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Dvojka
Úvodník…
ážení čtenáři, jménem všech lidí,
kteří spolupracovali na tomto,
letos prvním, čísle časopisu
Dvojka, bych si Vás dovolil, dříve
než se pustíte do velmi zajímavého
a zábavného čtení, přivítat v novém, již
načatém školním roce 09/10 a popřát vám
mnoho zdaru a štěstí, ať již v dění
soukromém či školním…

V

O. Pelák, šéfgrafik jediného pořádného školního
časopisu…

Dvojka
… letos v novém kabátku …

-2-

Dvojka
Obsah
Úvodník… ................................................................... - 2 Obsah ........................................................................... - 3 “SCHOOL STAR“ ...................................................... - 4 Rady na účesy a módu ................................................. - 6 Cestopis ....................................................................... - 7 Karel Gott .................................................................... - 8 …Ježek… .................................................................... - 9 Rozhovor s…............................................................. - 12 Anketa… ................................................................... - 12 Petr Čech ................................................................... - 13 Chceš, aby tvůj pokoj vypadal dokonale? ................. - 14 Anketa ....................................................................... - 16 První On-line spojení, spadlo po 2 bajtech ............... - 17 Jak si zlepšit mozek ................................................... - 18 Rozloučení ................................................................. - 20 -

-3-

Dvojka
Dobrý den, zdraví vás vaši šéf redaktoři časopisu
„Dvojka“. Každý rok připravujeme nové ankety
a soutěže. Letos pro vás máme soutěž úplně novou,
kterou nikdy nikdo neměl a nezažil.

“SCHOOL STAR“
Tato soutěž spočívá v tom, že my (šéf redaktoři)
jsme ohodnotili zpěv skoro každého žáka (který chtěl)
a poté jsme vybrali 3. nejlepší z každé třídy, na které čeká
cena…

A teď vyhlášení!
Vítězem 9. ročníku se stává …..Nikola Červeňáková,
která předvedla velkolepý výkon!
Na druhém místě se umístila….. Michaela Staňková.
A na třetím místě se umístil ….. Antonín Svoboda.
A teď jdeme na 8.ročník
Vitězem se stává …..Jan Čech, který zazpíval Michaela
Jaksona a ještě předvedl tanec, kterým nás naprosto
vyvedl z míry.

-4-

Dvojka
Na druhém místě se umístil ….. Emil Vaško, který
zazpíval krásně Skákal pes.
A 3. místem uzavírá ….. Kamila Daková.
Dále tu máme 7. ročník
Vítězem se stává ….. Kasanová Jana se svým krásným
zpěvem.
Na 2.místě se umístil ….. Štěpán Kubát s písní Skákal
pes.
A jako 3. je Vašek Holeček s jinou verzí písně Skákal
pes.
A na konec je tu 6. ročník, který uzavírá první
kolo. To se nazývá: „Odvaž se, ukaž se “. Tak, tady jsou:
Na prvním místě se umístil ….. Petr Vaško.
Na druhem místě je …..Ivan Málek.
A na třetím místě se umístila …..Tereza Hrušková.
Takže všem výhercům gratulujeme a přijďte si pro
výhru k panu Kukalovi z 9.B.
První kolo je za námi a všichni, co jsou tady
napsaní, postupují do„Fajn kola “.
A v posledním kole budete hlasovat i vy, a tak si
nezapomeňte koupit další díl časopisu
„Dvojka“
Tak ahoj….
Honza Kukal, Patrik Beneš, Jakub Cabicar, 9.B
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Právě jste dočetli článek o soutěži
„SCHOOL STAR“. A abyste byli
star, i když neumíte zpívat, máme
zde pro vás pár rad na změnu
vaší image

