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KEBULE
ZŠ a MŠ Dubné

Ročník 11

PĚVECKÁ SOUTĚŽ
19. 3. se v naší škole konalo školní kolo
pěvecké soutěže. Ze všech soutěžících porota
vybrala 5 nejlepších, kteří postoupili do
okresního kola v Č. Budějovicích.
Okresní kolo se konalo 14. 4. v ZŠ
Bezdrevská a naše žákyně dosáhly těchto
úspěchů:
H. Doležalová – sólo - stříbrné pásmo
L. Matějková, M. Klímová - sólo - zlaté pásmo
Klímová – Matějková - duo - zlaté pásmo
Klímová – Matějková – Mládková - trio - zlaté
pásmo.
Všem blahopřejeme a děkujeme za vzornou
reprezentaci.
Mgr. Marie Placková

Číslo 9 - 10

květen – červen 2014

Poděkování patří paní učitelce R. Tušlové,
která usedla za klavír a trio doprovázela, a paní
učitelce M. Plackové, děvčata vzorně
připravila.
Mgr. Štěpánka Krátká

ŠKAREDÁ STŘEDA VE
IV. A
Ve středu 16. 4. se do školy snad každý těšil.
Nečekala nás žádná písemka, zkoušení a ani
učení. Ráno nám paní učitelka promítala na
interaktivní tabuli informace o Velikonocích a
velikonočních zvycích. Poté jsme si o tom
povídali a doplňovali zábavné doplňovačky.
Každý si namaloval vajíčka barevným voskem.
Když měli všichni namalovaná vajíčka,
soutěžili jsme o nejhezčí papírové vajíčko ve
skupinách.
Všem se den moc líbil. Škoda, že Velikonoce
nejsou každý den.
Gabriela Doschková – IV. A

Klipart
Klipart

JIHOČESKÝ ZVONEK
15. 5. se trio děvčat z naší školy zúčastnilo
krajského kola pěvecké soutěže Jihočeský
zvonek. Soutěž se konala na ZŠ a ZUŠ
Bezdrevská v Č. Budějovicích. Naše trio ve
složení M. Klímová – L. Matějková – K.
Mládková získalo za svůj výborný výkon od
poroty zlaté pásmo. Za skvělý výkon jim
děkujeme!

NOC S ANDERSENEM
Datum konání: od pátku 4. 4. do sobotního
rána 5. 4.
Průběh:
1. Rozdělení účastníků do šesti družstev po pěti
žácích
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2. Prezentace žákyň ze VII. třídy o Hansu
Christianu Andersenovi a jeho díle

Foto HD

5. Opékání buřtíků a špekáčků
Foto HD

3. Soutěžní disciplíny v Obecní knihovně
v Dubném – připravila paní knihovnice Bílá se
svým manželem.

Foto HD

6. Vyhlášení výsledků a odměňování
Foto HD

4. Soutěže ve škole přichystali žáci a žákyně
VII. a VIII. třídy.

Foto HD

Foto HD
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7. Uléhání ke spánku s hezkou pohádkou na
dobrou noc

Foto HD

RESTAUROVÁNÍ KNIH
15. 4. jsme navštívili dubenskou knihovnu, kde
jsme se od paní restaurátorky dozvěděli řadu
zajímavostí o opravování starých poškozených
knih.
Restaurátoři jsou lidé, kteří vystudovali tento
obor na speciálních školách. Studium i práce
restaurátora jsou velmi náročné, vyžadují
trpělivost, pečlivost, znalost chemie, výtvarné
schopnosti, také je důležité celoživotní studium
nových technologií.
Pokud archivář objeví knihu, jejíž stav
vyžaduje obnovu a opravu, nastává práce pro
restaurátora, který musí knihu nafotit, popsat
přesný postup práce na knize a začíná složitý
proces. Knize se změří její ph-faktor (=
kyselost), vypere se ve speciálním roztoku,
následuje podlepování japonským papírem,
rekonstruuje se písmo, desky se potahují kůží a
provádějí se další činnosti, které vedou k tomu,
aby knížka vypadala věrohodně a neztratila
svou historickou hodnotu.
Restaurátoři se tak starají o zachování
výjimečných literárních památek.
Josef Doležal – VIII. tř.

