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ORBIS IUVENTAS 

 

Číslo 4/ Prosinec 2016 

SLOVO ÚVODEM 

Milí čtenáři, 

Shledáváme se spolu v prosincovém čísle a už se 

těšíme na Vánoce, hlavně na to, že už nebudeme 

muset do školy (alespoň na chvíli). Prosinec na nás 

zimou nešetří, ale je příjemné sledovat tu zimu v teple 

a za oknem. Jsme rádi za váš zájem číst, kvůli vám 

také píšeme a samozřejmě i jen tak pro radost. 

Chceme vám ještě připomenout naši stálou soutěž, jež 

stále platí. Zároveň vám srdečně přejeme bohatého 

Ježíška, rodinnou pohodu a šťastný nový rok. 

 Pochopitelně zde nebude chybět ani citát: 

„Šťastný je ten, kdo našel štěstí v rodině.“ 

Lev Nikolajevič Tolstoj 
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Tak jako minulý rok jsme pro vás měli soutěž týkající se lva, naší titulní stránky, 

stejně  letos pro vás máme novou celoroční školní soutěž týkající se  orla, naší hlavní 

stránky. Hledejte slovo (orel) obrázek nebo tajenku či přesmyčku ukrývajícího orla. 

Slovo orel může být ukryto i v článku.  Když objevíte orla, napište nám, kolikrát jste 

ho v časopise viděli, na jaké straně a ve kterém čísle časopisu (hlavní strana neplatí), 

případně v jakém článku, a to na náš email: casopis.iuventas@seznam.cz. Nesmí 

tam chybět jméno a příjmení, jinak bychom vás nemohli odměnit. Hrajeme o skvělé 

ceny. Tato soutěž trvá do 24. 6. 2017. Vyhrát můžete v kteréremkoli čísle. Úspěšné 

hledání vám přeje celý redakční tým 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. 12. Návštěva planetária 

Prima a sekunda v pátek navštívila planetárium. 

22. 12. Kam se půjde? 

Poslední týden k přežití Vánoc ubíhá velmi pomalu. Naposledy se jde do školy          

22. 12. A dobrou zprávou je, že se neučí. V jednotlivých třídách bude probíhat 

vánoční besídka a poté se vyrazí do kina! A na co se půjde? Na nejlepší film jaký 

v tuto chvíli jen mohou v kině, dávat a to na Fantastická zvířata a kde je najít 

od J. K. Rowlingové! Tento film režíroval David Yates. Fantastická zvířata už v tuto 

chvíli vítají kladné ovace od svých fanoušků. Takže uvidíme, zda to bude stát za to!  

 

21. 12. Turnaj 

Ve středu proběhne na naší škole turnaj v přeházce. Bude hrát jak osmileté tak i 

čtyřleté gymnázium. Kdo vyhraje, bud moci změřit svoje síly s učiteli o první místo! 

Tomu se říká výzva! A ti, kteří nebudou hrát, mohou horlivě povzbuzovat svůj tým.     

23. 12. Prázdniny!!! 

24. 12. Štědrý den 

Nejlepší den v roce, kdy vás možná, pokud jste byli hodní, navštíví Ježíšek. 

20. 12. Vánoční trhy 

Někteří studenti v úterý pojedou do Vídně na vánoční trhy, které bývají opravdu 

ohromné. Večerní Vídeň je vánočně osvětlená a městem se prohání kočáry tažené 

koňmi. Vánoční trhy jsou opravdu jedinečný zážitek. 

mailto:casopis.iuventas@seznam.cz
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Poutník nad mořem mlh 
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Poutník nad mořem mlh je obraz namalovaný německým malířem Casparem Davidem 

Friedrichem. Když bylo Casparovi třináct, viděl, jak se pod nohama jeho mladšího bratra 

podlomil led na zmrzlém jezeře. Mladší bratr zemřel. I když tento moment nikdy 

nenamaloval, z jeho děl jde poznat vážnost této chvíle. Na obrazu Poutník nad mořem mlh si 

ukážeme, jaké věci se v jeho dílech opakovaly a vy pak můžete sami spojit, jak to souvisí se 

smrtí jeho bratra. 

