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Zdroj: cs.wikipedia.org

1. březen

Den nulové diskriminace

2. březen

Mezinárodní den zásnub

3. březen

Světový den divoké přírody

8. březen

Mezinárodní den žen

14. březen

Den pí ( π )

20. březen

Světový den štěstí
Světový den vrabců

21. březen

Světový den poezie
Mezinárodní den lesů

22. březen

Světový den vody

27. březen

Světový den divadla

⌛
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Zdroj: -

Chodit v sobotu do školy? Že to není možné? Právě
v sobotu 27. ledna bylo u nás ve škole živo a veselo.
Celkem 33 žáků ze základních škol si přišlo
zasoutěžit na akci Den zavřených oken - pásmo
technických soutěží. Nabídka soutěžních disciplín
byla opravdu široká a každý si určitě našel svou
parketu. A pak že v sobotu nemůže být ve škole dobře.

🏫
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Zdroj: -

Dobře bylo jistě i Tomáši Dvořákovi a Lukáši
Míkovi na vyhlašování soutěže Talent Jihočeského
kraje v Českých Budějovicích. Tomáš získal druhé
místo v technické kategorii a Lukáš čestné uznání
v kategorii sportovní. Blahopřeje i naše redakce.

Petr Shishkov a Lucie Staňková nám zase udělali
radost v okresním kole Olympiády v anglickém
jazyce, kde se umístili uprostřed soutěžního pole.

A blíží se nám přijímací zkoušky na střední a
vysoké školy a také maturity klepou na dveře. Tak ať
se všem vydaří tak, jak si přejí.

🏫
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Zdroj: -

Depresivní pojetí,
když děti kopou do dětí.
Sranda, sranda, šikana.
Děje se pod nohama.

Život děcka ovlivní
spousta lží, co nevidí.
Váha, sláva, peníze,
všechno si děti závidí.

Život si sáhne na dítě,
nebo snad dítě na život?
A u srdce zabolí tě.
Kéž bylo by tu poctivo.

Dětská duše zraněná jest.
V koutku oka dojetí.
Malé tělo v náručí nést.
Lidé pláčou v objetí.

Víra v dětský život hasne.
Navždy v lóži ukryto.
Mohlo to být více krásné.
Nebylo by teď odbyto.

Ve světě loutek a ovcí
se najít mi nedaří klíč -
ke štěstí, všichni jsme lovci,
ale mnohdy neděláme nic.

Dětská léta

✎
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Zdroj: -

Hrdinové Černobylu

O havárii v Černobylu již slyšel jistě každý, jde
o největší jadernou katastrofu, které se dokázala
vyrovnat pouze Fukušima.

Avšak málokdo ví, že zde tři muži obětovali své
životy, aby zachránili nejen celou Ukrajinu, ale
i Evropu a téměř i svět.

Po výbuchu čtvrtého reaktoru typu RBMK, který byl
zapříčiněn nevhodným pokusem s chladicím
systémem, nebyli zrovna přítomní zaměstnanci
schopni zakročit. Z důvodu jejich nepřipravenosti
nebylo možné, aby se problém vyřešil, což
zapříčinilo bezprostředně po havárii smrt 31 lidí
a na následky ozáření později zemřelo několik
desítek až stovek tisíc lidí.

Při zjištění, že je chladicí systém totálně
nepoužitelný, došli příslušné složky k závěru, že je
třeba vypustit vodu pod reaktorem číslo 4, která se
zde nahromadila. Kromě toho, že jí přibývalo, zde byl
ještě jeden problém. Jádro reaktoru se protavovalo
spodem pláště přímo do již zmíněné vody. Právě toto
vyděsilo všechny, kteří věděli o následcích. Nastala
by termonukleární reakce, ta by zapříčinila
neobyvatelnou Evropu a radioaktivní mrak nad
téměř celým světem.

🔎
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Zdroj: -

Proto byli osloveni tři muži, o kterých píši
v tomto článku. Byli to inženýři, kteří se podíleli
na stavbě Černobylu a znali chladicí systém ze všech
přítomných nejlépe. Zeptali se jich, zda vlezou do
vody pod reaktorem a ručně ji vypustí. Muži
vzhledem k vážnosti situace moc dlouho neváhali,
a tak všichni řekli ano.