DEN MATEK
5. 5. se ve škole uskutečnil Den matek. Dostaly
jsme nelehký úkol jej moderovat. Všichni měli
tu čest vidět mnoho mladých talentů s
vystoupeními, která pečlivě natrénovali. Eliška
Jaklovská zarecitovala básničku Maminka.
Matěj Zach krásně zazpíval a zahrál na
klávesy. Také musíme pochválit naše
zpěvačky: Míšu Klímovou, Lucku Matějkovou,
Kačku Mládkovou a Míšu Mikešovou, která
zahrála na flétnu a zazpívala. S povídkou O
červeném svetru nás seznámila Markéta
Dušková a Co vyprávěla kavárenská židle
pověděla Gábina Doschková. S maminkami
jsme se rozloučily vystoupením tanečního
kroužku Dance Styl vedený Luckou
Votavovou. Den matek se povedl a doufáme,
že našim maminkám udělal radost.
Štěpánka Tušlová a Nikola Drnková – VII. tř.

Foto MM

OKRESNÍ KOLO
SOUTĚŽE MLADÝCH
ZDRAVOTNÍKŮ
6. 5. proběhlo na Výstavišti v Českých
Budějovicích okresní kolo Soutěže mladých
zdravotníků, kterou tradičně organizuje Český
Červený kříž. Naši školu v kategorii I. stupeň
ZŠ reprezentovala dvě družstva v tomto
složení:
1. družstvo: David Mádl, Jakub Šíma, Jakub
Píša, Adam Píša, Miroslav Mádl, Matěj Zach

http://restaurovaniknih.cz/images/slider/kniha3.jpg
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2. družstvo: Michaela Dolejší, Vilém Pfützner,
Radek Povišer, Alena Siegelbauerová, Denisa
Latková, Lukáš Zabilka.

Do soutěžení ke Dni Země se na naší škole
aktivně zapojili žáci I. i II. stupně. Všem
zúčastněným patří velká pochvala za výborné
znalosti o přírodě, které prokázali při plnění
teoretických i praktických úkolů.
Mgr. Stanislava Holá

Klipart

Žáci na pěti soutěžních stanovištích museli
prokázat teoretické a hlavně praktické znalosti
týkající se první pomoci a ošetřování raněných.
Další už nesoutěžní úkoly pro ně připravili
členové Hasičského záchranného sboru.
Přestože se neumístili na předních místech,
odnesli si naši žáci ze soutěže řadu cenných
poznatků a zkušeností, které se jim v životě
určitě neztratí.
Velký dík patří paní Marii Mádlové, která děti
na soutěž poctivě připravovala. Těšíme se na
další spolupráci i na účast na dalších akcích a
soutěžích.
Mgr. J. Siegelbauerová

DEN ZEMĚ
24. 4. pro nás paní učitelka Holá připravila
soutěže ke Dni Země. Nejprve jsme vytvořili
soutěžní ekotýmy a pustili se do plnění úkolů.
Poznávali jsme zvířata i rostliny, řešili jsme
recyklační kvíz, svoji šikovnost jsme si ověřili
na stanovišti s názvem "Elektrožrout". I s víčky
od PET lahví jsme dělali zajímavé úkoly.
Den Země se nám vydařil. Budeme se těšit na
příští rok.
Nikola Sládková, Barbora Chrtová – VI. tř.

Foto SH

V PLANETÁRIU
2. 4. jela V. B do Planetária v Českých
Budějovicích. Nejdříve nám paní průvodkyně
ukázala několik souhvězdí a pověděla o
planetách naší sluneční soustavy. Potom jsme
šli do kopule a tam jsme dalekohledem
pozorovali Slunce. V 11 hodin jsme odjeli
zpátky do školy. Bylo to moc pěkné.
Petr Stráda – V. B

Klipart

TŘICETILETÁ VÁLKA
14. 5. nás už naposledy navštívila skupina
historického šermu Pernštejni. Tentokrát nám
předvedla události třicetileté války. Viděli jsme
pražskou defenestraci, kdy konšelé byli
vyhazováni z okna Pražského hradu, sehráli
Foto SH
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ukázku bitvy na Bílé hoře, která v roce 1620
sice trvala jen dvě hodiny, ale vítězstvím
habsburského vojska znamenala pro český
národ skoro 300 let nadvlády Habsburků. Po
této nešťastné bitvě následovala roku 1621
poprava 27 českých pánů na Staroměstském
náměstí v Praze. Dále jsme se dozvěděli, že ve
třicetileté válce neválčila jen vojska proti sobě,
ale že boje probíhaly i mezi vojáky stejného
vojska, například o teplé oblečení, kterého
v době zimy bylo nedostatek.
Jako vždy bylo představení nejen poučné, ale
také zajímavé a zábavné.
Žáci V. A

Foto BK

v příštím školním roce do soutěže zapojí
mnohem více žáků.