První věcí, jež se na jeho obrazech často opakuje, je osamocená osoba. Caspar byl uchvácen 

samotnými lidmi, jako by to, co je na nás nejzajímavějšího, se ukázalo, jenom když jsme 

osamoceni. 

Dalším prvkem, jež se opakuje v mnoha jeho dílech, je divoká příroda. Na začátku své 

malířské kariéry Caspar často kreslil Ježíše Krista na kříži obklopeného přírodou. Chtěl tím 

ukázat spojitost mezi pocity, které v mnoha lidech vyvolává náboženství, a mezi přírodou. 

Později však ve svých dílech od náboženství opustil a nechal jen přírodu. Nespoutanou 

přírodu, která v nás může vyvolat pocit, že jsme součástí něčeho většího a úžasnějšího, než 

jsme my samotní. 

Příroda a samostatné osoby jsou dva hlavní motivy obrazů Caspara Davida Friedricha. Teď je 

na vás, jestli dokážete najít spojitost mezi jeho motivy a jeho minulostí. A jestli ji najdete, 

zapamatujte si odpověď, pojďte ke mně a pak pokračujte v chůzi, jelikož, stejně jako 

nespoutané přírodě, i mně jste víceméně jedno. 

Kasy 
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Policista: "Tak vy tvrdíte, že jste toho nebožáka vytáhl z vody, potom se vám však 

vytrhl z rukou, běžel k nejbližšímu stromu a oběsil se. Proč jste ho neodřízl?" Občan: 

"Já jsem si, prosím, myslel, že se suší." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoce patří 

k nejvýznamnějším 

křesťanským svátků Ježíše 

Krista. Oslavuje se jeho 

narození. Pro křesťany začínají 

svátky Božím hodem, tedy 25. 

prosince. 24. 12. pro nás 

začínají Vánoce, mluvíme o 

Štědrém dnu.  

 

Pro křesťany tento den znamená 

konec půstu, který je završen 

štědrovečerní večeří. V tento den 

se zdobívá vánoční stromeček. 

Říká se, že kdo vydrží celý Štědrý 

den nejíst, uvidí zlaté prasátko. 

Jedná se o starou pověru. 

Na štědrovečerní večeři se má 

vždy prostírat o jeden talíř navíc 

pro nečekaného hosta. Na stole by 

měl ležet sudý počet talířů.  

 

 

Vyhlašujeme prosincovou soutěž s tématem: „Nakresli, jak podle tebe vypadá Ježíšek 

nebo nakresli, jak by měl vypadat.“ Je to jednoduché, stačí nakreslit obrázek Ježíška a 

poslat nám ho na email: casopis.iuventas@seznam.cz a nebo pověz svému třídnímu o 

této soutěži, aby nám obrázek předal. Nejlepší práce budou zveřejněny v dalším díle 

časopisu. Tato soutěž platí od prosince do 17. 1. 2017. Přejeme vám hodně štěstí 

s kreslením! 

mailto:casopis.iuventas@seznam.cz
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5. Movie Maker 

Movie maker je editor pro úpné začátečníky je určen pouze ke střihu a nějakým 

jednoduchým přechodům.  Tento program je ke stažení zdarma. 

4.Camtasia Studio 9-8 

Tento editor je velmi stručný, je určen už trochu pokročilejším uživatelům a je zde: 

normální střih, zoom, text, a ůprava audia. 

3.Adobe Premier pro CC 2017 

Během večeře se nesmí vstávat od 

stolu, protož to věstí nemoc či smrt. 

Večeřet se začíná s objevením první 

hvězdy na noční obloze. Když kolem 

nohy stolu uvážete provaz, znamená 

to, že se vám vyhnou zloději.  

