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KLADENSKÁ 
SEDMA 

Ahoj sedmáčata! 

V době, kdy píšu tyto úvodní řádky, je pondělí 28. prosince ještě 2020 a já sedím ve vyhřátém 

domě ve vesničce v podhůří Šumavy, odkud pocházím, a myslím na to, jestli je na Kladně také tolik 

sněhu jako tady a jak se asi máte. 

Už podruhé za poslední rok začínám skládat nové číslo školního časopisu v době, kdy vlastně 

nevím, co s ním bude. Vyjde vůbec v papírové podobě? Nebo ho budeme muset do světa poslat jen 

jako online soubor zastrčený někde na webových stránkách školy? Kolik čtenářů se k němu takhle 

dostane? A má vůbec smysl časopis v téhle podivné době vydávat? 

Mám tolik otázek a žádné odpovědi. Nezbývá mi proto nic jiného, než doufat, že vás nové číslo 

časopisu bude bavit v jakékoliv podobě a že si své čtenáře najde. Protože stejně jako doba, ve které 

žijeme, je i tohle číslo zvláštní. Hodně prostoru v něm dostanou žákovské práce a fotky, které třídy 

a učitelé pořídili při své činnosti, nebo je vytvořili sami žáci jako domácí úkoly. Chybět nebude tradiční 

příspěvek od pana učitele Veselého, ani zábavné luštění. Jako bonus, který by mohl zaujmout třeba 

rodiče, ale i starší žáky, přinášíme povídání o tom, jak funguje oficiální školní komunikační kanál Portal 

Office 365. Do časopisu přispěli tentokrát i dva žáci. Co je baví a zajímá, se dozvíte, až si přečtete jejich 

příspěvky. 

Příjemnou zábavu! 

Petra Brabcová 

 

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.  

Ročník 17.  Číslo 1  

zima – jaro 

2020/2021 

file:///C:/Users/42072/AppData/Roaming/Microsoft/Word/kladenskasedma@7zskladno.cz


2 
 

 

Škola a DéVé 
Když nemusím, snažím se vůbec nepoužívat slova, která v poslední době slyšíme pořád 

kolem sebe. Nebaví mě slovo kovid ani koronavirus a už vůbec mě nebaví „DéVé“, tedy 

distanční výuka (ani to říkat, ani ji provádět). Přesto je to něco, čemu se občas nelze vyhnout. 

Až se jednou podíváme na fotky z této doby, stejně si díky nim vždy budeme pamatovat, jaké 

to bylo chodit do školy v roušce anebo nechodit vůbec a učit se z domova. Pár fotek, které 

to připomínají, pořídili i učitelé. 

Při prohlížení si uvědomte, že se stále vzděláváme, stále se 

učíme, nezahálíme! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nehledě na třídu a věk, roušky se nosit musí. 
Na prvním snímku se 1.A raduje z prvního letošního sněhu. Oslavili to stavbou malých 

sněhuláčků. Vedle je 8.C na procházce místo tělocviku. 

Takhle smutně a prázdně to bez žáků vypadá ve třídě a před třídou č. 110 u paní učitelky 

Šuranyi. Všimněte si, jak profesionálně vyřešila problém psaní na tabuli. 
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Tenhe screenshot pořídila paní učitelka Brabcová na školení učitelů. Přišlo jí zábavné, 

jak program vybral hlavy všech učitelů a umístil je do fiktivních lavic jako žáky ve 

škole. Nikdo z nás tam zrovna není za modela, ale je to krásně spontánní fotka. 

Že letos nechodil ve škole Mikuláš, anděl a čerti? Ale kdeže! V 5.B si 

mikulášskou nadílku uspořádaly samy děti společně s paní učitelkou Radkou 

Sokolovou. Někdy se prostě musí improvizovat. O tom, jestli byl někdo 

odnesen do pekla, zprávy nemáme. 
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Hry konce roku 2020 

Třetí díl Watch Dogs s podtitulem Legion nás zavede do futuristického 

Londýna a nebude mít klasického hlavního hrdinu.-Hra umožňuje 

rekrutovat kohokoliv, nebo hrát za kohokoliv, koho v kultovním městě 

Londýn potkáte, přičemž každá postava má svou historii, osobnost 

a dovednosti, díky čemuž si můžete svůj unikátní tým přizpůsobit 

na míru, ale jakmile postava přijde o život, bude navždy ztracena 

i se svými jedinečnými schopnostmi a osvojenými dovednostmi. 

Příběh hry se zaměřuje na londýnskou pobočku hackerské skupiny 

DedSec, která se snaží osvobodit město od dystopického sledovacího 

státu náborem spojenců z obyvatel Londýna. Zároveň se skupina 

zaměřuje na vyšetřování řady teroristických útoků. 

 

 

Halo Infinite je nadcházející first-person střílečka vyvinutá 

společností 343 Industries a publikovaná společností Xbox Game 

Studios pro Microsoft Windows, Xbox One a Xbox Series X a Series S. 

Hra pokračuje v příběhu master chief, jako třetí kapitola "Reclaimer 

Saga" po Halo 5: Guardians. Halo Infinite bude mít otevřenější svět 

než minulé hry Halo.  

  

WATCH DOGS: LEGION 

Původní datum vydání: 29. 
října 2020 

Vývojář: Ubisoft Toronto 

Návrhář: Clint Hocking  

Série: Watch Dogs 

Vydavatel: Ubisoft 

Platformy: PlayStation 5, 
Xbox Series X, PlayStation 
4, Xbox One, Google Stadia, 
Microsoft Windows 

HALO INFINITE 

Původní datum vydání: 
prosinec 2020 

Vývojář: 343 Industries 

Umělec: Nicolas Bouvier 

Série: Halo 

Vydavatel: Xbox Game 
Studios 

Skladatelé: Curtis 
Schweitzer; Gareth 
Coker; Joel Corelitz; 