CO ASI NEVÍTE
O MÝDLE
Nejstarší dochované zprávy o výrobě mýdla
z kozího loje a popela pocházejí z Babylónské
říše kolem roku 2800 před naším letopočtem.
Tehdy ovšem nesloužilo k mytí, ale používalo
se na čištění surovin na výrobu látek a
k ošetřování ran. Osobní hygienu lidé řešili
jinak. Nechávali se natírat olejem, který zatuhl
a při seškrabání se s ním z povrchu těla
odstranily i nečistoty a pot. Teprve ve 2. století
našeho letopočtu se zjistilo, že mýdlo dokáže
dokonale vycídit i tělo. Rázem zájem o mýdlo
stoupl a mydlářství se stalo oficiálním
řemeslem.
Původní mýdla se ovšem nedají s dnešními
srovnávat. Byla vyráběna z olivového oleje,
vápna a louhu a jejich kvalita nebyla valná. Až
ve druhé polovině 18. století se s objevením
procesu zmýdelňování tuků začala dělat mýdla
tak, jak je v podstatě známe dodnes.
Upraveno z denního tisku

LOGICKÉ ÚLOHY
Úlohy připravoval a soutěž zhodnotil Mgr.
Robert Štěpánek.
Řešení 4. kola
Když hodiny odbíjely šestkrát, bylo mezi údery
jen pět přestávek, z nichž každá trvala 30 : 5 =
6 sekund. Mezi prvním a dvanáctým úderem je
však jedenáct přestávek, každá z nich 6 sekund
dlouhá. Dvanáct úderů tedy bude trvat 66
sekund.
Úspěšní řešitelé
Matěj Kouba (VIII. třída)
Celkové výsledky
Nejlepším řešitelem soutěže se stal Matěj
Kouba (VIII. třída), který vyřešil tři ze čtyř
příkladů. Na druhém místě skončil Vojtěch
Placek (VIII. třída), kterému se podařilo
vyřešit příklady dva. Žádný další úspěšný
řešitel se bohužel během celého roku nenašel.
Vítězům blahopřejeme a doufáme, že se

Klipart

ZÁHADNÝ SVĚT ZVÍŘAT
BÍLÝ SLON
Není to zvláštní druh, ale slon trpící zvláštní
poruchou – albinismem. V důsledku toho se
mu nevytváří kožní barvivo melanin. Ve
skutečnosti není bílý slon úplně bílý, jeho
pokožka
bývá
spíše
vybledlá,
slabě
červenohnědá či lehce narůžovělá. Albinismus
se vyskytuje u řady živočichů, i u člověka, ale
právě u slona má zvláštní význam. Podle
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tradice se totiž matce, jíž se narodil Buddha –
zakladatel buddhistického náboženství – zdálo
v předvečer porodu o bílém slonovi. Toto zvíře
je tedy považováno v Barmě, Thajsku, Laosu či
Kambodži za posvátné. Když panovník
někomu bílého slona daroval, byl to symbol
jeho přízně, ale současně i prokletí, protože
posvátné zvíře se muselo živit, ale nesmělo být
použito na práci. V některých jazycích
(například v angličtině) se proto označení „bílý
slon“ používá pro cokoli, co je drahé, ale
k ničemu nepoužitelné.
Alíkovy noviny, 20. 11. 2012

Foto HP

MC DONALD´S CUP

Klipart

SPORTOVNÍ
OKÉNKO

12. 5. se konal na fotbalovém stadiónu u
Kauflandu v Českých Budějovicích Mc
Donald´s Cup. Naše mužstvo nakonec obsadilo
5. – 8. místo z celkového počtu 16 družstev.
Škoda, že jednotlivých zápasů nebylo více,
protože s přibývajícími zápasy se naše
výsledky zlepšovaly. I tak si myslím, že naše
účast nebyla vůbec marná a že jsme naší škole
rozhodně ostudu neudělali.
Vilém Pfützner – IV. A

