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MĚSÍC: říjen  ROK: 2019   ČÍSLO: 18   

72 hodin  
Naše škola se tento rok zúčastnila projektu 72 hodin, 
který byl zaměřen na péči o přírodu kolem nás. Zapojit 
se mohl úplně každý a jakkoliv pomoci přírodě ve svém 
okolí. Ve čtvrtek 10. 10. a pátek 11.10 deváťáci zbavili 
prostor před vchodem do tělocvičny přebujelých keřů. 

 

 

 

Článek na straně 2  

Záhada PC 1 
Je to už dávno, ale kdysi byla naše škola 
proslavená tím, že se specializovala na výuku 
na počítačích. To byly osobní počítače ještě 
v plenkách a je to také důvod, proč máme 
v logu počítač. Dnes už jsou počítače 
rozšířené na všech školách, a tak naše škola 
ztratila post počítačové školy prostě proto, že 
výuka na počítačích je dnes prakticky 
samozřejmostí, a ne něčím speciálním. 
 
 
 
 
 
 

Článek na straně 6 
Jídelna 

Po měsíci od začátku provozu v nové školní kuchyni 
informujeme o tom, jak se vaří s novými přístroji. 
Překvapující jsou především některé funkce těchto 
přístrojů. Vedoucí školní jídelny, Monika 
Denemarková, nás ochotně provedla celou kuchyní.  

 
 
 
 

Článek na straně 4 

 Napínavý boj 
 Parlament 
 Jak se daří lípě 
 Zdravá strava 
 Technologie dneška  
 Herní koutek 
 NBA 
 Pan Sysel 
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 72 hodin 
Naše škola se tento rok zúčastnila projektu 72 
hodin, který byl zaměřen na péči o přírodu kolem 
nás. Zapojit se mohl úplně každý a jakkoliv pomoci 
přírodě ve svém okolí. Ve čtvrtek 10. 10. a pátek 
11. 10. deváťáci zbavili prostor před vchodem do 
tělocvičny přebujelých keřů. Dále také ostříhali 
keře před školou. Způsoby realizace projektu 72 
hodin jsou: uspořádání divadelního, nebo 
hudebního vystoupení v domově pro seniory, 
zorganizování sportovního turnaje pro děti 
z dětského domova, uspořádat odpoledne plné 
her pro handicapované, úklid parku, lesa, či 
jakékoliv části přírody, výsadba stromů, keřů, 
vyčištění koryta řeky, obnova studánky, oprava 
dětského hřiště, pomoc při malování mateřské 
školy, autobusové zastávky, stavba ptačích budek. Ovšem, pokud by vám nic z tohoto nepřišlo zajímavé, tak 
si můžete vymyslet své vlastní téma. Zastavili jsme jednoho z žáků 9. A Adama Koubského a udělali jsme 
s ním rozhovor: 

Adame, co říkáš na program dnešního dne? 

Velice se mi to tu líbí, jsem rád, že děláme tyto věci pro naši přírodu a okolí. 

Do kolika hodin byste správně měli mít výuku? 

Dneska bychom správně měli mít do 13:45, ale budeme končit ve 12 hodin. 

Na čem ty konkrétně pracuješ? 

Já stříhám keře, za chvilku se přemístíme za budovu školy k tělocvičně ostřihat tam další keře, které už 
přelézají zídku. 

Děláte také ještě něco jiného kromě zastřihování těchto keřů? Uklízíte například odpadky nebo něco 
podobného? 

Když najdeme nějaké odpadky, tak je samozřejmě 
sebereme a uklidíme. 

Kam házíte ustřižené větve? 

Ty házíme do kontejneru. 

9. A uklízí před školou 

Děvčata z 9. A vyklápí kotouč 
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Taktéž se nám podařilo zastihnout organizátorku celé této akce paní učitelku Mgr. Janu Jelínkovou. Opět 
jsme se jí zeptali na pár otázek:  

V rámci jaké akce je tento projekt zorganizován? 

