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PROČ MRÁČEK NEMOHL SPÁT
Co se děje na obloze ...
ČTĚTE NA STRANĚ 8

FREDDIE MERCURY
Přečtěte si o slavném zpěvákovi z
legendární skupiny Queen
ČTĚTE NA STRANĚ 10

Časopis 
Ptáte se, co děláme v kroužku
časopis? Rádi vám odpovíme.
V kroužku časopis vymýšlíme
různé příběhy, básničky,
fotopříběhy. Hledáme
na internetu různé zajímavosti,
např.jak se slaví Velikonoce
v Řecku. Inspirujeme se různými
pohádkami na internetu a podle
toho vymýšlíme svoje pohádky.
Malujeme křížovky, bludiště,
nebo hlavolamy. Vymýšlíme
logické úlohy, hádanky
a pohádky.
O našem týmu se na stranách 6
a 7 dozvíte více.
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Teambuilding 2018 - 4. a 5. třída z papíru knížku a řekla nám, že
si z toho máme vytvořit kroniku
a tam si máme zapisovat co se
dělo v po,út,st, čt a pá.V 10
hodin byla večerka a všichni
měli zalehnout a spát. Další den
jsme měli na dveřích papír a na
tom papíru bylo napsáno
vyhodnocení pokoje a tam nám
paní učitelky zapisovali jak
máme uklizený pokoj. Brzy ráno
jsme každý den měli rozcvičku.
Na snídani jsme si mohli dát co
jsme chtěli.Pak následovali
různé aktivity.
 
Pokračování na str. 2
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Dne 23.4.2018 v pondělí jsme
jeli s páťákama
na Teambuilding. Nejdříve nás
rodiče doprovodili ke škole, kde
na nás čekal autobus. Rozloučili
jsme se a jeli. Protože jsme měli
hodně času, tak jsme se šli
podívat na hrad Sovinec.Tam už
na nás čekala paní průvodkyně
a provedla nás celým hradem.
Když nás paní průvodkyně
provedla celým hradem, tak tam
byl stánek kde jsme si mohli
koupit něco na památku. Byli
tam kamínky, náušnice, řetízky
apod. Pak jsme se vrátili
do autobusu a jeli jsme
na Teambuilding. Když jsme
tam přijeli, tak Tam už byli
instruktoři Ash a Honza. Přijeli
jsme do krásné chatky. Nejdříve
jsme šli do svých pokojů si
odložit zavazadla a šli jsme

na oběd. Naobědvali jsme se
a dostali jsme pravidla co
můžeme dělat a co nemůžeme
dělat. Až pak jsme se seznámili.
My jsme měli Honzu a páťáci
měli Ashe. Hráli jsme různé hry
např. lepidlo apod. Pak byla
odpolední svačina. Pak jsme
s páťákama po týmech vytvářeli
plakát z přírody. Měli jsme tam
mít tabulku kde byli napsané
dny od pondělí do pátku. Pak
jsme měli vymyslet jméno
týmu.Jména týmů byli např.
Duhovky, Šelmy, Zběrači apod.
Každý tým měl za pondělí body
od 1 po 10, většina týmů měla
10 bodů. Hodnotil se název
týmu, kolik věcí z přírody tam
bylo a tabulka. Nastala večeře
a pak tam byl otevřený bufet,
kde sis něco mohl koupit. Pak
nám dala paní učitelka Jelínková

Úvod

foto: vlatní foto

Zdravíme všechny čtenáře
časopisu Kanická sojka! Jelikož
minulé číslo mělo velký úspěch,
tak je tady i nové číslo vašeho
oblíbeného časopisu. Dočtete se
události z naší školy, další
článek Jonáše Drábka tentokrát
o Freddiem Mercurym
a Queenech, najdete zde novou
zásobu vtipů k rozesmání,
k tomu i článek o hrách
na konzoli Xbox a na počítač
od Ondřeje Jurky. Celý časopis
je doprovázen obrázky z naší
školy. V podzimním čísle i v
zimním jste se mohli dočíst
zajímavých článků, ale byly

i soutěže. V podzimním kvízu je
úspěšnou řešitelkou Klárka
Sobolová. V zimě byla jako
soutěž i Morseova abeceda
a římská čísla. Tuto soutěž
vyhrála opět Klárka Sobolová
a David Kratochvíl. Výherci,
těšte se na krásné ceny! To vše
i další články se dozvíte
po přečtení časopisu.

autor článku:
VÁCLAV ŽIŽLAVSKÝ

Rozhovor velmi složitá.”
“Co tě k baseballu přivedlo
a za jaký klub a jak dlouho
hraješ?”
“K baseballu mě přivedl můj
starší kamarád. Hraji za Draky
Brno sedmou sezónu.”
“Jak je to s tvými tréninky
a jakou podporu cítíš ze strany
rodičů”
“V zimě trénuji 6x týdně, v létě
2x týdně + dva zápasy. Rodiče
mě hodně podporují, jezdí
na moje zápasy, vozí mě
na tréninky a turnaje. Můj táta
je u Draků trenér a do loňského
roku se podílel na mých
výsledcích.”
“Jaké máte v ČR soupeře
a kde nejčastěji hrajete?”

“Soupeře máme velmi kvalitní,
hlavně Hrochy Brno, Eagles
Praha, Nuclears Třebíč
a Arrows Ostrava. Nejčastěji
hrajeme v Brně na Městském
Baseballovém Stadionu
v Komárově. Turnaje se konají
většinou v Praze.”
“Jaké jsou v baseballu tvé
největší úspěchy?”
“Několikrát jsme s týmem
vyhráli mistrovství ČR, úspěšně
jsme vyhráli kvalifikaci na Little
League (nejsledovanější dětský
turnaj v USA).
V loňském roce jsme s národním
týmem byli třetí na ME
v holandském Utrechtu a osmí
na MS na Taiwanu, což byl
nejlepší výsledek pro Evropu

za celou historii evropského
baseballu.”
“Co bys chtěl ještě v baseballu
dokázat?”
“Díky baseballu jsem 2x
navštívil Univerzity v Americe,
kde mají studenti obrovské
možnosti sportovního vyžití .
Rád bych se na některé z nich
v budoucnu jako student vrátil.”
“Děkujeme Ti za rozhovor
a přejeme hodně úspěchů jak
ve sportu, tak i v osobním
životě.”
“Děkuji.”
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Dozvěděli jsme se, že na naší
škole máme žáka Vincenta
Majora, který dosáhl v baseballu
skvělých výsledků.
“Vincente, mohl bys nám
ve stručnosti popsat základy
této hry?”
“Baseball je pálkařská hra, kde
vždy jeden tým útočí odpaly
pálkou a snaží se posuny
po metách oběhnout hřiště. Mety
máme čtyři I., II. III. a domácí,
na které pálkař začínal. Druhý
tým se v poli snaží zabránit
pálkařům, běžcům dobíhat
na mety. Pravidla jsou však
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Jak nás učili deváťáci