Platformy: Xbox Series X, 
Xbox One, Microsoft 
Windows 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Surveillance_state
https://en.wikipedia.org/wiki/Surveillance_state
https://en.wikipedia.org/wiki/First-person_shooter
https://en.wikipedia.org/wiki/343_Industries
https://en.wikipedia.org/wiki/Xbox_Game_Studios
https://en.wikipedia.org/wiki/Xbox_Game_Studios
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://en.wikipedia.org/wiki/Xbox_One
https://en.wikipedia.org/wiki/Xbox_Series_X_and_Series_S
https://en.wikipedia.org/wiki/Master_Chief_(Halo)
https://en.wikipedia.org/wiki/Halo_5:_Guardians
https://www.google.cz/search?sxsrf=ALeKk03QAoLSua74hrcFnWgk-bpqxA2MCA:1600518111600&q=halo+infinite+p%C5%AFvodn%C3%AD+datum+vyd%C3%A1n%C3%AD&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwzS8_KLqmy1FLPTrbSTy5L10_Ozy0oLUktii_LTEnNT0_MTbUqSs1JTSxOVUhJLEldxKqWkZiTr5CZl5aZl1mSqlBwdH1Zfkre4bUg6dJchbLKlMMLgVwAVNWjQ2MAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjAkP7LmvXrAhXaQkEAHeM4BAQQ6BMoADAZegQIBxAC
https://www.google.cz/search?sxsrf=ALeKk03QAoLSua74hrcFnWgk-bpqxA2MCA:1600518111600&q=halo+infinite+v%C3%BDvoj%C3%A1%C5%99&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwzS8_KLqmy1FLJTrbSTy5L10_Ozy0oLUktii_LTEnNT0_MTbVKSS1LzckvSC1axCqRkZiTr5CZl5aZl1mSqlB2eG9ZftbhhUdnAgB3NzleUgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjAkP7LmvXrAhXaQkEAHeM4BAQQ6BMoADAbegQIDxAC
https://www.google.cz/search?sxsrf=ALeKk03QAoLSua74hrcFnWgk-bpqxA2MCA:1600518111600&q=343+industries&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwzS8_KLqmyVOLSz9U3SE83TbLI1lLJTrbSTy5L10_Ozy0oLUktii_LTEnNT0_MTbVKSS1LzckvSC1axMpnbGKskJmXUlpcUpSZWryDlREA_XYlMFcAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjAkP7LmvXrAhXaQkEAHeM4BAQQmxMoATAbegQIDxAD
https://www.google.cz/search?sxsrf=ALeKk03QAoLSua74hrcFnWgk-bpqxA2MCA:1600518111600&q=halo+infinite+s%C3%A9rie&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwzS8_KLqmy1FLMTrbSTy5L10_Ozy0oLUktii_LTEnNT0_MTbUqTi3KTC1exCqSkZiTr5CZl5aZl1mSqlB8eCVQHABFSwRdSwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjAkP7LmvXrAhXaQkEAHeM4BAQQ6BMoADAcegQIDhAC
https://www.google.cz/search?sxsrf=ALeKk03QAoLSua74hrcFnWgk-bpqxA2MCA:1600518111600&q=Halo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwzS8_KLqmyVOLUz9U3MMkwyyjTUsxOttJPLkvXT87PLSgtSS2KL8tMSc1PT8xNtSpOLcpMLV7EyuKRmJO_g5URAEWm4X1JAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjAkP7LmvXrAhXaQkEAHeM4BAQQmxMoATAcegQIDhAD
https://www.google.cz/search?sxsrf=ALeKk03QAoLSua74hrcFnWgk-bpqxA2MCA:1600518111600&q=halo+infinite+vydavatel&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwzS8_KLqmy1FLJTrbSTy5L10_Ozy0oLUktii_LTEnNT0_MTbUqKE3KySzOSC1axCqekZiTr5CZl5aZl1mSqlBWmZJYlliSmgMAbv0fQFEAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjAkP7LmvXrAhXaQkEAHeM4BAQQ6BMoADAdegQIChAC
https://www.google.cz/search?sxsrf=ALeKk03QAoLSua74hrcFnWgk-bpqxA2MCA:1600518111600&q=Xbox+Game+Studios&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwzS8_KLqmyVOLUz9U3MEoqKizQUslOttJPLkvXT87PLSgtSS2KL8tMSc1PT8xNtSooTcrJLM5ILVrEKhiRlF-h4A4UVQguKU3JzC_ewcoIAIy8abZZAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjAkP7LmvXrAhXaQkEAHeM4BAQQmxMoATAdegQIChAD
https://www.google.cz/search?sxsrf=ALeKk03QAoLSua74hrcFnWgk-bpqxA2MCA:1600518111600&q=Xbox+Game+Studios&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwzS8_KLqmyVOLUz9U3MEoqKizQUslOttJPLkvXT87PLSgtSS2KL8tMSc1PT8xNtSooTcrJLM5ILVrEKhiRlF-h4A4UVQguKU3JzC_ewcoIAIy8abZZAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjAkP7LmvXrAhXaQkEAHeM4BAQQmxMoATAdegQIChAD
https://www.google.cz/search?sxsrf=ALeKk03QAoLSua74hrcFnWgk-bpqxA2MCA:1600518111600&q=halo+infinite+skladatel%C3%A9&sa=X&ved=2ahUKEwjAkP7LmvXrAhXaQkEAHeM4BAQQ6BMoADAaegQIDBAC
https://www.google.cz/search?sxsrf=ALeKk03QAoLSua74hrcFnWgk-bpqxA2MCA:1600518111600&q=Curtis+Schweitzer&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3SMqwLEwpXMQq6FxaVJJZrBCcnFGemllSlVoEAJViPr0iAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjAkP7LmvXrAhXaQkEAHeM4BAQQmxMoATAaegQIDBAD
https://www.google.cz/search?sxsrf=ALeKk03QAoLSua74hrcFnWgk-bpqxA2MCA:1600518111600&q=Curtis+Schweitzer&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3SMqwLEwpXMQq6FxaVJJZrBCcnFGemllSlVoEAJViPr0iAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjAkP7LmvXrAhXaQkEAHeM4BAQQmxMoATAaegQIDBAD
https://www.google.cz/search?sxsrf=ALeKk03QAoLSua74hrcFnWgk-bpqxA2MCA:1600518111600&q=Gareth+Coker&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3yMsozkuzXMTK455YlFqSoeCcn51aBACBICP0HQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjAkP7LmvXrAhXaQkEAHeM4BAQQmxMoAjAaegQIDBAE
https://www.google.cz/search?sxsrf=ALeKk03QAoLSua74hrcFnWgk-bpqxA2MCA:1600518111600&q=Gareth+Coker&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3yMsozkuzXMTK455YlFqSoeCcn51aBACBICP0HQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjAkP7LmvXrAhXaQkEAHeM4BAQQmxMoAjAaegQIDBAE
https://www.google.cz/search?sxsrf=ALeKk03QAoLSua74hrcFnWgk-bpqxA2MCA:1600518111600&q=Joel+Corelitz&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3qDKvtDTKWsTK65WfmqPgnF-UmpNZUgUA4yefDR4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjAkP7LmvXrAhXaQkEAHeM4BAQQmxMoAzAaegQIDBAF
https://www.google.cz/search?sxsrf=ALeKk03QAoLSua74hrcFnWgk-bpqxA2MCA:1600518111600&q=halo+infinite+platformy&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwzS8_KLqmy1FLOTrbSTy5L10_Ozy0oLUktii_LTEnNT0_MTbUqyEksScsvyl3EKp6RmJOvkJmXlpmXWZKqAJOoBADdtOMNUAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjAkP7LmvXrAhXaQkEAHeM4BAQQ6BMoADAeegQICBAC
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Nová FIFA 21 slibuje oproti minulým dílům širokou řadu vylepšení 

nejen herní nabídky, ale i samotného požitku z fotbalové simulace, 

lepší poziční hru virtuálních fotbalistů i jejich lepší chápání 

prostoru a času. Obránci tak budou lépe blokovat střely a útočníci 

nebudou na přihrávky čekat v ofsajdu. Ostatně náběhy svých 

spoluhráčů bude nyní možno kompletně ovládat. 

 

Ultimate team a Ikony FUT 

Populární režim "Ultimate team" bude letos zaměřen na ještě větší sociální interakci mezi hráči. Ti budou moci 

spolu dokonce nastupovat do soutěžních utkání nebo do nových komunitních a herních událostí. Ty budou ve formě 

tematických úkolů, za jejichž plnění hráči obdrží odměny a balíčky. Novinkou bude také možnost kompletně si 

upravit domácí stadion, včetně chorea fanoušků. 

