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Červen

Včera a dnes

6. červen
1944 - Operace Overlord: na plážích Normandie se vylodilo 155 000
spojeneckých vojáků v největší obojživelné vojenské operaci lidských
dějin.
10. červen
1942 - Druhá světová válka: nacisté vypálili českou vesnici Lidice
a popravili veškeré dospělé obyvatelstvo této obce jako akt msty za
atentát na Reinharda Heydricha.
Video:

Den, kdy byly vyhlazeny Lidice.
https://www.stream.cz/slavnedny/590360-den-kdybyly-vyhlazeny-lidice-10-cerven

11. červen
1982 - Premiéra sci-fi filmu E.T. - Mimozemšťan.
15. červen
1954 - Byla utvořena fotbalová organizace UEFA (Union of European
Football Associations).
17. červen
1885 - Socha svobody byla přivezena do New Yorku.
24. červen
1986 - Osada Ležáky byla vyhlazena nacisty jako odveta za atentát
na Reinharda Heydricha z 27. května 1942.
26. červen
1997 - Spisovatelka Joanne Rowlingová poprvé veřejně publikovala
knihu Harry Potter.
30. červen
1894 - V Londýně byl slavnostně otevřen Tower Bridge přes řeku Temži.

Wikipedie|Zdroj
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Připravil/a: Martin Růžička
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Zaostřeno

Stereogramy jsou prostorové 3D obrázky, které lze vidět
pouze po speciálním zaostření na stereogram. Každý
stereogram vypadá jako změť různých barev a tvarů,
které tvoří vždy nějakou strukturu. Při správném zaostření
na stereogram se vám však objeví skrytý 3D obrázek.

1. Při pohledu na stereogram rozostřete svůj zrak.
Snažte se dívat jakoby za obrázek.
2. Zkuste pohled pomalu oddalovat a přibližovat.
3. Pohrajte si s hloubkou rozostření.
4. Chce to cvik. Zkušenější člověk dokáže zaměřit
obrázek během chvilky.

Kůň

…|Zdroj
Připravil/a: Martin Růžička
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Co se děje ve škole

…

Jaro proběhlo na naší škole v duchu získávání
medailí na nejrůznějších soutěžích, což potěšilo
nejen samotné soutěžící, ale i všechny vyučující,
kteří se na jejich přípravě podíleli…

Tady je stručný přehled našich medailistů:
V Krajské soutěži v programování se na 1. místě
v kategorii Aplikační software - tvorba webu
umístil T. Dvořák a v kategorii Programovací jazyky
obsadil 3. místo M. Beran, oba ze třídy IT3.
Velký úspěch pro naši školu znamenala krajská
přehlídka Středoškolské odborné činnosti, kde nás
reprezentovalo osm studentů. Do celostátního
kola postupují T. Lepič a L. Mertlík, druhé místo
obsadili T. Dvořák, M. Dvořák a D. Kříž. Na třetím
místě skončili M. Beran a J. Procházka.
(viz foto na další straně)

…|Zdroj
6

Připravil/a: paní učitelka Mgr. Kolláriková
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Co se děje ve škole

Své zástupce jsme měli i na přehlídce mladých
vývojářů a konstruktérů StreTech 2016 na ČVUT
v Praze. Martin Beran z IT3 prezentoval svou
univerzální mobilní aplikaci pro ovládání
elektroniky a Daniel Kříž z ME3 předvedl USB
nabíječku do přírody na vaření vody.
Všem soutěžícím blahopřejeme a přejeme
mnoho dalších úspěchů při praktickém využití
poznatků získaných ve škole. Jen tak dál.

…|Zdroj
Připravil/a: paní učitelka Mgr. Kolláriková
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Zaostřeno

7 NOVODOBÝCH
DIVŮ SVĚTA

Cuzco,
Peru

Ruiny inckého města se nacházejí
v peruánských Andách, asi 80 km západně od
Cuzca v nadmořské výšce 2430 m.
Od roku 1983 patří do světového dědictví
UNESCO.

Wikipedie|Zdroj
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Připravil/a: Martin Růžička
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Yucatán,
Mexiko

Zaostřeno

Název zříceniny mayského města Chichén Itzá
pochází z mayského Chich‘en Itza, což
znamená V ústech studny.
Nejznámější stavbou v Chichén Itzá je
Kukulkánova pyramida (na obrázku).

Jordánsko

Wikipedie|Zdroj
Připravil/a: Martin Růžička
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Zaostřeno

Rio de
Janeiro,
Brazílie

Řím,
Itálie

Wikipedie|Zdroj
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Připravil/a: Martin Růžička
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Zaostřeno

Dnešní podoba zdi byla vybudována za
dinastie Ming v době od konce 14. do
začátku 17. století.
Je dlouhá cca 3460 km (s odbočkami
8858,8 km) a jejím účelem bylo chránit
Čínu před mongolskými nájezdy.