Také bývá zvykem 

položit si pod talíř nějaké 

peníze, které by do 

nového roku, měly 

přinést šťestí a blahobyt 

svému majiteli. Za 

stejným účelem se davá 

do pěněženky šupina 

z kapra. 

 

Na Boží hod by se nemělo vůbec 

nic uklízet a nemělo by se vycházet 

z domu. Kdyby k vám přesto někdo 

přišel, měl by si s vámi zazpívat 

koledy. Uklízení v tento den nosí 

smůlu. 

Na svatého Šťepána obvykle chodili 

koledníci od domu k domu, aby si 

vykoledovali třeba ovoce. Určittě 

všechny znáte: „Koleda, koleda 

Štěpáne…“ V tento den se schází 

rodina a přátelé, aby spolu strávili 

příjemné chvíle.  
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Tenhle editor je určen pro pokročilé uživatele, ale než se s ním naučíte pracovat, 

může to trvat i několik hodin. Jdou zde dát přechody, upravovaní délky videí a 

normálního střihu, zoom efekty i úprava audií atd. 

2. Sony vegas 14 

Tenhle program je pro velmi pokročilé a je zde vše, co byste si mohli představit. Proto 

se cena tohoto editorů pohybuje okolo 10 000 Kč. 

1. Adobe after effects cc 

Tento program je velmi složitý třeba na střih a efekty. Na pohopení všech funkcí 

musíte nad programem strávit hodně času, než se ho naučíte používat. Může to trvat 

měsíce, ale i roky. Program umí animace, také změnit pohled kamer, sříhat i 

přibližovat. No, umí skoro vše, proto je na prvním místě tohoto žebříčku :D   

Editor= Program na úpravu videí, animací. 

Leonyx 

 

 

První prvková válka (1/3 část) 

V jedné galaxii, která se jmenovala Bing Bang Bong, byl svět, na kterém žily veškeré 

prvky. Území byla celkem čtyři a to jsou: Solida (území pevných prvků), Liquida 

(území kapalných prvků), Gasida (území plynných prvků) a čtvrtá byla neznámá. 

Hlavní mocností byla Gasida další Solida a poslední Liquida. Prezident Gasidy – 

vodík (neboli Blue Hydro, což je nejmocnější vodíková molekula, co existuje) nebyl 

spokojen s politickými názory Liquidy. „Měli bychom udělat v Liquidě pořádek, než 

nás poníží“, zuřil vodík. Zahájil tedy přísná pravidla pro prvky Liqiudy na území 

Gasidy, což jim bylo jedno. Vodík si nevěděl rady a chtěl se poradit se senátem – 

vzácné plyny. Helium mu řeklo, že jestli se chce Liquidy zbavit, měl by zakročit krutě. 

Vodík chvíli přemýšlel a řekl: „Racionální řešení, vyhlásíme Liquidě válku a Solidu 

požádáme o pomoc.“ Po poradě se vodík vrací zpět na Plynný dům, kde jde zavolat 

kancléři Solidy – zlato. „Vzácný kove, tady vodík. Ehm, poslyš, mám takový plán a 

potřebuji vaši podporu“, řekl vodík. „Lituji, ale bohužel nemůžu… V mojí zemi panuje 

revoluce a já nemám čas řešit tvoje aktivity.“ Vodík si říká, že může Solidu zničit, 
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protože je oslabená revolucí, a poté dobýt neznámou zemi a stát se nejmocnějším 

prvkem ve vesmíru a nekonečnu. „Jojo, chápu tě, tak se měj“, a položil iontový 

telefon. Dne 17. 19. 14996 vodík veřejně prohlásil, že vyhlašuje Liquidě válku. Na 

prohlášení reagovala pozitivně prezidentka Liquidy – rtuť. „Jen pojď naši malou zemi 

zničit, pojď… Snažit se můžeš sebevíce, vodíku, ale nemáš šanci nad námi vyhrát!“ 

