašemu šarmu 
totiž lze jen stěží odolat. To je první pohled, ovšem pozná-li vás někdo blíže, 
zjistí, jak moc jste křehká a zranitelná. Dokážete to však skvěle maskovat, stejně 
jako vlčí mák. Rozhodující je pro vás, že jste obdivována. Milujete svět i to, co 
k němu patří.  
 

Beran – Lilie 

Pro svou rodinu jste jako pevná skála v příboji a vaše rady a trpělivost oceňuje 
nejenom váš partner. Na vaše rameno se chodí vyplakat dokonce i přátelé. 
Zachová-li se někdo k vám nespravedlivě, umíte být velmi pomstychtivá. Získat 
znovu vaši důvěru potom dá opravdu spoustu práce.  



Kozoroh – Maceška 

Vaše silné stránky jsou spolehlivost a věrnost. Máte pochopení pro leccos, ale 
váš protějšek musí být upřímný. Partner, který si vás chce získat, musí stát 
oběma nohama pevně na zemi. Dobrodružství u vás nemají šanci. Macešky jsou 
stálé, ale mají mnoho neuvěřitelných podob. Právě ona proměna vás možná na 
nich tolik přitahuje. Macešky nejsou jen fialové, ale oranžové… jako vy jsou 
také vděčné a milé.  
 

 

Základy péče o nehty 
Základní péče o nehty znamená prevenci před infekcí a zároveň je nezbytná ke 
zdravému růstu nehtů. Budeš-li se správně starat o nehtové pláty, učinila jsi již 
první krok ke krásným, dobře vypadajícím nehtům. 
  

Tvarování nehtů 
Po základní úpravě nehtů zastřižením následuje jejich vytvarování. K tomu se 
používá pilníček na nehty. Na trhu jsou pilníky kovové, plastové, smirkové i 
skleněné. Smirkové pilníky jsou k nehtům šetrnější.  
 
Leštění nehtů 
Dáváš-li přednost zcela přírodnímu vzhledu nehtů nebo nemáš-li příliš času na 
jejich úpravu, je leštění tím ideálním prostředkem k získání krásně zářivých 
nehtů.         Kateřina Burešová, Jitka Sádecká 



 
 
 
 
 

Skvělý typ na vánoční dárek 
 
Srdce-skvělý dárek např.pro tvé rodiče nebo pro tvého kluka 
 
Potřebuješ:  OBYČEJNOU LÁTKU 
 NIT - NEJLÉPE BÍLOU 
 JEHLU 
 NŮŽKY 
 TUŠKU 
 VATU 
 
 
 
1) Vezmi si kus látky, na kterou si nakresli srdce. To stejné srdce 
nakresli i na jinou barevnou látku . 
 
2) Obě dvě srdce vystřihni. 
 
3) Vezmi si jehlu s nití a srdce dej na rub k sobě a sešij malými stehy. 
 
4) Srdce nedošij celé. Poté srdce obrať na líc. Vynech si menší 
mezeru, kterou do srdce vložíš vatu, a teprve poté mezeru sešij. 
 
5) K srdíčku můžeš přišít provázek nebo mašličku. 
 
6) Teď stačí jen dárek zabalit a dát ho pod vánoční stromeček. 
 

 
 



Vyrob si vlastní ozdobu na stromeček 
 
Potřebuješ: barevný papír 
 bílý papír 
 kružítko 
 lepidlo 
 
 
1) Na barevný papír udělej kružítkem tři kruhy, které poté vystřihni. 
 
2) Na půlku bíleho papíru A4 udělej proužky, které také vystřihni. 
 
3) Jeden konec proužku natři lepidlem a přilep ho k jedné straně kruhu 
stejně to udělej s druhým koncem proužku. 
 
4) Pokračuj v tom, dokud nebude celý kruh polepen proužky.  
 
5) Až bude celý kruh polepen proužky, tak z každé strany kruhu nalep 
zbylé dva kruhy. 
 