TURNAJ VE VYBÍJENÉ
30. 4. se žáci 4. a 5. ročníků zúčastnili turnaje
ve vybíjené. Změřili si své síly se žáky z
Českých Budějovic a se žáky z okolních škol.
Turnaj se hrál na stadionu Slávie v Českých
Budějovicích. Děvčat bylo přihlášeno méně.
Hrací podmínky nebyly zrovna výhodné a
zcela objektivní. Děvčata hrála na škváře a
chlapci na antuce. Děvčata skončila z šesti
hracích týmů na 4. místě. Chlapeckých týmů
bylo přihlášeno deset. Naši hráči se umístili na
6. místě. Všichni se snažili a bojovali statečně.
Domů jsme odjeli unavení a řádně špinaví.
Sportu zdar! Všem zúčastněným velký dík!
Mgr. H. Petráň a Mgr. M. Kučerová

Foto HP

ODZNAK VŠESTRANNOSTI
Robert Změlík a Roman Šebrle, olympijští
vítězové v desetiboji, královské atletické
disciplíně, se rozhodli připravit pro žáky
základních škol atraktivní pohybový program s
názvem Odznak Všestrannosti Olympijských
Vítězů - OVOV.
V Českých Budějovicích se 16. 4. konalo
okresní kolo. Soutěže se mohla zúčastnit
družstva i jednotlivci z každé školy. Každá
kategorie byla rozdělena podle roku narození.
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Celý odznak všestrannosti se skládá z těchto
disciplín: sprint na 60 m, hod medicinbalem,
trojskok, běh na 1 km, driblink, přeskok přes
švihadlo, kliky.
Naše škola byla ve všech těchto disciplínách
zastoupena.
Jana Baboučková získala ve své kategorii
krásné druhé místo a vybojovala si postup do
krajského kola, které se bude konat 12. 6.
v Táboře.

Doležalová Hana
Chrt Michal
Kuthan Radek
Kotnauer Jan
Stráda Petr
Hanák Pavel
Kočer Daniel
Horáček Jan
Placek Vojtěch
Beníšek Jakub
Mgr. Hanuš Petráň

Foto HP

Hana Doležalová obsadila ve své kategorii
třetí místo. Bohužel do krajského kola
postupují pouze dvě nejlepší, a tak se Hanka do
kraje nepodívá.
Ostatní naši závodníci bojovali, ale na jiné
medaile jsme již nedosáhli.
Všem děkuji za příkladnou reprezentaci a
doufám, že se Jana v kraji „neztratí“.

Foto HP

Naši školu reprezentovali:
Baboučková Jana
Stráská Nikola
Traplová Anna

Foto HP

TURNAJ ZÁKLADNÍCH ŠKOL
OVLÁDLI FOTBALISTÉ ZŠ
DUBNÉ
22. 5. proběhl v rámci projektu "Kdo sportuje,
nezlobí" v SCM Složiště historicky první
ročník turnaje O pohár Karla Poborského. Do
turnaje zasáhlo celkem sedm týmů z třetích až
pátých tříd základních škol. Vítězem turnaje,
který uspořádala Jihočeská fotbalová akademie
Karla Poborského, se stali fotbalisté ZŠ Dubné.
Krásné slunečné počasí provázelo čtvrteční
turnaj, během kterého si to sedm týmů
základních škol z jihu Čech rozdalo v souboji o
nový pohár pro vítěze. K vidění byla celá řada
krásných fotbalových momentů a také plno
gólů. Nejúspěšnějším celkem se nakonec stali
fotbalisté ZŠ Dubné, kteří si ze šesti zápasů na
konto připsali pět výher a jednu remízu.
Druhou příčku na turnaji obsadili fotbalisté ZŠ
Dolní Bukovsko a třetí pak skončili hráči ZŠ
Třeboň - Na Sadech "A". Závěr turnaje
sledoval mimo jiné i Karel Poborský, který
předal vedle týmových trofejí také individuální
ocenění nejlepšímu hráči, střelci a brankáři
turnaje. Po samotném závěru pak následovala
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krátká autogramiáda, během které rekordman v
počtu reprezentačních startů rozdával malým
fotbalistům své podepsané kartičky.
Výsledky turnaje O pohár Karla
Poborského
ZŠ Bukovsko "A" - ZŠ Dubné 1:5
ZŠ Třeboň "A" - ZŠ Dubné 1:1
ZŠ Ševětín - ZŠ Dubné 2:3
ZŠ Dubné - ZŠ Třeboň "B" 4:0
ZŠ Dubné - H.Stropnice 2:0
ZŠ Dubné - ZŠ Bukovsko "B" 5:1
Konečná tabulka turnaje
1. ZŠ Dubné - 16 bodů
2. ZŠ Dolní Bukovsko "A" - 13 bodů
3. ZŠ Třeboň "A" - 11 bodů
4. ZŠ Ševětín - 11 bodů
5. ZŠ Třeboň "B" - 4 body
6. ZŠ Horní Stropnice - 4 body
7. ZŠ Dolní Bukovsko "B" - 0 bodů