Po reakci rtuťi měl vodík ohromný vztek a začal shromažďovat armádu, která se 

skládala ze 75 % kyslíku, 15 % dusíku, 7 % chloru a zbývající 3 % byla kombinace 

vodíků. Vůdcem byl druhý nejmocnější vodík (celým jménem – Hydrogenical Gasida 

Major). Po příchodu k hranicím Liquidy major řekl: „Nezapomeňte, proč nás jsem 

Blue Hydro poslal. Jsme tu od toho, abychom těm zelenáčům ukázali, že si na atomy 

(cenzurováno) nenecháme! Jsme plyny! Dokážeme nemožné!“ Hromadně všechno 

vojsko řeklo: „Anoooo!“ Major ustoupil dozadu a řekl: „Na můj povel. Tři, dva, jedna… 

(Pokračování příště)   

Vojta Kropáček 

 

 

(politika a fotbal) 

 

 Co jste tak potlučený? 

 Dostal jsem psa.., a je to boxer. 

 

 

 

 

 

1. Co obvykle děláte o Štědrém dnu? 

2. Dodržujete nějaké tradice či zvyky o Vánocích? 

3. Kdybyste si mohla přát opravdu cokoliv, co by to bylo a proč? 

4. Jáká je vaše oblíbená pohádka? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Mgr. Lucie Kolompárová 

 

 

 

Co ji nejvíc potěší: Když někoho rozveselí a taky když někoho něco naučí 

(„třeba to, že přestávky jsou nejlepší na světě“) 
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Kdo je to Chuck Lorre a proč je na nic 

Nedávno jsem dostal šanci znovu se podívat na několik epizod Teorie velkého 

třesku. Když říkám podívat, myslím tím, že jsem zavřel oči a zacpal uši, abych to 

nemusel vidět. Ale poté mi doma mé svědomí šeptalo: „Kassy, ty věčný pruďasi, měl 

bys tomu seriálu dát šanci.“  

A tak jsem se podíval na dalších pár dílů a k ničímu překvapení se mi pořád nelíbil. 

Ale všiml jsem si jména Chuck Lorre a zdálo se povědomé. Proto jsem se zeptal: 

„Kdo je Chuck Lorre?“ a google odpověděl.  

Ukázalo se, že Chuck Lorre je lidská síla přírody a mozek, jenž vymyslel takové 

klasické seriály, jako je Teorie velkého třesku a Dva a půl chlapa, ale i méně klasické 

seriály jako Dharma a Greg nebo Mike a Molly. Chcete říct co jiného ještě je? Je to 

chlápek, který za moc nestojí.  

Ano, seriály Chucka Lorryho jsou ve světě televizních komedii to samé, co McDonald 

je ve světě jídla nebo internetová vysoká ve světě výuky. Jsou to seriály pro lidi, kteří 
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se buď chtějí dívat na televizi, ale nezajímá je, co sledují nebo viděli, vypili hodně 

bělidla jako děti a teď se smějí i mouše na svém nose. A to ani nemluvím o tom 

smíchu z pódia, který komedii zpomaluje na rychlost postiženého šneka. 

Představte si, že byste se snažili říct vtipnou anekdotu. Tahle anekdota má mít 

začátek, prostředek a konec. Každý z těchto částí je důležitá pro vytvoření správného 

anekdotového zážitku. A teď si představte, že se někdo po každé větě začne smát. 

Trvalo by vám tři roky, než byste tu anekdotu řekli a mezitím už by nikoho 

nezajímala. 

V jeho seriálech není žádná emocionální hloubka, žádná nutnost se aspoň na chvíli 

zamyslet a ve většině případů tam není ani humor. Avšak chápu, že občas člověk 

nechce emocionální hloubku ani zamyšlení. Občas prostě chce jen vypnout mozek a 

ponořit se do hloupé televize. Problém s tím je, že všechny jeho seriály jsou 

neskutečně sledované, takže to není o občasném vypnutí mozku, ale spíš o 

celoživotním režimu spánku.  