Dne 28.3. se v naší Škole konala
akce „Den učitelů”, kde žáci 9.
třídy převzali vyučování
za učitele, aby si vyzkoušeli
jejich povolání a zjistili, jaké to
je. Na naší škole je tato akce

tradice, kterou konáme každý
rok, protože každý si určitě chce
vyzkoušet, jaké to je, být
učitelem. Den učitelů se slaví
na počest Jana Amose
Komenského (28.3.1592), který
byl významným českým
učitelem. V 6. třídě vyučovali
Fabián Juřina a Tomáš Buriánek
a vyučovali matematiku
geometrii (konkrétně výška
trojúhelníku).
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Barevný týden

foto školy

Týden před Velikonocemi jsme
se rozhodli, že všechny děti
budou sladěny do stejné barvy.
Byly tam tyto barvy:
modré pondělí, zelené úterý,
žlutá středa, bílý čtvrtek
a červený pátek.
Nejvíce se zúčastnil první
stupeň.
V 5. třídě se to počítalo
způsobem že 1 kus oblečení
dané barvy = 1 bod do tabulky.

autor článku:
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Divadélko z Hradce Králové

foto: foto školy

Dne 28.2. se konalo v naší škole
Divadélko z Hradce Králové
a tentokrát to bylo na téma:
Karel Čapek aneb od Dášeňky

ke zkáze světa. Byly rozděleny
dvě skupiny: 1. a 2. stupeň (do
2. stupně byla přiřazena i pátá
třída). Divadélko hráli dva herci.
Jmenovali se Tomáš Klement
a Saša Andrejs.
Hráli čtyři příběhy Karla Čapka.
Příběhy byly vtipné a zajímavé.
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Teambuilding - pokračování

Jeden den jsme měli bangi
jumping a lanové centrum, další
den jsme měli army game, pak
horolezeckou stěnu ........
Po večeři jsme jeden den šli
do bazénu a druhý den jsme šli
do sauny. Někomu poslali rodiče
dopis nebo pohled. a takhle to

chodilo až do pátku. V pátek se
vyhlásili diplomy dokonce i Ash
a Honza dostali diplom. Měli
jsme oběd a pak jsme nasedli
na autobus a jeli jsme do školy
kde na nás čekali rodiče a šli
jsme domů.

autor článku:
JANA VAŠÍKOVÁ

autor článku:
KATEŘINA ŠRAJEROVÁ

Hry na xbox a 
počítač

byl překonán rekord hry Dota 2.
Plná verze hry byla vydána 20.
prosince 2017.
 

Grand Theft Auto V
(nebo také GTA V a GTA 5) je
hra s otevřeným světem, akční
adventura vyvinutá společností
Rockstar North (Rockstar
Games) a vydána Take-Two
Interactive. Byla vydána 17. září
2013 na Xbox 360 a PlayStation
3, 18. listopadu 2014 na Xbox
One a PlayStation 4 a 14. dubna
2015 vyšla i na Microsoft
Windows. Tato hra je první
velká hra ze série Grand Theft
Auto od roku 2008, kdy vyšla
hra Grand Theft Auto IV. Byla
umístěna do smyšleného státu
San Andreas, založeném na Jižní
Kalifornii. Single-playerový
příběh následuje tři
kriminálníky, kteří usilují
spáchat loupeže a zároveň jsou
pod tlakem ze strany vládní
agentury. Otevřený svět
nabídnutý v této hře nabízí
pohybovat se po státě San
Andreas, ale zároveň i po
smyšleném velkoměstě Los
Santos, které bylo vytvořeno
na základě Los Angeles.Můžete
hrát za Franklina, Trevora
nebo Michaela.

PUBG
(neboli Player Unknown's
Battlegrounds) je online
multiplayerová střílečka. Je
založena na módech, které byly
vyvinuty Brendanem Greenem
a používaly jako inspiraci film
z roku 2000 Battle Royale
a rozšířily se do samostatné hry
pod vedením Greeneho.
Na začátku hry je až 100 hráčů,
kteří pomocí padáku dopadnou
na ostrov bez jakéhokoliv
vybavení. Musí jej prohledat,
najít zbraně, další výbavu a zabít
všechny ostatní hráče, aniž by
sami zemřeli. Herní mapa se
postupně zmenšuje, aby se hráči
dostali do vzájemné konfrontace
a nezůstávali na stejném místě.
Poslední žijící hráč či tým
vyhrává.
Hra byla vydána pro Microsoft
Windows na známé herní
platformě Steam v módu
předběžného přístupu v březnu
2017. Za 6 měsíců od uvedení se
prodalo více než deset milionů
kopií a PUBG nově drží také
rekord v počtu hráčů online
na Steamu – nedávno hru hrálo
současně 2,779,802 hráčů, čímž

https://www.hrejihned.cz/

Counter-strike: Global
offensive
(zkráceně CS:GO) je počítačová
online FPS (střílečka z pohledu
první osoby). Hru vyvinulo
Valve ve spolupráci s Hidden
Path Entertainment. Hra
navazuje na předchozí verze hry
Counter Strike. Je to v pořadí
čtvrtá hra ze série
Counter-Strike. Verze pro Linux
byla vydána v září 2014.
Hra byla vydána 21. srpna 2012
k dispozici na Windows, OS X
a na platformách Steam, Xbox
Live Arcade a PlayStation
Network. Obsahuje například

předělané verze klasických map.
ale také úplně nové mapy,
postavy a herní módy.
Multiplatformní multiplayer byl
původně plánován
mezi Windows, OS a PSN hráči,
ale nakonec byl umožněn pouze
pro Windows a OS. PSN verze
nabízí tři metody ovládání:
ovladač DualShock 3,
PlayStation Move
nebo klávesnici s myší.

autor článku:
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Mramorování

foto: free google

rychle, neotálejte. Laky začnou
na hladině zasychat a nebude již
možné vrstvu na hladině použít.
Pomocí párátka můžete barvy
mezi sebou v rychlosti prolnout.
Vytvořte třeba srdíčko, vlnovky,
spirálky. Nyní vámi zvolený
předmět namočte do vody
s mapou od laků.
Během ponořování můžete
hrníčkem lehce otáčet.A nechte
první část dekoru zcela
zaschnout. Hrníček si položte
na kuchyňské utěrky
nedekorovanou stranou.Zbytky
laku na vodní hladině již nelze
znovu použít. Z misky je
po několika minutách snadno
vyjmete za pomocí párátka.Voda
zůstane téměř čistá a tak si
můžete připravit barvy na další
část šálku / hrnečku / květináče
…Opět hrnek ponořte
do roztoku a ihned jej
vytáhněte.Hrneček uvnitř
očistěte odlakovačem
na nehty.Pokud chcete z hrníčku
pít, nemramorujte až po okraj
jako je to na tomto šálku.
Mramorujte alespoň tři
centimetry
pod okraj.Mramorovaný hrneček
můžete klasicky omývat
pod tekoucí horkou vodou. Není
ale vhodný do myčky. Pokud
jste si „akci mramor“ :-)
vyzkoušeli na menším předmětu,
pusťte se už třeba do květináče.
Pamatujte, že mramorování
vynikne nejlépe na bílém,
světlém podkladu.

autor článku:
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Mramorování je technika, kterou
si můžete barvami ozdobit různé
druhy povrchů. Mramorovat lze
povrchy, které se chvilkovým
ponořením do vody nezničí.
Výsledný efekt připomíná
mramor, proto se tato kreativní
technika nazývá mramorování.
Vytvořte si originální design!
Co budete na mramorování
potřebovat?
Materiál:
hrnek / květináč / jiný předmět
z keramiky nebo skla, PVC či
dřeva
nádoba na vodu – plastová
miska (na jedno použití, zničí
se)

papírové kuchyňské utěrky
kosmetické tampony
párátka
jednorázové rukavice
Pomůcky:
laky na nehty
odlakovač
Postup:
Protože budete pracovat s laky
a odlakovačem, pracujte nejlépe
venku nebo v dobře větrané
místnosti. Budou se vám hodit
také jednorázové rukavice.
Nebojte se použit i Texture laky
– pískové. Do plastové misky
nalijte teplou vodu
z kohoutku.Laky lijte do vody
přímo z hrdla nebo kapejte
štětečkem. Pracujte velmi

foto: vlastní foto

Trávo, Trávo

Trávo trávo, jak jsi sladká
pro kůzlátka, pro housátka
a co šťávy pro včeličky
přichystaly jetelíčky!
 