Rady na účesy a
módu
Tady je pár rad s účesy:
Účes je naší korunou, která nám dodává image
a dělá nás krásnými. Změňte si radikálně účes a nepoznají
vás ani vaši nejbližší. Pečujte o své vlasy pomocí
kondicionérů nebo jiných přípravků. Vykouzlete si na
hlavě pomocí stylingu nebo pomocí kadeřníka třeba
umělecké dílo.
Více se dozvíte na stránkách www.moda.cz
A tady zase s módou:
Člověk není jenom věšákem pro šaty. Každý by si
měl najít pouze svůj styl a nekopírovat pouze bezhlavě
módní výstřelky. Styl to je harmonie mezi osobností
a člověkem a tím, jak vypadá navenek. Sledujte aktuální
módní trendy, abyste byli v obrazu a věděli, co se právě
nosí a co se chystá v módní branži v následující sezóně.
Mějte přehled o kolekcích českých i světových módních
designérů a inspirujte se jimi při hledání vlastního stylu.
A nezapomeňte, že styl je vždy nadřazený módě.
Francová Radka a Vaněčková Michaela, 8.B
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Cestopis
Ve čtvrtek 9.9. 2009 jsme se vydali do
nejchladnějších míst ČR, na šumavskou Kvildu, kde jsme
strávili 4 dny zábavy a nových poznatků. První den jsme
se zastavili na Jezerní slati, kde jsme viděli stará těžební
místa na rašelinu a na tomto místě jsme dostali plno
úkolů. Pak jsme se ubytovali a jeli jsme se podívat na
Tříjezerní slať.
Druhý den hned zrána jsme šli na autobus, který
nás odvezl na Bučinu . Viděli jsme staré pohraniční dráty
a protitankové zábrany. Pokračovali jsme směrem do
Německa, kde jsme stoupali lesem, který je zničený
lýkožroutem a hurikánem Kyril. Vrátili jsme zpátky do
ČR a došli jsme k pramenu Vltavy, kde jsme plnili další
úkoly. Po cestě jsme viděli lapač lýkožroutů a stroj, který
vezme strom, oseká kůru a nařeže ho na míru.
Třetí den dopoledne jsme šli navštívit místní
informační centrum. Byly tam interaktivní mapy, měnící
se modely a promítali nám naučné filmy o NP Šumava a
o rysu ostrovidovi. Odpoledne jsme šli podél řeky Vydry
navštívit Vydrýska do Turnerovy chaty. Cestou zpátky
jsme se šli podívat na chlupaté krávy - skotské plemeno
Highland, které jsme pojmenovali emo krávy.
Čtvrtý den jsme si zabalili stany a věci a Kvildě
jsme zamávali.
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Karel Gott
Karel Gott, jinak
zvaný Božský Kája,
je velmi dobrý
zpěvák. Hlas Karla
Gotta zní už čtyři
desetiletí. Narodil
se 14. července
1939
v Plzni. To, že je
dobrým zpěvákem,
vidíte třeba
v anketě Český
Slavík, kde získal
mnoho Slavíků
a ocenění. Karel
Gott je ženatý
s Ivanou Macháčkovou. Vzali se na romantickém místě
v Las Vegas 7. ledna roku 2008. Několik měsíců po
svatbě se jim narodila dcera, dali ji trochu netradiční
jméno Charlotta Ella a 28. května 2008 přišla na svět
druhá dcera Nella Sofia. Je to trochu pomotané,
ale z předchozích vztahů má Karel Gott dcery Dominiku
a Lucii. Tak to je tak všechno, ale samozřejmě bychom
mohli psát ještě více. Kdo chcete vědět víc,
tak se koukněte na internet a poučte se.
J.Kukal, 9.B
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Teď trošku drbů…

…Ježek…
Doslechli jsme se, že srdce N.H. (9.A všichni ji známe)
přestalo bít pro M.S. (minulá 9.B). Ale opak je pravdou,
miluje ho víc než kdy jindy :-D
Málo kdo ví, že J.K. (9.B) a L.T. (9.A) spolu chodí.
Jenže pro naše oči to tak vůbec nevypadá. Ona totiž sama
neví koho.
O.Z. (9.A) je na blondýnky. Nejdříve se mu líbila M.D.
(9.A), dnes A.Č. (9.A) a okukuje i slečnu K.S. ( 9.B).
Od důvěryhodného zdroje jsme se dozvěděli, že K.N.
(9.B) chodí s J.K. (minulá 9.B).
P.S.: Jestli věříte hororům, někdy se koukněte na A.K.
(6.A), vypadá totiž jako ty vražedné a nevinné dívčinky
z hororů.
KDO S KÝM:
P.S. (9.A)+M.P. (9.A) nebo P.S. (9.A)+Z.G. (8.A)
V.H. (9.A)+D.S. (9.A)
N.V. (8.A)+E.V. (8.A)
M.P. (8.A)+J.Č. (8.A)
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Rozhovor s….
… panem školníkem …
My: „Dobrý den.“
On: „No, nazdar.“
My: „Kde jste pracoval před tím, než jste přišel k nám?“
On: „Jezdil jsem s kamionem NYK LOGISTIC.“
My: „Proč jste si vybral zrovna naší školu?“
On: „Přečetl jsem si inzerát v novinách.“
My: „Jaké zákazníky ve školníkovském krámku máte
nejraději?“
On: „Ty, co hodně nakupují.“
My: „Nemáte v plánu rozšířit sortiment krámku?“
On: „No, byly Popkyky a teď jsou Roisy.“
Na dotaz žáků 9.B: „Nemáte nějaký zvláštní pásek, třeba
s želvou?“
On: „Mám s Varšavskou smlouvou.“
My: „Děkujeme za rozhovor, ale my už musíme
jít…zvoní nám na zeměpis.“ :-)