6) Teď přilep ke kruhu provázek a je to hotovo. Ozdobu můžeš 
pověsit na stromeček nebo do jiného místa vašeho bytu. 
 

K.Burešová 
J.Sádecká 



Dětská stránka 

Kdo má vpředu dvě oči, ale vzadu ještě spoustu dalších? 
PÁV 

Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále kulaté. Co to je? 

MĚSÍC 

Muž je sám na pustém ostrově. Na nejbližší pevninu to je 5 kilometrů a on 
neumí plavat, ani nemá k dispozici žádný přepravní prostředek. Bez cizí pomoci 
se přesto zachrání. Jak? 

POČKÁ, AŽ VODA ZAMRZNE A PŘEJDE NA PEVNINU.... 

Vtipy 
 
Víte jaké 3 slova žralok slyší nejraději? 
Muž přes palubu. 

 
Víte proč má blondýna 
okolo vany ostnatý drát? 
Aby jí neuplavali kačenky. 

    
   

 

                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eliška Hrušková, Iveta Novotná 

 



ŽERTÍKOVA RUBRIKA 
Ahoj čtenáři. 
Jistě je mezi vámi mnoho těch, kteří si rádi z ostatních dělají blázny. V této 
rubrice máte návod na opravdu vypečené žertíky.   
1.Postavte iglů. 
Stačí obyčejné, ale váš kamarád se do něj musí vejít. Řekněte mu, ať se podívá 
dovnitř. Když si tam vleze, tak vytáhněte podpěrné prkno u vchodu. (To musí 
být připravené tak, aby se po jeho oddělání vchod zhroutil. Poté vezměte nohy 
na ramena a utíkejte, jak nejrychleji umíte. Efekt zaručen! 
2.Zeptej se kamaráda na tyto tři otázky: 

1.Závodíš v běhu a předběhneš druhého. Kolikátý jsi?                                                    
2. Evy otec měl pět dcer. Jak se jmenovala čtvrtá z nich? První se 
jmenovala Kach, druhá Kech, třetí Kich, čtvrtá ...... a pátá Kuch. 

          3.Závodíš v běhu a předběhneš posledního. Kolikátý jsi?   
3.Kupte si marcipánové těstíčko a lékořici. 
Z marcipánu vytvarujte pavouka a z lékořice udělejte nožičky.V přítomnosti 
kamaráda ho nenápadně dejte na okno. Řekněte: ,,Hele pavouk!“ a snězte ho. 
Kamarád bude žasnout a vy si pochutnáte. Efekt zaručen. 
4.Vhodné pro oslavy. 
Kamarádovi řekněte, že si zahrajete na minové pole. Po podlaze rozmístěte talíře 
a kamarádovi zavažte oči. Zatímco budete s kamarádem točit, váš komplic 
sebere talíře. Poté poodejděte a dívejte se, jak váš kamarád poskakuje 
po podlaze.Volejte na něj: ,,Doleva ne! Pozor!“ Zábava zaručena.  
 
 
Odpovědi na 2. úkol: 1.druhý; 2. Eva; 3. Předběhnout posledního???Jestliže je poslední, tak nemůže být nikdo 
za ním, ne???? 



