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Astronomové z University of Washington oznámili objev nové  
planetky s neobvyklou dráhou. 
Těleso bylo poprvé zachyceno na snímcích Sloan Digital Sky  
Survey z 27. září a 21. října 2006, dostalo označení  
2006 SQ372.
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Slunce je hvězda hlavní posloupnosti. Obíhá okolo středu Mléčné 
dráhy ve vzdálenosti od 25 000 do 28 000 světelných let.Tvoří 
centrum Sluneční soustavy, od Země je vzdálena asi 150 milionů 
km. Je tedy hvězdou k Zemi nejbližší. Slunce je koule žhavé 
plazmy neustále produkující ohromné 
množství energie. 
Její světelná energie je velmi důležitá 
pro život.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Plazma
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_soustava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Bteln%C3%BD_rok
http://cs.wikipedia.org/wiki/Galaxie_Ml%C3%A9%C4%8Dn%C3%A1_dr%C3%A1ha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Galaxie_Ml%C3%A9%C4%8Dn%C3%A1_dr%C3%A1ha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_posloupnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hv%C4%9Bzda


                       Připravila Jennifer Franková                              

Divoké Kmeny je browserová hra, která se odehrává ve středověku.Každý hráč je vládce 
jedné malé vesnice, kterou má přivést ke slávě a moci.

První kroky

Pro začátek potřebuješ hlavně suroviny. Dřevorubec produkuje 
dřevo, Železný důl produkuje železo a Lom na těžbu jílu tě 
zásobuje hlínou. Čím výše je stupeň budovy, tím  vyšší je 
produkce. V prvních dnech hry doporučujeme  koncentrovat se 
nejdříve na produkci surovin.

Vedle produkce surovin bys měl také zajistit suroviny před 
vyrabováním. Při přepadení by si přišel o všechny tvé pracně 

nabyté suroviny. Proti tomu by ses měl pojistit. Zde 
přichází na pomoc „Skrýš“. Čím vyšší stupeň skrýš 
má, tím více surovin může pojmout, a tím je před 
možnými útočníky schovat. Výstavby skrýše bys měl 
obzvlášť využít, pokud se v blízkosti tvé vesnice 
nacházejí silnější sousedé. Dalším krokem by mělo být 
opevnění – Hradby. Již nízký stupeň hradeb v 
začátcích postačí k tomu, abys přivodil 
útočníkovi škody. 

Poté, co již základní produkce funguje, začni s výcvikem vojska a obchodem. V Kasárnách 
(Hlavní budova na Stupni 3) začni s výcvikem Kopiníků. Ti sice nejsou vhodni pro útok, ale 
při útoku na velice slabé hráče ti dobře poslouží k vyrabování jeho surovin. 

Pokud se chceš raději zabývat obchodem, měl by ses postarat o výstavbu tržiště (Hlavní 
budova stupeň 3, Skladiště stupeň 2). Díky tržišti získáš přehled, co tví sousedé nabízejí 
k výměně, a ty se zbavíš přebytků. Samozřejmě můžeš i ty sám nabízet. Mysli však na to, že 
dokud je tvé tržiště na stupni 1, máš k dispozici jen jednoho obchodníka, který se pak nebude 
moci starat o tvé potřeby. 

Mimo jiné by ses měl postarat o to, aby ses stal členem nějakého Kmene. Společně se pak lépe 
bráníte útokům a provozujete obchody. Navíc tu poznáš milé lidi. 

 

         Honza.Bittner 6.A

                             



 

Psi se stali jedním z fenoménů dnešní doby. To je nesporný 
fakt, na který se jen těžko hledá vysvětlení. Prognózy totiž byly přinejmenším v 
našich zemích právě opačné. Očekávalo se, že rozvoj podnikání a s ním spojená 
časová zaneprázdněnost zúčastněných na straně jedné a prohlubující se sociální 
rozdíly v důsledku nezaměstnanosti na straně druhé povedou- když ne k zániku 
kynologie, tak alespoň k jejímu výraznému omezení. I když výše uvedené 
potencionální "brzdy" rozvoje chovu psů a mnohé další reálně existují, počty psů 
jsou u nás tak vysoké jako nikdy dříve.