Je to celorepublikový dobrovolnický projekt, který v České republice letos již po osmé pořádá Česká rada dětí 
a mládeže. Pro nás to byla příležitost, jak udělat něco pro školu a její okolí. Nemusí se vždy jednat jen 
o fyzickou práci. Řada projektů se realizuje tak, že dobrovolníci svým konáním někoho potěší (koncert nebo 
divadelní představení pro seniory či předškoláky). Zkrátka dobrovolně a s láskou udělat něco pro svoje okolí. 
Projekty probíhají po celém Česku od čtvrtka 10. 10. 2019 od 12:00 hodin do neděle 13. 10. 2019 do 12:00 
hodin. Pokud dobře počítám, je to rovných 72 hodin. Projekty však mohou být libovolně dlouhé. Může se 
jednat o několikahodinovou aktivitu nebo o třídenní maratón aktivit. Naši „Deváťáci“ se zapojili proto, aby 
zkrášlili okolí naší školy a stali se příkladem vhodným k nápodobě všem svým mladším spolužákům.  

Myslíte si, že žáky baví tady pracovat?  

Myslím, že velká většina účastníků pracuje s nadšením. Jsou zruční a je za nimi vidět kus práce. Věřím, že ti, 
kteří postávají, jen přemýšlí o další pracovní strategii. S obdivem sleduji atmosféru, pracovní zápal 
a usměvavé obličeje všech členů dobrovolnické skupiny.  

V čem spočívá organizace této akce a byla náročná? 

Nebyla náročná. Náš projekt jsem jako koordinátor přes internet přihlásila do databáze. Připojila jsem jeho 
krátkou charakteristiku s počtem zúčastněných osob. Po registraci našeho projektu nám byly zaslány 
reklamní předměty, které projekt 72 hodin propagovaly. Potěšilo mě, že účastníci využili i možnost zakoupit 
si se slevou „projektová“ trička. Ještě obdržíme certifikát o účasti ve zmiňovaném projektu a budeme 
zařazeni do soutěže, kde můžeme vyhrát exkurzi do České televize. 

Co je obecně účelem téhle akce? 

Cílem projektu je zapojit co nejvíce mladých lidí, 
naučit je spolupracovat a víc vnímat svět kolem 
sebe. Loni se do Projektu 72 hodin zapojilo více 
než 35 tisíc dobrovolníků a bylo registrováno přes 
600 projektů. Jsem přesvědčena, že letošní účast 
pokoří tu loňskou.  

Plánuje se do budoucna takovýchto akcí víc? 

Určitě a moc ráda. Toto je naše první vlaštovka. 
Učíme se, sbíráme zkušenosti. Věřím, že příští rok 
se najde ještě početnější skupina z našich řad. 
V našem okolí je bezpochyby spousta věcí, které se dají vylepšit, mnoho lidí, kteří potřebují pomoc. Přeji jim, 
aby si to užili stejně tak, jako jsme si to letos užili my. 

Děkujeme za rozhovor. 

Ondřej Dohnal 9. B 

9. B stříhá keře 
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Vaří to, když spíme 
Po měsíci od začátku provozu v nové školní kuchyni, informujeme o tom, jak se vaří s novými přístroji. 
Překvapující jsou především některé funkce těchto přístrojů. Vedoucí školní jídelny, Monika Denemarková, 
nás ochotně provedla celou kuchyní.  

Zeptali jsme se personálu jídelny na několik otázek: 

Byly to zezačátku boje? 
„Chvíli jsme se s tím potýkali, než jsme se s tím sžili, ale teď už je to lepší."  

Co se děje se zbytky jídla, které žáci nedojí? 
„Hází se do takových velkých butelí a jednou týdně si to odveze firma k likvidaci." 