Nebezpečný výlet 
část druhá - Průzkum 

Jakmile jsme rozbalili stany, připravili přístřešek a pod ním udělali ohniště, šli 
jsme na průzkum lesa. Rozdělili jsme se, aby nám nic neuniklo. Já jsem asi po 
pěti minutách hledání uviděl potůček s křišťálově čistou vodou. ,,Hej!!! 
Kluci!!!“ zařval jsem a během pěti minut byli všichni u mě. Kikin vodu ochutnal 
a řekl: ,,Není závadná, nebude se muset převařovat.“ 
Byla to dobrá zpráva. Nebudeme muset tak často chodit do vesnice. Po návratů 
na mýtinu bylo okolo pěti hodin a tak jsme z dobře rozestavených větví dubů 
udělali něco jako posed. Z něj nám nic neunikne.Dnes měla hlídku od 11 do 4 
Petra a od 4 do 9 já. Na posed jsme si s sebou brali Lukášovu trumpetu. Jednak 
byla dobrá na budíček a kdyby sem někdo v noci šel, lehce s ní všechny 
probudíme.V devět hodin jsme si sedli k táboráku a povídali o tom, co budeme 
dělat zítra. Matěj navrhl důkladný průzkum lesa a jeho návrh byl jednomyslně 
přijat. V jedenáct hodin jsme šli spát a Petra šla na hlídku. Ve čtyři hodiny mě 
probudila a já šel na hlídku. Petra mi řekla, že je tam zima, takže si mám vzít 
deku. Já jí poslechl. Moje hlídka proběhla vcelku dobře, protože jsem nikoho 
neuviděl. V devět hodin jsem zatroubil na budíka a šel jsem si lehnout. Prospal 
jsem celé dopoledne. Když jsem se probudil byl čas k obědu. Petra a Verča 
uvařily rizoto s masem z konzervy. Bylo moc dobré. Po obědě jsme se vydali 
na průzkum. Šli jsme ve dvojicích. Kikin se nebojí ničeho a tak šel sám. Já jsem 
šel s Verčou. Po půlhodině chůze jsem našel na zemi nedopalek cigarety. Ještě 
hořel. Střelhbitě jsem popadnul Verču a skočil s ní do nejbližšího křoví. Když 
jsem zatajil dech uslyšel jsem kroky. Naštěstí se vzdalovaly. Vzal jsem mobil a 
poslal SMS Kikinovi. Přiběhl za půl minuty s Lukášem, Matějem a s Petrou. 
Holky šly do tábora a my jsme šli za tím chlapem. Asi za deset minut jsme 
uviděli mýtinu podobnou té naší. Z našeho stanoviště na ní ale nebylo moc vidět 
a tak jsme vylezli na blízký strom. Uviděli jsme tam malou nenápadnou chajdu. 
A z ní byly slyšet hlasy, ale nebylo jim rozumět. Vtom se otevřely dveře a z nich 
vylezl chlap. Snažili jsme se schovat a Kikin přeskočil na vedlejší větev. Ta 
však byla suchá, a tak pod ním křupla a Kikin spadnul. Ten chlap si toho všiml a 
rozběhl se k němu. Kikin neváhal a chystal se na útěk. Vtom ten chlap 
zařval:,,Eště krok a sejmu tě, kluku!“ vyslovil s rozhořčením v hlase. Kikin se 
zastavil a ani se nepohnul. Ten chlap k němu přišel, vzal ho a odvedl ho do té 
chalupy. Kluci strachem ani nedýchali, potom ten chlap vylezl ven, vzal telefon 
a začal telefonovat. Teď hovořil angličtinou. Kluci však o hodinách angličtiny 
nedávali pozor, a tak mu nerozuměli. 
Když chlap dotelefonoval, odešel někam pryč. Kluci slezli ze stromu a utíkali do 
tábora a tam to všechno řekli holkám. ,,Co budeme dělat?“ zeptala se Petra. 
,,Vysvobodíme ho a přijdeme na kloub tomu, co se tady děje!“řekli jsme. 

Pokračování příště... 



