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⏳ Historie zítřka Prosinec

1. prosinec

Světový den boje proti AIDS

2. prosinec

Světový den počítačové gramotnosti

Mezinárodní den boje za vymýcení otroctví

3. prosinec

Mezinárodní den lidí s postižením

5. prosinec

Mezinárodní den dobrovolníků

7. prosinec

Mezinárodní den civilního letectví

9. prosinec

Mezinárodní den boje proti korupci

10. prosinec

Den lidských práv

11. prosinec

Světový den dětství

Mezinárodní den hor

18. prosinec

Mezinárodní den migrantů

20. prosinec

Mezinárodní den lidské solidarity

21. prosinec

Mezinárodní den datlí a datlů

29. prosinec

Mezinárodní den biologické rozmanitosti
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U nás ve škole 🏫…

Listopadová výstava Vzdělání a řemeslo se i letos 

neobešla bez účasti zástupců naší školy. Líbila se 

3D tiskárna a také možnost si vlastnoručně vyrobit 

buď LED svítilnu, nebo elektronické piánko řízené 

mikropočítačem. Na výstavě jsme měli i několik 

soutěžících a úspěchy se dostavily. Tomáš Dvořák 

vyhrál již podruhé soutěž v Návrhu a tvorbě 

webové stránky, Petr Tůma získal třetí místo

v Zapojení a ovládání točivých strojů a Pavel 

Vojta byl pátý v Instalaci OS a konfiguraci 

počítače.

A už tu máme prosinec a s ním čertovské rojení na 

Spojích, které bylo již tradičně spojeno s vánoční 

sbírkou ve prospěch psího útulku v Táboře. 

Tentokrát byly naše ruce více než štědré a vybralo 

se 4 165 Kč.
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🏫 U nás ve škole …

A nebyl by to předvánoční čas, abychom se 

nevypravili i za hranice na vánoční trhy. Tentokrát 

přišla na řadu Vídeň a stálo to za to.

Čeká nás ještě vánoční zpívání u stromečku a pak 

hurá na vánoční prázdniny. Tak ať jsou krásné, 

pomalu utíkají a přinesou nám všem hodně 

pěkných dnů.
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Zaostřeno 🔎…

神威·太湖之光
Pokud bych se vás zeptal, kde byste

hledali nejvýkonnější počítač světa, asi

byste odpověděli, že v Americe. Faktem ale

je, že nejvýkonnější počítač současnosti se nachází

v Národním superpočítačovém centru ve městě 

Wuxi. Tedy v Číně. Pojďme se teď na něj společně 

podívat…
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🔎 Zaostřeno …

Přední místa v žebříčku nejvýkonnějších 

superpočítačů se tento rok změnila. Dosavadní 

nejvýkonnější počítač Tianhe-2 s výkonem téměř 34 

petaflopů z prvního místa sesadil nový čínský 

superpočítač Sunway TaihuLight, který má až 

dvojnásobný výkon a trojnásobně vyšší výpočetní 

efektivitu. První dvě místa žebříčku tak nyní obsazují 

počítače z Číny. Ta má přitom v seznamu Top500 už 

167 superpočítačů, což ji řadí na první místo

i v celkovém počtu. Druhé Spojené státy mají o dva 

méně.

VÝKON: 93 petaflopů = 93 bilionů operací / s

LOKACE: Národní superpočítačové centrum ve Wuxi

Superpočítač Sunway TaihuLight je postavený na 

linuxovém základě a zvládne až 93 bilionů operací 

za sekundu. Primárně ho budou Číňané používat na 

předpověď počasí a analýzu toho, čemu se

v angličtině říká Big data. Jedná se o velký objem 

různorodých dat či databází, které například 

zpracovávají internetové vyhledávače. Toto 

zpracování probíhá paralelně a je velmi náročné na 

výpočetní výkon.
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Zaostřeno 🔎…

RAM: 1,3 PB (DDR-3)

CELKOVÝ PŘÍKON: 15,3 MW

OS: Sunway RaiseOS 2.0.5

V České republice je nejrychlejším počítačem 

ostravský Salomon, který má výkon 2 petaflopy,

což jej řadí na pětapadesátou příčku mezi 

superpočítači.

Průměrný počítač vybavený Intel Core i7 

procesorem má výpočetní sílu 7 gigaflopů.