Je v něčem tato kuchyně unikátní? 
Je zde nejlepší vybavení od firmy Retigo, a co je úplná novinka, že vaříme přes noc - v multifunkční pánvi. Dá 
se tam maso, do toho se strčí sonda a vaří se přes noc. Maso je poté měkčí.  Jsou to nejlepší a nejmodernější 
stroje, které jsou vůbec na trhu.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

               Max Dolejší 9. B, foto: Jonáš Prokop 9. A, Veronika Kršková 9. A 

Multifunkční pánve 

Nové konvektomaty 

Přístroj na přípravu syrového 
masa 
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NBA a přestupy 
 V NBA se začalo hodně přestupovat. NBA je prestižní basketbalová soutěž. Přestupuje například američan 

Kevin Durant z Golden 
State Warriors 
do Brooklyn Nets 

a basketbalista 
afroamerického původu 
Russel Westbrok 
z Okahoma city Tunder 
do Housten Rocket. 
Australsko – americký 

hráč Kyrie Irving přechází z Boston Celtics 
do Brooklyn Nets, Kemba Walker z Charllote 
Hornets do Boston Celtics, D´Angelo Russell 
z Brooklyn Nets do Golden State Warriors 
a Anthony Davis z New Orlans Pelicans 
do Los Angeles Lakers. A největší hvězda 
českého basketbalu je Tomáš Satoranský, 
teprve 4. čech v NBA, který z Washington 
Wizzards přechází do Chicago Bulls. Toto 
jsou největší hvězdy zámořské NBA, která 

začala 22. 10. 2019 

 

 
 
 
 
 

 
 

Michael Prokýšek 7. B 
 

Zdroje obrázků: 

https://imagesvc.timeincapp.com/v3/mm/image?url=https%3A%2F%2Fcdn-s3.si.com%2Fs3fs-
public%2Fstyles%2Fmarquee_large_2x%2Fpublic%2F2019%2F07%2F06%2Frussell-westbrook-rumors-trade-thunder.jpg%3Fitok%3Dhon0D2iP&w=1000&q=70 

https://sportshub.cbsistatic.com/i/r/2019/06/30/30570fb0-097f-47a3-9eef-a225c02f39fa/thumbnail/170x170/f7b23963aaff68a797e408bdf7cb72ab/kevin-
durant.jpg 

https://img.cz.prg.cmestatic.com/media/images/original/Jan2019/2229916.jpg?d7d1 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/6/67/Chicago_Bulls_logo.svg/1200px-Chicago_Bulls_logo.svg.png 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/44/Brooklyn_Nets_newlogo.svg/1200px-Brooklyn_Nets_newlogo.svg.png 

Kevin Durant Russell Westbrook 

Tomáš Satoranský 

Kyrie Irving 
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Zprávy z žákovského parlamentu 
Jelikož žákovský parlament již má za sebou několik schůzek, informujeme o návrzích přednesených 
na některých z nich. 

Jeden z prvních návrhů podaných v tomto školním roce patří k neustále opakovaným a to logo na fasádu 
školy. Parlament rozhodl nakonec o tom, že by se mělo nejdříve změnit. Na logu je totiž vyobrazen počítač, 
neboť bylo vytvořeno v době, kdy škola byla zaměřena na rozšířenou výuku informatiky. 

Dalším z bodů bylo vytvoření pravidel pravopisu, nebo jakýchkoli jiných pravidel na schody. Ve třídách se 
tedy nyní rozhoduje o tom, co by si na schodech představovaly. 

Ohledně plánování školní akademie, která se bude konat v jarních měsících, se neustále přemýšlí o jejím 
tématu. 

Povinností jednotlivých tříd je od nynějška sledovat a pečovat o lípu vysazenou v rámci výročí sto let 
republiky. 

Zástupcům koordinátorka parlamentu připomněla zapojení školy do programu „Nenech to být". Stránka 
informuje školu o šikaně mezi žáky. 

Poměrně doceněný byl i nápad na vytvoření jakési časové kapsle (vzkazu budoucím generacím). Do ní by byly 
uloženy dokumenty a jiné artefakty z historie této školy. 