přestávkové zábavě, kterou se hned po přesunu
naší třídy stalo pinkání ve vestibulu školy. Brzy
jsem si uvědomil, že právě tohle je sport,
kterému se chci opravdu věnovat. Začal jsem
tedy na doporučení pana učitele Petráně
navštěvovat sportovní oddíl Orel v Českých
Budějovicích. Brzy se mi ping pong tolik
zalíbil, že jsem mu začal věnovat veškerý
volný čas, taťka mi koupil herního robota a já
se rozhodl, že udělám maximum pro to, stát se
nejlepším. V současné době jsem v top desítce
v kraji, zúčastnil jsem se republikové soutěže
družstev v Havířově, kde náš tým po probití se
krajem, skončil sice na 13. místě, ale zkušenost
to byla zajímavá. Také bych chtěl poděkovat
tomu, kdo do školy koupil pingpongové stoly,
protože jinak bych tento sport ani neobjevil.
Josef Doležal – VIII. tř.

Individuální
ocenění
Nejlepší brankář - David Mádl (ZŠ Dubné)
Družstvo ZŠ Dubné: Mrosko T., Stráda P.,
Junek T., Vokůrka J., Tomášek J., Mádl D.,
Kotnauer J., Povišer R., Havner M.,
Moc děkuji klukům k dosažení takového
výsledku a za úspěšnou reprezentaci školy.
Mgr. Hanuš Petráň
Foto HD

RECEPTY NAŠICH ŽÁKŮ
Recepty pro vás připravuje Kamila Koldová
z VIII. třídy.

Jahodová polévka s maceškami

Foto HP

NAŠE HOBBY
STOLNÍ TENIS
Mým největším koníčkem je stolní tenis. Hraju
ho aktivně už od páté třídy. Tento sport jsem
objevil a „propadl“ jsem mu díky naší školní

Suroviny:
mražené nebo čerstvé jahody 400 g
ovocný sorbet (nejlépe z lesního ovoce) 250 ml
nektarinky - bez stopek, nakrájené na malé
kousky 2 ks
perlivý jablečný džus nebo vychlazený rooibos
čaj 250 ml
sůl
čerstvě namletý černý pepř
mražený jogurt 250 ml
balzamikový ocet 1/2 lžíce
kvítky macešky na ozdobu
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Postup:
Do mixéru dejte jahody, ovocný sorbet,
nektarinky, ovocný džus nebo roobois čaj,
balzamikový ocet a vyšlehejte do hladké
kašičky. Ochuťte solí a pepřem a rozdělte do
servírovacích misek. Lžící naberte mražený
jogurt, dejte do každé misky a ozdobte kvítky.
Podávejte okamžitě.
Prima tip: Směs nandejte do malých kávových
hrnečků a podávejte mezi jednotlivými chody
pro osvěžení a lepší trávení.

Ale nemusíte se bát, že by se snad naši malí
čarodějové a malé čarodějnice zalekli. Všichni
absolvovali jednotlivá čarodějnická stanoviště.
Nesmíme ovšem zapomenout na vyhlášení
Miss Čarodějnice 2014. Úspěšní byli: David
Chylík, Tereza Klímová, Eliška Drnková,
Gabriela Doschková, Matěj Návara, Doubravka
Makrlíková, Simona Hajtingerová, Viktorie
Zahradníková. Odměnou jim byl nejen potlesk,
uznání a pocit vítězství nad ostatními mágy, ale
i zvláštní kouzelné dobroty. Na závěr tohoto
mimořádného odpoledne si všichni přítomní
opekli špekáčky. Malým čarodějům a
čarodějnicím se akce velmi líbila a už teď se
těší na další ročník.
Jana Koukalová – vedoucí ŠD

http://fresh.iprima.cz/sites/default/files/image_crops/i
mage_620/b/579358_jahodova-polevka-smaceskami-2_image_620.jpg