Tito stateční lidé zemřeli do dvou týdnu na nemoc
z ozáření, ale bez nich bychom tu asi nebyli…

🔎
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Zdroj: -

Dobrodružství Grimlona & Skupiny

1. kapitola

„Probouzí se.“ „Uvidíme, co nám řekne.“ „Zázrak, že
přežil.“

Když Grimlon otevřel oči, ležel na posteli se
zavázanou nohou. Z obvazu však jakoby prosakovala
temnota a zároveň světlo jako by soupeřilo. Byl
obklopen lidmi a elfy. Elfové byli oděni v bílém,
lidé v plátovém brnění.

„Kde to jsem? Kdo jste? Jak jste mě zachránili? Jak
skončila bitva? Je lord Tabain v pořádku? Co…,“
začal chrlit na všechny kolem. „Klid příteli,“
odpověděl nejvznešenější elf. Grimlon se k němu
otočil: „Já vás znám!“ Nevím odkud, ale ano.“ „Znáš
mě, protože to já ti vyléčil nohu. Tvá mysl ví, že tě
vyléčila má magie, kterou ale tvůj národ moc nemá v
lásce. Proto jsem ti povědomý.“ „Aha, už chápu. Děkuji
vám. Děkuji vám všem.“

„Abych odpověděl na tvé otázky, “ ujal se slova na
pohled nejvýznamnější člověk z celé té delegace, „jsi
v říši elfů Liantiel, zhruba 30 mil od tvé kovárny.
Já jsem Lhor. Král království Lharia, ve kterém leží
tvá kovárna. Zde,“ pozvedl ruku směrem k již
zmíněnému elfovi, „je Leinteal. Kníže elfů a pán

📖
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Zdroj: -

Liantielu. A náš doprovod, jsou nejdůvěryhodnější
lidé a elfové, kteří jsou nám k dispozici.“ „Jak jste
nás zachránili? Je lord Tabain v pořádku?“
„Uslyšeli jsme tvůj Roh. Měl jsi štěstí, že jsi na něj
zatroubil a my jeli zrovna kolem na radu. Ale
myslím, že kdyby s námi nebyl Leinteal, tak jsme ty
bestie nezahnali.“ „Jak se vám to povedlo?“ obrátil
se Grimlon s dotazem na Leinteala. „Má magie je ta
nejčistší a nejvznešenější v celém Rianu. Proto
zahnala ty bestie z temnoty zpět. Ale Kronshan mi
pověděl, že jejich svět byl zničen,“ začal vypovídat o
všem, co se stalo. „Nejspíš nebyl zatím zničen zcela.
Ale řekni mi víc. Potřebujeme vědět, jak je porazit.
Nemám dostatek sil, abych je porazil a zničil
všechny, dodal Leinteal. „Nechte nás prosím o
samotě,“ řekl Lhor ke svému doprovodu. „Jistě pane,“
ozvalo se souhlasně. „Tak povídej. A nezataj nám nic,
času máš, kolik chceš.“

Když Grimlon vypověděl vše, co se stalo od odjezdu
z jeho kovárny, nevypadali Lhor a Leinteal moc
nadšeně.

„Říkáš, že jsi Kronshana zabil?“ ptal se Leinteal.
„Ano, jasně jsem viděl, jak mu odletěla hlava za
doprovodu gejzíru temné krve. Jenže… Jak bych ti to
řekl… Po tom, co jsi ztratil vědomí a my přijížděli,
jasně jsem viděl, jak povstal. Vířila kolem něho
temná energie a vypadal opravdu příšerně. I já jsem
se ho zalekl a bál se o svůj život. Avšak neobstál.
Bylo to těsné, ale neobstál a utekl.“ „Jak utekl?“

📖
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Zdroj: -

ptal se Grimlon. „Oblohu pročísl temný blesk,
všichni jsme chvíli nic neviděli, a poté byl pryč.
Zůstala po něm naprostá spoušť. Po nich všech.“

Poté, co si Grimlon, Lhor a Leinteal řekli navzájem
vše, co o Kronshanovi a jeho společnících vědí,
zavolal si Leinteal jednoho z Elfů, řekl mu něco v
elfštině a hned na to elf opustil místnost. „Poslal
jsem ho do našich archivů, aby tam oznámil, co mají
ve Starých Listinách hledat. To jest vše, co je známo
o bytostech, jako je Kronshan. Já s Lhorem musíme
ještě něco zařídit. Chovej se zde jako doma a za
žádných okolností neopouštěj Liantel. Tvé zranění
ještě není plně vyléčeno, musí proto zůstat na místě,
kde se vyskytuje moje magie, abys o nohu nepřišel.
Kdykoliv budeš cokoliv potřebovat, zavolej si
kteréhokoliv sloužícího.“ „Zase a znovu, vám děkuji
za záchranu. Kdyby nebylo vás, nezbyl by nikdo, kdo
by mohl někoho varovat,“ povídá Grimlon směrem k
Leintealovi.