Nebezpečný výlet III 
část třetí-akce,,Svoboda“ 

Do noci jsme přemýšleli jak Kikina osvobodit. Když už nás nic nenapadalo, 
přišel s návrhem Matěj. ,,Rozdělíme se na tři skupiny“ řekl a my jsme ani 
nedutali. ,,Veronika a Petra toho chlapa odlákají. Já to budu pozorovat z břízy a 
Petr s Lukášem vlezou dovnitř a Kikina osvobodí“ dokončil svůj návrh Matěj. 
Všichni jsme s ním souhlasili. Ten večer měl hlídku Lukáš a Matěj. Nestalo se 
nic zvláštního. Po snídani jsme vyrazili k chatě. Holky se schovaly do křoví. 
Matěj vylezl na strom a já s Lukášem jsme se schovali kousek od chaty. Matěj 
poslal holkám znamení, načež Petra vzala do ruky kámen a hodila ho do okna 
chajdy. Ozvalo se hlasité: ,,Prásk“ a ze dveří vylezl ten chlap, co chytil Kikina. 
Uviděl holky a dal se za nimi. Jakmile mi zmizel z dohledu, tak jsem kývl 
na Lukáše. On mi odpověděl stejným způsobem. A tak jsme přiběhli ke dveřím 
chajdy a otevřeli je. Přivítala nás hlaveň pistole a škodolibý úsměv škaredého 
chlapa. ,,Vzdejte se!“ zařval na nás a my ho poslechli. Pokynul nám, abychom 
se posadili. Asi za minutu přiběhl ten druhý chlap a řekl tomu druhému cosi tím 
jazykem, kterému jsme nerozuměli. On mu odpověděl a společně nás svázali. 
,,Všechno je v háji“ řekl mi Kikin. Potom se ti chlapi vydali hledat Petru a 
Verču a my jsme zůstali sami. V chatě ale kromě nás byl ještě jeden kluk. Kikin 
nám řekl, že je cizí a že mluví jenom trochu anglicky. Potom ještě řekl, že mu 
rozuměl jenom to, že je to Paul Shipton a že je z Anglie. Potom Paul začal něco 
říkat v angličtině. Já jsem o hodinách dával aspoň trochu pozor, a proto jsem 
překládal: ,,Je to syn anglického šlechtice. Unesli ho, protože jeho táta je strašně 
bohatý a teď po něm chtějí ohromné výkupné.“ Potom jsem si všiml, že asi 5 
centimetrů od Paula leží nůž a tak jsme ho na něj upozornil. Paul ho vzal a začal 
si přeřezávat pouta. Potom je přeřezal nám. Jen co dořezal ty moje, zaslechli 
jsme hlasy těch dvou chlapů. Neváhal jsem. Vzal jsem do ruky prkno a postavil 
jsem se ke dveřím. Ten chlap otevřel a já ho praštil po hlavě. Ten druhý byl 
opatrnější. Stál stranou a já jsem na něj nedosáhl. ,,Konec srandy kluci!“ zařval 
na nás. Ten první se zvedal ze země. Kikin neváhal. Proskočil oknem a 
za hlasitého klení zamířil do houští. 

Pokračování příště... 



Jaroslav Hašek 

- český prozaik a novinář  
- nedostudoval gymnázium 
- vystudoval obchodní akademii 
- pracoval jako drogista, obchodník, úředník, redaktor časopisů a 
novin, zařídil si obchod se psy, založil vlastní politickou stranu  
- zúčastnil se 1.světové války 
- 1915-přeběhl na ruskou frontu 
  1916-vstoupil do československých legií 
- jazyk: užívá převážně obecnou češtinu, ale také slova vulgární či 
slova z vojenské hantýrky 
             
-Díla: psal satirické povídky a humoresky 
        Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války 
        Můj obchod se psy a jiné humoresky 
 
Některá vydání Švejka (i na CD): 



 

Norimberské perníčky 
300 g hladké mouky / 1 prášek do pečiva / 50 g mandlí / 50 g lískových oříšků / 
50 g vlašských oříšků / 50 g proslazeného kandovaného ovoce / 50 g rozinek / 
1/2 lžičky skořice / 5 tlučených hřebíčků / špetka mletého badyánu / 1 lžíce 
kakaa / strouhaná citronová kůra / šálek mléka / 3 lžíce medu / 2 lžíce 
rozehřátého rostlinného tuku / 100 g cukru / 1 vejce 
 
V teplém mléce rozpustíme med, tuk a cukr a nakonec zašleháme vejce. Na vál 
připravíme všechny sypké přísady, promícháme je a zaděláme medovým 
mlékem. Pokud se nám těsto zdá příliš měkké, přidáme trochu mouky. Dobře 
propracované těsto dáme do mikrotenového sáčku nebo ho přikryjeme alobalem, 
aby neosychalo, a necháme v chladu odležet alespoň 2 hodiny. 
Pak je vyválíme na 1/2 cm tlustou placku, z níž vykrájíme kolečka různých 
velikostí. Upečeme je na plechu vyloženém pečicím papírem v nepříliš horké 
troubě, aby med nekaramelizoval a nehořkl. 
Po vychladnutí potřeme kousky bílkovou, rumovou nebo citronovou polevou 
(na 125 g prosátého moučkového cukru 1 bílek a 1 lžička rumu nebo citronové 
šťávy). Perníčky se musí alespoň 14 dní odležet. 
 
