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Jsem tu zase já, klokan Blesk. Doufám, že jste se na nové číslo
časopisu těšili stejně jako já, už jsem naše redaktory popoháněl.
Hned první rubrika je o koních. A pro milovníky počítačů je tu zase
nová PC hra.
A pokud se chcete něco přiučit o našem státě , přečtěte si : Praha,
královna měst. Na co jít do kina ? No přece na Pitch perfects 2.
Dále smajlíci na straně 8 , jak to s nimi bylo? A o Proškových a
jejich psovi se dozvíte v příběhu P, kde všechna slova začínají na p.
Nebo máte spíše hlavu v oblacích a přečtete si radši Vesmír- černé
díry.
Jestli si chcete něco vytvořit, tak si vytvořte lampion. Chtěli byste
vyrazit do duhového parku ? Přečtěte si dnešní Tamtam.
A teď můj oblíbený klokanův cestopis. Pak je tu článek o
potravinách, kde se dozvíte o hermelínu.
Potom se podíváme do historie.
Když radši sedíte doma nad knížkou ,bude se vám líbit knihotéka.
Hádej kdo byl? Schválně ,jestli to uhádnete.
Co znamená pět spletitých kruhů? To bylo lehké, olympijské hry.
Jaké by to bylo být hercem? Dozvíte se co je to mimika.
V klubu osobností se dozvíte , kdo je to Jenifer Lawrence.
Samozřejmě nesmí chybět Vtipy a K zamyšlení.
Také Komiks na pokračování Perseus .

Kůň domácí nebo pouze kůň je domestikované zvíře
patřící mezi lichokopytníky V minulosti se koně
používali především na přepravu. Od 20. století se na
nich jezdí hlavně rekreačně.
Historie tohoto druhu je stará již více než milion let, předci
dnešního koně jsou zařazeni do období před 60 miliony let. Kůň se
vyvíjel v Severní Americe, potom přecházel přes tzv. pevninské
mosty do dnešní Asie. Před několika tisíci lety kůň v Severní
Americe z neznámého důvodu zcela vyhynul. Znovu se sem koně
vrátili až v 16. století spolu s osadníky z Evropy; proto v Americe
nejsou koně divocí, ale zdivočelí. Dobu ledovou přežili dva předkové
koně – kůň Přewalského, který přežívá, a Tarpan, který byl pak
lidmi vyhuben.
Horké podnebí dávalo podnět k vývoji lehčích, vyšších koní s užšími
kopyty (typickým příkladem je achatelkinský kůň a arabský
plnokrevník). Naproti tomu v horských či chladnějších oblastech žili
koně menší a robustnější (především ponyové). V suchých
oblastech se vyvíjeli lehčí koně, ve vlhčích oblastech s bohatou
pastvou koně těžcí (chladnokrevní).

Age of Empires II je středověká strategie, kde máte zničit svého protivníka. Ve
hře naleznete 4 suroviny: dřevo, jídlo, kámen a zlato, dále máte omezené
množství jednotek, maximální možný počet je 500 na hráče (ve staré verzí
AoE II pouze 200.
. Hra je rozdělena do 3 částí: Doba Temna, Doba Feudální, Doba Hradu a
Doba Imperiální. V Době Temna toho moc nezničíte, ale musíte získávat
hlavně suroviny, především jídlo a dřevo, nabízí se vám budovy na ukládání
Jídla-> Mlýn, Dřeva-> Pila a Zlata + Kamene -> Důl, dále Farma, kde můžete
získávat jídlo (získává se i ze zvířat, ryb i keřů.)
Přístav, kde si uděláte akorát rybářské čluny a nakonec základní kasárny. Doba
feudální už začíná být zajímavější, jelikož se zde dostáváte k silnějším
jednotkám, novým budovám a vylepšení. V této době je dobré začít trochu
těžit zlato na lepší jednotky, nebo vylepšeni a kámen na věže, hradby a brány.
V Době hradu jak už vyplývá z názvu, máte možnost postavit Hrad, ve kterém,
budete moct vyrábět svojí speciální jednotku a další dobyvačné jednotky
(hrad střílí spoustu šípů a je efektivní v ničení lodí), dále budete mít možnost
stavět balisty, beranidla a katapulty, zase budete mít nové budovy, vylepšení a
novou jednotku Mnicha, který může konvertovat (změní nepřátelskou
jednotku na vaší) nepřátelské jednotky nebo léčit vaše jednotky, v této době
už začínají větší bitvy. Doba Imperiální je už finální a přichází velké bitvy,
dostanete zbytek jednotek, budov a vylepšení, pokud máte nastavené
normální vítězství, tak můžete postavit div světa, a když ho postavíte, tak se
začne odpočítávat konec hry (asi 5 minut) a pokud vám ho nepřítel zničí, tak
se zruší. Ve hře naleznete asi 20 národů, třeba: Japonsko, Španělsko, Anglie,
Vikingy, Germány, Byzantiky a další.

