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Úvodník 

 

Vítejte při čtení našeho úžasného časopisu!  

Jelikož se vám náš minulý časopis moc líbil, tak jsme se rozhodli udělat pokračování.  

Zajímají vás interaktivní tabule? Máme tu o nich hromadu poutavých technických novinek! 

Toto číslo také obsahuje pokračování komiksu o třech čunících! Jak to bude s nimi dál? To se 

dozvíte právě zde!  

Chcete se naučit animovat? Zkuste si nastudovat náš článek o základech animování. 

Máte rádi ovoce? Nalistujte si recept naší redaktorky zabývající se kuchyní. 

Zajímalo by vás něco o Karlu Gottovi? V časopise najdete všelijaké zajímavosti o tomto 

zpěvákovi. Mimoto se můžete těšit na další rozhovor s členem pedagogického sboru - 

tentokrát s paní učitelkou Janou Halamovou. Stojí za to si ho přečíst! 

Chcete se nakonec zasmát? Přečtěte si úžasné vtipy, které 

časopis také obsahuje.  

 

Patrik Tošenovjan, šéfredaktor 

 

 

Obsah 

Str. 1 – Úvodník, Obsah 

Str. 2 – Interaktivní tabule 600; Anekdota 

Str. 3 – Pár minut v kabinetu …s paní učitelkou PaedDr. Janou Halamovou 

Str. 4 - Osobnost: Karel Gott; Anekdota 

Str. 5 – Rozhovor s hasičem  Radkem Čompou (3. A) 

Str. 6 – V kuchyni s Johankou Ozga; Redakce 

Str. 7 – Animace a její typy 

Str. 8-10 – Komiks: Tři super čuníci (2. díl) 

Str. 11 – Fotogalerie ze života školy 

 

 



UWAGA! – ročník 2019/2020 – číslo 2 (leden 2020)  

 

strana 2 
 

Interaktivní tabule 600 

 

Velikost této tabule je 139,1 x 

105,7 x 13 cm. Tabule má aktivní 

plochu úhlopříčky 130,2 x 97,2 

cm / 162,6 cm. Formát tabule 

činí 4:3. Váha tabule je 9,9 kg. 

Nyní má tabule novou funkci 

Chytrý dotyk! - Automaticky umí 

rozpoznat popisovač, prst, nebo 

dlaň k mazání. IT specialisté pro 

vás vytvořili v širokoúhlém 

formátu interaktivní tabuli 600, 

jejíž součástí je i ozvučení. 

Pomocí prstu jej můžeme přímo z 

tabule ovládat aplikace, označovat 

objekty, případně pomocí hrotů kreslit a zvýrazňovat různá písma. Pro 

učení je tato pomůcka používaná jako interaktivní prvek ve výuce ve 

stylu ŠKOLA HROU. 

Minimální požadavky pro počítač jsou procesor Pentium 2 450 MHz 

(doporučeno 700 Mhz), 256 MB RAM (doporučeno 512 MB RAM), 

Windows 2000, XP. 

Pro tuto tabuli je k dispozici i příslušenství jako třeba vizualizér 

SMART SDC-280, prodlužovací USB kabel, mobilní stojan, 

ozvučení, bezdrátový tablet SMART AirLiner, hlasovací zařízení 

SMART Response. 

Základní příslušenství k tabuli jsou 2x popisovací hroty, SMART 

Board software, montážní materiál pro instalaci na stěnu, USB kabel. 

Možnosti propojení s počítačem je kabel USB 2.0 v délce 5 m. 

Zdroje: www.interaktivni-tabule.eu; https://www.avmedia.cz 

Jakub Šustek a Rostislav Andrle 

             

  

 

Anekdota 

Facebook je jako lednička. Chodíš tam každých 10 

minut, i když víš, že tam nic není.  

 

 

 

 

http://www.interaktivni-tabule.eu/
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Ilustrace: Adéla Šokalová 

Ilustrace: Adéla Šokalová 

Pár minut v kabinetu 

…s paní učitelkou PaedDr. Janou Halamovou 

Jak se dnes máte?   

 Celkem dobře.  

Jaké máte koníčky?   

 Čtení, kreativní tvorbu, práce na zahradě. 

Co posloucháte za hudbu?   

 Moderní hudbu. 

Jaký máte názor na Karla Gotta?   

 Velká a nezapomenutelná osobnost. 

Jaký máte ráda nápoje?   

 Čistou vodu, orientální čaje. 

Umíte cizí jazyky?   

 Trošku rusky, německy, slovensky. 

Máte doma nějakého domácího mazlíčka?   

 Psa. 

Čím jste chtěla být jako malá?   

 Baletkou, lékařkou. 

Co čtete za knihy?  

 Detektivky, sci-fi, thrillery. 

Jaké máte ráda filmy?   

 Tajemné filmy. 

Jaký je váš životní cíl?   

 Být úspěšná, spokojená a šťastná. 

Co nejraději učíte?   

 Biologii člověka. 

 

Ptali se Adéla Šokalová a Patrik Tošenovjan  
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Osobnost: Karel Gott 

Od roku 1965 do roku 2019 se prodalo 50 

milionů nosičů jeho alb. Díky tomu se stal 

nejúspěšnějším českým interpretem během své 

kariéry.  

Zpíval také německy, anglicky, italsky a rusky. 

V anketách Zlatý slavík a později i Český 

slavík dostal celkem 42 ocenění. Opakovaně se 

umisťoval na prvních příčkách hitparád i 

prodeje desek. Celkově nazpíval kolem 2500 

písní.  