Kdo je mladý, ten si zpívá
a těm starším copak zbývá?
Přidat se k těm písním taky,
zahnat všelijaké mraky.

autor článku:
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Logická úloha

foto: free google

Pak se ozve řezník z nedalekého
řeznictví: „No vidíte, to máte
pravdu, pane Zámečníku.“ Jaké
povolání vykonává pan Truhlář?
Řešení:
Pan Truhlář je řezník
v nedalekém řeznictví.
Pokud se řezník ptá pana
Zámečníka, je jasné, že pan
Zámečník není řezník. A protože
nemůže být ani zámečník, tak
musí být truhlář. Potom pan
Řezník nemůže být ani řezník
ani truhlář a musí být zámečník.
Tím pádem zbývá poslední
zaměstnání – řezník a to musí
být jedině pan Truhlář.
https://hadanky-a-hlavolamy.w
ebnode.cz/logicke-ulohy/

autor článku:
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Sejdou se tři muži v hospodě a u
piva si povídají. Najednou se
jeden z nich zarazí a říká: „To je
zvláštní, každý z nás se jmenuje
jinak a zároveň každé z našich

jmen je povoláním jednoho
z nás! Na to mu druhý kamarád
odpovídá: „A ještě zajímavější
je, že ani jeden z nás nemá
stejné jméno jako povolání!“

Řešení ze str. 4: 1. tulipán 2.
bledule 3. petrklíč 4. podbělu 5.
sněženka 6. sedmikráska 7.
sluníčko 8. dva Šlitři 9. pan
Dlouhý je trpaslík a nedosáhne
na knoflík do pětadvacátého
poschodí 10. ani na jednu, holub
nesnáší vejce, to je výhradně
starost holubic.

autor článku:
VERONIKA HALVOVÁ

Jaro 
 
Přišlo jaro, každý jásá,
všechno kvete, to je krása.
Žlutá, bílá, červená,
kvete každá květina.
Z teplých krajů ptáci letí,
štěbetání budí děti.

autor článku:
KATEŘINA ŠRAJEROVÁ



STRANA 4 / 10

JARO 2018, KANICKÁ SOJKA - ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ KANICE CENA 25 KČ

Jarní hádanky 8. Šli dva Šlitři. Kolik jich šlo?
https://www.pravopiscesky.cz/
hadanky-pro-deti-na-jaro-pra-
1155-9582.html
9. Pan Dlouhý bydlí
v pětadvacátém poschodí. Každý
den, vyjma sobot a nedělí, sjede
ráno výtahem do přízemí a jde
do práce. Večer, když se vrací,
vyjede do čtyřiadvacátého
poschodí a to jedno patro vyjde
vždycky pěšky. Proč vystupuje
ve čtyřiadvacátém poschodí,
a ne v pětadvacátém?
10. Hřeben střechy směřuje
od západu k východu. Sedne
na něj holub a snese vejce.
Na kterou stranu vejce spadne
pravděpodobněji, na severní
nebo na jižní?
Řešení najdete na straně 3.

autor článku:
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1. Každý na to kouká, civí.
Na jaře se dějí divy – rozkvete
vždy jeden pán. Víte který?
2. Malá kytka celá bledá
ze sněhu ven cestu hledá.
Při teplotě na nule rozkvétají ...
3. Na nevelkém stonečku
spousta žlutých zvonečků.
Každý z nich má k jaru klíč.
Copak je to?
4. Ve své sytě žluté kráse
pampelišce podobá se.
Nápověda pro Bělu: „Jsou to
květy ...!"
5. Trojdílná sukýnka bílá
a malinká, nosí ji panenka, má
jméno ...
6. Kdopak jsi, kytičko, že jsi tak
maličká? Uprostřed máš
sluníčko, okolo běličká.
7. Kdo se dívá do zahrady? Kdo
tě hřeje u vody? Kdo tě hlídá
s kamarády? Zlatá koule
z oblohy.

Jarní pohádka 
o osamělém 
zajíčkovi

tě znám, buď se bojíš, anebo se
stydíš." Zajíček tedy musel
chodit do školky. Sotva ho
maminka vyzvedla ze školky tak
si zajíček stěžoval: "Hnusné
obědy žádní kamarádi, ..." atd.
A takhle to bylo každý pracovní
den. Maminka už nato neměla
nervy. Tak jednoho jarního dne
řekla zajíčkovi: "Víš ty, co?"
A zajíček odpověděl: "Co?"
A maminka mu odpověděla:
"Půjdeme hledat tvojí
maminku." A zajíček na to:
"Jakou maminku? Vždyť ... ty
jsi moje maminka!" "Bohužel,
nejsem tvoje maminka."
odpověděla máma. "Tak ji jdeme
hledat." Netrvalo dlouho a našli
ji. Od té doby žije zajíček se
svou rodinou šťasťně až
do smrti.

autor článku:
KATEŘINA ŠRAJEROVÁ

Kdysi dávno v lesích žila zajíčí
rodina. A nějak takhle to začalo.
Jednoho krásného dne šla zaječí
rodinka na procházku a sotva
vyšli, uviděli v houští malého
osamělého zajíčka. Maminka ho
vzala do náruče a říkala:
"Chudáčku, jak dlouho si tu asi
ležel. Pojď, půjdeme domů
a tam ho zahřejeme teplou
peřinkou." Netrvalo dlouho
a zajíček vyrostl. Jakmile byl
dost velký na to, aby chodil
do zaječí školky, tak mu řekli:
"Zajíčku, budeš chodit do zaječí
školky." A zajíček říká: "A tati,
co je to ta zaječí školka?" "No
tam si určitě najdeš skvělé
kamarády. " "No, tak to teda
nevím." Maminka říká: "Jak já

Jarní recepty

Tento recept není známý, ale je
velmi chutný. Pokud máte rádi

brambory, můžete si udělat tkz.
Rýpl.

 
Ingredience:
1 kg brambor
150g hrubé mouky
1dl mléka
sádlo
voda
sůl
 
Postup:
1. Den předem uvařené
brambory oloupeme,
nastrouháme na hrubé nudličky,
osolíme a na vále promícháme
s hrubou moukou, aby vznikly
drobinky.
2. Drobinky rozložíme
na vymaštěný plech, vložíme
do vyhřáté trouby, pečeme
za občasného promíchání
vidličkou, aby se neslepily
do světle hněda
3. Upečené nasypeme do mísy,

pokropíme troškou mléka, misku
přiklopíme, aby změkly
4. Drobinky nasypeme na talíř,
omastíme rozpuštěným máslem,
nebo osmaženou cibulkou
na sádle, podáváme s kysaným
zelím nebo čalamádou.
 
