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Barmanská show 
 

Skvělou barmankou show nám přijeli předvést studenti 

z Hotelové školy z Hronova. Této akce se zúčastnila 8. a 9. třída. Byli 

tam čtyři  studenti ze čtvrtého ročníku, některé z nich jsme dokonce 

znali osobně. Tyto studenti jezdí na různé barmanské soutěže. Nejen 

že nám ukazovali jak se míchají různé drinky, ale taky jsme je mohli 

ochutnat. Ukazovali nám short drinky a long drinky. Short drink 

znamená krátký nápoj. Tyto nápoje byly dělané na téma jogurtové. 

Long drink znamená dlouhý nápoj, které byly různě zbarvené. Ředitel 

této školy nám k tomu povídal nejen o různých aktivitách školy, ale 

také právě o těch drinkách a také o společenském chování. Mezitím 

se nás také ptal na různé otázky ohledně toho o čem povídal,nejen 

aby zjistil jestli jsme dávali pozor, ale také aby potom mohl vybrat ty 

nejlepší a nechat je namíchat svůj vlastní drink, který porota 

ohodnotila a který byl nejlepší. Potom rozdělil ceny. Nejlepší drink 

měla Zuzka Urbánková, potom Mariana Hůlková a nakonec Tomáš 

Votroubek. 
 

 
  



 

6. třída v Kamenci 
 

 

Tak hezky od začátku. Přijeli jsme do Kamence ve středu 
10.9.2008. Když  jsme   přijeli , šli jsme si prohlédnout chatu. 
Rozmístili jsme se do dvou pokojů, kluci do jednoho a holky  do 
druhého. Pokoje byly po pěti a sedmi lůžkách. V Kamenci jsme hráli 
hodně her . Jednou z her bylo třeba : Pí Pí UÁ, Hu tu tu, Velké 
člověče a nebo Bludičky. Ale povím vám něco  
o  Rambodráze, z té máme všichni největší zážitek. Řeknu vám , já 
jsem si myslela, že to nezvládneme. Nakonec jsem zjistila,  že jsme 
všichni tak odvážní abychom zvládli celou tu dráhu , bylo to  sice 
hodně těžké , jenže my jsme tak moc šikovní a zvládli jsme to. Pak 
jsme hledali sklíčka , a to na louce, kde stála sklárna.To byl asi náš 
nejlepší a největší zážitek.Největší úlovek měli asi:Dominik, Adéla J. 
a Mája. Součástí hledání sklíček byla šipkovaná .Z těchto 6ti  slov 
jsme měli vytvořit básničku .Tady vám jednu ukážeme  : 
 
Na pařezu sedím, 
chléb a sýr jím. 
Je trochu zelený a teplý, 
jsem z toho na větvi. 
 
Rozplácl jsem červa, 
červená mu teče. 
A ten smrádek kolem, 
pomalu se vleče. 
 
                                                            Autor básně:Jiří Jirásek. 
 
 
Večer jsme šli na stezku odvahy. Začínali jsme u staré školy,  ke 
které se váže pověst 
 o oběšeném řediteli , co tam straší: Do školy přestávaly chodit děti. 
Tak se oběsil ,a od té doby tam straší. Proto jsme asi začínali tam. 
Druhý den jsme odjížděli pryč. A zazvonil zvonec a vyprávění je 
konec. 
 
         
 



 
Autoři:Vaši šesťáci (Domča  , Ádi  , Péťa, Mája, Sabča. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kouzelnické představení 
 

   Od začátku školního roku už uplynuly dva měsíce a my jsme toho stihli 

už poměrně hodně. Poznávací zájezd do Berlína, vystoupení barmanů 

z blízké „hotelovky“ v Hronově a mimo jiné i vystoupení kouzelníků 

v místním kině, které se konalo v pátek 31. října 2008.  

   První dvě hodiny jsme se normálně učili a na třetí hodinu se vyrazilo do 

kina. Kouzelníci byli celkem tři a předvedli nám krásnou podívanou. 



V programu byly jak triky s kartami, tak i triky s mincemi, květinami a 

hadrovým panáčkem z kapesníku, který se nejspíš nám všem líbil nejvíce. 

   Celé představení nemělo chybu, zkrátka jsme všichni byli nadšení… 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Počítačová sekce 
 

Nejprve bych vás rád seznámil s počítačem alespoň pro ty, co s 

ním ještě moc nepracují a nějak moc se mu nevěnují. Počítače 

jsou v dnešní době potřeba na nejrůznější věci např:. psaní 

referátů nebo jen tak surfováni po internetu, na hrání her a na 

nejrůznější prácí v nejrůznějších zaměstáních. Každý by měl 

vědět nějaké ty věci o počitačích, a to se týka nejen programů, ale 

i toho, jak počítač pracuje, i jeho funkce. 

  

Počítač je potřeba nejprve sestavit. Nejlepší je, když tomu alespoň 

trochu rozumíme. Prodávají se už hotové, ale vždy je tam to, co 

my nechceme. 



V počítači jsou věci jako je procesor, ramky (lidově řečeno), pevné 

disky, grafické karty, zvkové karty a jineé.., zdroj, díky kterému 

jde do počítače přísun proudu, mechaniky atd.. 