Tvůrci samozřejmě nezapomínají ani na oblíbené legendy kopané. V rámci nabídky Ikon FUT 100 bude k dispozici 

stovka těch nejlepších fotbalových velikánů minulosti. Seznam největších jmen letos doplní třeba Eric Cantona, 

Xavi nebo Petr Čech. Bývalý brankář Chelsea doplní Pavla Nedvěda jako dosud jediného českého zástupce 

ve výběru 

  

FIFA 21 

Původní datum vydání: 6. 
října 2020 

Série: FIFA 

Platformy: PlayStation 5, 
Xbox Series X, PlayStation 
4, Nintendo Switch, Xbox 
One, Microsoft Windows 

Vývojáři: Electronic 
Arts, EA Canada, EA 
Bucharest 

Režimy: Videohra pro 
jednoho hráče, Videohra 
pro více hráčů 

Vydavatelé: Electronic 
Arts, EA Sports 

 

https://www.google.cz/search?hl=cs&sxsrf=ALeKk02PjmBjO8A2wwRnO6SGErc8rN4uEw:1600527915576&q=fifa+21+p%C5%AFvodn%C3%AD+datum+vyd%C3%A1n%C3%AD&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMxKzskzTMs111LPTrbSTy5L10_Ozy0oLUktii_LTEnNT0_MTbUqSs1JTSxOVUhJLEldxKqQlpmWqGBkqFBwdH1Zfkre4bUgidJchbLKlMMLgVwAief6GV0AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi9l_GOv_XrAhWPLewKHbeACrYQ6BMoADAcegQIBBAC
https://www.google.cz/search?hl=cs&sxsrf=ALeKk02PjmBjO8A2wwRnO6SGErc8rN4uEw:1600527915576&q=fifa+21+s%C3%A9rie&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMxKzskzTMs111LMTrbSTy5L10_Ozy0oLUktii_LTEnNT0_MTbUqTi3KTC1exMqXlpmWqGBkqFB8eCVQBADQ2eNoRQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi9l_GOv_XrAhWPLewKHbeACrYQ6BMoADAdegQIBhAC
https://www.google.cz/search?hl=cs&sxsrf=ALeKk02PjmBjO8A2wwRnO6SGErc8rN4uEw:1600527915576&q=FIFA&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMxKzskzTMs1V-LUz9U3MIrPKjbUUsxOttJPLkvXT87PLSgtSS2KL8tMSc1PT8xNtSpOLcpMLV7EyuLm6ea4g5URAAOj3IdJAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi9l_GOv_XrAhWPLewKHbeACrYQmxMoATAdegQIBhAD
https://www.google.cz/search?hl=cs&sxsrf=ALeKk02PjmBjO8A2wwRnO6SGErc8rN4uEw:1600527915576&q=fifa+21+platformy&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMxKzskzTMs111LOTrbSTy5L10_Ozy0oLUktii_LTEnNT0_MTbUqyEksScsvyl3EKpiWmZaoYGSoABOqBAAFwQOYSgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi9l_GOv_XrAhWPLewKHbeACrYQ6BMoADAeegQICRAC
https://www.google.cz/search?hl=cs&sxsrf=ALeKk02PjmBjO8A2wwRnO6SGErc8rN4uEw:1600527915576&q=fifa+21+v%C3%BDvoj%C3%A1%C5%99i&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMxKzskzTMs111LJTrbSTy5L10_Ozy0oLUktii_LTEnNT0_MTbVKSS1LzckvSC1axCqclpmWqGBkqFB2eG9ZftbhhUdnZgIAmaa8HE0AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi9l_GOv_XrAhWPLewKHbeACrYQ6BMoADAfegQICxAC
https://www.google.cz/search?hl=cs&sxsrf=ALeKk02PjmBjO8A2wwRnO6SGErc8rN4uEw:1600527915576&q=Electronic+Arts&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMxKzskzTMs1V-LUz9U3MMwzMDfWUslOttJPLkvXT87PLSgtSS2KL8tMSc1PT8xNtUpJLUvNyS9ILVrEyu-ak5pcUpSfl5ms4FhUUryDlREA5Tm3-FcAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi9l_GOv_XrAhWPLewKHbeACrYQmxMoATAfegQICxAD
https://www.google.cz/search?hl=cs&sxsrf=ALeKk02PjmBjO8A2wwRnO6SGErc8rN4uEw:1600527915576&q=Electronic+Arts&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMxKzskzTMs1V-LUz9U3MMwzMDfWUslOttJPLkvXT87PLSgtSS2KL8tMSc1PT8xNtUpJLUvNyS9ILVrEyu-ak5pcUpSfl5ms4FhUUryDlREA5Tm3-FcAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi9l_GOv_XrAhWPLewKHbeACrYQmxMoATAfegQICxAD
https://www.google.cz/search?hl=cs&sxsrf=ALeKk02PjmBjO8A2wwRnO6SGErc8rN4uEw:1600527915576&q=EA+Canada&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMxKzskzTMs1V-LUz9U3MCtKqzTVUslOttJPLkvXT87PLSgtSS2KL8tMSc1PT8xNtUpJLUvNyS9ILVrEyunqqOCcmJeYkriDlREATnotClEAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi9l_GOv_XrAhWPLewKHbeACrYQmxMoAjAfegQICxAE
https://www.google.cz/search?hl=cs&sxsrf=ALeKk02PjmBjO8A2wwRnO6SGErc8rN4uEw:1600527915576&q=fifa+21+ea+bucharest&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMxKzskzTMs1V4JwM1KKSgrLS_K0VLKTrfSTy9L1k_NzC0pLUoviyzJTUvPTE3NTrVJSy1Jz8gtSixaxiqRlpiUqGBkqpCYqJJUmZyQWpRaX7GBlBACF_x6eYAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi9l_GOv_XrAhWPLewKHbeACrYQmxMoAzAfegQICxAF
https://www.google.cz/search?hl=cs&sxsrf=ALeKk02PjmBjO8A2wwRnO6SGErc8rN4uEw:1600527915576&q=fifa+21+ea+bucharest&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMxKzskzTMs1V4JwM1KKSgrLS_K0VLKTrfSTy9L1k_NzC0pLUoviyzJTUvPTE3NTrVJSy1Jz8gtSixaxiqRlpiUqGBkqpCYqJJUmZyQWpRaX7GBlBACF_x6eYAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi9l_GOv_XrAhWPLewKHbeACrYQmxMoAzAfegQICxAF
https://www.google.cz/search?hl=cs&sxsrf=ALeKk02PjmBjO8A2wwRnO6SGErc8rN4uEw:1600527915576&q=fifa+21+re%C5%BEimy&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMxKzskzTMs119LLKLfST87PyUlNLsnMz9MvzsxLz0mNL8hJrEwtii_LTEnNj09PzE0ttsrNT0ktXsTKn5aZlqhgZKhQlHp0X2ZuJQBN-5OBUwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi9l_GOv_XrAhWPLewKHbeACrYQ6BMoADAgegQICBAC
https://www.google.cz/search?hl=cs&sxsrf=ALeKk02PjmBjO8A2wwRnO6SGErc8rN4uEw:1600527915576&q=Videohra+pro+jednoho+hr%C3%A1%C4%8De&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMxKzskzTMs1V-LUz9U3MMrIyjPR0ssot9JPzs_JSU0uyczP0y_OzEvPSY0vyEmsTC2KL8tMSc2PT0_MTS22ys1PSS1exCoTBhLLKEpUKCjKV8hKTcnLz8hXyCg6vPBIb-oOVkYAd-FmXW4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi9l_GOv_XrAhWPLewKHbeACrYQmxMoATAgegQICBAD
https://www.google.cz/search?hl=cs&sxsrf=ALeKk02PjmBjO8A2wwRnO6SGErc8rN4uEw:1600527915576&q=Videohra+pro+jednoho+hr%C3%A1%C4%8De&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMxKzskzTMs1V-LUz9U3MMrIyjPR0ssot9JPzs_JSU0uyczP0y_OzEvPSY0vyEmsTC2KL8tMSc2PT0_MTS22ys1PSS1exCoTBhLLKEpUKCjKV8hKTcnLz8hXyCg6vPBIb-oOVkYAd-FmXW4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi9l_GOv_XrAhWPLewKHbeACrYQmxMoATAgegQICBAD
https://www.google.cz/search?hl=cs&sxsrf=ALeKk02PjmBjO8A2wwRnO6SGErc8rN4uEw:1600527915576&q=Videohra+pro+v%C3%ADce+hr%C3%A1%C4%8D%C5%AF&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMxKzskzTMs1V-LUz9U3MKwyNzHX0ssot9JPzs_JSU0uyczP0y_OzEvPSY0vyEmsTC2KL8tMSc2PT0_MTS22ys1PSS1exCodBhLLKEpUKCjKVyg7vDY5VSGj6PDCI71H1-9gZQQAb88ljm0AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi9l_GOv_XrAhWPLewKHbeACrYQmxMoAjAgegQICBAE
https://www.google.cz/search?hl=cs&sxsrf=ALeKk02PjmBjO8A2wwRnO6SGErc8rN4uEw:1600527915576&q=Videohra+pro+v%C3%ADce+hr%C3%A1%C4%8D%C5%AF&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMxKzskzTMs1V-LUz9U3MKwyNzHX0ssot9JPzs_JSU0uyczP0y_OzEvPSY0vyEmsTC2KL8tMSc2PT0_MTS22ys1PSS1exCodBhLLKEpUKCjKVyg7vDY5VSGj6PDCI71H1-9gZQQAb88ljm0AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi9l_GOv_XrAhWPLewKHbeACrYQmxMoAjAgegQICBAE
https://www.google.cz/search?hl=cs&sxsrf=ALeKk02PjmBjO8A2wwRnO6SGErc8rN4uEw:1600527915576&q=fifa+21+vydavatel%C3%A9&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMxKzskzTMs111LJTrbSTy5L10_Ozy0oLUktii_LTEnNT0_MTbUqKE3KySzOSC1axCqclpmWqGBkqFBWmZJYlliSmnN4JQCDK-1TTQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi9l_GOv_XrAhWPLewKHbeACrYQ6BMoADAhegQIBRAC
https://www.google.cz/search?hl=cs&sxsrf=ALeKk02PjmBjO8A2wwRnO6SGErc8rN4uEw:1600527915576&q=Electronic+Arts&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMxKzskzTMs1V-LUz9U3MMwzMDfWUslOttJPLkvXT87PLSgtSS2KL8tMSc1PT8xNtSooTcrJLM5ILVrEyu-ak5pcUpSfl5ms4FhUUryDlREARWHYoVcAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi9l_GOv_XrAhWPLewKHbeACrYQmxMoATAhegQIBRAD
https://www.google.cz/search?hl=cs&sxsrf=ALeKk02PjmBjO8A2wwRnO6SGErc8rN4uEw:1600527915576&q=Electronic+Arts&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMxKzskzTMs1V-LUz9U3MMwzMDfWUslOttJPLkvXT87PLSgtSS2KL8tMSc1PT8xNtSooTcrJLM5ILVrEyu-ak5pcUpSfl5ms4FhUUryDlREARWHYoVcAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi9l_GOv_XrAhWPLewKHbeACrYQmxMoATAhegQIBRAD
https://www.google.cz/search?hl=cs&sxsrf=ALeKk02PjmBjO8A2wwRnO6SGErc8rN4uEw:1600527915576&q=EA+Sports&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMxKzskzTMs1V-LUz9U3MDIzNcvQUslOttJPLkvXT87PLSgtSS2KL8tMSc1PT8xNtSooTcrJLM5ILVrEyunqqBBckF9UUryDlREA6onqhVEAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi9l_GOv_XrAhWPLewKHbeACrYQmxMoAjAhegQIBRAE
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Svět se změnil a lidstvo s ním. Jakožto nájemný žoldák 