Mé hodnocení 98%

Praha je hlavní a současně největší město České republiky a 15. největší
město Evropské unie.
Leží mírně na sever od středu Čech na řece Vltavě, uvnitř Středočeského
kraje. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších
organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, parlament, vláda,
ústřední státní orgány a jeden ze dvou vrchních soudů. Mimoto je
Praha sídlem řady dalších úřadů, jak ústředních, tak i územních
samosprávných celků; sídlí zde též ústředí většiny politických stran a
centrály téměř všech církví.
Do dnešní podoby se Praha vyvíjela jedenáct století. Coby historická
metropole Čech byla v minulosti sídelním městem českých knížat a
králů, římsko-německých císařů a hlavním městem Československa.
V současnosti se rozkládá na území 496 čtverečních kilometrů a má
přes 1,2 milionu obyvatel.

Líbil se vám film Pitch perfekt 1? Tak to se vám
bude líbit i druhý díl. V kino sněžník bude premiéra
22.5.2015 od 17:30 a cena 110 kč. Ale POZOR není
český dabing. Pouze titulky.
Těšíme se na vás.
Mají skvělé hlasy, dokonalá těla (až na výjimky) a jsou
královnami zpívání a capella, takže ve svých vystoupeních
nepoužívají hudební nástroje. Celá Amerika jim leží u nohou a
dokonce je pozvou, aby zazpívaly prezidentu Obamovi k
narozeninám. Jenže stačí drobná technická komplikace, v níž
figuruje zpěvačka s příznačnou přezdívkou Tlustá Amy,
bezmocně visící na lanech před Barrackovými zraky částečně
tak, jak ji Bůh stvořil. Z Barden Bellas, dosavadních miláčků
země, je najednou ten nejvděčnější terč.

Smajlík vytvořil v roce 1963 výtvarník Harvey Ball jako součást
kampaně pro pojišťovací společnost.
Cílem mělo být podpora morálky zaměstnanců.
První textové použití smajlíků ve tvaru :-) „pro vtipy“ a :-( „pro věci,
které vůbec nejsou vtipné“ navrhl Scott Fahlman 19. září 1982 v emailu pro radu informatiků na Carnegie Mellon University
Nicméně datum jeho prvního užití není zcela známo, jindy se uvádí
již kolem roku 1910, kdy používal Winston Churchill znaky X jako
znaky polibků, v dopisech své ženě.

Nejčastěji používané znaky:



Usměvavý smajlík
Zamračený smajlík

Ballův smajlík

:)
:(

Příběh P
Paní Prošková pila půllitr piva. Po pivě
poslala pana Proška pro pár piv. Pan
Prošek přivezl paní Proškové piva plus
psa. Pes poslouchal. Psa pojmenovali
podle předsedy Pepíka. Pan předseda
Pepík pracoval pro Polsko. Pes Pepík
pomáhal paní Proškové poklidit, povařit.
Paní Prošková pokaždé poděkovala.
Proškovi přidávali psovi prášky pro
poslušnost. Pes Pepík potkal papouška
Ptáčulína. Pepík a Ptáčulín pomáhali
Proškovým.