Max Dolejší 9. B 

  Už je to rok 

Už je to rok od vysazení naší lípy k 100. výročí vzniku Československé 
republiky. Pojďme se nyní podívat, jak se lípě daří. Lípa byla vysazena přesně 
v pátek 26. 10. 2018. Zimu přečkala statečně, ačkoliv se jí někdo pokusil 
utrhnout jednu z větví. Na jaře se opět zazelenala a tento stav setrval až 
do září. Poté lípa zežloutla a lístky pomalu začaly opadávat. Dle kronik 
z minulého roku měla lípa při zasypáváním 18 do zeleno-žluta zbarvených 
listů. Dnes byste se dopočítali určitě nad dvacet, ovšem jsou zežloutlé jak 
citron. Plánuje se, že se před lípu osadí sloup, z kterého se budou 
fotografovat fotky lípy v různých období, ze kterých se později vytvoří 
časosběr.     

 

 

 

Jonáš Prokop 9. A 

Naše lípa 
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Záhada počítačové učebny č. 1 
Je to už dávno, ale kdysi byla naše škola proslavená tím, že se specializovala na výuku na počítačích. To byly 
osobní počítače ještě v plenkách a je to také důvod, proč 
máme v logu počítač. Dnes už jsou počítače rozšířené na 
všech školách, a tak naše škola ztratila post počítačové 
školy prostě proto, že výuka na počítačích je dnes 
prakticky samozřejmostí, a ne něčím speciálním.  

V současné době jsou na naší škole dvě počítačové 
učebny. Aktivně se používá pouze počítačová učebna 
číslo 3, která je vybavena novými počítači 
a příslušenstvím a v níž už byl skoro každý na hodinách 
informatiky, minimálně všichni z šestých a vyšších 
ročníků. Ta se nachází v horním patře pavilonu druhého 
stupně. Na tom samém podlaží je ale ještě jedna, méně známá, menší a dnes prakticky nepoužívaná 
počítačová učebna s číslem 2. Ta nemá tak moderní vybavení, a ještě před pár lety se používala pro testování 
ECDL, což je testování schopností žáků pracovat v programech Microsoft Office, Microsoft Word a Microsoft 
Powerpoint.  

Pokud jste četli pozorně a já doufám, že ano, tak jste si všimli, že mluvím o dvou počítačových učebnách, 
které jsou ale očíslovány 2 a 3. Vyvstává tedy otázka, kde je počítačová učebna č. 1. Ptala jsem se na tuto 
otázku pana učitele Mgr. Aleše Pařila, který mi umožnil vstup do povětšinou zavřené PC 2. Ten mi ale řekl, 

že odpověď na mou otázku bohužel nezná. Prý byly při jeho 
nástupu na školu učebny již takto očíslovány a samotného by ho 
zajímalo, jak to vlastně je s PC 1. Poradil mi, abych se zeptala paní 
učitelky Mgr. Lenky Krejčové, která je na naší škole delší dobu 
a o počítačové učebny se starala. Ta mi pověděla, že úplně první 
počítačová učebna, co na naší škole vznikla, byla v dolním podlaží 
pavilonu druhého stupně vedle „dílen“ na místě, kde poté vznikl 

klub Krteček, který se však v současné době v místnosti již nenachází. Možná jste tuto místnost navštívili jako 
součást pracovních činností v dílnách při práci se stavebnicí 
Merkur. Nevypadá nijak zvláštně. Prostě další třída, i když trochu 
menší. Jako další prý byla počítačová učebna místo knihovny, která 
je v prostředním podlaží pavilonu druhého stupně. Poté vznikla 
nám již známá PC 2 a nakonec PC 3. Je tedy pravděpodobné, že v době, kdy se počítačové učebny označovaly, 
byla prapůvodní učebna ve spodním patře již zaniklá a jako PC 1 byla označena učebna, která se nacházela 
místo knihovny na 2. stupni. Když poté tato učebna zanikla, nikdo již nepřeznačil PC 2 ani PC 3 a tak vznikla 
takto situace. A to je vlastně celá záhada. Třeba jste se dozvěděli něco nového o historii naší školy a jejích 
tříd. 