Přeji dobrou chuť :)
 
 
 
 
 
čerpáno
z :https://www.receptyonline.cz
/recept/jidlo/rypl/

autor článku:
VÁCLAV ŽIŽLAVSKÝ

Tvoření velikonočních vajíček

free google

Potřebujeme:
barevné papíry, nůžky, lepidlo;
 
Postup:
Nejprve vystříháme z barevného
papíru vajíčka a proužky.
Různobarevné proužky pak
seskládáme jako harmoniku.
Opět je mírně natáhneme
a lepíme kraje na vajíčka.
Můžeme ještě vylepšit dalšími

free google

nastříhanými tvary (kolečka,
trojúhelníčky, kytičky...).

autor článku:
JANA VAŠÍKOVÁ

autor článku:
KATEŘINA ŠRAJEROVÁ

Jarní kvíz  
 
 
4. Co se nesmí o půstu?
a) jíst maso
b) zpívat
c) koukat na televizi
 
5. Co nepatří mezi symboly
Velikonoc?
a) jmelí
b) pomlázka
c) beránek
 
6. Jak se jmenuje den (v
pašijovém týdnu), při kterém
se nesmíme na nikoho mračit,
aby se nemračil po celý rok?
a) žluté úterý
b) škaredá středa
c)zelený čtvrtek

autor článku:
ŠIMON DRÁBEK

1. Která z těchto rostlin
nepatří do jarního období?
a) petrklíč
b) sněženka
c)bedla
 
2. Jak se říká oblíbeným
svátkům jara?
a) Jarnice
b) Velikonoce
c) Vánoce
 
3. Jak dlouho trvá tzv. postní
doba před Velikonocemi?
a) 4 neděle – poslední je zlatá
neděle
b) 6 neděl – poslední je květná
neděle
c) žádná postní doba není
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Jak se slaví Velikonoce v Řecku

Jednou jsem se koukla
v časopise na internet a líbilo se
mně, jak se slaví Velikonoce
v Řecku. Doufám, že se vám to
bude taky líbit a tady si to
můžete přečíst:
 
Řecko
V rodinách se slaví a koná se
vajíčková bitva, která spočívá
v rozbití vajíčka o svého
protivníka. Také se celý týden
konají dlouhé večerní mše,
a zdobí se hrob Krista. Na Velký

pátek se z kostelů symbolicky
vynáší tělo Kristovo, které je
pokryto květinami a smuteční
procesí prochází vesnicí
nebo městskými ulicemi.
Na Bílou sobotu v noci se jí
polévka majirista připravena
z jehněčích vnitřností. Rozdávají
se červená vejce jako dárek ke
zprávě, že Kristus vstal
z mrtvých.
 
.

autor článku:
JONÁŠ DRÁBEK

autor článku:
VERONIKA HALVOVÁ

Zajímavá místa Moravy
Naše Česká republika je po okraj
plná krásných staveb, a jednou
z nich je i pýcha Valašska
a celého Zlínského kraje, a to
Jurkovičova rozhledna
na Karlově kopci.
 
Jurkovičova rozhledna se
nachází na východním kraji
města Rožnov pod Radhoštěm
a také se tyčí nad skanzenem
Valašské muzeum v přírodě.
Plány na rozhlednu vytvořil
Dušan Jurkovič* již v roce 1896,
ale až v roce 2011 se začala
stavět a v roce 2012 byla její
stavba dokončena. Pokud
vystoupáte až na vrcholek
rozhledny budete stát cca* 480
metrů nad mořem. Uvidíte
velkou část Valašského muzea
v přírodě, městský park
v Rožnově pod Radhoštěm a i
většinu Rožnova

pod Radhoštěm. Pokud byste se
v létě chtěli do Valašska podívat,
tak Vám doporučuji zajít
rozhodně do Valašského muzea
v přírodě a na Jurkovičovu
rozhlednu. Na rozhlednu můžete
jít od 15. dubna do 15. října.
Přeji pěkné počasí, ať toho
hodně vidíte.
 
 
 
Vysvětlivky*:
cca = synonymum ke slovu
zhruba.
Dušan Jurkovič = slovenský
architekt

autor článku:
VÁCLAV ŽIŽLAVSKÝ

HC Kometa 700 diváků.
František Vaněk hrál za Kometu
v letech 1954–1967. Odehrál
celkově 297 zápasů, vstřelil 131
branek a nahrál na 156 branek.
Teď Kometa trénuje a hraje
v DRFG Areně. S nedávnými
úspěchy se ale začaly objevovat
informace, že by ráda postavila
nový stadion, nedaleko
od Lužánek. Dle momentálních
plánů by za novým stadionem
mohla stát brněnská
architektonická kancelář
A PLUS, člen skupiny DRFG,
tedy jednoho z momentálních
vlastníků klubu. Má v plánu
ze stadionu udělat nejmodernější
stavbu toho druhu v České
republice. Tento atelier mimo
jiné stojí i za projektem
Univerzitního kampusu
Masarykovy univerzity

nebo střediskem CEITEC, stejně
jako stála u prvních návrhů
pražské O2 arény.
 
ZLATÉ MEDAILE
1955- TJ Rudá hvězda Brno
Evropský hokejový pohár
1965/1966- TJ ZKL Brno
1966/1967- TJ ZKL Brno
1967/1968- TJ ZKL Brno
Československá hokejová liga
1954/1955- TJ Rudá hvězda
Brno
1955/1956- TJ Rudá hvězda

Brno
1956/1957- TJ Rudá hvězda
Brno
1957/1958- TJ Rudá hvězda
Brno
1959/1960- TJ Rudá hvězda
Brno
1960/1961- TJ Rudá hvězda
Brno
1961/1962- TJ Rudá hvězda
Brno
1962/1963- TJ ZKL Brno
1963/1964- TJ ZKL Brno
1964/1965- TJ ZKL Brno
1965/1966- TJ ZKL Brno
Extraliga ledního hokeje
2016/2017- HC Kometa Brno
Kometa vyhrála v Play-off roku
2018 a byla první.

autor článku:
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HC Kometa Brno (Hockey Club
Kometa Brno) je brněnský
hokejový klub. Byl založen roku
1953 pod názvem TJ Rudá
hvězda Brno.
Ve své historii získala (jako
Rudá hvězda Brno, ZKL Brno
a pod dnešním názvem Kometa)
celkově 12 titulů mistra
Československa nebo České
republiky, což ji spolu s Duklou
Jihlava pasuje do pozic
nejúspěšnějšího hokejového
klubu v zemi. Na mezinárodní
scéně je pak Kometa Brno
nejúspěšnějším českým klubem
se třemi tituly z Evropského
hokejového poháru.
Své domácí zápasy odehrává
v DRFG Aréně s kapacitou 7

Mafie v Kanicích

foto: free Google

asi jednou měsíčně, jelikož
chlupy jí rostou velmi rychle.
Vychovali jsme ji jako
běžeckého psa, ale i přesto je
velmi mazlivá.
Skoro vždycky leze rodičům
do postele, když jdou spát
a rodiče jsou potom celý život
nevyspaní, jelikož Mafie jim
kouše peřinu a celou noc se
přetahují. Já s ní každý týden
chodím běhat, jenomže někdy si
říkám, že běhání s Mafií je
za trest. Vždycky rozhoduje,
kolik poběžím koleček kolem
louky a to tak, že mě kousne
do nohy a nepustí, dokud
neběžím další kolečko.

