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KLADENSKÁ 
SEDMA 
Ahoj všem 

sedmáčatům! 
 

Zdá se to jako 

chvíle, kdy jsme 

vydávali loňské 

letní číslo… 

a Vánoce 2018 jsou 

najednou za rohem. 

Wow! 

Tohle číslo je 

speciální. Představí se vám v něm noví autoři článků a zcela nové rubriky, 

protože většina loňské redakce je už na středních školách. Ale o Víťovo TV 

okénko ani o herní typ pařmena Lukyho nepřijdete, nebojte se. Nebude chybět 

ani oblíbené luštění a soutěžení o ceny. 

Připravit, pozor, číst! 
 

 

 

 

 

Ročník 15.  Číslo 1  

podzim – zima 2018 

Kladenská sedma je časopis nás všech! 

Neváhejte nám dodat své vlastní články, příspěvky, postřehy, rady, 

obrázky, práce, fotky… budeme rádi, když se zapojíte! 

Dejte nám vědět, že se něco děje na adresu kladenskasedma@7zskladno.cz 

nebo osobně. 

Tým našich skvělých florbalistů…v dalších 

měsících jim budeme držet pěsti!!! 

kladenskasedma@7zskladno.cz%20
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Výhra v soutěži Výzva pro 
chemika putuje do naší školy! 

Taky někdy přemýšlíte, když se v rozhlase mluví o sportovních 
úspěších, jestli je naše škola dobrá i v něčem jiném? 
No to si pište, že jsme! Například v chemii. 

Tříkolové soutěže Výzva pro chemika se v loňském školním roce 
zúčastnilo sedmnáct pětičlenných týmů z šestnácti základních škol 
Středočeského kraje, což lze považovat za velký úspěch. Náš školní 
tým se postupně probojoval všemi třemi koly až na stupně vítězů. 

1.kolo 

V prvním kole soutěže bylo cílem vysvětlit žákům pokus nazvaný Faraonovi hadi. 

Dále jsme vyplnili kvíz s patnácti otázkami a porota zhodnotila správný postup pokusu 

a spolupráci celého týmu. 

 

2.kolo 

Druhé kolo se uskutečnilo na gymnáziu ve Slaném, tam postoupilo pět týmů, z nichž 

dva týmy z naší školy! Jejich úkolem bylo odpovědět na šestnáct kvízových otázek a poté 

v laboratořích splnit praktickou část. Její součástí, které se zúčastnili i středočeští hasiči, bylo 

sestavení dýchacího přístroje na čas. 

3.kolo 

Soutěžící prolézali hasičským polygonem ve výrobním areálu Spolany. Během cesty 

získávali nápovědy ke správnému 

vyplnění tajenky, ke které 

potřebovali znalosti periodické 

soustavy prvků. Hasiči ze Spolany 

připravili finalistům úkol uhasit 

oheň práškovým hasicím přístroje 

na čas. Posledním úkolem bylo 

správně odhadnout čas výbuchu 

tekutého dusíku v uzavřené PET 

láhvi. 

 

 

Finále 

Uskutečnilo se 26. června 2018 ve výrobním areálu neratovické Spolany a postoupily 

tři nejúspěšnější týmy. Celkovým vítězem se stali žáci naší školy s názvem Sedmička 3! Naše 

škola obdržela finanční dar na vybavení laboratoří ve výši 10 tisíc korun. Na druhém místě 

se umístili také žáci naší školy s názvem Sedmička 2 a na třetím místě skončil tým Žíravinky 

ze Základní školy Václava Havla v Kralupech nad Vltavou.  
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Zcela nová rubrika cílí hlavně na dívky. To ale nevadí, Julča Cvrčková z 9.B dokáže působit, jako 

když ji na světě nezajímá nic jiného, než kosmetika a její cena. Ten, kdo se nechce inspirovat, může 

ocenit alespoň nový styl, který do Kladenské sedmičky Julča vnesla. 

 

RADY OD JULINKY 

ZÁZRAKY JMÉNEM MASKY  

 

Poslední dobou začíná být trochu chladněji (to se v zimě stává) a naše 

pokožka ztrácí lesk a hydrataci, kterou jsme měli přes léto. Proto vám 

jako náhradní plán ukážu různé druhy masek, prozradím, od jaké jsou značky 

a jejich cenovou dostupnost.  

