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Slovo úvodem…
Vážení čtenáři,
nový rok je tu a stejně tak i nové zimní číslo našeho školního časopisu Všímálek. Do
nového roku přejeme všem čtenářům hodně štěstí, zdraví a dobré nálady.

Mnoho zdaru ve vašich aktivitách přeje Mgr. Jana Ptáčková a její redakční tým
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Vánoce
Vánoce jsou křesťanské svátky narození Ježíše Krista. Hlavní svátek (Narození Páně
čili Boží hod vánoční) připadá na 25. prosince. Předchází mu doba adventní končící Štědrým
dnem jako příprava na vlastní svátek, následuje doba vánoční trvající v římskokatolické církvi
do neděle po 6. lednu, před druhým vatikánským koncilem do Hromnic 2. února,*1+ v jiných
západních církvích do svátku Zjevení Páně (6. ledna). Ve většině pravoslavných církví se
datum svátků stanovuje podle juliánského kalendáře, takže datum 25. prosince v současnosti
připadá na gregoriánský 7. leden. První zmínky o křesťanském slavení Vánoc pocházejí
z 2. století, pevné datum 25. prosince je doloženo ze 4. století z Říma.
K Vánocům se pojí množství lidových zvyků jako koleda, vánoční stromek, jesličky (betlém),
vánoční dárky, které podle české tradice nosí Ježíšek, či vánoční cukroví. Ve 20. a 21. století
se Vánoce v mnoha zemích chápou především jako svátky pokoje, rodiny a lásky a lidé je
slaví v rodinách bez ohledu na náboženské vyznání. Zvyku dávat dárky hojně využívá obchod
a reklama.

Adam Slabý, 8. B
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1noce
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Vánoční akademie
V pátek 20. prosince pořádali žáci 8. tříd Vánoční akademii v tělocvičně naší školy. Byl
to krásný zážitek v čase předvánočního shonu. Všem moc děkujeme.

Archiv Lucie Hablovičové
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Zima, jak už ji neznáme

Martin Kouba, 8. B
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Exkurze sedmého ročníku do
čokoládovny
Když nám paní učitelka Lešková na konci naší exkurze ve svíčkárně minulý rok slíbila,
že letos pojedeme do čokoládovny, byli jsme všichni nadšení. Svůj slib dodržela, a tak jsme se
3. prosince vydali na honbu za čokoládou.
Cesta byla příjemná. Nebo alespoň ta první půlhodina. Po tom začaly obě třídy
pomalu zapouštět kořeny do svých sedadel. Na konci pod nimi byli vidět odpadky, já jsem ale
silně přesvědčená, že to jsou ony kořeny. Ale i kořeny jsme nakonec uklidili.
Inu, cestu jsme nakonec nějak přežili. Já se jen obávám, že jsme se neobešli bez
psychické újmy.
Když jsme přišli přímo do areálu firmy Rodas, byl to pro nás šok. Už zase je před námi
nějaká školka! A ani jsme nemohli do nějaké večerky. Důvod? Žádná tam nebyla. „Tak a je to.
Jsme uvězněni mimo civilizaci.“ pomyslela jsem si. Jediné jídlo a pití bylo to, co jsme měli
z domova a nějaká ta čokoláda, co by mohla být v budově. Při konzumaci mé svačiny jsem se
ale dozvěděla, že tu je ještě jiná svačinka – v případu nouze samozřejmě. Nebylo to jen jedno
prase, ale hned několik zvířat, která jsem moc nedokázala identifikovat. Ale jíst se to –
v případu nouze – asi dá...
Školka konečně odešla a my jsme se začali radovat. Teď už vím, že to byla chyba. Naše
milované paní učitelky spolu s paní asistentkou si toho totiž všimli a šli jsme se fotit. Ale
pozor, ne jednou, ani ne dvakrát, ale minimálně čtyřikrát.
Po předlouhém čekání jsme se konečně dostali do čokoládovny. Nejprve jsme
malovali barevnou čokoládou. Také jsme dostali talířky s pokyny si je podepsat, kalíšky s
čokoládou a mističku s různými oříšky, sušeným banánem a jinými dobrotami. Než jsme je
stihli sníst, bylo nám řečeno, že je máme naaranžovat do čokolády, což jsme taky udělali. A
to, co zbylo, jsme snědli.
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Nazdobeno bylo, dostali jsme taky takové ty lžičky na výrobu horké čokolády a už
jsme měli na práci jediné. Nakoupit tunu čokolády domů! Taky jsme se stavili v prodejně
svíček, ale ty už byli minulý rok, takže...
Po nákupech už jsme jen čekali
na

odvoz

domů.

Další

hrozná

2 hodinová jízda. Další odpadky pod
sedadly. Po jejich náročném úklidu
jsme se každý rozešli svou cestou...

Barbora Nová 7. B
Zdroj fotografie: http://www.1zszatec.cz/index.php?type=Gallery&id=4&idg=1454
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Unturned
…je netradiční zombie hra, kterou můžete hrát zcela zdarma
Free to play her je na Steamu celá řádka, ale jen málo která z nich mě bavila tak moc,
jako zrovna Unturned. Sice nemá žádnou revoluční grafiku, ale způsob gameplaye a prostředí
je opravdu tak zajímavé, že bych hru rozhodně doporučil. Co tedy může Unturned
nabídnout?
Aby bylo jasno - Unturned rozodně není hrou pro každého. Již zmíněná grafika dokáže
od hraní hry opravdu odradit, ale pokud se přes to přenesete, dostanete se do světa plného
zombíků. Zombie nemají žádnou převratnou umělou inteligenci, prostě stojí, chrchlají si
a pokud vás uvidí, poběží přímo za vámi.

Co je tedy vaším úkolem? Musíte prozkoumávat prostředí, sbírat jídlo a další
předměty, kterých je ve hře celá řádka. Aby bylo předměty kam dávat, musíte sbírat
i oblečení, do jehož kapes se dají věci ukládat, a musíte si najít batůžek. Za zmínku stojí
crafing systém, který je relativně propracovaný a vyrobit si můžete opravdu hodně věcí.
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Hra je free to play, ale můžete si k ní dokoupit "Permanent Gold Update", který vás
bude stát 4,99€. Přidává do hry lepší upravení vaší postavy, "zlatý mód" ve kterém je celý
svět velmi bohatý na dobré itemy, přizpůsobení uživatelského rozhraní a spoustu dalších
věcí.
Ve hře je aktuálně několik map, mezi které patří i například Hawaii nebo Rusko.
Vývojáři hry pracují na nových updatech a hru aktivně aktualizují, i když zatím oficiálně
nevyšla a je v beta verzi. Hru si můžete zdarma stáhnout na Steamu.

Petr Nechutný, 8. B
Zdroje: https://indian-tv.cz/clanek/unturned-je-netradicni-zombie-hra-zadarmo-lxcv4s
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Vánoční origami

Agáta KAlivorodá, 8. B
https://i.pinimg.com/originals/77/f1/9f/77f19f94c2c34f615c05536e5826de08.png

10

Zdroje
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Titulní strana: http://meteoballkan.com/wpcontent/uploads/2018/11/cold_winter_morning_frost_leaves-2560x1600.jpg
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