
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Prosinec 2013 

     
Sportovní akce za prosinec  

 

Ve čtvrtek 5. 12. se v Zákupech uskutečnil turnaj ve florbalu 8.-9. tříd. Hned po příjezdu a 

obléknutí do dresů, mimochodem to byla premiéra v nových zlato-bílých dresech pro naše žáky, 

jsme hned nastoupili proti nejtěžšímu týmu na turnaji. Byly to Zákupy, s kterými nemáme moc 

dobré zkušenosti. A ukázalo se to i na naší hře.  Od začátku jsme jen bránili a čekali, co udělá 

soupeř. Na konci zápasu svítil na časomíře stav 0:0. A to znamenalo důležitý bod pro nás.  

Ve druhém zápase jsme se utkali s Jablonným v Podještědí. Tento zápas už se vyvíjel v náš 

prospěch. Po gólech byl konečný stav 6:2. V posledním zápase ve skupině jsme se utkali  

se  ZŠ Pátova. I  tento zápas se vyvíjel pro nás dobře. V posledním zápase o postup do dalšího 

kola jsme se utkali se ZŠ Tyršova. Hned od začátku jsme vedli 2:0, po brankách Honzy Spilky. 

Ale pak se děly věci, během 2 minut jsme dostali 3 góly a bylo rázem po vedení. No a tak skončil 

i poslední zápas.  

 

Ve čtvrtek 19. prosince se v tělocvičně naší školy 

uskutečnil 1. vánoční turnaj ve čtyřhře ve stolním 

tenisu. Ve dvou skupinách po 5 hráčích se utkal 

každý s každým. Poté nastaly jako tradičně 

vyřazovací boje. Ty za sebou nechaly velká 

překvapení. V semifinále totiž vypadl pár asi 

s největšími šancemi na vítězství, a to Palme/Vítek 

proti Blažek/Blažek. Ti také ve finále porazili pár 

Lebduška/Policer a vyhráli tím pádem celý turnaj. 

Pro vítěze, ale i poražené byly připraveny hezké ceny 

od sponzora.  

 Sporťák Radim 



 

Need for Speed Rivals  
 

Je tu další rok a s ním i další díl arkádových závodů Need for Speed. Povedlo se rozvířit stojaté 

vody série, nebo tu máme další nastavovanou kaši? 

Snad žádnému hráči není potřeba představovat nejznámější závodní sérii Need for Speed, která si 

zakrátko najde cestu také na filmová plátna. S NFS už jsme toho zažili opravdu hodně, od 

úplných prvotin přes první Hot Pursuit, Porsche Unleashed, přes pro mě stále nejlepší díl série - 

Underground - až po momentální Rivals. Nechtěl jsem recenzi začínat takovou nostalgií, ale  

u této série jsem si prostě nemohl pomoct. Teď už ale pojďme na Rivaly. 

Závodění se odehrává ve fiktivním Redview County, které je uzpůsobeno do herního světa NFS. 

Nabízí tak na relativně malém prostoru opravdu všechna možná prostředí, co vás napadnou. 

Hory, pouště, města a tak dále. Nutno dodat, že takto rozmanitý herní svět jsme tu už pěknou 

dobou neměli. Za to patří autorům určitě respekt. Také počasí je proměnlivé, takže není výjimkou 

silný déšť či sněžení při adrenalinových závodech v noci. Bohužel však počasí nemá žádný vliv 

na závodění a chování vozů, což je velká škoda. 

Hned po startu máte na výběr, zda zvolit cestu závodníka, nebo policisty. Nemusíte se bát, není to 

Sofiina volba, hned po spuštění kariéry si můžete mezi 

oběma kampaněmi bez okolků přepínat. Toto rozhodnutí 

má vliv jen na úvodní tutoriály. Velmi velmi zdlouhavé 

tutoriály. Skutečně nechápu, proč by měli hráči už snad 

po tisícáté vidět, jak se zatáčí a čím se přidává plyn, a to 

u hry, která používá počet tlačítek spočítatelných  

na prstech jedné ruky (pokud počítáme analog jako 

jeden). Po zhlédnutí x dalších cutscén, které mě 

několikrát donutily k ironickému úsměvu díky rádoby 

drsným hláškám, se konečně, KONEČNĚ můžeme 

vrhnout do závodění. 

Herní mapa je dle slibů naprosto otevřená, což sedí. Můžete se po ní přesouvat k jednotlivým 

závodům, safehousům a nebo využít všudypřítomné výzvy. Pokud právě razíte kariéru 

závodníka, stačí, aby vás auto za vámi probliklo a tím vyzvalo na souboj a už se jede, už se pálí 

gumy! Pokud naopak právě řídíte policejního stíhače, můžete vyslyšet úpěnlivé volání ve 

vysílačce a pomoct dopadnout účastníky ilegálního závodu, kteří dle vysílačky ohrožují všechny 

okolo. Vozový park čítá něco málo přes dvacet superaut v každé kategorii (závodník a policista). 