Anketa…
O nejhezčího kluka školy
1. Honzík Kukal (jak jinak)
2. Ondra Zákoucký
3. Lukáš Vaňhal
Jinak, když jsme se ptali na sympaťáky, jednoznačně by
vyhráli naši tři páni učitelé :-)
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Petr Čech
Petr Čech, narozen 20. 5. 1982 v Plzni, je podle mě
nejlepší gólman na světě, ale bohužel se umístil jako druhý
nejlepší gólman na světě. První místo získal Iker Casillas a na
třetím místě byl Gianluigi Buffon.
Petr měří necelé dva metry, přesně je to 196 cm. Věřte
mi nebo ne, to je ohromná výška a váží 90 kg. Má ženu
Martinu a dceru Adélku. Petr Čech měl několik zranění.
Nejhorší pro něj asi bylo proražení lebky. Po tomto zranění se
dlouho zotavoval a dlouho nemohl hrát. Dodnes nosí na hlavě
speciální helmu, která vyhovuje jemu i pravidlům fotbalu. Petr
Čech v dnešní době chytá za klub Fc Chelsea a za národní tým
České republiky, v obou týmech si vede skvěle.
Tady máte na závěr jeho několik týmových úspěchů:
mistr Premier League (2005, 2006), vítěz Ligového poháru
(2005, 2007), vítěz Anglického poháru (2007, 2009), vítěz
Superpoháru (2005, 2009), 3. místo na EURO 2004, mistr
Evropy do 21 let (2002), 4. místo na ME "16" (1999) a ME
"18" (2000), účast ve čtvrtfinále MS "20" (2001), finalista
Ligy mistrů (2008), účastník MS 2006 a EURO 2008.
To je o Petru Čechovi tak vše.
J. Kukal, 9.B
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Chceš, aby tvůj pokoj vypadal dokonale? No,
to je jasný, ale jak na to? Připravili jsme pro tebe
návod, tak pozorně čti, ať se můžeš chlubit.

Chceš, aby
tvůj pokoj
vypadal
dokonale?
Už se nemůžeš dále dívat
na tvůj starý pokoj? Pusť se
do změn! Příjemné prostředí v pokoji nasadíš hlavně
doplňky:
Pohodlí: Já mám malý pokoj a žádné křeslo, nebo gauč
by se mi tam nevešel, mám skvělé řešení i pro ostatní
majetníky malých pokojů:
•
zkus si vyrobit extra jednoduché polštáře na
sezení (vlastní zkušenost: jsou opravdu velmi jednoduché
a hlavně účinné…přináší klidnou atmosféru)
•
nebo popros rodiče o nějakou částku a kup si do
pokoje houpačku (vlastní zkušenost: ráda se v ní učím
a hlavně když ji nepotřebuji, zavěsím ji na strop)
•
hezké a moderní jsou také patrové postele
s psacím stolem, nebo gaučem
•
můžete také využit postele jako gauč: dáte přes ni
pokrývku s polštáři, a je to!
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Okno: Mezi poslední hity patří poloprůhledné záclony
bez vzorů.
•
jestli chceš pozměnit záclony, tak na ně zkus našít
kapsy…vypadá to útulněji!
•
A okno můžeš vyzdobit květinami (květináče
vybarvi, nebo vyzdob podle barev v pokoji)
•
Zkus na záclonovou tyč zavěsit barevná sklíčka!
Budeš mít všude po pokoji barevná prasátka!
Zeď:
•
Studené barvy: Modrá, zelená, fialová….
•
Teplé barvy: Červená, žlutá, oranžová, růžová….
•
Každý si vyberte podle vkusu, ale v módě je teď
oranžožlutá….
Doufám, že každého tady něco zaujalo…takže pusťte
uzdu své fantazii! Do díla!
Katka Trutnovská, 9.B
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Anketa
o tvém vztahu k životnímu
prostředí
1)

Používáš recyklované sešity?
ano
ne

2)

Třídíš odpad?
ano
ne

3)

Sbíráš papír?
ano
ne

4)

Víš co je to bio odpad?
odpověď:

5)

Kolik jsi letos přinesl sběru do školy?
odpověď:

6)

Víš, k čemu se využívá recyklovaný odpad?
odpověď:

7)

Vyjmenuj alespoň 5 výrobků z plastu.
odpověď:
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Kdo v dnešní době nepoužívá tolik populární
internetový „kecálek“ ICQ, Skype, nepoužívá
internetové volání, nechatuje, nemá vlastní blog či
jen nepíše obyčejné e-maily? Téměř každý, přesněji
¼ obyvatel planety.
Jaké však byly začátky této internetové
komunikace? Je to až k nevíře, ale letos je tomu
přesně 40 let, co proběhlo první on-line spojení.
Pojďme se tedy podívat, jak se to (ne)povedlo…

První On-line spojení, spadlo
po 2 bajtech
První On-line proběhlo před 40-ti lety a spadlo po
dvou bajtech!
Síť ARPANET si odbyla své první připojení
v roce 1969. Programátor se pokusil poslat po síti jedno
jediné slovo, ovšem po dvou přenesených písmenech se
spojení přerušilo. Z univerzitní sítě ARPANET
sponzorované americkým ministerstvem obrany se
vyvinula i dnešní síť Internet. Všudypřítomná síť
Internet, kterou po celém světě užívá přibližně čtvrtina
všech obyvatel planety, měla relativně skromné začátky.
Vyvinula se ze sítě ARPANET (Advanced Research
Projects Agency Network), která dnes slaví čtyřicáté
narozeniny.
Zatímco první slavnostně poslaný telegram
obsahoval pečlivě vybraný verš z Bible a první
rozhlasové vysílání popřálo překvapeným telegrafistům
šťastné svátky vánoční, první zpráva posílaná přes
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ARPANET byla mnohem jednodušší: "login" (v češtině:
připojení).
I to bylo asi na první paketovou zprávu příliš.
První dvě písmena prošla v pořádku, ale pak spojení
spadlo. Památné slovo, první zpráva poslaná přes
předchůdce internetu, první demonstrace komunikace
předurčené k proměně globální společnosti, tedy zní:
"lo". Tato událost ukazuje, že nečekané pády připojení
má Internet přisouzené už od kolébky.
Stabilnější připojení se povedlo navázat asi
o hodinu později. O necelý měsíc později vzniklo mezi
centry v Los Angeles a asi 500 km vzdáleným
Stanfordem permanentí spojení a počátkem prosince už
byla propojena všechna prvotní centra.
Ondra Pelák, 9.B

Jak si zlepšit mozek
Při čtení zajímavých článků na internetu mě zaujal
článek zaměřen na téma: Jak si zlepšit mozek. Jsme
školáci, proto se domnívám, že by nás mohlo zajímat, jak
zlepšit naše myšlení. Za zlepšení mozku mohou léky
ovlivňující myšlení, které jsou rok od roku populárnější.
Stačí jediná tableta a mizí únava, zlepšuje se paměť
a soustředění. Je to vždy výhoda? Trend užívat léky
podporující myšlení je dnes rozšířen zejména mezi
mladými lidmi a studenty. Studie uveřejněná loni
v odborném časopise Pharmacotherapy prokázala, že asi
osmnáct procent studentů užívá léky určené pro pacienty

- 18 -

Dvojka
trpící hyperaktivitou s poruchou pozornosti (ADHD),
i když jsou zcela zdraví. Jejich motivací je snaha zlepšit
si studijní výsledky. Podobně se chovají i dospělí, kteří se
chtějí lépe soustředit na namáhavou duševní práci. Léky
podporující myšlení nejsou úplnou novinkou, jejich
masové užívání je záležitostí posledních několika let.
Zlepšují pozornost, paměť a tvořivé schopnosti člověka
tím, že ovlivňují výměnu chemických látek v mozku.
Podle mého mínění však léky nemusí vždy pomoci. Já si
myslím, že je nejlepší se vše vždy naučit. Známky budou
lepší a to i bez cizí pomoci.
Martin Pros, 9.B
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Rozloučení
ak a jste na konci, ale nebojte další číslo
Dvojky vyjde, všichni doufáme, že již brzy,
abychom Vás mohli opět obohatit o informace
nejen ze „Dvojkové“ soustavy…

T

Jen připomínáme, že v dalším čísle se
můžete těšit na 2. kolo SCHOOL STAR s názvem
Fajn kolo, spoustu nápadů, rad, zajímavých článků
z vědy, techniky, kultury a ekologie.

Na rozloučení ještě citát Fredyho Mercury:

„Show must go on!“

Redakce časopisu Dvojka
………………………………………
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