autor článku:
ŠIMON DRÁBEK

Asi o tom nevíte, ale tady
v Kanicích řádí Mafie! Napadá
lidi a vždycky, když odejdu
z domu, tak mi v pokoji udělá
velký nepořádek. Ale nemusíte
se ničeho bát, jelikož Mafie je
jméno našeho psa. Je to pudl
královský, má černou srst a v
kohoutku měří asi metr. Má
dlouhý čumák, plandavé uši
a dlouhý ocas. Mafii stříháme

Vtipy šaty. „Ale notáák!“ skučí
a louská poslední oříšek.
Naštvaně ho rozlouskne
a vypadnou z něj saténové šaty
pošité pravými diamanty.
Veverka vyhodí všechny šaty
dírou ve stromě, dívá se, jak
padají, a naštvaně nadává:
„Sakra, tak já už se kvůli tý
pitomý pohádce nemůžu ani
najíst!“
 
 
Pán si nastoupí do taxíku.
Taxikář: „Kam to bude?“
Pán: „Domů.“
Taxikář: „Můžete to upřesnit?“
Pán: „Ale jistě! Domů
do obýváku.“
 
//www.alik.cz/v/14

autor článku:
VÁCLAV ŽIŽLAVSKÝ

Na táboře je rozhlas: „Obědy se
podávají u stanů!“ Hladové děti
se rozběhnou ke stanům.
Rozhlas se ozve: „Ne, promiňte,
v jídelně.“ Děti utíkají k jídelně.
Rozhlas se ozve: „Kvůli
neustálému pobíhání obědy
nebudou!“
 
Víte, proč vlaštovky odlétají
na jih?
Protože pešky je to daleko.
 
Veverka na začátku zimy louská
poslední oříšky, úplně hladová,
konečně v teple svého stromu.
Zmrzlýma prstama rozlouskne
první a jediné, co z něj je, jsou
přenádherné stříbrné šaty. Už
celkem naštvaná, nervózní
z hladu rozlouskne druhý –
a jsou z něj ještě krásnější zlaté
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Naše redakce - Šimon
Kdo to je?! AHA! To je Šimon!
Jak můžete vidět, Šimon se
netváří úplně normálně
Alespoň pracuje v časopise
normálně a pilně pracuje
na dodělávání časopisu.
Ale shodneme se na tom, že
úplně normální není


autor článku:
ŠIMON DRÁBEK

Šéfredaktorka časopisu
Počkat, kdo to je?! A proč se fotí
z pávem?! Málem jsem
zapomněl! To je naše učitelka
angličtiny a šéfredaktorka
časopisu. Ale proč mi neřekla,
že chová pávy? No to se jí
musím zeptat! Tiskne časopis
a kouká se, jak kdo píše.

autor článku:
ŠIMON DRÁBEK

Vašek
Tohle je Vašek, ehm, on nechtěl,
abych ho sem dával, ale bude to
jen mezi námi.
Nechápu to, ale Vašek je hodně
inteligentní člověk (o tom už
svědčí ty brýle), který si
zapamatuje všechno, co mu
řeknete.
No, na téhle fotce se moc pěkně
netváří.
PS: takhle vypadal před rokem!

autor článku:
ŠIMON DRÁBEK

Ondra
Jejda mane! Já jsem se lekl.
AHA, to je Ondra. Ondra je žák
3. třídy. Tím, jak se tváří, mě
pěkně vyděsil. Ondra pracuje
na dodělávání časopisu.
Jenomže často v redakci
časopisu hraje hry a nepracuje.
Aspoň mi může doporučit
nějakou dobrou hru!

autor článku:
ŠIMON DRÁBEK

Jonáš
Ach jo! To je můj bratr Jonáš.
Tahle vypadal před rokem
když měl krátké vlasy. Teď,
když je má dlouhé, tak se za tuto
fotku stydí. Je to plodný autor
článků v našem časopise.
Upřímně, většinu článků, které
jsem napsal, mi on poradil, takže
má dobré nápady. A nesmím
zapomenout dodat, že Jonáš je
velmi kreativní člověk.

autor článku:
ŠIMON DRÁBEK

Ondra
Tohle je Ondra. Je to taky
celkem plodný autor, ale má
jednu vadu. Občas si v redakci
zahraje nějakou tu hru. Potom se
tím zdržuje vydání časopisu.
Jinak Ondra má skvělé nápady
na články.

autor článku:
ŠIMON DRÁBEK

Lukáš
Ale teď jste mě dostali! Myslím,
že to je Lukáš, ale takhle Lukáš
nevypadá. No tak, ale asi to
Lukáš je. Lukáš přispívá
do časopisu hlavně články
o zvířatech. Překvapilo mě, že
tato zvířata opravdu existují.

autor článku:
ŠIMON DRÁBEK

Max
Tohle je Max. Max přispívá
na dodělávání časopisu vtipnými
články. Hodně se zajímá
o politiku, takže nás zásobuje
informacemi z vlády. Max taky
projíždí vtipné stránky, takže se
vždycky zasmějeme.

autor článku:
ŠIMON DRÁBEK
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Kačka
V naší redakci jsou tři holky.
I když jsou to nejmladší členové
v redakci, dělají hodně pěkné
články. Kačka dělá moc pěkné
články, jen škoda, že jich
nevydává tolik.

autor článku:
ŠIMON DRÁBEK

Verča
Patří nejmladším z redakce ale
i tak dělá pěkné články.
Napadají ji pěkné nápady
na články do našeho školního
časopisu. Proto je pro naši
redakci důležitá. Napsala velmi
dlouhý článek jménem
mramorování.

autor článku:
ŠIMON DRÁBEK

Janička
To je Jana. Jana dělá hodně
krásné články. Mají pěkný obsah
a jsou prostě skvělé. Dělá také
básničky. Je velmi důležitá
pro naši redakci, protože vydává
celkem dost článků aje do práce
ponořená skoro jako já :) Její
články jsou jedny
z nejoblíbenějších
a nejčtenějších.

autor článku:
ŠIMON DRÁBEK

Patrik
Patrik je v naší redakci nový, ale
bojuje o vydání svého prvního
článku. Zatím toho nedosáhl
a stále bojuje. Pokud vyjde další
číslo, jeho článek se tam snad už
určitě objeví.

autor článku:
ŠIMON DRÁBEK

Podivná zvířata - rybí speciál :-)
Měsíčník svítivý- Měsíčník
svítivý ( jinak zvaný Mola mola)
je v poslední době téměř
vyhubený,
je to mořská ryba. Žije
v topických až mírných vodách.

autor článku:
LUKÁŠ SLABÝ

Postřehy z besedy
Cheilopogon melanurus -
Cheilopogon melanurus je druh
mořské ryby a umí na malou
chvíli plachtit nad vodou, aby
unikla nepřátelům.