 

Avokádový salát s olivami a ořechy 
Ingredience pro přípravu 4 porcí: 
1 čerstvé avokádo | 1 ledový salát | 1 salátová okurka | 100 g černých oliv | 
sekané ořechy | olivový olej | 1 zakysaná smetana | celozrnná hořčice | jablečný 
ocet, cukr | majonéza 
Příloha: toastový chléb, pečivo 
Příprava: 
V míse smícháme marinádu: 3 lžíce olivového panenského oleje, zakysanou 
smetanu, celozrnnou hořčici, přidáme také lžičku octa, sůl, cukr a lžíci 
majonézy. Vše vymícháme dohladka. 
 
Přidáme olivy a na kostky nakrájené oloupané avokádo. Všechno promícháme a 
necháme v lednici asi 1 hodinu odležet. 
 
Těsně před podáváním přidáme na kostky nakrájený ledový salát, okurku a 
nakonec vmícháme najemno nasekané ořechy. 
 
Náš tip: Ideální zdravý a lehký oběd. 
 



Kaviárové dortíky 
 
 
 1 balíček neochucené želatiny  
 1/4 šálku vody  
 1 šálek kysané smetany  
 1 lžíce majonézy  
 2 lžíce citronové šťávy  
 2 lžíce nastrouhané cibule  
 1 lžička cukru  
 kapka omáčky z pálivé papriky  
 120 g kaviáru (z mořského zajíce nebo běle)  
 sůl, bílý pepř  
 1/2 šálku kysané smetany na ozdobení 
  snítky petržele 
  toastové plátky nebo neslané krekry 
Příprava: 
Při přípravě želatiny přidejte do hrnce šálek kysané smetany a zahřejte 
na mírném ohni. Míchejte asi 1 až 2 minuty.Hrnec odstraňte z ohně a do směsi 
přidejte majonézu, citronovou šťávu, cukr a pálivou omáčku. Dobře 
promíchejte. Kaviár vložte do cedníku a opatrně prolijte studenou vodou. Nechte 
okapat a 1 polévkovou lžíci kaviáru dejte stranou. Zbývající kaviár přidejte 
k připravené želatinové směsi a jemně promíchejte. Podle chuti posolte a 
okořeňte bílým pepřem. Hotovou směs poté přelijte do 8-10 vymazaných 
formiček nebo dvou šálků a dejte ztuhnout do chladu, asi na 3-4 hodiny. 
Při servírovaní vyklopte dortíky z formiček a ozdobte kysanou smetanou 
se zbývajícím kaviárem na vrchu. Talíř ozvláštníte snítky petržele a hotové dílo 
můžete podávat s kousky toustu nebo krekry. 



Koutek vědy a techniky 

1.Proč se vůbec počítač jmenuje počítač(pc)?? 

PC - zkratka z anglického Personal Computer - osobní počítač. První 
osobní počítač (v roce 1983 ) byl vyroben firmou IBM a narozdíl 

od dnešních počítačů měl jen málo funkcí a zadávání programů atd. bylo 
velmi složité, pomocí příkazů. Počítače se masivně začali rozšiřovat 

s příchodem operačního systému MS-DOS a později vzniklých Windows, 
se kterým začalo největší rozšiřování pc do domácností a firem a 

postupným vývojem se počítač stal opravdu osobním a uživatelsky 
přívětivým pomocníkem. 