„Kdepak. Kdyby nebylo tebe, tak by se nikdo nic
nedozvěděl.“ S těmito slovy mu podal jeho Nouzový
Roh. „Kdybys na něj nezatroubil, projeli bychom
kolem tebe a dozvěděli se vše až moc pozdě.“
Grimlon seděl na lavičce na Severní Terase
Liantelu. Poslouchal ptáky a pozoroval krajinu
kolem sebe. Líbila se mu, ale přesto se lépe cítil v
podzemních síních jeho národa. Sloužící mu právě
donesl jím objednané pivo, které do Liantelu dovezl
ráno obchodník z Lharie. Už to bylo šest dní, co

📖
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Zdroj: -

Lhor, Leinteal a jejich doprovod odjeli vyřídit
určité záležitosti. Zrovna, když opět přemýšlel, zda
už jsou na cestě zpět, uviděl přijíždět celou jejich
delegaci, přímo po severní cestě. Zvedl se a vydal se
po schodišti dolů k bráně, aby je uvítal. Právě když
došel, vjížděli dovnitř. Lhor a Leinteal sesedli
přímo u Grimlona a odevzdali koně do péče
podkoních. „Jaká byla cesta?“ zeptal se Grimlon.
„Proběhla v klidu. Ani jednou na nás nikdo
nezaútočil.“ „To se ani nedivím,“ dodal s úšklebkem
Grimlon. „Nějaké nové nálezy v archivech?“ zeptal se
Leinteal. „Ne pane, vaši služebníci mě s ničím
neseznámili.“ Ani to nedořekl a už po schodech
pospíchal jeden z elfů, kteří pracují v archivu.
„Pane! Konečně jste se vrátil. Už před třemi dny jsme
objevili velice staré záznamy o bytostech, které
připomínají Kronshana,“ začal ihned chrlit
informace. „Zadrž,“ zarazil ho Leinteal. „Proč jsi
tyto informace nepodal Grimlonovi? Je tu celou dobu
a mohli jste mu to ihned oznámit. Koneckonců byl to
on, kdo se společně s lordem Tabainem setkal poprvé

📖
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Zdroj: -

s Kronshanem.“ „Omlouvám se, pane. Nevěděli jsme,
jestli mu můžeme… Ehm… Důvěřovat,“ omlouval se.
„Cože? Jestli mu můžete důvěřovat? Proč myslíte, že
tady zůstal? Jen tak na parádu? Ano Trpaslík se zde v
Liantelu, málokdy vidí, ale tohle snad nemyslíte
vážně? Nebýt jeho, tak už jsme možná mrtví.“

„To je v pořádku, pane,“ povídá Grimlon. „Ukaž nám,
co jsi našel,“ řekl Lhor k služebníkovi.

„To nebude lehké. Vůbec lehké, ba dokonce
nemožné,“ povídá Lhor. „Nic jiného nám nezbývá,“
odpověděl Grimlon.

„Vypadá to, že abychom splnili takovýto úkol, bude
třeba složit skupinu, která bude málo nápadná, málo
početná, ale přesto silná a rychlá,“ přidal se
Leinteal. „Navrhuji, abychom se rozdělili. Králi
Lhore, byl byste ochoten strážit naše domovy? Být
králem celého Rhianu?“zeptal se Leinteal krále
Lhora. „Cože? Jistě. Ale… Vy odjíždíte? Přidáte se
snad k výpravě?“ odpověděl zaskočeně Lhor. „Bude
třeba mé magie. Jak na zničení těch bestií a
Artefaktu, tak na ochranu celé Skupiny,“ povídá
Leinteal. „Dobře. Jistě, jsem ochoten přijmout na svá
bedra ochranu celého Rhianu.“ „Děkuji příteli,“ řekl
s úsměvem Leinteal.