Eliška Němcová 8.A

Jde o extrémně staré a maximálně podchlazené hvězdy, které se navíc
zmenšily a zintenzivnily svou gravitaci, takže do sebe vtahují vše v
okolí, včetně světla. Kam to všechno ale mizí? Do volného vesmíru?
Černá díra je velice hmotná a zároveň malá. Její gravitační pole je tedy
tak silné, že žádný objekt, včetně světla, nemůže její oblast opustit. Již v
roce 1916 ji ve své obecné teorii relativity zmiňuje Albert Einstein.
Protože ji není možné pozorovat přímo, nelze stanovit korektně datum
jejího objevu. Avšak můžeme s určitostí říci, že prvním vážným a dnes již
Vědci zjistili, že jde o těleso, které má příliš velkou hmotu na to, aby
bylo neutronovou hvězdou.
Černé díry se nachází v centrech galaxií, aktivních galaktických jádrech,
kvasarech i v centrech některých kulových hvězdokup.

Chcete si vyrobit originální lampion?
1. Překreslete si 4krát tento nákres na čtvrtku a
vystřihněte, dolní rohy ohněte
2. Slepte je k sobě
3. Složte je do tvaru obdélníku
4. Nalepte do prázdných míst průsvitný papír
5. Do vnitřní strany nalepte z barevných papírů
obrysy zvířat, stromů , lidí nebo domů
6. Přidejte svíčku a je hotovo!!!!

1.

2.

duhový park se nachází ve venkovním areálu!
DUHOVÝ PARK bude otevřen od 1.5.2015 ve středočeské obci
TŘEBOVLE nedaleko východního okraje Prahy.
Mezi atrakcemi nebudou chybět:
lachtani a papoušci a jejich živá show
kouzelnické představení
obří lanovky, překážkové dráhy
nafukovací atrakce
dětský kolotoč, soutěže a hry
velkoplošné skládačky, mini zoo
bludiště, úkoly zručnosti
poznávání zvířat a rostlin
rozhledna, kapka adrenalinu
stavění do výšky i do šířky
minigolf, výroba drobných dárků
a mnoho dalšího...

Vyšplháte si na horu

Nesmí chybět lachtani

vchod
Svezte se

Ahoj , já klokan Blesk jsem zase cestoval . Tentokrát
jsem byl v Číně.
Věděli jste, že v Číně žije nejvíce obyvatel na světě?
(nepleťte si to z rozlohou, Čína je až třetí největší)
Proto také nejvíce lidí mluví čínsky: 8 miliónů.
Nemají normální písmo, ale čínské znaky, takhle by Číňan
napsal Blesk:閃電
Tak to byl jazyk, ale stavby mají také nádherné. Třeba
Velká čínská zeď . Sloužila jako obchodní cesta.
V Číně vládli císaři. Takže se tu dá najít mnoho paláců .
Pak jsem se zastavil v místní restauraci. Podávali tu
například čínské nudle. Nechyběla ani ta fotečka s
Velkou čínskou zdí.
Já u Velké čínské zdi

Hermelín je označení pro český sýr s bílou ušlechtilou plísní na
povrchu, který je napodobeninou francouzského sýra
camembert. Na českém trhu se prodává pod různými
komerčními názvy.
Použití
Hermelín je výborný i k bílému révovému vínu.

Hermelín slouží k přípravě různých pokrmů:
smažený hermelín
nakládaný hermelín
hermelínová pomazánka
Výroba
Camembert se vyrábí z nepasterovaného kravského mléka, zraje ve
formách za přítomnosti plísní Penicillium camemberti a nejméně tři
týdny. Vyrábí se v malých nízkých válečcích o hmotnosti 250 gramů
které jsou baleny do papíru a poté do krabiček.