I když mají Japonci v seznamu top 500 nejsilnějších 

počítačů světa až 4 své superpočítače, stále však 

zaostávají za USA či Čínou. Jejich momentálně 

nejsilnější zařízení má výpočetní sílu „jen“ 13,5 

petaflopů. Proto se rozhodli, že postaví počítač, který 

svou silou strčí do kapsy i ty nejlepší. Tato novinka má 

spatřit světlo světa již v příštím roce a celý projekt 

bude stát 4,4 miliardy Kč. Vysoká cena není ničím 

neobvyklým u zařízení, jehož výpočetní síla bude 

dosahovat neuvěřitelných 130 petaflopů, čímž se 

zařadí na první příčku ve svém speciálním segmentu.
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📖 Píšeme příběh …

Dobrodružství Grimlona & Skupiny

1. kapitola

„Tak pojeď, Grimlone!“ „Už jedu, pane. Jenom k těm 

koním jsem nikdy moc důvěru neměl, ani se speciálním 

sedlem…“

„Vem si klidně poníka, jestli chceš, hlavně už pojeď, 

než skřeti narazí na nějakou bezmocnou osadu či 

vesnici.“ „Jistě, lorde Tabaine.“

Jak Grimlon, tak lord Tabain očekávali, že bestie budou 

již blízko. Přesto ale museli ujet nejmíň 3 míle, než na ně 

narazili.

Ale když je uviděli, každému bylo jasné, že tady něco 

nehraje. Ostatně odkdy dělají skřeti obřady? Na to jsou 

moc stupidní. Aspoň to tedy jako odřad či rituál 

vypadalo. Než však k nim dojeli, rozčísl oblohu temný 

záblesk, zahřmělo a zem se otřásla. Grimlon chvíli nic 

neviděl, ale když se mu konečně začal opět vracet zrak, 

raději by opět neviděl. Všude kolem bylo peklo. Z těch 

pár stromů, co zde předtím stály, zbývaly jen ohořelé 

pahýly, zbytek ležel v prachu. Zem byla spálená

a někteří muži ohořelí. Dokonce se zjevilo pár jakýchsi 

mlhovin. To ovšem nebylo vše. Když se podíval pořádně 

na věci, co měl za pouhé anomálie či mlhovinu, začaly 

se formovat a pohybovat.

„Vždyť to jsou Elfové!“ křikl Tabain. „Tohle nemá nic 

společného s Elfy. Maximálně trochu obličeje…,“ 

odpověděl Grimlon. ,,To je fuk! Musíme to zastavit, zničit!
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Píšeme příběh 📖…

Do útoku! Lučištníci, palte na ty věci! Jízdo, kryjte 

lučištníky a masakrujte bestie!“ Muži vyrazili bojový pokřik 

a pět set jezdců se dalo do pohybu. Neujeli však ještě 

ani pět stop a anomálie promluvily. Avšak teď už to 

nebyly úplně anomálie, ale opravdu se trochu 

podobaly elfům. Měly půvabné, avšak kruté rysy, místo 

očí bezedné temné studny, drápy a křídla. Grimlonovi

sice nebylo jasné, jestli umí i létat, ale to mu v té chvíli 

bylo v podstatě jedno. Jejich hlas ho úplně ochromil. 

„Slyšte, lidé! Přicházíme z jiného světa, který byl zničen, 

abychom se zde usídlili. Pusťte nás dále a ušetříme vás. 

Pokud ne, zemřete pomalou a bolestivou smrtí a vaše 

království bude trpět!“ Zavládlo hrobové ticho. Poté se 

rozezněl železný hlas lorda Tabaina: „Nikdy, vy odporné 

bestie! Skřetům naši zemi nikdy nevydáme!“ „Jak 

chcete, odporní lidští červi! Nám říkáte odporné bestie? 

Budiž. Ale pořád jste tak nedokonalí, že vyzabíjet vás 

bude jen pro jednoho z nás hračka.“ „Nenechte se 

uchlácholit! Jenom se přetvařují, aby nás zastrašili! Útok!“ 

„Ubozí červi…,“ řekla jiná bytost. ,,Kroť se, Groku.“

Poté započala jatka. Nejenže skřeti byli kdoví proč 

mnohem silnější než normálně, ale do boje se zapojily

i všechny anomálie. Bylo jich sice jen pět, ale započaly 

hotový masakr… „U Vraccase! Co to je za věci? Kdo 

nebo co tohle stvořil? To je i na Tiona moc.“ „My jsme 

Kargové. U nás se nám ovšem říkalo jinak. To ale nejsi 

hoden vyslovit, podzemšťane. Poslední slova? Že jsem 

dnes v dobrém rozmaru, řeknu ti své jméno. Abys aspoň 

věděl, kdo tě tak brutálně zabil. Slyš, tvá smrt má jméno 

Kronshan.“

Kroshan zaútočil překvapivě rychle. Vznesl se do 

vzduchu sedm stop nad zem a pak se vrhl po 

Grimlonovi.
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📖 Píšeme příběh …

Ten však stihl alespoň vytasit sekyru a seskočit z poníka. 