Další plemena
KOMONDOR
Komondor patří mezi pastevecké psy a předpokládá se, že 
doprovázel Maďary, když se v 9. století usadili v Uhrách. Jeho rozšíření už dávno 
přešlo hranice Maďarska a v současné době je vyhledáván i v USA. Má 
nadměrnou potřebu pohybu a potřebuje zkušenou ruku při výcviku.

Výška: pes od 0,65 do více než 0,80m
                                           fena od 0,55 do více než 0,70m
                           Váha: pes od 50 do 60kg
                                      fena od 40 do 50kg

Maremmansko-abruzský pastevecký pes

Tento krásný pes je považován za nejlepšího italského pasteveckého psa. Je 
potomkem dávných ovčáckých psů ze střední Asie. Dříve se rozlišoval na dvě 
rasy: maremmanská s kratší srstí a abruzzská. Není vhodný do bytu a nesnáší 
horko.

Výška:pes od 0,63m do 0,73m                 Váha:pes od 35 do 45kg
              fena od 0,60 do 0,68m                           fena od 30 do 40kg
                                                                              

Petra Semerádová 8.B

http://www.rozhlas.cz/psi/atlas/_zprava/68409
http://www.rozhlas.cz/psi/atlas/_zprava/68404


            

                                                                         

                                   
                               
                         



Marie Terezie byla první českou panovnicí, která po upevnění 
svého panovnického postavení začala uvolňovat absolutismus 
a zavádět osvícenské reformy – obecně nazývané tereziánské 
reformy. Jednou z nich byla i reforma školství: zavedení 
povinné školní docházky a zpřístupnění vzdělání široké 
veřejnosti.  

6. prosince 1774 započala jednu z nejvýznamnějších 
školských reforem v české historii – vydala Všeobecný 
školní řád pro německé normální, hlavní a 
triviální školy ve všech c. k. dědičných 
zemích. 
Hlavní ideou reformy ztělesněné tímto řádem bylo 
zpřístupnění základního vzdělání širokým vrstvám obyvatelstva vybudováním sítě veřejných 
škol. Všeobecné vzdělání mělo jednak zajistit lepší hospodářský vývoj státu při přechodu z 
feudálního na manufakturní a strojovou výrobu, ale i zajistit určité předávání politických 
idejí. 

V důsledku reformy byly ve všech farních obcích vybudovány veřejné školy – v případě 
malých obcí i tzv. jednotřídek (kde se jeden učitel věnoval žákům různého věku samostatně, 
ale v jedné třídě). Reforma se zaměřila také na profesionalizaci učitelů – jejich 
odborné vzdělávání a prohlubování pedagogických schopností a zkušeností. 

Školní docházka měla být zajištěna dětem od 6 do 12 let, byla šestiletá. Školní řád 
přímo nezakládal povinnost, ale spíše přání, aby rodiče děti do škol posílali. To mělo být 
podpořeno právě dostupností vzdělávacích institucí, ale docházka nebyla nijak kontrolována. 
Zejména v zemědělských nebo odlehlých oblastech bylo běžné, že děti meškaly v období žní 
nebo sněhových zim. 

Základní vzdělání mělo být podle nového školního řádu poskytováno nejen chlapcům, ale i 
dívkám. Není však patrné, že by nejméně do roku 1780, kdy vznikly první dívčí třídy, do škol 
docházely. 

Školskou reformu Marie Terezie lze beze zbytku považovat za počátek povinné 
školní docházky v zemích bývalé habsburské monarchie. 

Maruška Hábelová 9.B



Advent, doba příprav na Vánoce, jež zahrnuje čtyři neděle před štědrovečerním dnem, 
pochází z latinského slova “adventus”, což znamená příchod. Každoročním prožíváním 
adventu a slavením adventní liturgie si lidé po celém světě připomínají proroctví 
starozákonních proroků, kteří připravovali lidstvo na příchod Mesiáše. Tím, že se věřící 
vžívají do atmosféry této dlouhé přípravy na příchod Vykupitele do lidských dějin, oživují 
zároveň touhu po jeho druhém příchodu a také po jeho příchodu do jejich vlastního života.