jménem „V“ se budete pohybovat ve futuristickém městě 

Night City, kde jsou tělesné modifikace nejžhavějším 

trendem a touha po moci nepřekonatelným pokušením. 

Jednoho dne však obdržíte úkol, který se jen tak 

neodmítá. Vaším cílem totiž bude získat nejnovější 

implantát, který v sobě skrývá klíč nesmrtelnosti. Tento 

úkol však nebude procházka růžovým sadem a k jeho 

splnění je vyžadováno značné množství zkušeností. 

Co je to vlastně cyberpunk?  

Profese, kterou vykonáváte, známá spíše pod slovním spojením městský žoldák. Jak je 

o žoldácích známo, za vysokou odměnu jsou ochotni splnit téměř jakýkoliv úkol. Dokažte tedy 

celé metropoli, že právě vy jste v okolí ten nejlepší, a za obdržené odměny s chutí vylepšujte 

svého hrdinu množstvím kybernetických gadgetů. 

V jako každém správném RPG má hráč 

možnost svými rozhodnutími značně měnit 

vývoj celé dějové linie, což ve velké míře 

ovlivní již na začátku hry výběrem „životní 

cesty” hlavního hrdiny (nebo hrdinky) 

jménem „V“.  

Ačkoli vaše cesta příběhem Cyberpunku 

2077 vůbec nemusí skončit dohráním 

hlavní příběhové linie, děj se bude točit kolem záhadného a unikátního implantátu, který by 

měl být klíčem k nesmrtelnosti. Abyste se k němu dostali, budete se muset nejprve probít 

podsvětím futuristické metropole Night City ovládané pouličními gangy, nadnárodními 

korporacemi a korupcí. 

