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Komiks na pokračování
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1948, 1960, 1972, 1984..
Voda
Princip:jang
Roční období:zima
Světová strana:sever
Obecná charakteristika
Krysa má velmi silný charakter a většinou dosahuje všech
cílů, které si vytyčila. Někdy jedná podle principu všechno,
nebo nic. Chce udělat kariéru, je pilná a zodpovědná. Když
se jí člověk postaví do cesty, ukáže mu své ostré lokty. Díky
neuvěřitelně silnému šarmu se na ni nikdo nezlobí moc
dlouho. Lidé v jejím okolí se k ní cítí velmi silně přitahováni.
Má veliký okruh známých a obdivovatelů.
Silné stránky
Mezi dobré povahové rysy tohoto znamení patří
ambicióznost, cílevědomost, loajalita, nezávislost, vysoká
kreativita, umění se pohybovat ve společnosti, vtipnost,
chytrost a v neposlední řadě smyslnost.
Slabé stránky
Krysa si libuje v klepech a pomluvách. Ráda kritizuje své
okolí a je velmi zvědavá. V soukromí dává průchod žárlivosti,
nezřídka je i výbušná, až agresivní. Jakmile si něco umane,
nikdo ji od toho neodradí.
Zdroj: http://www.horoskopy.cz/cinsky-horoskop/

Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice
nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji
užít.“

„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“
„
Někdo má to štěstí, že má schopnost být přítelem.“

http://www.topzine.cz/slavne-citaty-jana-werichapripomente-si-10-nejznamejsich

•

V našem školním časopise se na pokračování dočtete něco o zvycích a
zajímavostí v zemích světa.

•

Jídelní etiketa je odlišná od evropské. Indonésané nejsou zvyklí sedět
na židli a tak je mnoho restaurací a jídelen, kde je jen koberec a při jídle
se sedí na zemi.

•

Tradičním způsobem hodování je v Indonésii jedení rukama, a to i rýži s
omáčkou. V mnoha jídelnách a restauracích se tento způsob jídla stále
dodržuje. Dodržuje se také v indonéských fast foodových restauracích
(většinou se servíruje smažené kuře s rýží).

•

Leckdy se rukama jí i při slavnostních příležitostech.

•

Jinak se jako příbor používá lžíce a vidlička. Lžíce se drží v pravé ruce,
vidlička v levé, přičemž se do úst strká pouze lžíce. Jí se pouze z malých
hlubokých talířů, mělké se nepoužívají. Jako talíř se používají také listy
banánovníků.

•

V každém stánku, jídelně či restauraci vám jakékoliv jídlo zabalí s
sebou. Indonésané jsou mistři v balení jídla pro přepravu či přenášení,
dokáží zabalit cokoliv včetně tekutin a polévek, přitom nepoužívají
žádné nádoby, jen papír a igelit.

•

Zdroj : http://indonesie.orbion.cz/stat/pruvodce/zvyky-2483/

• Nejslavnější legendou je pověst o paní Meng-Ťiang.
• Tři dny po svatbě povolali jejího muže na nucené práce
na Velké zdi.
• Když přišla zima, putovala Meng-Ťiang sta a sta
kilometrů, aby manželovi přinesla teplé oblečení.
• U cíle zjistila, že její muž zemřel a z rozkazu císaře bylo
jeho tělo zazděno, žena plakala den a noc a její žal byl
tak hluboký a nářek tak hlasitý,že Velká zeď pukla a
propustila ostatky jejího muže, které Meng-Ťiang
odnesla na pohřebiště předků.
• O její věrnosti se dozvěděl císař a chtěl ji poznat. Když
uviděl její krásu, zatoužil po ní a rozhodl se s ní oženit.
Protože žádná žena se nemohla protivit přání
samotného císaře, souhlasila pod podmínkou, že pro
jejího muže nechá postavit vysoký oltář u moře.
• Při svatebních obřadech Meng-Ťiang vyšplhala na oltář,
kde se otevřelo její srdce a vmetla císaři do tváře
všechnu jeho krutost. Po té s ostatky svého muže
skočila do moře.
• http://www.cinske-zbozi.cz/skatule-zajimavosti/138velka-cinska-zed-plna-kosti-a-mrtvol

(na pokračování)
• 1900 - přenosný fotoaparát
1902 - plyšový medvídek Teddy
1903 - ruční holící strojek
1907 - prášek do pečiva
1908 - model auta Ford T - první
sériově vyráběné auto světa a paštika
v plechovce
1913 - zip
1919 - první automatický toaster
1920 - papírové kapesníky
1927 - lednička
1928 - hotové jídlo pro miminka
1929 - první televizor
1930 - průhledná lepící páska a blesk
fotoaparátu

• Elektrický proud je tak silný, že na něho
musíme sahat opatrně, jinak by nás zcela
ukroutil k smrti.
• Zápalka hoří jen tehdy, když má v pořádku
hlavu.
• Postavíme-li tři prsty levé ruky vzájemně
kolmo tak, aby ukazováček byl ve směru
indukce, ukazuje prostřední prst na palec.
• Svíčka se teplem rozpadne na vosk a
tkaničku.
• Hmota je nezničitelná, ale všechno se dá
rozbít.
• Když chytnu dva drátky a nic necítím, tak to
znamená, že vysoké napětí je v těch
druhých.
• Pochodeň je svíčka, které hoří celý vršek.
• Telegraf je přístroj, který všechno vyklepe,
hlavně,