autor článku:
LUKÁŠ SLABÝ

Naše nápady
Hypostomus guyanský
Původní místo hypostomus
guyanského je Jižní Amerika
(Kostarika, Panama, Uruguay).
Ale uměle je vysazen USA a v
Asii (Filipíny, Singapur a Hong
Kong). Je to všežravec a je
považován za škudce,
Žijí v hejnech o velikosti 20 - 30
jedinců.

autor článku:
LUKÁŠ SLABÝ

Významy jmen
Pokud jste si kupovali předchozí
číslo našeho časopisu, mohli jste
se tam dočíst o významech
jmen. Proto píšu nový článek.
Třeba zde bude napsáno i vaše
jméno.
HELENA: původ jména: řecký,
význam jména: světlo, pochodeň
VÍT: původ jména: latinský
Význam jména: veselý, živoucí
DANA: původ jména:
hebrejský, význam jména:
soudkyně
ONDŘEJ: původ jména: řecký,
význam jména: mužný, statný

LUCIE: původ jména: latinský,
význam jména: zářící, světlá
ŠIMON: původ jména:
hebrejský, význam jména:
slyšící, naslouchající
HANA: původ jména:
hebrejský, význam jména:
milostiplná, líbezná
ADAM: původ jména: hebrejský
(biblické jméno), význam
jména: člověk pozemšťan

autor článku:
ŠIMON DRÁBEK
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Proč mráček nemohl spát
Byl jednou jeden mráček a ten
mráček nemohl spát. Jednou se
ho jeden starý mrak ptá:
"Mráčku, vypadáš nějak
unaveně, že ty jsi zase nespal?"
"Ano, nespal, pořád mě někdo
budil."
"A nevzpomeneš si, kdo to byl?"
"Ne, nevzpomenu, jsem tak
unavený, že už si nic
nepamatuji.
"To je špatné. Mráčku, vadilo
by, kdybych se u tebe dnes stavil
a přespal u tebe?"
"Bohužel. Dnes u mne spí
kamarád." "No a co zítra?"
"Zítra by to šlo." "Dobře, tak
zítra." "Tak ahoj." "Tak ahoj."
A tak se zítra sešli. Starý mrak
byl u mráčka celou noc vzhůru,
ale nikdo ho ani jednou
nevzbudil. Mráček spal jako
zabitý. Starý mrak tedy nic
nevykoukal. Další noci u něj
zase spal kamarád a mráček byl
zase nevyspalý. Další noc u něj
zase přespal starý mrak. A šlo to
stejně jako minule. A tak to šlo
dál a dál a dál, až jednou přespal
starý mrak u mráčka, když u něj
spal kamarád. Ale potají.
A vykoukal to, že celou dobu ho
budil vykutálený Měsíček. Tu ho

pošimral na nose, tu zase
pod nosem a tak se vůbec
nevyspal. Jak to starý mrak
zjistil, pádil to říct Slunci, které
řídilo celou oblohu i ve dne i v
noci. Ale Slunce zrovna spalo.
A tak mrak čekal a čekal a čekal.
A potom se Slunce vzbudilo
a protáhlo se. A jak tam starý
mrak tak seděl, zeptalo se ho:
"Co tady sedíš, starý mraku?"
"Chci ti říct, že malého mráčka
pořád někdo budí. A už vím
i kdo."

A Sluníčko se ptá: "A kdo ho
budí? Já mu dám co proto."
A starý mrak říká: "Měsíček ho
budí. Ale trošku brzdi,
nemůžeme mu dát ve dne co
proto, dáme mu v noci. A až se
ráno vzbudí, to pro něj bude
překvapení! Dáme mu tam něco,
co ho opravdu překvapí."
Sluníčko se ptá: "A co třeba?"
"Čoveče, to nevím," říká starý
mrak.
Protože Měsíček se skoro ničeho
nebál.
"Tak se vyspíme a zkusíme to
zítra vymyslet," říká Sluníčko.
A starý mrak říká: "Vždyť ty jsi
teď spalo a já nejsem unavený
vůbec, protože u mráčka mají
moooc pohodlnou postel. Spí se
tam veeelmi dobře."
"Tak na to přijdeme dnes a dáme
mu co proto dnes v noci!"
A tak přemýšleli a přemýšleli.
Až pak na to přišli. "Dáme mu
tam čertíka z krabičky!" A tak
mu ho tam dali.
Měsíček řekl: "Jé, dáreček!"
a rozbalil ho a čertík na něj
vyskočil. Ale on se ani trošku
nelekl. Starý mrak to celé
sledoval a byl hrooozně
zklamaný, že se nepolepšil.

A tak se Sluníčkem přemýšleli
dál a dál. A vymysleli, že mu
tam dají plyšového medvídka.
A tak mu ho tam dali.
A Měsíček spal a spal a ráno se
probudil a začal utíkat po celém
svém pokojíčku a křičel. Potom
přišel starý mrak: "A budeš dál
otravovat mráčka?"
"Budu, mě to hrozně baví."
"To uvidíme! Sluníčko ti dá co
proto, až to uslyší."
"Tak ať si dá," řekl Měsíček (je
pěkně paličatej).
A tak tu smutnou zprávu šel
oznámit Sluníčku. A Sluníčko se
moc rozzlobilo. "Tak já mu dám
co proto, ať je den nebo noc."
Popadlo sluníčkovou vařečku
a šlo za Měsíčkem. A ten křičel
a křičel a nakonec mu Sluníčko
řeklo: "Pořád budeš otravovat
mráčka?"
"Už né, už né," říká Měsíček.
A už nikdy mráčka neotravoval
a mráček se vždycky dobře
vyspal.
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Smutný život slepic

foto: http://files.slepice-v-nouzi5.webnode.cz/

se snižuje kontakt s výkaly, a tím
se předchází chorobám.
Život v kleci slepici ale působí
velké nepohodlí – každá slepice
má životní prostor jen o maličko
větší než jeden papír A4! –
a značně omezuje přirozené
chování, jako je protřepávání
křídel, běh a pohyb obecně,
popelení, hřadování vysoko
nad zemí a hrabání (obrušovače
drápů v obohacených klecích
nefungují dobře). Drátěné
podlahy také způsobují poranění
běháků. Frustrované slepice si
ve stísněném prostředí často
vzájemně vyklovávají peří
nebo si ho odírají o dráty klece.
Slepicím se proto preventivně
zkracují zobáky. Po pouhých 75
týdnech jsou naprosto vyčerpané
vysokou snáškou vajec, stresem
a celkově nevhodnými životními
podmínkami.
Značení vajec pomáhá
při nákupu.
Trh je otázkou nabídky
a poptávky. Pokud přestanou
tisíce rodin kupovat vajíčka
z klecových chovů, velkochovy
přestanou mít pro taková vajíčka
odbyt a omezí počet slepic
v klecích!
Jaké jsou tedy možnosti volby
(první číslo kódu) při nákupu:

Konec doby klecové!
Je spolek, který se snaží o to,
aby se slepice nechovaly
v klecích, protože zhruba 290
milionů evropských slepic se
chová v klecových
velkochovech.
SLEPICE – NOSNICE
Slepice jsou nejvíce chovaným
hospodářským zvířetem
na světě. Od roku 2012 platí
zákaz chovu v holých
bateriových klecích v celé EU.
Nicméně 58 % slepic v EU se

pořád chová v „obohacených”
klecích. Podle statistiky
Ministerstva zemědělství je to
v ČR asi 84 % z celkového
počtu asi 4,1 milionů slepic. Jde
ale spíš o uznání přirozených
potřeb nosnic než o jejich
skutečné naplnění. Klec je pořád
jen klec.
Klece se používají proto, že
snižují náklady na práci a jsou
pohodlné pro chovatele (vejde se
do nich víc zvířat, lépe se čistí
a snadno se sbírají vejce). Také

 
0 – vejce z ekologického chovu
– objekty s výběhy, navíc bio
krmení
1 – vejce z volného chovu -
objekty s výběhy venku
2 – vejce z halového chovu –
tisíce slepic namačkané
ve velkých halách, obvykle
bez oken
3 – slepice v klecích, kde
pro každou slepici je prostor
nepatrně větší než formát papíru
A4
Písmena za první číslicí kódu
informuji o tom, v jaké zemi
byla vajíčka slepičkami snesena.
 