 

 

                

                                                

 

 

 

VYCHYTÁVKA                                  

Náplasti na akné. Trápí vás pupínky? Nalepte si na ně náplast. Náplasti 

průhledné či s motivem začnou uvolňovat léčivé složky a tím se pupínku 

zbavíte. Nechte je působit cca 8 hodin a váš nežádoucí host je pryč. 

Catwoman mask 

Detox skin, 179 Kč 

 

Soothing pink clay mask 

Douglas collection, 289 Kč 

Brighten and Beam 

 

Miss de gaspé, 780 Kč 

Instant renewal concentrate mask 

Kiehl’s, 850 Kč za set 4 masek 

Anti blemish patches 

Sephora, 60 Kč 

Moisturizing bomb sheet mask 

 
Belif, 190 Kč 
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Deváťáci a volba střední školy 

Na konci měsíce října se uskutečnil průzkum mezi deváťáky naší školy o jejich 
představě volby střední školy. 

Zjištění: 

• 93% dotazovaných deváťáků má již nějakou představu o své 
budoucí škole, ovšem někteří z nich připouští, že by se mohla 
ještě změnit 
 

• 29% deváťáků chce podat přihlášku na gymnázium 
 

• 54% deváťáků chce podat přihlášku na střední školu se 

zaměřením 

 

• 10% deváťáků chce podat přihlášku na učiliště (učební obor) 

 

• 7% deváťáků zatím neví  

 

V grafickém znázornění vypadá současná představa dotázaných deváťáků 

následovně: 

 

Sofie Kosinová, 9.B  

Gymnázium 

Střední škola se zaměřením 

Učební obor 

Zatím neví 
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SOUTĚŽÍME, LUŠTÍME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. – 3. třída: Vánoční křížovka 

……………………………………………… 

Moje jméno: 

……………………………………………. 

Třída: ……………… 

Hlídač jde po břehu rybníka 

a vidí, že se v něm někdo 

koupe. 

"Vy jste nečetl cedulku, že 

v rybníku je koupání 

zakázáno?" 

"Já se nekoupu, já se topím!" 

"To je ovšem něco jiného," 

praví hlídač. 

"To není zakázáno." 

4. – 5. třída: Křížovka 

…………………………………………… 

Moje jméno: 

………………………………………….. 

Třída: ……………… 

Pokud si dáte práci a vyluštíte zákeřné hádanky, stačí napsat výsledek na kousek 

papírku (nebo rovnou na stránku časopisu do připravených rámečků) a spolu s vaším jménem 

a třídou ho zanést do slosovací krabice v kabinetu č. 204. 

Pozze ve své věkové kategorii! 
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Zeměpisná osmisměrka – tajenku v ní sice nenajdete, ale pojmy zopakujete si pojmy 
ze zeměpisu, naučíte se nové (zkuste si najít na internetu, co znamenají) a když nám 
ji přinesete vyluštěnou, zapojíte se do soutěže o ceny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6.–7. třída: Zeměpisná 

osmisměrka 

Moje jméno: 

…………………………………………..… 

Třída: ……………… 

Cestující si stěžuje 

letušce:  

"Mně se zdá, že letíme 

moc nízko."  

"Nebojte se pane, to 

se vám jen zdá." 

"Ale já si stejně 

myslím, že opravdu 

letíme MOC nízko."  

"Nemáte se čeho bát 

pane, vše je v 

naprostém pořádku."  

"No tak tedy dpbře, 

ale ať na mě ta ryba 

přestane civět."  

 

8. – 9. třída: Křížovka 

……………………………………………………… 

Moje jméno: ………………………………… 

Třída: ……………… 
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Herní Recenze 
 

 

 

 

Velmi očekávaná hra Red Dead Redemption 2 na první pohled zaujme 
úžasnou grafikou a realističností. Vývojáři z Rockstar Games si na hře nechali 
velmi záležet a je to vidět. Na hráče čeká velký otevřený svět s všelijakým 
terénem. Hrát budeme za banditu Arthura Morgana, za kterého budeme moci 
jezdit na koních, loupit, přepadávat vlaky a banky nebo lovit zvěř 
a obchodovat s ní. Jednoduše pravá cowboyská RPG střílečka jak se patří. Ale 
pozor, zahrají si ji zatím jen vlastníci PS4 nebo XBOX.  