Za letu také strhl ze sedla svůj Nouzový roh. Kronshan

spoléhal na jediný rychlý útok. Avšak když skákal Grimlon

z poníka dolů, naletěl mu na jeho sekyru, rána začala 

okamžitě krvácet, ale nebyla hluboká. Kronshana však 

vyvedla z míry natolik, že udělal několik otoček a zřítil se 

k zemi. Grimlon na nic nečekal a zadul do Rohu. Jeho 

zvuk se rozezněl tak hlasitě, že jak bestie, tak i anomálie 

znervózněly. Bylo to ovšem pouze na chvíli. Když muži 

uslyšeli tak mocný tón, vrátila se jim aspoň ta špetka 

naděje, aby dokázali provést protiútok. Grimlon rychle 

přeletěl vřavu a napočítal zhruba 156 zbývajících 

bojovníků. Skřety spočítat nestihl, Kronshan se vrátil.

A zuřil.

Zbraň se zasekla do hrudi. V tu samou chvíli se dráp 

zaryl hluboko do nohy. Oba protivníci zařvali bolestí. 

Kronshan se svalil na zem. Grimlonovi z nohy vytryskl 

proud krve. Dráp prorazil tepnu. I přes všechnu bolest

a zranění, která utrpěl, vložil všechnu zbývající energii do 

zdravé nohy a skočil po svém protivníkovi. Sekyra se 

setkala s krkem a hlava za doprovodu stříkajícího proudu 

krve odletěla pryč. „Pěkně tuhej zmetek,“ ulevil si 

Grimlon. Nebylo to však všechno.

Po smrti Kronshana zbylé čtyři anomálie vyrazili 

srdceryvný řev, při kterém tuhla krev v žilách, a začali 

bojovat o to urputněji. Na Grimlona se hnalo pět skřetů 

rozzuřených smrtí svého pána. „To bude můj konec. Ale 

aspoň vás vezmu pár s sebou!“ Když se první skřet 

přihnal, překvapivě snadno a rychle ho skolil. Zapomněl 

však na svoji ránu. Zatočila se mu hlava, upadl a ztratil 

vědomí. Slyšel už jen nezřetelný křik lorda Tabaina a táhlý 

tón rohu. Pak vše zalila temnota.



Přišla jsi ke mně z nebe

Přišla jsi ke mně z nebe,
jsi můj anděl strážný,
já zakoukal se do tebe
a s tebou chtěl být šťastný.

Lépe jsme se poznali,
každý den se viděli,
krásně jsme si povídali
a k Jordánu jsme chodili.

Krásně jsem se cítil,
vším jsi pro mě byla,
věřil, že jsem se ti líbil,
a doufal, že budeš moje milá.

Párkrát jsem to zkazil,
občas jsme se nebavili,
moc jsem toho litoval
a napravil své chyby.
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Poezie ✎…

Ale tys mi odpustila,
za to jsem ti vděčný,
při mně jsi pořád byla,
náš vztah je nekonečný.

Náš vztah je kamarádský,
nevadí, i tak je překrásný,
a i když jsem teď zadaný,
jsem rád, že jsme se potkali.

Pomáháš mi ze všech sil,
když mám nějaký problém,
děláš všechno, abych byl

zase šťastným hochem.

Jsi prostě úžasná,
kamarádka překrásná,
co je strašně hodná
a dobré srdce má.



14 Připravil/a: uvedeno jinde…

… | Zdroj

🎓 Učitelé vypráví …

Pro článek „svůj život nasadil“:
Martin Růžička

Zpovídáme
učitele

Některé ajťácké nemoci

Aby nedošlo k nedorozumění, uvedu na úvod, 

že jsem se v oboru informačních technologií 

pohyboval mnoho let a nechci ho pomlouvat, 

jenom některé záležitosti popsat. Mohl jsem se po 

celou tuto dobu zabývat prací, která mne bavila, 

a pokládal jsem za čest, že mohu být účastníkem 

tak dynamicky se vyvíjecí oblasti lidské činnosti. 