Veronika Kršková 9. A  

Počítačová učebna č. 2 
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Napínavý boj 
V sobotu 5. 10. 2019 se v naší tělocvičně utkali 
pelhřimovští florbalisté skupiny A s protivníky z Opavy. 
V utkání padlo celkem 11 gólů, z čehož 6 dokázali dát 
naši. Pelhřimov vyhrál 6:5. Branky dali: BĚHOUNEK, 
BLAŽEK, KNĚZŮ, DRGOŇA, ŠVRKALA. 

Hezkým zpestřením bylo ocenění hráče Švrkaly, pro 
kterého to bylo pětisté utkání v jeho kariéře.  

 

 

Zdroj obrázku: 
https://jarin01.rajce.idnes.cz/SPARTAK_Pe_A_vs_S.K._P.E.M.A._Opava_05.10.2019/?#IMG_007.jpg 

David Slavík 5. B 

Zdravá strava 
Pod pojmem zdravá strava si většina představí ovoce a zeleninu, ale ono tomu ale tak úplně není. Pojďme si 
o tom něco povědět. 

cukr 
Poslední dobou každé druhé dítě hraje hry na počítači a k tomu mlsá různé dobroty jako např. brambůrky, 
bonbony a oblíbené jsou také sladké nápoje. Tak tedy začneme těmi nápoji. Plechovka coly obsahuje zhruba 
11 kostek cukru a to je v porovnání 6 mističek jahod. Samozřejmě ovoce obsahuje přírodní cukry, takže 
to nemůžeme porovnávat s klasickým cukrem. 1 tabulka mléčné čokolády obsahuje asi 20 kostek cukru 
a to už je 10 mističek jahod. 

ovoce a zelenina 
Ovoce nebo zeleniny nemusíme sníst tolik. Ovšem přesto je potřeba, 
abychom si jednou za den nějaké ovoce dali, protože obsahuje 
spoustu vitamínů a bez vitamínů nemůže naše tělo správně fungovat. 
Zeleninu máme v mnoha jídlech, takže jí vlastně jíme častěji, ale 
mrkvička nebo okurka na svačinku je úplně skvělá. Zkuste tedy 
vyzkoušet týden bez různých brambůrků, limonád a jiných věcí 
plných cukru. 

 

Zdroj obrázku: 
https://www.prostreno.cz/image.ashx/39813/3138303630313039303935352d7368757474657273746f636b5f3734353531303834392e6a7067/640/480 

Adam Buš 6. A 

Ilustrační foto 

Obrázek ze zápasu 
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PAN SYSEL POKOUŠÍ ŠTĚSTÍ 

Po houbařském neúspěchu si pan Sysel řekl, že si musí napravit reputaci. 
Proto popadl košík, sedl do auta a vyrazil k lesu. Jel tam, kam ho auto 
vedlo, ovšem nemyslete si, že pan Sysel má Teslu nebo nějaké jiné 
autonomní vozidlo, jel prostě tam, kde se mu to líbilo. Dojel na místo, 
z dálky se les jevil jako pěkný, zelený a zdravý, ovšem až pan Sysel přišel 
blíže, málem ho trefil šlak. Po obvodu byl les sice zarostlý houštím 
a stromy, ale uvnitř ho motorové pily úplně zplundrovaly. Byl to smutný 
pohled, všude bylo mnoho kuláků, odřezků a větví, pod kterými byly 
skryty pařezy. Pan Sysel došel k autu a vyrazil jinam. 