 Vychází: 26.8. 2018 

 Vývojář: Rockstar Games  

Lukáš Loukota, 7.A 

Kdo s koho… 
V tomto čísle časopisu budu porovnávat dvě videoherní klasiky od 

studia Activison, Call of Duty a Call of Duty 2. Obě hry byly revoluční jak svou 
nadčasovou grafikou, tak hratelností i Multiplayerem. Každá z těchto her je 
zasazena do WW2* žánru a hraje se zde pouze za Spojence a nikoliv za Osu. 
Dodávám však, že tyto recenze jsou subjektivní a jedná se pouze o můj názor. 
Obě hry jsem hrál a každou jsem si plnými doušky užíval. Jsou zde rozmanité 
arzenály zbraní a dobové techniky. Těmto hrám navíc napomáhá, jak aktivní 
hráčská komunita, tak i moderská komunita, která je drží stále při životě.  
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Call of Duty     Call Of Duty 2 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok vydání: 2003      Rok vydání: 2005 

Platformy: PC, XBOX 360, PS3    Platformy: PC, XBOX 360, 

        N-Gage               Mobilní telefon 

Počet MP map: 9      Počet MP map: 13  

Ocenění: nejlepší hra pro rok 2003    Ocenění: nejlepší hodnocení r. 2005 

Datadisky: United Offensive, Finest    Datadisky: Big Red One 

       Hour 

+ revoluční hra, která ovlivnila herní trh   + grafické a zvukové zpracování 

+ skvělý Datadisk United Offensive    + výborný Multi-Player se všemi 

inspirovaný seriálem Band of Brothers     různými mody 

+ lékárničkový systém 

- lineárnost příběhu       - autoregenerace 

-špatná umělá inteligence     - odstraněné změny z United Offensive 

 

Závěr:  

Kdybych to měl hodnotit bodově, dal bych každé hře 9/10. Podle 
hratelnosti by vyhrálo CoD a CoD United Offensive. Podle MP by vyhrálo 
CoD2, protože na něm mám zhruba 210 hodin. 

 

*2. světová válka 
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RETRO 

Ahoj bando, dlouho jsme se neviděli. V letošním prvním vydání 

školního časopisu, potažmo v prvním Víťově okénku, se podíváme na film 

tak starý, že si jeho promítání v kinech nepamatují ani nejstarší 

učitelky na naší škole (nebudu uvádět). Jak už jste možná vyčetli, bude 

se opět jednat o recenzi pouze jednoho filmu, který patří mezi 

to nejlepší. 

12 ROZHNĚVANÝCH MUŽŮ (1957) 

Stručný děj: Osmnáctiletý chlapec je odsouzen k trestu smrti 

za zabití svého otce a dvanáct porotců má rozhodnout o jeho vinně 

či nevinně. Jedenáct z nich se rozhodne pro jasnou vinnu, ale jeden 

hlasuje pro nevinnu a snaží se ostatním objasnit, proč si to myslí. 

Tento film je dle mého skromného názoru jeden z nejlepších 

dramatických filmů (možná ten nejlepší), který byl kdy vytvořen. Tento 

názor nesdílím sám. Myslím si, že se ke mně po zhlédnutí tohoto 

mistrovského díla přikloníte. Nechte mne mé tvrzení objasnit. Film se 

nesnaží ohromit vysokým rozpočtem, neboť se celý odehrává pouze v jedné 

místnosti a nesnaží se ohromit ani žádnou velkolepostí. Snaží se ohromit 

svým bezchybně napsaným scénářem, a to se opravdu daří. Film bude 

neustále ohromovat, překvapovat a věřte, že těm z vás, jejichž filmové 

znalosti nekončí u nejnovějšího dílu „Fakjů pane učiteli“, tento snímek 

ani na minutu nedovolí odtrhnout oči z vaší televizní obrazovky, abyste 

o nic nepřišli. Aby scénář fungoval, je zapotřebí také skvělé režie, 

které se nám plně dostává a to díky momentu překvapení, který zde 

funguje ve všech směrech, neboť nikdy nevíte, která ze skvěle napsaných 

postav zrovna promluví, která vyskočí ze své sedačky, nebo která se k 

jakému názoru přikloní. Když už jsme u skvělých postav, zapotřebí jsou 

také skvělí herci, kteří tyto postavy ztvární. Casting si vedl opravdu 

perfektně a naservíroval nám to nejlepší, počínaje Henrym Fondou a 

konče českým hercem Jiřím Voskovcem. Abych to zkrátil, tento film by 

měl být nutností pro každého člověka, který se nazývá filmovým 

fanouškem, ale i pro člověka, který se jím nenazývá. 

12/10 
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