V 80. letech vystupoval Karel Gott nejen v 

Československu, ale také v Sovětském svazu 

stejně jako jinde v Evropě, zvláště v Německu, 

v zámoří i v Asii. Svůj repertoár rozšířil od popu přes „lidovky“ až po upravené skladby 

klasické hudby. Dne 3. 5. 1977 byl Karlu Gottovi propůjčen titul  zasloužilý umělec a 30. 4. 

1985 pak titul národní umělec. 

Zdroj fotografie: https://www.i60.cz/clanek/detail/23501/karel-gott (Portál pro aktivní 

seniory) 

Lucie Šebestová a Patrik Tošenovjan 

 

 
  

 

Anekdota 

Blondýnky se baví v kavárně: „Dělala jsem si 

řidičák a vjela jsem na kruhový objezd. Byla 

tam značka 30, tak jsem ho třicetkrát objela.“ A 

druhá: „Cože? Nepřepočítala ses?“ 

 

Anekdoty a ilustrace blondýnek: Lucie 

Šebestová 

Ilustrace lednice: Štěpán Čompa 

 

 

 

https://www.i60.cz/clanek/detail/23501/karel-gott
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Rozhovor s hasičem Radkem Čompou (3. A) 

Pro začátek našeho rozhovoru bych se zeptala,  kdo tě k tomuto sportu přivedl? 

 Ve školce přišla naše trenérka a zeptala se, jestli by někdo nechtěl chodit do hasiče, 

tak jsem vzal přihlášku domů a mamka řekla, že jo. Tak jsem se tam přihlásil.  

A baví tě to tam? 

 Baví mě to tam. 

Do kterého hasičského sboru docházíš? 

 Do hasičského sboru v Raškovicích. 

Jaké tam děláte disciplíny? 

 Šedesátky i jiné disciplíny.   

Děláš i nějaký jiný sport?   

 Florbal a běhám. 

Držíš kvůli sportu nějakou dietu? 

 Ne nedržím. 

Kdo je tam tvůj nejlepší kamarád? 

 Úplně všichni. 

Jaké je tvoje nejoblíbenější zvíře?  

 Kočka. 

Ve které dny trénuješ? A kolikrát týdně? 

 Ve středy každý týden. 

Kdo tě trénuje? 

 Paní Jitka Jurgová. 

Na jaké hasičské soutěže jezdíte? 

 Různě po ČR. 

 

Doporučuji se přihlásit. 

Radku já ti děkuji za pěkný rozhovor! Já ti taky děkuji.  

 

Ptala se Karolína Mynářová 

 

Ilustrace: Štěpán Čompa 
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V kuchyni s Johankou Ozga 

 

Ahoj, vítám vás na mé stránce o vaření. Co to bude tentokrát? Nechte se překvapit…! 

 

Ovoce s tvarohem - Co budeme potřebovat?: 

Moučkový cukr 

Tvaroh 

Jahody (či jiné ovoce) 

 

Jak postupovat: 

Jahody opatrně nakrájejte na menší kousky. Pak je rozdělte do misek. Do další mísy dejte 

tvaroh a dvě lžíce moučkového cukru, pak to zamíchejte. A máte hotovo. Dobrou chuť! 

 

Na další recepty se můžete těšit zase příště. 

Johanka Ozga 

 

 

 

 

Redakce 

Šéfredaktor: Patrik Tošenovjan (6. B) 

Zástupce šéfredaktora, výtvarník, titulní strana: Štěpán Čompa (8. B) 

Redaktoři: Rostislav Andrle (6. A), Karolína Mynářová (3. A), Johanka Ozga (3. A), Lucie 

Šebestová (5. B), Adéla Šokalová (6. A), Jakub Šustek (6. A) 

Komiks: Štěpán Čompa (8. B), Adéla Šokalová (6. A), Laura Zbořilová (6. A) 

Pomocná ruka: Pavel Březinský 

Fotogalerie: archiv ZŠ a MŠ Raškovice 

  

Zdroj obrázku: Skylink.cz 
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Animace a její typy 

Animace je pojem, se kterým jste se určitě už všichni setkali – například v pohádkách, 

filmech nebo seriálech.  

Abych to upřesnil, animace je spousta obrázků, co se přehrávají rychle za sebou (Frame-by-

frame animace, to vám vysvětlím níže). 

 

Frame-by-Frame animace 

Nebo taky jinak řečeno Snímek za Snímkem, je typ animce, při kterém se rychle za sebou 

přehrává spousta a spousta obrázků. Například když máme rychlost animace 12 FPS (snímky 

za sekundu), tak musíme vytvořit 12 snímků,  abychom vytvořili jednu sekundu animace. 

 

Tween animace 

Je typ animace, při kterém si jeden obrázek rozdělíme na části, např: Ruce, tělo, obličej, hlava 

a následně poté animujete. 

Jak se dělá tween animace? Jednoduše. Když máme rozdělené obrázky na části, vložíme je do 

editoru, kde následně poté zmáčkneme tlačítko animace a obrázkem (třeba ruce) pohneme do 

jakékoliv strany, nastavíme si, jak dlouho by měla animace trvat a pustíme video. Pokud se 

vše povedlo, jak má, ruce by se měly pohnout na místo, kde jste je posunuli. 

Programy přes které se dá animovat: 

    
  

Adobe 

Animate 
Sony Vegas 

Paint Tool 

Sai 1-2 
FlipaClip Cute Cut Pro Kinemaster 

Štěpán Čompa 
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Fotogalerie ze života školy 

 