Informační technologie stále nabízejí nové a nové 

možnosti pro tvůrčí povahy a počet pracovníků

v této oblasti zřejmě stále poroste.

Proto si dovolím několik

poznámek k lidem, kteří

si říkají ajťáci…
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Učitelé vypráví 🎓…

Dosáhnout úspěchu v IT stojí přece jenom 

nějaké úsilí a je třeba získat vědomosti, které 

nemusí širší veřejnost mít (I když situace s IT 

vzdělaností je vzhledem k přirozené výměně 

generací stále lepší). To, že někteří ajťáci umí věci, 

které ostatní neumí, je vede často k pošetilému 

vyvyšování se například nad paní, která pracuje 

ve skladu, vede evidenci skladu a občas jí prostě 

něco v systému nefunguje. Této paní je většinou 

úplně jedno, že program, který používá, vytvořil 

ten nejgeniálnější programátor, tedy náš ajťák. 

Pokud se ze strany autora systému dozví, že s tím 

neumí pracovat, nedozvídá se nic jiného, než že 

programátor špatně navrhl komunikaci 

s uživatelem - vina je tedy na straně 

programátora. V této souvislosti si dovolím citovat 

síťového experta Gary A. Donahue:

„Jednoho dne, kdy jsem se cítil mimořádně 

samolibě, jsem svého šéfa obtěžoval tím, že jsem

s ním mluvil povýšeným tónem, když s něčím na 

počítači potřeboval pomoci. Byl to člověk, 

kterého jsem měl rád, přesto jsem si ve svém věku 

22 let myslel, že jsem chytřejší než on. Můj šéf si 

mne zavolal k sobě do kanceláře a klidně se mne 

zeptal, co vím o toluenu, metyl akrylátu a procesu 

disperze. Když jsem mu řekl, že o tom nic nevím, 

tak se mne zeptal, proč bych si měl myslet, že 

mám právo s ním mluvit takovým způsobem. Měl 

pravdu a já to věděl. Byl jsem trouba."
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🎓 Učitelé vypráví …

Vědomosti jsou něco jiného než inteligence. 

Znalosti nejsou totéž, co je umění vyřešit problém. 

Lidé, kteří jsou nejchytřejší, jsou často 

nejskromnější, protože nemají potřebu si něco 

dokazovat. Je potřeba si uvědomit, že každý,

s kým se setkáte, je v něčem dobrý a že třeba 

není dobrý ve výpočetní technice, je často 

nepodstatné.

Další nemocí ajťáků bývá zatajování informací 

před svými kolegy v pevné víře, že se tím chrání 

před propuštěním. Jestliže máte šéfa, který zná 

své podřízené, není důvod k takovým obavám. 

Pokud ve své práci někoho obdivujete, je to 

většinou člověk, který vás něco naučil, pokuste se 

to vrátit někomu jinému. Pro počítačové trouby je 

typické také to, že pokud ví, že v projektu, na 

němž pracují, je něco špatně, vytasí se s tím na 

poradě celého pracovního týmu. Věří, že se tím 

ukáží, jak jsou skvělí, ale neví, že manažeři nemají 

rádi překvapení a špatné zprávy, obzvláště na 

poradách. Správným postupem je sdělit špatnou 

zprávu v tichosti manažerovi, ten o problému 

informuje další lidi a problém se probere a vyřeší 

na poradě, za spoluúčasti všech.

Abych výše uvedené uvedl na pravou míru, 

většina lidí v tomto oboru taková není a ne 

všichni, kteří se tímto způsobem chovají, jsou muži.

pan učitel Ing. Vlach
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Jak šel čas(opis) 📑…
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Walli
Personalizace

Walli ti nabídne 

neotřelé, zajímavé

a moderní tapety

pro tvůj smártfoun.

Machinarium
Dobrodružné

Studio Amanita

Design se opět 

vytáhlo. Zlaté české 

ručičky…

Leo‘s Fortune
Dobrodružné

Pozor! Zloděj!

A ukradl všechno 

zlato! Leo bude 

potřebovat tvou 

pomoc…

Mini Metro
Hádanky

Vybuduj metro ve 

světových 

metropolích. Nyní 

konečně i na 

mobilních zařízeních!
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📱 Aplikace …
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