Článek připravila Tereza Brémová ze 7.C  

Cyberpunk 2077 

Původní datum vydání: 19. 
listopadu 2020 

Vývojáři: CD Projekt, CD 
Projekt RED 

Návrháři: Mike 
Pondsmith, Konrad 
Tomaszkiewicz 

Vydavatelé: CD Projekt, CD 
Projekt RED 

Platformy: PlayStation 5, 
Xbox Series X and Series S, 
Google Stadia, Xbox One, 
Microsoft Windows 

https://www.alza.cz/gaming/cyberpunk-2077-night-city-wire
https://www.alza.cz/gaming/cyberpunk-2077-night-city-wire
https://www.alza.cz/gaming/cyberpunk-2077-night-city-wire
https://www.alza.cz/gaming/cyberpunk-2077-night-city-wire
https://www.alza.cz/gaming/korporace-a-gangy-v-cyberpunk-2077-kdo-ovlada-night-city
https://www.alza.cz/gaming/korporace-a-gangy-v-cyberpunk-2077-kdo-ovlada-night-city
https://www.google.cz/search?sa=X&bih=787&biw=1422&hl=cs&sxsrf=ALeKk016O1Z-Fao-mXaiKhya9wvRvHc8iA:1602527237455&q=cyberpunk+2077+p%C5%AFvodn%C3%AD+datum+vyd%C3%A1n%C3%AD&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yC5Ly7Us1FLPTrbSTy5L10_Ozy0oLUktii_LTEnNT0_MTbUqSs1JTSxOVUhJLEldxKqeXJmUWlRQmpetYGRgbq5QcHR9WX5K3uG1IPnSXIWyypTDC4FcAOk78XlhAAAA&ved=2ahUKEwiaweyV16_sAhWIilwKHS8oAQsQ6BMoADAdegQIEhAC
https://www.google.cz/search?sa=X&bih=787&biw=1422&hl=cs&sxsrf=ALeKk016O1Z-Fao-mXaiKhya9wvRvHc8iA:1602527237455&q=cyberpunk+2077+v%C3%BDvoj%C3%A1%C5%99i&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yC5Ly7Us1FLJTrbSTy5L10_Ozy0oLUktii_LTEnNT0_MTbVKSS1LzckvSC1axCqVXJmUWlRQmpetYGRgbq5QdnhvWX7W4YVHZ2YCAPqe_bRRAAAA&ved=2ahUKEwiaweyV16_sAhWIilwKHS8oAQsQ6BMoADAgegQIDxAC
https://www.google.cz/search?sa=X&bih=787&biw=1422&hl=cs&sxsrf=ALeKk016O1Z-Fao-mXaiKhya9wvRvHc8iA:1602527237455&q=CD+Projekt&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yC5Ly7UsVAKzsyyzswqLtVSyk630k8vS9ZPzcwtKS1KL4ssyU1Lz0xNzU61SUstSc_ILUosWsXI5uygEFOVnpWaX7GBlBAC99h5QUAAAAA&ved=2ahUKEwiaweyV16_sAhWIilwKHS8oAQsQmxMoATAgegQIDxAD
https://www.google.cz/search?sa=X&bih=787&biw=1422&hl=cs&sxsrf=ALeKk016O1Z-Fao-mXaiKhya9wvRvHc8iA:1602527237455&q=CD+Projekt+RED&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yC5Ly7UsVOIGsQ2NMpKzzLK0VLKTrfSTy9L1k_NzC0pLUoviyzJTUvPTE3NTrVJSy1Jz8gtSixax8jm7KAQU5WelZpcoBLm67GBlBACMkBdgVQAAAA&ved=2ahUKEwiaweyV16_sAhWIilwKHS8oAQsQmxMoAjAgegQIDxAE
https://www.google.cz/search?sa=X&bih=787&biw=1422&hl=cs&sxsrf=ALeKk016O1Z-Fao-mXaiKhya9wvRvHc8iA:1602527237455&q=CD+Projekt+RED&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yC5Ly7UsVOIGsQ2NMpKzzLK0VLKTrfSTy9L1k_NzC0pLUoviyzJTUvPTE3NTrVJSy1Jz8gtSixax8jm7KAQU5WelZpcoBLm67GBlBACMkBdgVQAAAA&ved=2ahUKEwiaweyV16_sAhWIilwKHS8oAQsQmxMoAjAgegQIDxAE
https://www.google.cz/search?sa=X&bih=787&biw=1422&hl=cs&sxsrf=ALeKk016O1Z-Fao-mXaiKhya9wvRvHc8iA:1602527237455&q=cyberpunk+2077+n%C3%A1vrh%C3%A1%C5%99i&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yC5Ly7Us1FLOTrbSTy5L10_Ozy0oLUktii_LTEnNT0_MTbVKSS3OTM9LLVrEKpVcmZRaVFCal61gZGBurpB3eGFZUcbhhUdnZgIAN-w7ilAAAAA&ved=2ahUKEwiaweyV16_sAhWIilwKHS8oAQsQ6BMoADAhegQICxAC
https://www.google.cz/search?sa=X&bih=787&biw=1422&hl=cs&sxsrf=ALeKk016O1Z-Fao-mXaiKhya9wvRvHc8iA:1602527237455&q=mike+pondsmith&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yC5Ly7UsVOIEsZPNUtKStJSzk630k8vS9ZPzcwtKS1KL4ssyU1Lz0xNzU61SUosz0_NSixax8uVmZqcqFOTnpRTnZpZk7GBlBADS2TbmUgAAAA&ved=2ahUKEwiaweyV16_sAhWIilwKHS8oAQsQmxMoATAhegQICxAD
https://www.google.cz/search?sa=X&bih=787&biw=1422&hl=cs&sxsrf=ALeKk016O1Z-Fao-mXaiKhya9wvRvHc8iA:1602527237455&q=mike+pondsmith&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yC5Ly7UsVOIEsZPNUtKStJSzk630k8vS9ZPzcwtKS1KL4ssyU1Lz0xNzU61SUosz0_NSixax8uVmZqcqFOTnpRTnZpZk7GBlBADS2TbmUgAAAA&ved=2ahUKEwiaweyV16_sAhWIilwKHS8oAQsQmxMoATAhegQICxAD
https://www.google.cz/search?sa=X&bih=787&biw=1422&hl=cs&sxsrf=ALeKk016O1Z-Fao-mXaiKhya9wvRvHc8iA:1602527237455&q=cyberpunk+2077+konrad+tomaszkiewicz&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yC5Ly7UsVOLVT9c3NEzLKbBMMrLM0FLOTrbSTy5L10_Ozy0oLUktii_LTEnNT0_MTbVKSS3OTM9LLVrEqpxcmZRaVFCal61gZGBurpCdn1eUmKJQkp-bWFyVnZlanplctYOVEQDcUANeawAAAA&ved=2ahUKEwiaweyV16_sAhWIilwKHS8oAQsQmxMoAjAhegQICxAE
https://www.google.cz/search?sa=X&bih=787&biw=1422&hl=cs&sxsrf=ALeKk016O1Z-Fao-mXaiKhya9wvRvHc8iA:1602527237455&q=cyberpunk+2077+konrad+tomaszkiewicz&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yC5Ly7UsVOLVT9c3NEzLKbBMMrLM0FLOTrbSTy5L10_Ozy0oLUktii_LTEnNT0_MTbVKSS3OTM9LLVrEqpxcmZRaVFCal61gZGBurpCdn1eUmKJQkp-bWFyVnZlanplctYOVEQDcUANeawAAAA&ved=2ahUKEwiaweyV16_sAhWIilwKHS8oAQsQmxMoAjAhegQICxAE
https://www.google.cz/search?sa=X&bih=787&biw=1422&hl=cs&sxsrf=ALeKk016O1Z-Fao-mXaiKhya9wvRvHc8iA:1602527237455&q=cyberpunk+2077+vydavatel%C3%A9&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yC5Ly7Us1FLJTrbSTy5L10_Ozy0oLUktii_LTEnNT0_MTbUqKE3KySzOSC1axCqVXJmUWlRQmpetYGRgbq5QVpmSWJZYkppzeCUAOY_1W1EAAAA&ved=2ahUKEwiaweyV16_sAhWIilwKHS8oAQsQ6BMoADAiegQIDBAC
https://www.google.cz/search?sa=X&bih=787&biw=1422&hl=cs&sxsrf=ALeKk016O1Z-Fao-mXaiKhya9wvRvHc8iA:1602527237455&q=CD+Projekt&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yC5Ly7UsVAKzsyyzswqLtVSyk630k8vS9ZPzcwtKS1KL4ssyU1Lz0xNzU60KSpNyMoszUosWsXI5uygEFOVnpWaX7GBlBAButqqHUAAAAA&ved=2ahUKEwiaweyV16_sAhWIilwKHS8oAQsQmxMoATAiegQIDBAD
https://www.google.cz/search?sa=X&bih=787&biw=1422&hl=cs&sxsrf=ALeKk016O1Z-Fao-mXaiKhya9wvRvHc8iA:1602527237455&q=CD+Projekt+RED&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yC5Ly7UsVOIGsQ2NMpKzzLK0VLKTrfSTy9L1k_NzC0pLUoviyzJTUvPTE3NTrQpKk3IyizNSixax8jm7KAQU5WelZpcoBLm67GBlBADwJ3K8VQAAAA&ved=2ahUKEwiaweyV16_sAhWIilwKHS8oAQsQmxMoAjAiegQIDBAE
https://www.google.cz/search?sa=X&bih=787&biw=1422&hl=cs&sxsrf=ALeKk016O1Z-Fao-mXaiKhya9wvRvHc8iA:1602527237455&q=CD+Projekt+RED&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yC5Ly7UsVOIGsQ2NMpKzzLK0VLKTrfSTy9L1k_NzC0pLUoviyzJTUvPTE3NTrQpKk3IyizNSixax8jm7KAQU5WelZpcoBLm67GBlBADwJ3K8VQAAAA&ved=2ahUKEwiaweyV16_sAhWIilwKHS8oAQsQmxMoAjAiegQIDBAE
https://www.google.cz/search?sa=X&bih=787&biw=1422&hl=cs&sxsrf=ALeKk016O1Z-Fao-mXaiKhya9wvRvHc8iA:1602527237455&q=cyberpunk+2077+platformy&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yC5Ly7Us1FLOTrbSTy5L10_Ozy0oLUktii_LTEnNT0_MTbUqyEksScsvyl3EKpFcmZRaVFCal61gZGBurgCTqQQA5HvMc04AAAA&ved=2ahUKEwiaweyV16_sAhWIilwKHS8oAQsQ6BMoADAfegQIEBAC
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Portal Office 365 – oficiální komunikační kanál naší školy 