Čína

Ágra,
Indie

Wikipedie|Zdroj
Připravil/a: Martin Růžička
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Zajímavosti

Čím dál tím více se mluví
o negativech používání palmového
oleje... Ani ne o jeho škodlivosti na
zdraví, ale spíše o negativním vlivu
na životní prostředí. Právě proto by
nemuselo být špatné toto téma
probrat…

…|Zdroj
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Připravil/a: Andrea Krystynová
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Zajímavosti

Co je to palmový olej?
Je to jakási forma jedlého rostlinného
oleje získaného z oplodí (tkáň, která
obklopuje semeno) palmy olejné. Zároveň
patří k nejběžnějším rostlinným olejům,
používá se také jako biopalivo.

stoppalmovemuoleji.cz|Zdroj
Připravil/a: Andrea Krystynová
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Zajímavosti

Jaký má vliv na naše zdraví?
Vzhledem k tomu, že obsahuje opravdu
obrovské množství nebezpečných
nasycených mastných kyselin (srovnání:
100 g řepkového oleje obsahuje okolo 7 g
mastných kyselin, palmový olej 49 g!), tak
ne zrovna příznivý. Množství těchto kyselin
je dokonce vyšší než ve vepřovém sádle.
Jeho složení také napomáhá k tvorbě
cholesterolu v krvi. Ve větším množství je
tedy úplně přirozená obezita
s nepříjemným vedlejším účinkem,
ucpáváním cév.

veronikazdimal.cz|Zdroj
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Připravil/a: Andrea Krystynová
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Zajímavosti

Jaký je ekologický dopad?
Místo deštných pralesů se sází palmy, to
vede k vyhynutí mnoha ohrožených druhů
(kdyby se jeden člověk vyhýbal
palmovému oleji, zachránil by 5𝑚2
deštného pralesa), ale postihuje i život
místních farmářů. Velkovýrobci
argumentují tím, že dávají místním lidem
práci, ale oni ji měli už dříve, každý
pěstoval něco jiného a plodiny mohl
prodat nebo je sám zkonzumovat. Takže
nadnárodní firmy bohatnou, zatímco
farmáři dostávají směšný plat (muži 2 000,-/měsíc, ženy polovinu).

Má tedy nějaké výhody?
Ano, je levný a zaručí delší trvanlivost
výrobku.
ireceptar.cz|Zdroj
Připravil/a: Andrea Krystynová
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Poezie

Básnička pro miláčka
Nikdy jsem to nezažil,
že bych skutečně miloval,
i když jsem se snažil,
vždy si to jen nalhával.
Teď je to jiné
a tebe skutečně miluji,
moje srdce je jen tvé,
ničeho už nelituji.
Začínám ti skládat básně,
něčím krásným mě naplňuješ,
prostě se cítím krásně,
vím, že mě vždy milovat budeš.
Konečně jsem našel tu pravou
a vím, že nejsem naivní,
když říkám, že budeš mou láskou,
po zbytek těch krásných dní.

…|Zdroj
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Připravil/a: Jan Majer
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Poezie

Teď říkáme si krásnými slovy,
třeba zlato nebo lásko,
nikdy nás to neomrzí,
s tebou to vždy stojí zato.
Slyším, jak ptáci zpívají,
cítíme se stejně jako oni,
volní a na nic si nehrají,
a proto jednou budeme svoji.
Jednou, až přijde ten den,
kdy budeme stát u oltáře
a nebude už to jen sen,
který v mých nocích vládne.
Přemýšlím, jak to zakončím,
neboj, myslím jen tyto verše,
nikdy v životě tě neopustím,
má lásko, s tebou budu žít věčně.

…|Zdroj
Připravil/a: Jan Majer
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Aplikace

Jak rychle se nabíjí
váš mobil? Jak
rychle se vybíjí váš
mobil? To a další
zjistíte s Ampere!

Zajímavá aplikace
pro fotografování
a editaci vašich
snímků.

Co uděláte, když jste
malým prasátkem
a útočí na vás horda
vlků? Správně,
použijete Kung-fu!
Proskákejte se v roli
pavouka do co
nejvyššího levelu…
Doporučuje -1 z 10
arachnofobů.

Ampere
Nástroje

SKRWT
Fotografie

Iron Snout
Arkádové

SpyDer
Arkádové

…|Zdroj
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Připravil/a: Martin Růžička

Máte nápad na článek?
Chcete přispět vlastní tvorbou?
Chcete se s námi podílet na
tvorbě časopisu?
Kontaktujte nás na
casopissous@email.cz

…|Zdroj
19