 

 

 

 Historie: 
• První počítače ve 2. světové válce (šifrování/dešifrování). 
• V roce 1945 vymyslel John von Neumann první počítač, 
který má uložené své instrukce v paměti a ne na destičce 
poseté dírkami podle, které počítač pozná, co má dělat. 
• 1948 je v Manchesteru postavem první doopravdový 
počítač Manchester Mark 1. 
• 1963 Douglas Engelbart patentuje princip počítačové myši. 
• 1967 první Floppy disk. 
• 1969 firma Intel zahajuje výrobu 1 kb RAM a již v roce 1970 
začíná vyrábět první mikroprocesor 4004 (jehož rychlost je 
60000 operací za sekundu). 
• 1977 první konzole určená na hry pro domácí použití. 
• 1980 je vydána jedna z nejúspěšnějších her Pacman. 
• 1985 CD-ROM. 



Hardware: Technické součástky počítače bez nichž by nebyl 
PC schopen pracovat. 

 Připojen k základové desce (někdy součást desky). 

 Vše na co si můžeme sáhnout (mechaniky, pevné disky, graf. 
karty, zvuk. karty, procesor, paměť,….). 

 Hardware: programové vybavení počítače. 

1. operační systém:  základní program každého počítače, 
vytváří prostředí k další práci, umožňuje spouštění aplikačních 
programů. 

2. nadstavby OS 

aplikační software:  programy pro konkrétní práci (práce 
s textem, obrázky,…). 

 

 



Koleda 
Koleda označuje původně píseň, kterou děti zpívají během 

velkých křesťanských svátků (Vánoce, Tří králů, Velikonoce) při obcházení 
jednotlivých domů, kdy „si koledují“ o výslužku, kterou představovalo především 

jídlo nebo pití; tento zvyk se dnes udržel už pouze na vsích. Postupně však se slovo 
koleda stalo označením písně s vánoční tematikou, původně 

s náboženským obsahem, v posledním století však i bez něho. Tradiční koledy mají 
silnou melodii, často založenou na středověkých sborových vzorech, a sloku 

následovanou refrénem, často zpívaným sborově. 
Historie vánočních koled sahá do 13. století, podle legendy je autorem první koledy 
svatý František z Assisi (1181–1226). Jednou ze zajímavostí je, že v 15. století bylo 
v Polsku přeloženo hodně koled z češtiny, šlo o koledy Jednoty bratrské. Vánoční 
koledy se zpívaly původně pouze během doby vánoční, v posledním půlstoletí se 
však oproti původní tradici zpěvu adventních písní a rorát začaly zpívat již během 

adventu. 
Koledou se též nazývá v některých zemích, zvláště v Polsku, každoroční sbírka, se 

kterou katoličtí kněží obcházejí farnost, aby si vykoledovali na živobytí. 
 

 

 

 
 



Green Day 
V roce 1987 založili kamarádi z dětství Billie Joe Armstrong a Mike Dirnt, 
oběma bylo tehdy 14 let, dvoučlennou kapelu Sweet Children. V té době 
ještě neznamí punkeři svou hudbou často vyhnali celé obecenstvo 
do dvaceti minut. S kapelou Sweet Children nahráli album 1,000 Hours 
(některé songy se později objevily na Kerplunku). V této době ovšem 
stále hráli po klubech asi pro 40 lidí, ale nějak se musí začít. A jak 
nabírali zkušenosti, jejich koncerty byly stále lepší a nakonec se lidem, 
především teenagerům, začaly líbit. Ti ovšem po koncertě nešli domů, 
ale dělali po městě zmatek. Green Day byli některými dospělými lidmi i 
zavrženi. Postupně však začali ubírat na jisté agresivitě, kterou do svých 
alb i vystoupení vkládali. 