Nic by mě nepotěšilo víc, než kdyby se ukázalo, že tenhle článek je zbytečný a přišel k vám 

pozdě, protože se normálně můžeme vrátit do svých tříd a lavic a učit ve školní budově. Protože 

se ale říká, že pozdě je někdy lépe než vůbec, pokusím se vám vysvětlit základní fungování 

Portalu Office 365. 

 

 

 

Co to Portal Office 365 vůbec je? 

Latinské slovo portal znamená dveře, bránu nebo vchod. To jméno nebylo zvoleno náhodně. 

Portal Office 365 bychom mohli do češtiny přeložit jako „Dveře do kanceláře na 365 dní 

v roce“. Určitě to tak myslela firma Microsoft, která naší škole tuto službu poskytuje. 

Je to takový rozcestník pro více programů (aplikací) fungujících díky internetu, který 

na jednom místě umožňuje každému žáku a učiteli naší školy přístup k základním 

programům, jež potřebují pro práci, psaní úkolů a referátů, jejich ukládání, upravování, 

posílání, mailování, ale i spojování se přes Teams. Takže díky tomu, že každý žák naší 

Sedmičky má přístup do Portalu Office, neměl by se nikdo vymlouvat na to, že nemá jak 

napsat a poslat úkol (samozřejmě za předpokladu, že má mobil nebo tablet nebo počítač 

a internet  – ale to už je jiná pohádka). 

Ať se to žákům a rodičům líbí nebo ne, je Portal Office oficiálním komunikačním 

kanálem 7. ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115! Proto je potřeba umět se do Portalu 

přihlásit a pracovat s ním. 

 

Aplikace Bakaláři není pro všechnu práci dostačující. Je spíše kanálem informačním, ale tím 

pracovním by měl být Portal Office 365. 

 

     ≠  
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Co předně zde žáci mohou (a měli by) využívat? 

• Emailovou službu jménem Outlook  

 

• Program na psaní textů jménem Word 

 

• Program na tvorbu prezentací jménem PowerPoint  

 

• Program na tvorbu tabulek jménem Excel (pro pokročilejší)  

 

• Úložný prostor jménem OneDrive – tam se ukládají všechny dokumenty zde vytvořené 

 

  

Samozřejmě Portal Office nabízí daleko více aplikací, ale tyhle stačí pro základní potřeby 

každého žáka. 

 

 

Jak je to s Teams? 

Tohle možná překvapí každého, kdo si myslí, že Teams a žákův školní email spolu nesouvisí. 

Ale souvisí! Přestože je aplikace Teams dnes nabízena samostatně a většina z vás jí má 

pravděpodobně staženou v počítači zvlášť, je Teams jednou z aplikací, která je také nabízena 

jako součást Portalu Office 365 (a vyvíjena společností Microsoft). Také se tudy můžete 

do Teams přihlásit. 

Když učitel např. do kalendáře nastaví datum  a čas hodiny, všem žákům, pro jejichž kanál 

(třídu) toto udělal, přijde oznámení na školní email. To není náhoda. Je to proto, že všichni 

zaměstnanci školy a žáci jsou přes Portal Office 365 vzájemně propojeni díky emailovým 

adresám, které končí na @7zskladno.cz.  

Všechny programy v Portalu Office 365 jsou vzájemně propojené! 
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Začínáme s Portal Office 365 

Každý žák naší školy má při nástupu přidělenou svou školní adresu a časem získá i heslo ke 

školním počítačům. To oboje je potřeba k přihlášení do Portalu. 

Jak emailová adresa vypadá? 

 

Všechno se píše malými písmeny bez háčků a čárek! 

Šimon Vomáčka to bude mít takhle: vomasi@7zskladno.cz a heslo si prostě musí pamatovat. 