Jiní z vás si možná můžou myslet, že nemám rád komedie. A to byste se nemohli 

více mýlit. Já MILUJU komedie. Viděl jsem snad více vtipných filmů a seriálů, než je 

zdrávo, a přesně proto mě tak strašně frustruje, že stačí, aby někdo napsal BAZINGA 

a celá místnost lidí se začne smát jak poblázněná.  

Ale co, jeho seriály jsou populárnější než Ježíšovy nedělní masáže a cokoliv tady 

napíšu, nezmění ničí názor. A s těmito slovy se můžu jen rozloučit. 

 Kasy Condé  
 

 

 

 

 

 

 

Holandsko – Nizozemí 
 

Holandsko je název středozápadní části a historického 
území Nizozemska, který se často používá pro označení celého státu. 

V době Svaté říše římské bylo Holandsko jedním z hrabství, později 
nejdůležitější provincií Republiky spojených nizozemských provincií.  

V napoleonských letech 1806–1810 však existovalo Holandské 
království, pod které spadalo téměř celé Nizozemsko. 

Dnešní Holandsko tvoří dvě provincie: Severní Holandsko a Jižní 
Holandsko, které vznikly v roce 1840.  

Již v době Nizozemské republiky tvořilo Holandsko politické, ekonomické 
i kulturní centrum.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nizozemsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e_%C5%99%C3%ADmsk%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrabstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_provincie_nizozemsk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte
https://cs.wikipedia.org/wiki/1806
https://cs.wikipedia.org/wiki/1810
https://cs.wikipedia.org/wiki/Holandsk%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Holandsk%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
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V Holandsku se nachází nejvýznamnější města a přístavy, 
např. Amsterdam, Rotterdam, Haag, Delft...  

Protože amsterdamská půda je hrubá vrstva bažiny a hlíny, jsou všechny 
budovy postavené na dřevěných sloupech zasazených až 11 metrů do 
země.  

Například královský palác stojí na 13 659 sloupech.  

Více jak čtvrtina Holandska je pod úrovní moře.  

Pyšní se jedním z nejlepších systémů ochrany před povodní světa. 

 Jedna ze zajímavých menších staveb. 

 Tulipány nemají původ v Holandsku, pouze se 
jim tam velmi dobře daří.        

Johny 

Předpověď na leden 

Leden je měsícem, který ukončuje první pololetí. Proto se musíš připravit na 

to, že máš měsíc na opravu známek =). Očekávejme občasné přeháňky 

přírodních věd, které budou místy extrémní. Můžeme počítat hlavně s biologií, 

fyzika a chemie místy. Když slyšíš pololetí, tak to znamená, že končí pololetí a 

v některých předmětech se školní rok rozděluje na čtvrtiny a stoprocentně 

v pololetí nás atakují bouře pololetních písemných prací, které ve většině 

případů pro slabší studenty dopadají špatně, hallelujah! :D. Ale my to nějak 

přežijeme, protože přežíváme nemožné, a sám nevím, jak to děláme. Zpět 

k věci. Pololetka nás nemine, neberu ohled na to, ve kterém předmětu bude. 

Dále očekávejme občasné písemky a zkoušení. Z klasifikačního hlediska 

očekávejme převážně trojky a čtyřky, místy smíšené s pětkami. Jedničky a 

dvojky místy. Vydrž to do konce ledna, pak už budeš ten půlrok čekat a opět 

jsou prázdniny.  
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Stinná místa znám, 

ze své duše i snů. 

Když zavřené oči mám, 

vídám je i pár dnů. 

V lesích, tam jen prší 

a vše živé se v křoví krčí. 

Kromě kapek všechno mlčí 

a vítr stále teskně hučí. 

Promočené vlasy mám, 

když se v ten kraj vydávám. 

V lijavci v trávu usedám 

a vodu sklouznout nechávám. 

Nevídám nebe, 

jen šedou oblohu. 

Avšak ni sebe, 

spatřiti nemohu. 

Splývám se zemí  

s přírodou zázraků, 

jež tak nehostinná není, 

jak zlaté město boháčů. 

Zuzana Zdražilová 