Alba:    1,039 Smoothed Out Slappy Hours (1991) 

              Kerplunk! (1992) 
              Dookie (1994) 
              Insomniac (1995) 
              Nimrod (1997) 

                   Warning (2000) 
              International Superhits (2001) 
              Shenanigans (2002) 
              American Idiot (2004) 
              Bullet In A Bible (2005) 
              Transmissions (2007) 

Odkaz:    

http://www.metalshop.cz/#utm_source=sklik&utm_medium=medium&utm_campaig
n=skupiny 



SK Slavia Praha 
 

Jméno klubu  SK Slavia Praha – fotbal, a.s. 
Přezdívka  „Sešívaní“, „červenobílí“ 
Založen  1892 
Stadion  Stadion Eden, 

Praha 
Předseda  Petr Doležal 
Trenér  Karel Jarolím 
2007-2008  1. místo 
Oficiální web  www.slavia.cz 

 

 
domácí dres 

 

 
dres pro zápasy „venku“ 

 

 
SK Slavia Praha je dle počtu získaných ligových titulů historicky druhým 
nejúspěšnějším českým profesionálním fotbalový klubem a v současné době 
rovněž patří spolu se svým odvěkým rivalem Spartou Praha k nejpopulárnějším 
klubům českého fotbalu. V období 2. světové války neměl mezi fotbalovými 
kluby v tehdejším Protektorátu konkurenci. Klub vznikl 2. listopadu 1892. 
Celkem získal 16 ligových titulů, poslední získala Slavia v roce 2008. K jejím 
nejslavnějším hráčům patří Josef Bican, Antonín Puč, František Veselý, Jan 
Košek a František Plánička. Tradičními barvami klubu jsou červená a bílá, která 
je doplněná o červenou pěticípou hvězdu obrácenou cípem dolů. 

Význam jednotlivých symbolů je následující: 



 Bílá je čistota sportovní myšlenky a čestného boje, v němž protivník není 
nepřítelem, ale uznávaným soupeřem.  

 Červená je symbolem srdce, které celé vkládáme do svých zápasů.  

 Hvězda v bílém poli představuje stále novou naději, která povznáší mysl a 
sílí ducha i v chmurných obdobích nezdaru a neúspěchu.  

 Dvě odlišné sešívané poloviny ukazují, že žádný člověk, žádná věc nemají 
jen jednu stránku a že je nutno nalézt soulad mezi vůlí a citem, mezi silou 
a technickou jemností, mezi nadšením a zklamáním, mezi sluncem a 
stínem. A veselá nápadnost tohoto spojení svědčí o tom, že se sport musí 
provozovat s upřímnou radostí a že musí všem na hřišti i za bariérami 
přinášet radost a uspokojení  

Trenér: Karel Jarolím 
     



FC Baník Ostrava 

 

Jméno klubu  FC Baník Ostrava 

Přezdívka  Baníček 

Založen  1922 

Stadion  Bazaly 
Ostrava 

Kapacita  17 372 

Předseda  Tomáš Trucha 

Trenér  Karel Večeřa 

2007/08  3. místo 

Oficiální web  www.fcb.cz 

 

 
 

  
Doma  

 

 
 

  
Venku   

  
. 

FC Baník Ostrava je ostravský fotbalový klub. Baník vznikl v roce 1922 a v počátcích 
neměl ani vlastní hřiště. Od roku 1935 hráli fotbalisté na škváře na Staré střelnici a v roce 
1959 se klub přestěhoval na svůj nynější stadion – na Bazaly.V poválečném období sestoupil 
klub pouze dvakrát do 2. ligy. Po Slavii Praha je tedy Baník Ostrava druhým prvoligovým 
týmem, který v nejvyšší soutěži setrval nejdéle bez přerušení. Největší úspěchy klubu jsou 
spjaty se jménem trenéra Evžena Hadamczika, který v Baníku působil od roku 1978. Během 
pěti let na trenérském postu získal s Baníkem Ostrava dvakrát mistrovský titul, třikrát obsadil 
druhé místo, dvakrát vyhrál Český pohár a jedenkrát Československý pohár. Další vysoce 
úspěšné období znamenala sezóna 2003/04, kdy Baník po 23 letech znovu získal mistrovský 
titul a byl ve finále Poháru ČMFS. V roce 2005 klub tento pohár vyhrál. V dalších sezonách 
se Baníku příliš nedařilo. 