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Čarodějnický rej
Každoroční pálení čarodějnic patří doposud k
velmi oblíbeným zvykům v každé vesnici. Už
po staletí se traduje, že z 30. dubna na 1.
května, tedy o Filipojakubské noci, zlé síly
lidem škodily a otevíraly se bájné poklady.
Tuto tradici jsme si připomněli 30. 4. ve školní
družině, kdy se uskutečnil již sedmý ročník
čarodějnického reje. Počasí se vydařilo, a tak
jsme se mohli „slétnout“ na školní zahradu.
Sešlost skýtala pro malé čarodějnice a čaroděje
velmi důležitý úkol. Každý musel podle čichu
rozpoznat různé druhy čarodějnického koření,
ze sklenic vytáhnout to, co nejvíce hmatem
našel, tedy nejvěrnější kamarády čarodějnic –
pavouky, hady, netopýry. Celé čarodějnické
klání by se však neobešlo bez tradiční a
nejoblíbenější disciplíny, a to bez slalomového
letu na koštěti, kde každý po úspěšném
absolvování této speciální disciplíny získal
čarodějnický řidičský průkaz na koště.

Foto HD

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Exkurze do Planetária
19. 5. navštívily třídy Sluníčka a Včelek
budějovické Planetárium. Do Planetária jsme
jeli autobusem, což je pro každé dítě příjemná
změna a velký zážitek. Počasí bylo skvělé,
proto jsme se prošli okolním parkem a na louce
před Planetáriem měli všichni možnost se
dostatečně proběhnout. Samotný program byl
rozdělen do dvou bloků. Pro mladší děti
(Sluníčka) byl připraven program v kinosále,
kde se na základě pohádek dozvěděly něco o
vesmíru, hvězdách a planetách. Děti ze třídy
Včelek šly do místnosti ve tvaru kopule, kde se
nás ujala příjemná paní, která představila
kouzelný přístroj – planetárium, který dokáže
vytvořit hvězdnou oblohu. Velice poutavě nám
povyprávěla o tom, jak na nás svítí Slunce,
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zahřívá nás, a dokonce kolem něj obíhá všech
osm planet včetně Země. Poté mohla začít
s projekcí. Ukázala nám, jak plují hvězdy po
obloze, jak vychází Slunce, viděli jsme také
souhvězdí Velký vůz, Letní trojúhelník a
souhvězdí Delfína. Zahlédli jsme i padající
meteority a Mléčnou dráhu. V jedné chvíli
jsme se ocitli v naprosté tmě, kdy jsme se
zaujetím sledovali noční oblohu plnou
hvězd. Během 45 minutové výpravy do
vesmíru jsme zapomněli na svět okolo a
poznávali vzdálený a neznámý svět. Program
se dětem opravdu moc líbil a odnesly si z něj
mnoho nových poznatků. Poděkovali jsme a ve
zdraví se všichni vrátili zpět do školky.
Mgr. Adéla Vopršalová

lvy, tygry, jaky, osly, koně, kozy, želvy,
velblouda, pštrosy, krásně vybarvené papoušky
ara a mnoho dalších zvířat.
Výlet se velmi vydařil, počasí nám přálo a pro
všech 81 dětí MŠ to byl zajisté příjemný
zážitek.
Mgr. Adéla Vopršalová

Foto AV

PC HRY
Autor rubriky: Ondřej Cakl – VIII. tř.
Foto AV

Foto AV

Výlet
26. 5. jsme se v rámci „školkového“ výletu
vydali do Borovan. V kinosále místního zámku
jsme zhlédli pohádku divadélka Kos
Zamilovaný vodník. Poté jsme se na nádvoří
nasvačili a vyrazili autobusem do nedaleké Zoo
Dvorec. Zde jsme měli možnost vidět opice se
dvěma čerstvě narozenými mláďaty, medvěda,