  

4 písmenka 

z příjmení 

2 písmenka 

z křestního 

jména 

@ 

(pravý alt + v) 

7zskladno.cz 

 

Podívejte se na to propojení. Např. Teams je propojen s Kalendářem, zprávy o schůzkách chodí na 

email Outlook, dokumenty vytvořené v hodině si můžeme ukládat na OneDrive, nebo můžeme 

pracovat s Whiteboard (něco jako tabule). V Temsech můžeme promítat prezentace v PowerPointu, 

dokumenty ve Wordu nebo tabulky v Excelu, vytvářet kvízy a testy ve Forms. A mnohem více! 

mailto:vomasi@7zskladno.cz
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V jakémkoliv internetovém prohlížeči (doporučujeme Google Chrome) zadejte adresu 

www.office.com, nebo jen prostě napište do vyhledávače portal office. Úvodní stránka pro 

přihlášení může vypadat takto 

(pokud jste se tam už někdy 

přihlašovali), nebo (v případě 

prvního přihlášení) to bude 

prostá přihlašovací tabulka 

(viz níže). 

Na obrázku s pánem je vlevo tlačítko přihlásit se, 

skrze něž se dostanete na formulář pro přihlášení. 

Je pravděpodobné, že si v budoucnu po prvním 

přihlášení bude počítač pamatovat vaši emailovou 

adresu a bude potřeba jen zadat heslo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud by se chtěl přihlásit někdo jiný, 

vybereme nabídku dole Přihlásit se pomocí 

jiného účtu. Počítač může mít v paměti více 

účtů, mezi kterými můžeme přepínat. 

Někdy nás po zadání hesla může zmást tato 

tabulka. Je v podstatě jedno, kterou možnost 

zvolíte. Rozdíl mezi Ne a Ano je tento: 

Pokud dáte Ano, a pak si třeba omylem vypnete 

prohlížeč, tak i přesto budete stále přihlášeni. 

Pokud zvolíte Ne, při vypnutí okna se budete 

muset přihlásit znovu. Je proto lepší dávat Ano 

a na konci práce se řádně odhlásit. 

http://www.office.com/
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A už jsme v portálu. Vítá nás úvodní stránka, kde vlevo vidíme pruh (někdo ho možná bude 

mít přímo uprostřed) s nabídkou programů. Teď už si stačí jen vybrat, se kterým chceme 

pracovat a kliknout na něj. V případě Wordu, PowerPointu a Excelu to pravděpodobně bude 

vypadat takhle:  

 

Portál nám nabídne, zda chceme vytvořit úplně nový soubor (v tom případě klikneme na Nový, 

s tím plusem), nebo nám ukáže, s jakými dokumenty jsme naposledy pracovali a nabídne nám 

je k otevření, nebo nám (vedle toho plus) nabízí nějaké předpřipravené šablony  a styly, ve 

kterým můžeme rovnou tvořit. 

Vše, co vytvoříme v programech Word, PowerPoint nebo Excel, se automaticky samo 

ukládá na OneDrive. Představte si OneDrive jako desky, do kterých schováte všechny dvoje 

dokumenty. Výhodou OneDrivu, ale i Portalu Office je to, že se do něj můžete přihlásit 

z jakéhokoliv počítače s připojením k internetu (a třeba i z mobilu nebo tabletu). 
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Můj OneDrive vypadá takto, ale samozřejmě každý v něm bude mít jiné dokumenty a složky.  

 

S každým dokumentem a složkou můžete dělat libovolné úpravy. Nejen si dokumenty 

znovu otevřít a předělat je, ale můžete je i kopírovat, mazat, přejmenovávat, přemisťovat do 

jiných složek, stahovat si je, posílat je odsud emailem, přikládat je odtud jako úkol přes 

Teams, vytvářet nové složky… jde toho hodně. Celou nabídku zobrazíte tím, že u 

vybraného dokumentu kliknete na „tři tečky“ (jako na obrázku) . Pod nimi se skrývají 

další možnosti (trik s tečkami mimochodem funguje v celém Portalu Office – vždy se pod 

nimi skrývá nějaká nabídka). 

 

Každý soubor, který vytvoříte, se na OneDrive ukládá pod automatickým názvem. Doporučuji 

proto každý soubor přejmenovat, abyste poznali, co v něm je. Každý soubor by měl mít své 

jedinečné jméno. Přejmenování je jednoduché. Pokud máte soubor otevřený, stačí kliknout na 

název vlevo a napsat do kolonky vlastní název souboru (vše je vlevo na té barevné liště). 

Jakmile soubor přejmenujete, stačí to potvrdit Entrem. Vedle nového názvu se objeví nápis 

Uloženo. Pak můžete soubor bez obav zavřít a vrátit se k němu jindy, nebo s ním dál dle libosti 

pracovat. Pamatujte, že i učitelé rádi dostávají úkoly, u kterých ví, o co se jedná, a ne, že se 

jmenují dokument57. 
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Moje závěrečná rada zní: přihlaste se do Portalu Office a zkuste si ho „osahat“, projít, 

zkuste, co každé tlačítko umí nebo neumí. Nebojte se toho! Rodiče, pomozte svým dětem, 

koukněte se na Portal společně a naučte se, jak ho ovládat. Dětem i vám to usnadní práci. 

Ať vám to jde a baví vás to! 

 

Můj pes a distanční výuka 
text a foto: Marek Veselý 

Mám psa. Jmenuje se Ťapka a je to psí holka … no, holka … spíše už je to psí seniorka. Kromě 

toho, že je hezká, tak je i chytrá … tím svým psím způsobem.  

Ťapce připadá normální, když na ni mluvím a dělá, že mi rozumí. To my, páníčci, poznáme 

zejména na očích … opravdu není nic krásnějšího než psí oči. Samozřejmě, že nerozumí všemu, 

ale několika slovům určitě – zejména těm, které jí přinášejí nějaký psí užitek. Například, když řeknu: 

„Půjdeme ven!”, tak na to reaguje ostrým startem směrem ke dveřím, protože ona miluje procházky 

venku. Zcela jistě rozumí slovu „masíčko” – to zase metelí 

směrem k misce, do které dostává psí mňamku.  

Ťapku také nijak nerozhodí, když mluvím na někoho 

jiného. Tedy, pokud tím někým jiným není zrovna cizí pes … to 

nemá ráda a dokonce žárlí. Ale nevadí jí, když si povídám s lidmi 

- např. s návštěvami u nás doma.  

Co však rozhodně Ťapka zatím nepřekousla, je moje 

online domácí výuka. To ji vytáčí a raději uteče na zahrádku. 

Nějak si prostě neumí srovnat v hlavě, že nemluvím ani k ní, ani 

k návštěvě, ale do obrazovky počítače. Přiběhne a velice 

podezíravě se na mě dívá. V těch jejích oddaných psích očích 

vidím otázku: „Jsi normální? V domě nikdo není a ty pořád 

meleš pantem?” Ale když vidí, že v tom čile pokračuji, tak se 

rozhodne, že se mnou nebude pod jednou střechou. Raději si 

jde vybít vztek na kočkách, které občas zabloudí na naši zahradu.  

Proto jsem učinil následující závěr: Distanční výuka nevyhovuje úplně všem. Například mojí 

Ťapce!  



14 
 

SOUTĚŽÍME, LUŠTÍME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

petra.brabcova@7zskladno.cz. Nezapomeňte uvést do emailu vedle odpovědi své jméno a třídu. 