Projížděl kolem lesů a ze silnice zkoumal, jestli by tam mohlo něco 
růst. Když se mu konečně nějaký pozdával, v mžiku spustil blinkr 
a strhl volant do nejbližší možné odbočky vedoucí do lesa. Pan Sysel 
chňapl košík a nůž. Rozběhl se dovnitř ve víře, že něco najde. 
A opravdu, asi po čtvrt hodině chůze našel babku. Babku, jak sedí 
na nůši a brousí si kosu. Pan Sysel ji pozdravil: „Dobrý den babičko.“ 
Babička odvětila: „Dobrý, dobrý. “ A brousila dál. Pan Sysel si ji trochu 
podezřívavě prohlédl, protože se potutelně usmívala a celou dobu, 
když pan Sysel pokračoval dál v lovu hub, ho po očku pozorovala. Po ujití několika metrů pana Sysla napadla 
otázka, proč vlastně měla ta babka v lese kosu a nůši. V tom ho to napadlo. Okamžitě se rozběhl k místu, kde 
tu podivnou osobu spatřil, ale už tam nebyla. Zbyly tam pouze odřezky.  

Pan Sysel pokračoval. Jelikož se v oblasti mykologie od minulého fiaska trochu vzdělal, rozeznal již praváka 
od hořčáků. V jeho košíku se houpalo několik hřibů panských, žlutomasých, a dokonce také dva hřiby pravé. 

Došel k příkopu, zřejmě sloužil k odvodu vody z lesa. Byl celkem 
hluboký, ale co se povalovalo na jeho dně raději ani nechtějte vědět. 
Když to pan Sysel zřel, šel se podívat blíž. Ležel tam starý hrnec, 
pneumatika, několik sklenic, pet lahve, stěrače a rychlovarná konvice. 
Pan Sysel neváhal, doklusal k autu, tam vyložil všechny houby a pelášil 
s košíkem k rigolu. Do košíku naložil pet lahve 
spolu se sklenicemi a rychlovarnou konvicí, 
pneumatiku si dal kolem krku a do druhé ruky 
si vzal děravý hrnec. Takhle obložený 

se dokodrcal k autu. Naložil ten nepořádek a rozjel se směrem k Syslovu. Zajel 
rovnou do sběrného dvora. Tam vyložil pneumatiku a hrnec. Sklenice dal 
do bílého kontejneru, rychlovarnou konvici do elektra a pet lahve vytřídil 
do žluté nádoby, která je na plasty. 

Zajel už pouze domů, pochlubit se se svým úlovkem. Stačilo to sotva na smaženici. Paní Syslová se mu chtěla 
opět vysmát, že za půl dne chytil akorát rýmu, ale když jim pan Sysel pověděl o jeho záslužné práci, pochválila 
ho a za odměnu rozmrazila rybíz a upekla rybízovou buchtu. 

 Jonáš Prokop 9. A, ilustrace: Jonáš Prokop 



 
10 

Nové chytré hračičky 
20.9 2019 se událo spoustu věcí, třeba takzvaný raid na oblast 51. 

A Apple vydal nový IPhone 11 
a recenze na něj nejsou moc 
kladné. Například si z něj dělají 
legraci, že vypadá jako sporák, 
protože má tři fotoaparáty. Plus 
je, že má širokoúhlý objektiv, kde 
je vidět vše.  

 

 

Prodávají se ve třech variantách: IPhone 11, IPhone 11 Pro a IPhone 11 Pro Max s úložištěm 64 GB, 128 GB 
nebo 512 GB. Cena se pohybuje od 20 990 Kč do 43 790 Kč. 
 

 
 
Dále vyšly nové hodinky Apple Series 5. Lepší jsou v tom, že se 
jim nezhasíná displej a velmi málo vybíjí baterie. Cena je kolem 
12 500 Kč.  
 

 

 

Potom vyšlo nové Nintendo switch lite ve třech různých 
barvách: šedá, žlutá a tyrkysová. Je to konzole pouze 
na handheld hraní, takže se nedá zasunout do dokovací 
stanice a hrát s ním na televizi jako s jeho bratrem 
Nintendo switch. Cena se pohybuje od 5 600Kč 
do 6 000 Kč. 