Tento článek jsem psal proto,
abych pomohl slepicím.
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Videohry - World of Tanks
World of Tanks zkráceně WoT,
česky Svět tanků je akční hra
s tematikou tankových bitev
dvacátého století. Hra je
vyvíjená společností
Wargaming.net, ve které hráč
hraje z pohledu třetí osoby (v
odstřelovacím módu z pohledu
střelce tanku, v dělostřeleckém
módu z ptačí perspektivy).
K dispozici je více než 400
vozidel od konce První světové
války, meziválečného období.
Přes hojně zastoupenou
vojenskou techniku z období
Druhé světové války konče
technikou z doby Korejského
války a začátku války
ve Vietnamu. Hra má více než
150 milionů registrovaných lidí.
V roce 2013 vyhrála první místo
v soutěži Golden Joystick
Awards za nejlepší online hru
roku. V aktualizaci 0.9.13, která
vyšla 16. prosince 2015, byl
do hry přidán československý
národ. Existuje i verze
na mobilní telefony a tablety
World of Tanks Blitz.
 
Typy bitev
Hra obsahuje 6 rozdílných typů
bitev. Wargaming.net provozuje
6 herních serverů podle

geografického umístění: Ruský
(spuštěn jako první, 8 clusterů),
Evropský (2 clustery, funguje
i pro severní a západní Afriku),
Severoamerický (2 clustery),
Čínský (2 clustery), Korejský
a Vietnamský. Hra funguje
na modelu free-to-play, samotné
hraní je zdarma, ale lze
za peníze koupit prémiový účet
(zvyšující výnosy z každé bitvy),
speciální prémiové tanky, lepší
náboje, kamufláž aj.
Po registraci dostává hráč
zdarma sérii základních tanků
a je mu umožněno vyjet se
zvoleným do bitvy. Bitva je 15
proti 15 tanků, na jejímž konci je
vyhodnocena účast každého
na bitvě a je odměněna
patřičným obnosem kreditů
(herní měna) a zkušeností. Tyto
kredity pak hráč může
investovat do nových tanků,
na které ovšem musí mít
dostatek zkušeností, nebo na
nákup munice, na třeba
podvozek tanku nebo na dělo
atak dále.Hratelných tanků
za jedenáct národů (Sovětský
svaz, nacistické Německo,
Spojené státy americké, Francie,
Čína, Británie, Japonsko,
Švédsko, Polsko, Itálie

foto: https://cdn.uploadvr.com

a Československo) je připraveno
více než 450 (a nabídka neustále
roste), ale přístup k nim je
omezen přes kariérní postup.
Tanky jsou rozděleny jak podle
národů, tak podle charakteristiky
(lehký tank, střední tank, těžký
tank, stíhač tanků, artilerie, tento
typ tanků je obecně považován
za herní třídu pro nejméně
zdatné hráče) tvořící vývojovou
větev, kterou hráč může
za získané zkušenosti postupně
odemykat. Většina tanků má
různé druhy děl, pásů, rádií či
motorů, které je rovněž možné
za zkušenosti získávat a zároveň
namontovat. Většina tanků
úrovně 10 je však od počátku
elitních.
 
Mapy
Bitvy probíhají na více jak
dvaceti různých mapách, které

připomínají skutečné scenérie,
ale i místa bitev, např.
Prochorovka či Plzeň. Cílem
každé bitvy je vyhrát, to lze
docílit buďto zničením všech
nepřátelských tanků,
nebo obsazením obsazovacího
bodu v nepřátelské základně.
Verze 0.7.4 přinesla dva nové
herní módy: útok a Encounter .
V módu útok kde jedna strana
dobývá druhou, které stačí se
pouze bránit. V módu Encounter
(střetnutí) obě strany soupeří
o jeden bod na mapě. Tyto módy
jsou aktivovány pro různé mapy
podle jejich charakteristiky
a hráči se na ně dostávají
náhodně. Ovšem tyto mody map
se dají vypnout.
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Videohry - Farming simulator Deutz-Fahr, dále zde jsou Krone,
Horsch, Pöttinger a Vogel &
Noot. Všechny stroje jsou lépe
detailně zpracované. Později
vyšly tři DLC, které hru
rozšiřovaly na platinovou edici.
Dále vyšel přídavek Farming
Classics, který přidává staré
stroje. Ročník 2011 naposledy
vyšel v České republice
pod oblíbenou značkou Traktor,
jako Traktor 2: Zetor.
V současné době existuje i titul
Traktor 3, ale ten už na této
populární sérii od Giants
Software nestaví. Farming
Simulátor 2011 je považován
zatím za nejlepší díl série.
Farming Simulator 2012
Tato verze vyšla pouze
na Nintendo 3DS a mobilní
telefony s operačním systémem
iOS, Android a Windows 8
Metro. Obsahuje značky
Deutz-Fahr, Krone, Horsch,
Amazone, Lemken, Arcusin,
Krampe a Vogel & Noot. Hráč
zde může nakupovat další pole.
Farming Simulator 2013
Tento očekávaný pátý díl
Farming Simulatoru vychází
na pc a se spožděním i na Mac.
Nový díl chce zaujmout řadou
novinek, z nichž nejvýraznější je
rozšíření nabídky plodin,
zemědělských strojů i zvířat.
K dispozici je i celá řada misí
a šikovní zemědělci si mohou
přikoupit více pozemků v honbě

foto: https://torrentsgames.net/

za vyššími zisky. Své premiéry
se dočkají i skleníky a větrné
elektrárny.[1] V české verzi se
hráči mohou těšit
na profesionální české titulky.
Před zakoupením lze hru
vyzkoušet díky uvolněné
demoverzi, na které si mohou
hráči otestovat, zda splňují
i minimální nároky: Windows
XP a novější, 2GHz procesor, 1
GB RAM, GeForce 7600 GT.
Seznam změn a hlavních
vlastností: přepracovaná
ekonomika, vyšší počet traktorů,
kombajnů, nástrojů i budov,
stroje světoznámých značek,
kariérní mód, dynamický terén,
multiplayer přes domácí síť
i internet, 3 druhy zvířat
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Farming Simulator 2008
První díl, hráč má k dispozici
pouze dva traktory a dva
kombajny značky Fendt
a několik příslušenství. K osetí
zde je jediná plodina – pšenice.
Později vyšel volný balíček,
který přidával možnost sekat
trávu a další traktor.
Farming Simulator 2009
Druhý díl přidává několik
vylepšení. Hráč může nakupovat
modernější stroje a najímat
pracovníky. Hlavní značka
zůstala Fendt a přibyla také
značka Pöttinger. Přibyly další
plodiny – kromě pšenice a trávy
zde hráč nově může osít ječmen,
řepku olejku a kukuřici. Později
do hry vychází přídavek, který
hru rozšiřuje na zlatou edici
a přidával stroje Horsch.V České
republice tento díl vychází
pod jménem Traktor Zetor
Simulátor 2009. Do této české
verze bylo přidáno ještě několik
traktorů značky Zetor.
Farming Simulator 2011
Třetí díl přidává mnoho
vylepšení. Hráč může chovat
krávy a prodávat mléko, přibyla
také hra pro více hráčů. Změnila
se hlavní značka strojů –
Deutz-Fahr, dále zde jsou Krone,
Horsch, Pöttinger a Vogel &
Noot. Všechny stroje jsou lépe