• Jedná se o hru kde je vašim úkolem vydělávat a
rozrůstat se.
• Vytvořte si vlastní firmu a převážejte nejrůznější
náklady do svého průmyslu a pak do města,
které se díky tomu bude rozvíjet.
• Jsou 4 způsoby jak převážet náklady: 1. Nákladní
Auta 2. Vlaky 3. Lodě 4. Letadla. Určitě využijete
každý z těchto dopravních prostředků a každý
má své výhody.
• Hra též obsahuje čas (Datum a Rok), podle roku
ve kterém se nacházíte, jsou zpřístupněny určité
typy vozidel.
• Vlaky tam jsou Parní a Dieselový pak se
odemknou nové typy koleji: Elektrifikované,
Monorail a Maglev , které mají své vlaky.
• Ostatní Vozidla se liší typy nebo značkami. Hra
obsahuje 4 typy map: Normální, Poušť, Sibiř a
bonbónový svět.
• Každý svět má odlišné suroviny na převážení.
Dávejte si pozor na dluhy, nezkušený hráč na to
může silně doplatit zkrachováním.

• Podle mě tato hra dokáže na nějaký čas zabavit a jde
efektivně hrát ve více hráčích. Grafika sice není moc
dobrá, ale díky tomu tuhle hru můžete hrát skoro
všude a do hry se mohou, stáhnou modifikace a nové
grafiky (které jsou vidět na obrázcích). Tahle hra
funguje i na Android, jde stáhnout z Google Play a
funguje to stejně jako PC verze.
• Hodnocení:
• + Hra vás donutí uvažovat, co pro vás bude výhodné
• + Velmi velké možnosti nastavení toho jak se hra bude
chovat
• + Multiplayer
• + Možnost stahovat součásti jako např. nové vozidla
nebo tramvaje
• - Není tam mnoho druhů nákladů
• Mé celkové hodnocení:
• 95% -> Doporučuji zkusit
• Hru si můžete zdarma stáhnout na www.openttd.org
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Zkráceně MoCap, je technologie záznamu pohybu pomocí IR
kamer a IR světel (IR = Infra červené).
kterým se označuje proces nahrávání pohybu skutečného
objektu a jeho převedení na digitální model. Využívá se
zejména v zábavním průmyslu, tj. počítačových hrách, filmu a
reklamě.
Při nejvyšších nárocích se prakticky výlučně používají optické
systémy, kdy je nahrávaný objem obklopen množstvím
speciálních kamer a herci jsou označkováni na všech částech
těla pomocí speciálních kuliček, markerů – jen ty jsou
zaznamenávány, nikoli herec sám.
Kuličky jsou velké od 3 cm do 2 mm. Větší se používají při
záznamu těla menší při záznamu mimiky (obličeje).
Jelikož menší producenti her nemají statisíce korun na optické
systémy, používají Kinect.
Kinect používá smršť IR teček pomocí IR projektoru a IR senzor
je zachytává.
Používá se jeden,dva nebo dokonce čtyři kinech na snímání.
Kinect se připojí do PC přes speciální adaptér, pak se nainstaluje
jakýkoliv
MoCap software který podporuje Kinect a můžete nahrávat.
Ale nejde zaznamenat pohyb prstů a hlavy ten musíte dodělat
sami.
Já sám vlastním 2 Kinecty a zaznamenávám pohyb pro různé
hry.
Cena celého Profi vybavení : 600,000-1,500,000 Kč
Cena domácího vybavení : 3000-8000 Kč

Anketa ve školním klubu
Dne 10. 2. vyrazily naše reportérky Monika
Laksarová a Linda Mrázková do školního
klubu a vyzpovídaly Terezku Vobrubovou z
3. A. Otázky se týkaly školy, volného času a
kamarádů.
Celá anketa byla natočena na videokameru.
Rozhovor probíhal v příjemné atmosféře a
naše reportérky si zkusily nejen rozhovor,
ale také zpracování videa na pc.

• Terezka Vobrubová ze III. B se loni
zúčastnila a zároveň vyhrála školní
(ZUŠ Děčín), městské, okresní a
nakonec i krajské kolo v recitační
soutěži dětských sólových recitátorů.
• 11. 3. března se uskuteční městské
kolo v recitaci a my Terezce a
ostatním recitátorům z naší školy
držíme palce.
• Kromě Terezky se zúčastní též:
• Tereza Barillová – V. B
• Eliška Němcová – VIII. A
• Tereza Veselá – IX. A
• Barbora Kroupová a Linda Mrázková –
obě VI. B

• Znám černou kočku s krásnýma černýma očima
na které padá jedna slabina,
• Jsou nekonečné jako jeden nekonečný příběh.
•
• V jejích očích je však i víc než to,
• Je tam studánka u které není dno.
•
• Ta studánka je nekonečná jako její oči,
• Ta studánka je čistě modrá proto nelze kouknout
se do dna.
•
• Však když ke studánce přistoupíš ,
• Svět už nikdy nespatříš.
• (už se nikdy nevrátíš)
• Linda Mrázková, VI. B
•

Reklama

Jan Sklenář
KORADO SW s.r.o.
602 459 480

STADO CZ s.r.o.
Oldřichovská 194/16
405 02 Decin VII
The Czech Republic
Email: arnoldova@stado.cz
Website: www.stado.cz
+420412517255

Speciální stavební práce
Sanace betonu
Sanace vlhkého zdiva
Řezání a vrtání betonu
Statika staveb
Injektáže

Zdroj obrázku: www.mojestarosti.cz

www.folow.cz

http://obrazkyodkeli.blog.cz/0
710/3

Hádej, kdo byl ....
Česká spisovatelka.
Rozená Barbora Betty Novotná,
později Barbara Betty Pankel.

Již v roce 1837 jí rodiče našli
ženicha Josefa Němce a ještě
téhož roku byla slavena svatba.
Autorka děl Divá Bára a Babička.