„Úplně jsme zapomněli při tom jednání na stav
lorda Tabaina. Jak je na tom?“ zeptal se při
plánování trasy Grimlon. Leinteal si zavolal
jednoho ze služebníků a zeptal se ho. „Jak to, že jste
mi to ihned neoznámili?“ zeptal se rozzlobeně

📖
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Zdroj: -

Leinteal. „Nechtěli jsme vás rušit, pane. Omlouváme
se, pane,“ odvětil služebník. „Je po smrti. Podlehl
svým zraněním, která mu stejně jako tobě způsobila
jedna z těch nestvůr, ovšem on to odnesl mnohem
hůře. Avšak jeho spíše usmrtila ta temná energie či
magie. Nevím, k čemu to přirovnat. Normální fyzická
zranění pro mě nejsou problém, ale ta magie, díky
které Kronshan znovu vstal, nám vzala přítele a
potřebného člena Skupiny. Uspořádáme mu důstojný
pohřeb v jeho državí,“ obrátil se zpět ke Grimlonovi.

„Bude mi ctí pomoci.“

📖



Připravil(a) | Martin Růžička16 -

Zdroj: -

Vesmír & Velikost

Vesmír je obrovský. Snad možná nekonečný. Ale jak
moc si to uvědomujeme? Připravil jsem si pro Vás
čtyři videa, která Vám jeho rozlohu trošičku
přiblíží…

Riding Light - Vydejte se na cestu skrz Sluneční
soustavu. A když už, tak rychlostí světla!

Star Size Comparison (2) - Podívejte se na srovnání
planet a hvězd a zjistěte, že Slunce je vlastně takový
drobeček.

Black Hole Comparison - Černé díry jsou plné
tajemství a objektů, které zvládly pohltit. Jejich
hmotnost je neskutečná… Jo, někdo by jim měl říct,
ať začnou sportovat.

🚀
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Zdroj: Vimeo, YouTube

Riding Light

https://vimeo.com/1178
15404

Star Size Comparison

https://www.youtube.co
m/watch?v=HEheh1BH34
Q&ab_channel=morn141

5

Star Size Comparison 2

https://www.youtube.co
m/watch?v=GoW8Tf7hTG

A

Black Hole Comparison

https://www.youtube.co
m/watch?v=QgNDao7m41
M&ab_channel=morn141

5
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Zdroj: -

Dítě

Na mýtině dítě chřadlo,
za jasného svitu měsíčního,

larva s larvou dítě pojídalo,
za úsvitu slunečního,

světlo obnažuje kostru malou,
nevinou a přec neživou.

✎



Připravil(a) | Petr Kožant- 19

Zdroj: -

Dáma

Hadrů šatník plný měla,
dáma s tváří

jak z alabastru byla.
Šatník rozpadlý,

plný hadrů kostěných,
jež nosila Dáma z alabastru.

Dáma kletbou prokletá,
krásou nesmírnou,

leč žádný muž dotknouti se jí nemohl.

Skvost

Po lese temném,
jako kostí hřbitov plný,
procházel se bílý Skvost,

kdo s ním kdy cestu zkřížil,
již nikdy nevzdechl.

✎
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Zdroj: -

84,31%

15,69%

ANO NE

Jste spokojeni na této škole? Respektive,
kdybyste si měli znovu vybrat střední školu,

byla by to opět tato?

Opět jsme uspořádali anketu - zeptali jsme se ve
třídách IT1, D/IT/ME1, IT2, D/IT/ME2 a IT4 celkem
102 žáků na dvě otázky.

A tady jsou výsledky!

📊
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Zdroj: -

83,33%

16,67%

ANO NE

Když jste podávali přihlášky na střední školu,
byly obě (všechny) přihlášky na školy

s technickým zaměřením?

📊
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Zdroj: -

Color Picker
Fotografie

Potřebuješ zjistit, 
jakou to má barvu? 
Stáhni Color Picker! 
Jedině ten ti to poví až 
ve čtyřech formátech!

The Trail
Simulátory

Chce to dobrodružství!
Nějakou akci… Nažhav 
telefon, my tu pro tebe 
jednu máme! Teda, pokud 
na to máš dost odvahy.

Light House
Hádanky

Jsi malý Nikola Tesla
a elektřina ti říká 
„Pane“? Pak pro tebe 
tato puzzle logická hra 
bude hračkou.

The End of the World
Dobrodružné

A náš seznam zakončíme 
optimisticky tímto 
uměleckým kouskem.
The End.

📱
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Máš nápad na článek?

Chceš přispět vlastní tvorbou?

Chceš se s námi podílet na tvorbě časopisu?

Kontaktuj nás na:

casopissous@email.cz