Wildstar
Představte si, že havarujete na planetě plné
roztodivných artefaktů, z níž utekla obzvláště
mocná rasa proto, že ji něco ničilo. K tomu
přidejte
stylizovanou
grafiku,
klasické
MMORPG ovládání, rychlý a stylový
soubojový systém, několik potěšujících
vylepšení a slečnu se sexy fialovým ocáskem.
Dostanete Wildstar.
MMORPG žánr se poslední dobou motá v
začarovaném kruhu. Majoritu trhu totiž
kontroluje World of Warcraft, a aby některý
další titul byl úspěšný, musí mu ukousnout
aspoň minimální procento zákazníků. Jenže
ono se to dělá těžko, když má Blizzard tolik let
zkušeností v oboru a ještě jej podporuje síť
hráčů, kteří případného přeběhlíka stáhnou zase
zpět k nim. Vždyť na co je MMO, když
nemůžete hrát s přáteli?
Řešení tedy představují jen úplně jiné,
revoluční, druhy onlinovek (nejúspěšnější je v
tomto případě EVE Online), nebo malé evoluce
žánru, které si vydělají aspoň na provoz a do
zapomnění upadnou až po několika měsících,
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aby nakonec přešly na výhodné placení za
prémiové předměty (z poslední doby třeba Rift,
který má ještě stále šanci se udržet na
klasickém předplatném, Pán prstenů online
nebo Age of Conan). Wildstar se řadí do té
druhé skupiny, ale nabízí toho tolik, že možná
stojí za úvahu.
Z World of Warcraftu a dalších klasických
MMO si totiž bere základní ovládání i kameru,
vizuální styl je stejně jako v případě World of
Warcraftu lehce komiksový a již po několika
sekundách strávených s hrou se budete cítit
jako doma. Velice rychle však zjistíte, že i
drobná vylepšení mohou s hratelností slušně
zamávat. Jeden příklad za všechny: telefon. K
čemu je dobrý? No, když přijdete do oblasti s
nestvůrami a zapomněli jste si vzít příslušný
úkol na jejich zabití, nic se neděje – zadavatel
vám sám zavolá a zeptá se, jestli úkol nechcete
splnit, když už tam jste. A stejným způsobem
lze splněné úkoly i odevzdávat a nemuset se
tak zdlouhavě vracet do vesnice, kde vás
pošlou jen o pár set metrů dál vyrubat další
dávku potvor…
Shrnutí: Wildstar je dle ukázek a prezentací
MMORPG, které se nesnaží o revoluci, ale
velice příjemnou a pozvolnou evoluci. Nové
prvky zapadají do žánru lehce, zatímco
existující mechanismy jsou vyleštěny k
dokonalé funkci. Spoustu toho zatím nevíme,
ale zdá se, že jsou tvůrci na správné cestě.

Nová učitelka ve škole se snaží využít své
znalosti z psychologických kurzů. Začne
vyučování ve třídě tak, že řekne: „Každý, kdo si
myslí, že je hloupý, ať se postaví!“
Po pár sekundách se postaví Honza.
“Ty si myslíš, že jsi hloupý, Honzíku?“ zeptá se
učitelka.
“Ne, paní učitelko, ale bylo mi vás líto, že tam
stojíte tak sama.“
Matka telefonuje učitelce: „Prosím vás,
nedávejte dětem úlohy z matematiky, ve
kterých stojí láhev piva 1,80 korun. Manžel
nemohl včera celou noc usnout!“
Tři žáci stojí za trest na chodbě.
“Co jste provedli?“ ptá se inspektor.
První povídá: „Já jsem chtěl hodit houbu z
okna.“
Druhý: „Já také.“
“A co ty?“
“Já jsem Josef Houba.“
Připravil V. Placek – VIII. tř.

Klipart

Redakce časopisu přeje všem krásné
prázdniny!

http://hry-pro-pc.heureka.cz/wildstar/galerie/

TROCHA HUMORU
Učitelka: „Teď vám řeknu otázku. Kdo na ni
správně
odpoví,
může
jít
domů.“
Jeden kluk vyhodí svůj školní batoh z okna.
Učitelka zařve: „Kdo vyhodil z okna tu
tašku!?“
Kluk: „Já! Jdu právě domů.“

Klipart
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VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „SPRÁVNÝM SMĚREM“
Policie České republiky Národní protidrogová centrála služby kriminální policie a vyšetřování
vyhlásila výtvarnou soutěž o nejlepší protidrogový plakát „Správným směrem“. Toto jsou
nejúspěšnější práce.

Dominika Olžbutová – IX. tř.

Lucie Herbricková – IX. tř.

Jakub Brož – IX. tř.

Štěpánka Tušlová – VII. tř.