Potom je potřeba samozřejmě monitor, reproduktory – popřípadě 

sluchátka, myš, klávesnice, tiskárny, skenery a spousty dalšího, to 

už jsou jen doplňky. Seznámím vás se základními pojmy a poté se 

základními věcmi, co mít a nemít v počítači. 

 

Hardware  

 (z anglického významu „železářské zboží“ nebo také 

„nářadí“, počítačový hardware je pak „computer 

hardware“) označuje veškeré fyzicky existující 

technické vybavení počítače . Samotná hranice mezi 

softwarem a hardwarem však není nijak ostrá – 

existuje tzv. firmware, což je název pro programy 

napevno vestavěné v hardware. 

 

Software 

 Neboli programové vybavení počítače je sada všech 

počítačových programů umístěných v počítači. 

Software vzniká jeho programováním. Dělí se na 

systémový a aplikační. Systémové jsou jen dva 

programy,a to operační systém (jádro operačního 

systému a nástroje pro správu operačního systému) a 

Firmware (firmware vykonávaný procesorem a 

firmware pro programovatelné hradlové pole). 

Aplikačních je nespočetně mnoho. Např:. Antivirové 

aplikace, internetové prohlížeče, grafické editory, 

výukové programy a mnoho, mnoho dalších. Aplikační 

software se děli ještě na dva- podle účelu a podle 

licenčních práv. 

  

Nezbytný je pro počítač operační systém. Nejnovějši je od 

Microsoftu Windows Vista. Je několik druhů: Home edice 

Profesional a jiné. Když máte sestavený počítač a nainstalovaný 

operační systém, tak jsou na řadě Softwary. Nejprve psací editory, 

které dělá také Microsoft. Nejnovější Microsoft Office 2007. 

Samozřejmě že jsou zase různé druhy. MS pro studenty a 



domácnost, Profesional, Standard, Small Business, Professional 

Plus, Enterprise. Liší se jen ve výbavě. 

A nyní k ochraně našeho počítače, jestliže máme přístup 

k internetu, tak antivirové programy. Doporučuji AVG , NOD 

nebo Avast.  
 

         František Lokvenc 
 

 

 

 

 

 

Výlet do Berlína 
 

Brzy ráno, 28.října jsme vyrazili na dlouhou cestu do Německa. 

Nedaleko Berlína- v Tropical islandu jsme vysadili pár 

spolucestujících, kteří zde měli strávit celý den. Tropical island je 

aquapark v obrovské budově, která dřívě sloužila k výrobě 

vzducholodí. 

    V devět hodin jsme dorazili do samého centra Berlína. Nedaleko 

Alexanserplatz- Alexandrova náměstí jsme viděli červenou radnici 

(svůj název nese podle cihel, ze kterých je postavena), a dále 

Neptunovu fontánu. Potom jsme navštívili Museuminsel-ostrov muzeí, 

nejznámější z nich je Pergamonské, Egyptské… Berlín se vyznačuje 

velkým počtem kulturních i vědeckých zařízení, z nichž některé 

dosáhly velké popularity i v zahraničí.Další bod naší výpravy byla   

Berlínská televizní věž (Fernsehnturm), která je čtvrtá nejvyšší 

stavba v Evropě. Je vysoká 365 m a za 20 min se koule otočí o 180°. 

Dva výtahy vyvezou návštěvníky za 38 sec do výšky 203m, kde se 

nachází restaurace. Byl to krásný pohled na celý střed Berlína. 

    Dál jsme se prošli slavnou Braniborskou bránou a stáli jsme u 

budovy Říšského sněmu, na které se nachází velká kopule, která byla 

zrovna zavřená, prošli jsme se po světoznámé třídě Unter den Linden 

a viděli Humpoldtovu univerzitu. 

   Pozdě odpoledne jsme navštívili třípatrový obchodní dům, kde jsou 

obrovské vodní hodiny a v šest hodin jsme se vydali na zpáteční cestu. 



 
 

     Martina Lhotská 

 

 

 

Desetiboj 

 

Děti ŠD v čele s paní vychovatelkou Matějíčkovou a Bínovou se 

konaly „olympijské hry“.Děti závodily v desetiboji. 

I.odd. 

1 Syrovátko J. 109 b. 

2 Vítek P. 89 b. 

3 Krivčík 82 b. 



4 Kubíček L. 76 b. 

5 Poul J.  

 

II.odd. 

1 Čtvrtečka J. 87 b. 

2 Práza R. 65 b. 

3 Jirman Sl. 59 b. 

4 Šinkora M. 57 b. 

5 Machová S. 53 b. 

 

 

Něco pro bystré hlavy 
 

 

 

Sudoku 
 

Jednoduché 
 5 3 7  2   6 

1   6    4 3 

     9 5   

5 6 4  7  2   

2    9    4 

  7  4  6 1 5 

  5 8      

6 9    4    

8   9  3 4 5  

 



Středně těžké 
6 7     2   

9    2  7  3 

  2 9   6  5 

      3  1 

1 2  3 7 5  8 6 

3  6       

2  3   6 8   

7  9  5    2 

  8     3 9 

 

Pro experty  
    4 8    

    9   6 5 

 1  6  2 9   

  8     3  

  2 5  9 6   

 9     1   

  6 7  4  9  

4 8   3     

   8 6     

 

Hodně štěstí přeje Veronika Bělinová 
 