Pyrrhovo vítězství
Obecně označuje především vítězství, které je příliš
těsné a příliš draze zaplacené, nebo vítězství, které
bylo omylem, neboť třeba i snadno získaný cíl byl
buďto bezcenný, nebo přinesl vítězi namísto zisku
pouze ztráty.
Původ fráze a její pojmenování odkazuje na Pyrrha,
krále z Epeiru, vynikajícího starověkého válečníka a
jednoho z velkých nepřátel římské říše. Fráze naráží
na hořkou poznámku, kterou údajně odbyl
důstojníky, kteří mu po bitvě u Auscula (279 př. n.
l.) blahopřáli k vítězství: „Ještě jedno takové
vítězství a jsme zničeni.“
Šlo o dost střízlivé zhodnocení celé situace nepřítele sice přinutil k ústupu a způsobil mu těžké
ztráty, ale jeho armádu nezničil a jeho vlastní elitní
jednotky a důstojnický sbor vyšly z bitvy notně
zdecimovány. Vzhledem k tomu, že Římané měli
větší možnosti doplnit své řady, jeho pozice se
fakticky zhoršila.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pyrrhovo_v%C3%ADt
%C4%9Bzstv%C3%AD

ahojky, lidičky…
Dnes Vám představím další knihu
Půjčila mi ji sestřenice a nemohu jinak, než ji chválit (knihu,
samozřejmě)…

POZOR! NEDOPORUČUJI DĚTEM DO 13
LET!!!
Jmenuje se:
Povoláním likvidátorka
Autor:
Česká spisovatelka Šárka Uhrová
Obsah z databáze knih je výstižný:
„Ale nemůžu zasadit růže do záhonu prorostlého
jedovatým, masožravým plevelem.“
V té době obyčejné prohlášení vězně, o pár let později nejslavnější
citát, který se nesl ze rtů Nosičů smrti na každém bitevním poli.
Před dvěma roky by nikdo neřekl, co se vyklube z prosté venkovské
dívenky. Plody, o kterých se nesmí promluvit ve zlém, jinak člověka
uvítá náruč smrti. Jak řekl jeden zapomenutý básník, jehož existenci
potvrzují jen jeho slova: „Někteří lidé prostě musí zemřít, protože stojí
v cestě postupu.“
Takhle zaznamenali osud likvidátorky dávno mrtví kronikáři…

V minulém čísle byl náš neznámý američan Bill
Gates, tentokrát ale bude z české historie
Byl to král český a císař rakouský. Na rozdíl od
ostatních Habsburků sídlil v Praze. Byl to
milovník vědy a umění. Znáte ho například z
filmu císařův pekař a pekařův císař, na jeho
dvoře žili významní astronomové, jako Edvard
Kelley a Tycho de Brahe .

Olympijské hry jsou hromadná mezinárodní sportovní soutěž v
mnoha různých disciplínách a sportech, za účasti sportovců z
celého světa, které se pořádají jednou za čtyři roky (toto období
mezi jednotlivými hrami se nazývají "olympiáda").
Svého předchůdce a vzor mají v antických olympijských hrách,
konaných ve starém Řecku v Olympii na
poloostrově Peloponés.
Jejich zakladatelem byl podle pověsti Hérakles.
Pořádají se jako:
•Letní olympijské hry od obnovení her v roce 1896
•Zimní olympijské hry od roku 1924
Letní i zimní olympijské hry se konají jednou za 4 roky. Až do roku
1992 se konaly vždy ve stejný rok, v současnosti jsou termíny her
posunuty tak, aby se po dvou letech vystřídaly.
Samostatná, avšak organizačně částečně přidružená je šachová
olympiáda. Od roku 2010 jsou také oficiálně pořádány i letní
olympijské hry mládeže, od roku 2012 pak zimní olympijské hry
mládeže.

Klub osobností

Celým jménem Jennifer Shrader Lawrence, (* 15.
srpna 1990 Louisville, Kentucky) je americká
herečka.
Její první větší rolí byla jedna z hlavních postav v
televizním seriálu The Bill Engvall Show (2007–
2009). Později se objevila v nezávislých snímcích
Spálené životy (2008) a Do morku kosti (2010),
přičemž za druhý zmíněný byla nominována na
řadu filmových ocenění, včetně Oscara či Zlatého
glóbu za nejlepší ženský herecký výkon. Ve dvaceti
letech se tak stala druhou nejmladší herečkou
nominovanou na Oscara v této kategorii.

„Inteligentní lidé se snaží problémy řešit, geniální
se je snaží nedělat!“
Albert Enstein

„Je lepší shořet než vyhasnout...“
Curt Cobain

„Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má
a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to
není člověk, to je vůl.“
Jan Werich