 

Úlohy jsou vybrané tak, aby se daly splnit i z obrazovek počítačů a mobilů 

 

Soutěžíte pouze ve své věkové kategorii! 
 

Výherci z minulého čísla možná už zapomněli, že soutěžili. Ale my ne! 

Jejich odpovědi máme uložené a všechny odměníme! 

 

Grimmová Karolína 6.A 

Skripková Jana 6.A 

Ouda Kryštof 5.C 

Bartoníčková Eliška 3.C 

Kodeš Jan a Kodeš Vojta 2.C A 3.A 

 

 

GRATULUJEME!!! 

1. – 2. třída: stínovka 

 

 

V moři plavou dva 

žraloci a vidí 

windsurfaře. 

První: „Hele, 

svačina. 

Druhý: „A 

dokonce na tácku 

s ubrouskem!“ 

 

Rozmlouvají spolu 

dvě krávy na 

pastvě: „Slyšela 

jste už, že prý lev 

je král zvířat?“ 

„Opravdu? A kolik 

nadojí?“ 

mailto:petra.brabcova@7zskladno.cz
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6.–7. třída: popletené pranostiky 

Tajenka: O americkém městě New York se 

říká, že je to město, které … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. – 5.: popletená přísloví 

Tajenka: Kdyby to nebylo k pláči, mohlo by to… 
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8. – 9. třída: doplňovačka 
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SPORTOVNÍ OKÉNKO TOMÁŠE PUDILA 

AGGRESSIVE INLINE SKATING 
Aggresive inline skating je méně známý adrenalinový sport, ke kterému potřebujeme 

speciálně upravené kolečkové brusle na provádění grindů (jízda po hraně či zábradlí částí 

brusle) a triků ve skoku. 

Jeden z nejvhodnějších prostorů na aggressive inline skating je skatepark. Jeden 

betonový skatepark na Kladně máme, přesněji v ulici Milady Horákové. V aggressive inline 

skatingu se dá postupně od úplného začátku trénování dostat přes začátečnické závody, 

pokročilé a profesionální soutěže až na světovou úroveň. Pokud se chce někdo živit 

aggressive inline skatingem, musí vyhrávat hodně závodů s hlavní peněžní výhrou. Když je 

někdo hodně úspěšný, má šanci, že ho osloví některý ze sponzorů (tak je tomu i u jiných 

sportů), nebo se může živit částečně něčím jiným. 

Jedním příkladem je třeba Jára Mrštný, jezdec na světové úrovni, který v Praze vlastní 

Molekula Bar, jež mimochodem navštívil i Sid Wilson, Dj jedné z mých oblíbených kapel – 

SlipKnoT. Jára tráví vždy část zimy v teplých krajích (většinou Venezuela), kde učí místní děti 

podobným sportům. Járu znám dokonce i osobně. Když jsem ho viděl poprvé, jezdili jsme s 

bratrem ve skateparku na Štvanici v Praze. Setkání s ním a sledování jeho triků mě dostalo ke 

snění o vyzkoušení aggressive inline skatingu. Přání se mi po čase splnilo, když jsem dostal 

svoje první brusle. Nesplňovaly všechny podmínky k tomuto sportu, ale jen některé – 

dostačující. Od dalších starších jezdců jsem slyšel, že skoro každý začínal na inline 

hokejových bruslích. 

Jedni z mých vzorů jsou třeba někteří jezdci na světové úrovni jako např. Nick Lomax, 

Ilya Savosin, Joe Atkinson a mnoho dalších. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek připravil Tomáš Pudil ze 6.C 

Jára Mrštný 
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NEOBVYKLÉ 

DOMÁCÍ ÚKOLY 
Domácí úkoly nemusí být vždycky nuda. V časech podzimní „DéVé“ zadávala paní 

učitelka Milada Zimmermannová dětem výtvarné práce inspirované podzimem a zimou, 

fotografické projekty, které žáky nutily vyrazit do přírody, ale i vyhledávání zajímavých 

cizokrajných receptů. Zde je několik povedených prací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fotografický triptich (jak říkáme my, odborníci, sadě tří obrazů) od Honzy Hrudky ze 7.A je nejen 

skvěle vyfocený, ale nutí nás i  k zamyšlení, kam asi ona cesta vede… 

Zimní motivy vytvořil voskovými barvami Kuba Hron ze 6.B 
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Bariis Iskukaris (rýže v somálském stylu) 
PRO:  12 až 16 osob 
ČAS  PŘÍPRAVY:  1 hodina 
 
S LOŽENÍ PRO RÝŽI: 
4 šálky rýže Basmati 
½ šálek olivového oleje 
1 velká žlutá cibule 
3 stroužky česneku  
2 tyčinky skořice 
5 celých zelených kardamomových lusků 
10 hřebíčků 
2 čajové lžičky směsi koření xawaash (viz níže) 
8 šálků kuřecího vývaru 
1 lžička šafránových nití, jemně nasekaná 
1 šálek rozinek 
 Sůl 
 
NA ZÁLIVKU: 
2 lžíce olivového oleje 
1 červená cibule, oloupaná a nakrájená na tenké 
plátky 
¼ šálku rozinek 

1 červená paprika nakrájená na tenké plátky 
 sůl 
 
PRO XAWAASH (SOMÁLSKÁ SMĚS KOŘENÍ): 
 
1 lžíce kmínu 
1 lžíce semen koriandru 
2 lžičky sušené celé šalvěje 
1 lžička černého pepře 
1 lžička semen pískavice řecké 
1 lžička mleté kurkumy 
1 ¼ čajové lžičky mletého zázvoru 
8 zelených kardamomových lusků 
10 hřebíčků 
¼ lžičky čerstvě nastrouhaného muškátového 
oříšku 
⅓ skořicové tyčinky 
 

 

Rýži namočte na 30 až 45 minut do studené vody a poté ji vylejte. 
Mezitím připravte xawaash: Smíchejte všechna koření v mlýnku na koření a jemně rozemelte 

a dejte stranou. 
Připravte si polevu: V širokém hlubokém hrnci zahřejte na středně vysokém ohni olivový olej 

a za občasného míchání přidejte cibuli. Dále přidejte rozinky a nechte asi 2 minuty změknout, poté přidejte 
červenou papriku a vařte do měkka, asi 5 až 7 minut. Ochuťte solí a odložte stranou na papírový ubrousek. 

Ve stejném hrnci připravte rýži: Zahřejte 1/2 šálku oleje. Přidejte cibuli a za stálého míchání 6 až 8 
minut restujte, dokud nezměkne. Přidejte česnek, tyčinky skořice, kardamom, hřebíček a xawaash 
a za stálého míchání vařte 1 minutu. 

Smíchejte dohromady a přidejte rýži. Přiveďte k varu, pak přikryjte a vařte na mírném ohni 
20 minut. Vmíchejte šafrán, rozinky a dochuťte solí. Zakryjte a nechte dalších 5 minut odstát. Přeneste 
na servírovací talíř, přelijte zálivkou a dozdobte. 

 
Dobrou chuť! 

  

Tomáš Musil z 9.C hledal pro svůj úkol neobvyklé jídlo ze země, která mezinárodně není příliš 

proslavená svou kuchyní. Výsledek ale vůbec nevypadá špatně. 
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