 

Zdroj obrázků:  
https://www.theverge.com/2019/9/11/20838912/apple-iphone-11-pro-max-preorder-how-to-verizon-att-t-mobile-unlocked 
https://www.indiatvnews.com/trending/offbeat-iphone-11-memes-jokes-twitter-apple-548830 
https://www.wired.com/review/apple-watch-series-5/ 
https://www.mensenjoy.com/switch-lite-caratteristiche/ 

 

Jáchym Prokop 7. B 

Foťák jako sporák 

Iphone 11, Iphone 11 Pro a Iphone 
11 Pro Max 

Apple Series 5 

Nintendo switch lite 
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Herní koutek 
Spider-man PS4 exclusive 
Hra Spider-man vyšla před rokem na konzoly PS4 a trailer vypadal 
skvěle. 
Před nějakou dobou jsem měl možnost zahrát si tuto hru. 
Musím říct, že to bylo velice pěkné, nejlepší asi bylo houpání na 
pavučině, velmi propracované a plynulé. Nepřátelé byli občas těžký 
oříšek, ale dali se zvládnout. Bossové byli také vcelku těžcí, nejvíce 
asi Doctor Octopus. No jediné co se mi nelíbilo, byly vedlejší mise. 
Ano, teď si říkáte, že vedlejší mise nebyly hrozné, ale nejotravnější 
mise, alespoň pro mě, byla mise, kde jsem musel shánět holuby. 
 
Moje shrnutí: tato hra je dobrý titul pro fanoušky Spider-mana, ale i pro normální hráče, kteří si to chtějí jen 
zahrát.  

+ pěkná grafika     - vedlejší mise      Skvělé 8/10 

+ plynulé houpání      
+ propracovaný příběh

Rainbow Six Seage 
Rainbow Six Seage bylo zdarma na vyzkoušení na Uplay a já jsem 
neváhal a stáhl. Ze začátku jsem měl problém s nastavením, za 
to nemohla hra, ale můj počítač. Chvilku jsem nastavoval a pak 
jsem zapnul vyhledávání. Když jsem se připojil, měl jsem možnost 
si vybrat postavu a její profesi, jenže všechny kromě jedné byly 
placené. 
Takže výběr byl jasný, vzal jsem vojína, vybral zbraně a granáty. 
Když jsem se objevil na spawnu, hned jsem se koukl, jak vypadá hra 
po grafické stránce. Vypadala vcelku hezky, ale já jsem hrál na nižší nastavení, při vysokém vypadá ještě líp. 
Ze začátku jsem nevěděl jak se co používá, ale pak jsem si zvykl. Ale po hodině hraní mě hra omrzela. Až moc 
taktická a o tom kdo, vystřelí první. Sice to tak je ve všech hrách, ale tady stačí dva výstřely a je po vás, což 
mi vadilo.   
 
Moje shrnutí: Hra není špatná, ale mechanika se mi moc nelíbila. Určitě se ale najdou někteří, kterým se tato 
hra bude líbit.  

+ pěkná grafika     - placené herní třídy  Výtečné 7/10 

+ přijatelná cena     - dva výstřely a jste mrtvý 
 
Zdroj obrázků:  
https://cdn.vox-cdn.com/thumbor/JTtZbdl6be7SgmQhK2hpia33AfU=/0x0:1600x863/1200x675/filters:focal(667x70:923x326)/cdn.vox-
cdn.com/uploads/chorus_image/image/63331665/rainbow_six_siege_elite_skins_hero.0.jpg 

https://media.spokesman.com/photos/2018/09/06/PREVIEW_SCREENSHOT2_163995.jpg                                                                                             Jan Lankaš 9. A 

Spider-man 

3 z charakterů v Rainbow Six Seage 
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