Historie slavení adventu se datuje koncem 4. století v jižní Galii a ve Španělsku. Od 12. do 13. 
století se stal advent začátkem nového liturgického roku, který do té doby začínal Vánocemi. 
Adventní věnec je od nepaměti symbolem vítězství a královské důstojnosti. I Bible o něm 
mluví jako o projevu úcty, radosti a vítězství. Je holdem tomu, kdo je očekáván a kdo 
zároveň přichází jako vítěz, král a osvoboditel. Světlo z hořících svící vyjadřuje 
přicházejícího Krista, který rozptyluje 
temnotu a strach, jak je psáno v Novém 
zákonu (Jan 8,12).

Vánoce společně s adventem 
představují sváteční dny, kdy se 
můžeme a máme věnovat tomu, na co 
jsme po zbytek roku neměli dost času. 
To ovšem neznamená dohánět resty, či 
svátky prospat. Svátky nejsou dny 
lenosti, ale činnosti. Hlavně bychom se 
měli věnovat svým blízkým, být s nimi, 
procházet se zimní krajinou, dívat se 
otevřenýma očima kolem sebe a podle 
křesťanské kultury, jež je v evropském 
člověku zakořeněná už stovky let, 
očekávat příchod Spasitele.

Slavit je umění, kterému se člověk musí 
naučit. Ona dětská spontánnost, s níž jsme Vánoce slavívali a těšili se na ně, z našich světů 
bohužel pomalu vyprchává jak vůně Františka. Ačkoliv by měly být sváteční dny vrcholem a 
plodem těch všedních, jsou úměrné kvalitě našeho života a rozpaky nad nimi svědčí o 
neprožitém maximu dnů “obyčejných”. Kterýkoli svátek by měl být vynesen nad rovinu 
všedních starostí. Prožijme každý z těch nadcházejících v klidu, kdy můžeme přehlédnout 
úseky svého života a radovat se z toho, co nám přináší.

Jana Hlobíková



Lití olova     
Nad plamenem se rozžhaví kousek olova, až úplně roztaje. Připraví se 
nádoba s vodou a do ní se olovo opatrně vlije. Odlitek, který vznikne, věští  
dotyčnému jeho budoucnost. Například odlitek ve tvaru hvězdy znamená 
úspěch, uznání. 

Krájení jablka     
Jablko se přepůlí vždy po štědrovečerní večeři, avšak ne obvyklým způsobem, 
ale kolmo na osu, napříč. Pokud má vnitřní část s jádry tvar hvězdy, sejdou 
se za rok všichni ve zdraví. Má-li tvar kříže, někdo z přítomných těžce 
onemocní.
 

Pouštění lodiček     
Rozpůlí se několik vlašských ořechů a do prázdných polovin 
skořápek se nakapaným voskem připevní svíčka. Lodičky ořechů se 
pak nechávají plout po vodě. Toho, komu se lodička nepotopí a  
dlouho svítí, čeká dlouhý a šťastný život. Pokud se lodička drží při  
kraji nádoby, její majitel se bude celý rok držet doma. Pokud pluje 
ke středu nádoby, vydá se do světa. 

Střevíc 
Svobodné dívky
házejí střevícem přes hlavu. Obrátí-li se patou ke dveřím, zůstanou doma. 
Obrátí-li se špičkou ke dveřím, provdají se a odejdou.
 

Štědrovečerní večeře     
Na Štědrý den se až do večera zachovává přísný půst. Ten, kdo 
vydrží, údajně uvidí zlaté prasátko. Ke společné večeři se zasedá,  
jakmile vyjde první hvězda. Pod talíře se na štědrovečerní večeři  
dávají kapří šupiny, které mají přinést všem po celý rok dostatek 
peněz. Po dobu slavnostní večeře nesmí nikdo vstávat.

Tereza Čermáková
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