Jedná se o opravdové supersporty, takže se projedete třeba v Porsche 911 GT3, Aston Martin 

Vanquish, McLaren P1, Koenigsegg Agera R nebo Ferrari 458 Italia. Smekám před krásně 

provedenými modely a kvalitním výběrem dobrých a na první pohled rozeznatelných aut (tedy 

alespoň pro podobné benzínové mozky, jako jsem já). 

Ve hře je ale toho hromada dalšího a rozepisovat se o tom by bylo 

aspoň na 4 stránky a tolik by se mi sem toho nevešlo. 
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Redaktor  Kryštof se vydal za Mgr. Ludmilou Eichlerovou, školní speciální pedagožkou, aby ji 

trochu vyzpovídal. A tady máme výsledek:  

 

Kryštof: Dobrý den. Mohla byste mi vysvětlit, kdo vlastně tvoří školní poradenské pracoviště? 

Školní spec.ped.:  Kryštofe, je to skupina lidí, která se stará o vás, o žáky. Pomáhá vám 

s různými problémy a poskytuje radu a pomoc v oblasti učení i vztahů.  

   Celé pracoviště mám na starost já. Spolupracuji s výchovnými poradkyněmi, s metodičkou 

prevence sociálně-patologických jevů a s logopedickou asistentkou. 

Kryštof: Můžete mi přesněji popsat, co to znamená?  

Školní spec.ped.: Jistě. Je to pravidelná práce se skupinami žáků, kteří mají doporučení 

z Pedagogicko-psychologické poradny. Učíme se trochu  jiným způsobem, než se děje ve třídě. 

Pak taky diskutujeme nad tím, jestli učitelé tyto žáky hodnotí správným způsobem a poskytují 

jim např. dostatek času na vypracování testů. 

Celé školní poradenské pracoviště se snaží, aby ve škole bylo příjemné klima, například. 

Kryštof:  Na čem právě teď pracujete? 

Školní spec.ped.: Aktuálně mám za sebou setkání s rodiči, jejichž děti potřebují podporu. 

Hodnotili jsme uplynulé tři měsíce, rodiče dostávali rady, jak s dětmi pracovat doma. 

   Právě probíhá v několika třídách šetření sociálního klimatu. Jinými slovy zjišťuji, jaké jsou 

vztahy ve třídách mezi spolužáky a pokud nejsou ideální, snažíme se najít řešení. 

   A taky chystáme se žákovským parlamentem akci Slovanka má talenty. 

Kryštof:  Kdo je Vaším zaměstnavatelem? Slyšel jsem, že pracujete „pod Prahou“. 

Školní spec.ped. : Ano. Jsem zaměstnancem Národního ústavu pro vzdělávání Praha, škola je 

zařazena do projektu RAMPS-VIP  III kariéra. Díky tomu může škola nabídnout služby školního 

speciálního pedagoga. V Libereckém kraji toto štěstí mají jen tři školy. 

Kryštof: Děkuji Vám za rozhovor a přeji mnoho úspěchů… 

 
. 
 



 

Výlet na Jedlovou 

 

 

Ve čtvrtek 19. prosince 2013 jsme se 

vydali na Jedlovou. Již podruhé jsme si 

zpříjemnili předvánoční čas pobytem 

uprostřed nádherné zimní přírody.  

Dojeli jsme vlakem až do Chřibské. Odtud 

celá  naše výprava, několik fyzicky 

zdatných turistů naší školy, pan učitel 

Savva a já, pokračovala směrem vzhůru na 

rozhlednu na Jedlové. 

Šli jsme velmi zajímavou trasou, po žluté, 

červené, modré…(Trasu vymýšlel 

pochopitelně pan učitel.:)  Nahoře jsme se 

zaslouženě občerstvili v restauraci – 

výstup byl opravdu velmi dlouhý a strmý. 

Letos jsme z časových důvodů nestihli 

Tolštejn, museli jsme spěchat na vlak, ale i tak se výlet opravdu velmi podařil, všichni jsme si ho 

užili. Dokonce bylo nahoře i trochu sněhu.   

 

                                                                                                                    Mgr. J. Weissová 

 

 

 Vánoční přání 
 

 

                                                                                Nastala zima, za okny sněží,       

                                                                               stromeček čeká, Ježíšek běží.  

                                                                               Píšeme přáníčka, ať je nám vesele, 

                                                                               ať si ty Vánoce užijeme.  

 

                                                                              Nastala zima, za okny sněží,  

                                                                             stromeček čeká a dárky leží. 

                                                                             Čekají na nás a už se těší 

                                                                             Vánoce veselé, čerstvé a svěží! 

                                                                             

 

                                            Veselé Vánoce, pohodu a šťastný nový rok ti přeje Tvůj časopis 

Sovík a Kristýna 6.A 

 

 

  

 

  
 

 