detailně zpracované. Později
vyšly tři DLC, které hru
rozšiřovaly na platinovou edici.
Dále vyšel přídavek Farming
Classics, který přidává staré
stroje. Ročník 2011 naposledy
vyšel v České republice
pod oblíbenou značkou Traktor,
jako Traktor 2: Zetor.
V současné době existuje i titul
Traktor 3, ale ten už na této
populární sérii od Giants
Software nestaví. Farming
Simulátor 2011 je považován
zatím za nejlepší díl série.
Farming Simulator 2012
Tato verze vyšla pouze
na Nintendo 3DS a mobilní
telefony s operačním systémem
iOS, Android a Windows 8
Metro. Obsahuje značky
Deutz-Fahr, Krone, Horsch,
Amazone, Lemken, Arcusin,
Krampe a Vogel & Noot. Hráč
zde může nakupovat další pole.
Farming Simulator 2013
Tento očekávaný pátý díl
Farming Simulatoru vychází
na pc a se spožděním i na Mac.
 
Farming Simulator 2011
Třetí díl přidává mnoho
vylepšení. Hráč může chovat
krávy a prodávat mléko, přibyla
také hra pro více hráčů. Změnila
se hlavní značka strojů –
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Freddie Mercury a Queen

Freddie Mercury se narodil
na Zanzibaru 5. září 1946
pod jménem Farokh Bulsara.
Měl matku Jer Bulsara a Otce
Bomi Bulsara. Jeho otec byl
vyslán do Indie za lepší prací
a penězi. Po jeho odchodu,
Farokh o něm už nikdy neslyšel.
Na základní škole zdaleka velké
úspěchy neměl. Jediné co
Farokha na škole zaujalo je
výtvarná výchova. Začal se učit
na klavír a kytaru.
Po dostudování základní školy
byl poslán do Velké Británie
a opustil svojí mladší sestru
a hlavně svojí matku se kterou
měl velmi silný vztah.
Na střední škole založil skupinu
"The smile". Později Freddie
změnil název skupiny na Queen
a skupině navrhl a namaloval
logo. Freddie potkal Tima
Staffera, který hrál ve skupině
na baskytaru. Do skupiny patřil
také kytarista Brian May, a adept
zubního lékařství Rodger Taylor,
který hrál na bicí. Timu
stafferovi se to příliš
nezamlouvalo a ze skupiny
odešel. Farokh dostal umělecké
jméno Freddie Mercury a jeho
pravé jméno upadlo
do zapomnění. Od té doby co
odešel Tim Staffer začala
skupina krachovat. Po dlouhém
hledání baskytaristy našel

Freddie Johna Deacona který se
do skupiny připojil. Skupina
začala v roce 1973 pracovat
na svém prvním albu "Queen",
ve kterém zpíval Freddie.
Vydání alba "Queen" byl
pro skupinu slibný začátek, ale
album nemělo zdaleka velký
úspěch. Alba "Queen II"a "Sheer
heart Attack"
která vyšla později měla úspěch
jenom ve Velké Británii. Až
album "Night at the
opera"získalo velký úspěch
díky Freddieho skladbě
"Bohemian Rhapsody".
Bohemian Rhapsody proslavila
skupinu Queen po celém světě,
ale v rádiu ji hrát nechtěli s tím,
že je nekonečně dlouhá a stylově
úplně zvrácená. Skupina Queen
byla v té době nejúspěšnější
skupina. Jejich slávu zvýšilo
v roce 1977 album "The news of
the world" s písněmi "We will
rock you" a "We are the
champions". Popularita Queenů
byla nepopsatelná. Počátkem
roku 1979 se Freddie rozhodl že
si nechá zkrátit vlasy, a narůst
knír. V roce 1985 vyšlo
Freddieho první sólové album
"Mr. Bad guy". Téhož roku měli
Queeni největší koncert live
AID, na kterém s nimi vystoupili
David Bowie, U2 a Paul
McCartney.

Koncert měl 160 000 diváků.
V roce 1988 začal Freddie
spolupracovat s operní
zpěvačkou Monserat Caballe se
kterou naspíval písně:
"Barcelona" (která se stala
hymnou olympijských her v roce
1992 v Barceloně), "The Golden
boy". Queeni pomalu začali
strácet svoji slávu.
V časopise sun který vyšel
v roce 1989 se psalo o Freddieho
zdravotním stavu. Kde se psalo
o tom že Freddie trpí nemocí
AIDS. Ale v té době pracoval
Freddie se členy skupiny na albu
"The miracle". Freddie Mercury
o své nemoci věděl už dlouho,
bál se to přiznat i před členy
skupiny, ale hlavně se bál to říct
na veřejnosti. Proto svoji nemoc
tajil. Do alba Miracle se nevešly
písně "Hitman" a "Headlong".
Freddie už věděl, že brzy zemře,
protože jeho nemoc byla stále
silnější, proto členy skupiny
poprosil, aby začali pracovat
na dalším albu kde by byly
písně, které se nevešli do alba
Miracle. Tím albem se stalo
"Innuendo" které vyšlo v roce
1991. Na konci téhož roku bylo
vidět že Freddie umírá. Poznali
to lidé už jen z fotek. Ve kterých
bylo vidět že Freddie byl velice
bledý, a tvářil se velmi tragicky.
Z největšího pařmena se stává

troska. Freddie zažíval takové
bolesti že musel brát utěšovací
látky, které mu jeho zdravotní
stav ještě zhoršily. V září roku
1991 vyšlo album "Innuendo"
které se stalo posledním albem
kterého se Freddie dožil. Až 23.
listopadu 1991 přiznává že trpí
nemocí AIDS. V ten den
před jeho domem stál velký dav
lidí. Následující den za ním
přišel kolem patnácté hodiny
doktor, který mu řekl že už moc
dlouho nevydrží. Patnáct minut
po odchodu doktora Freddie
zemřel. Freddieho smrt velmi
ovlivnila rockovou scénu.
V roce 1995 (4 roky
po Freddieho smrti) vyšlo
poslední album Queenů "Made
in heaven" kterého se Freddie
bohužel
nedožil. Freddie byl spopelněn,
a podle jeho přání byl vysypán
do jednoho ze švýcarských jezer.
Jeho skladby jsou známé
dodnes. Dokonce píseň roku
2007 vyhrála píseň We are the
champions. A We will rock you
a Queeni jsou
na Hollywoodském chodníku
slávi.
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