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Vítáme vás u čtvrtého vydání Dobiňáka. Nabízíme opět 

spousty zajímavých článků k přečtení. Dozvíte se například vý-

sledky Dobi Cupu 2019, nebo jaké je nejoblíbenější jídlo paní 

učitelky Křenovské. Zároveň jsme si pro vás připravili dvojná-

sobnou dávku vtipů, abyste se uvolnili před závěrečnými pí-

semkami. Užívejte poslední měsíc a poté hurá na prázdniny! 
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ZE ŽIVOTA ŠKOLY 

DOBI CUP 2019 

Ve dnech 23. a 24. května uspořádala naše škola již pátý ročník sportovně-vědomostní akce 

jménem Dobi Cup. Tentokrát se události zúčastnilo celkem 12 škol.  

  

Na programu bylo hned několik disciplín – skok z místa, florbal, volejbal učitelů, sudoku pro 

první i druhý stupeň, vědomostní test, člunkový běh, vybíjená a štafeta. Naše škola bodovala hned 

několikrát. Skvěle jsme si vedli například ve vědomostním testu či člunkovém běhu. Ve vybíjené jsme 

dokonce obsadili první místo. Čest naší škole zajistilo i učitelské duo Šlechta – Houdová, když zvítězili 

ve volejbale pro učitele. V celkovém součtu všech soutěží jsme nakonec vybojovali krásnou stříbrnou 

medaili. Lepší byl pouze tým ze základní školy Ještědská.  

 

Děkujeme všem zúčastněným i organizátorům za příjemnou akci.  

-TJ-  
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ROZHOVOR 

S PANÍ UČITELKOU KŘENOVSKOU 

Dobrý den, jak se dnes máte? 

Dobrý den, děkuji za zeptání Natko a Štěpánko, mám se dobře. 

Na jakého žáka nikdy nezapomenete?  

Podotkla bych, že určitě není jeden, ale je jich mnohem více. Každý se projevoval jinak, ale s odstupem času 

zjišťuji, že se některým situacím musím zasmát. Největší odměnou pro mě je, že mě po letech pozdraví.  

Povíte nám něco o Vašem dětství? 

Chtěla jsem být od školky učitelkou, už tam jsem to zkoušela na vrstevnících :). 

Vyrůstala jsem v obklopení bratranců, sestřenic a taky sourozenců. Velmi ráda na to vzpomínám.  

Čím jste chtěla být jako malá? 

Už jsem se o tom zmínila, přála jsem si být učitelkou. Sen se mi splnil. Měla jsem možnost učit na několika 

školách, což pro mě bylo velmi přínosné.  

Chtěla jste někdy dělat něco jiného než hudební výchovu? 

Myslím, že skoro každý z nás má vztah k hudbě. Naplňuje mě, že si můžeme v hodinách hudební výchovy 

povídat o různých tématech.  Neměnila bych.  

Jaké máte plány do budoucna? 

Více se věnovat vnoučátkům. Dlužím jim to. 

Jaký máte názor na dnešní diskotékovou hudbu? 

Asi žádný, každý si najde takový hudební styl, který mu vyhovuje. 

Jaké jsou vaše koníčky? 

Mým největším koníčkem jsou mé děti a vnoučátka. Mám hodně ráda auta a lego :))  

Jaký je váš životní sen? 

Být zdravá a pomáhat ostatním.  

Jakou zemi byste chtěla navštívit? 

Slovensko. 

Jaký je Váš nejoblíbenější film? 

“Tančím, abych žil” :). 

Vaše nejoblíbenější jídlo? 

dobrý zeleninový salát s grilovaným kuřecím masem. 

Bonusová otázka: Vaše nejoblíbenější značka auta? 

Od malička Škodovku, i veterány od té samé značky. 

-Natálie Hlaváčková, Štěpánka Stanislavová-  
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Z FILMOVÉHO PLÁTNA 

NEJPOPULÁRNĚJŠÍ FILMY 2018 

Vybrala jsem několik filmů, které jsou dle různých žebříčků považovány jako jedny z nejpopu-

lárnějších, a zeptala jsem se svých spolužáků na jejich názor. 

AVENGERS: INFINITY WAR 

Linda: Bylo to úžasný a brečela jsem u toho… 

Verča: Bylo to docela vtipné a zábavné… 

Olinka: Velmi smutné a akční, ale hrozně mě to bavilo… 

BLACK PANTHER 

Tinka: Strašně se mi líbilo, jak to bylo udělané. Skvělé efekty a scény… 

DEADPOOL 2 

Naty: Hrozně jsem se u toho nasmála a líbilo se mi to více než první díl… 

JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE 

Jirka: Docela fajn, ale přišlo mi to takové o ničem… 

VENOM 

Olinka: Bylo to super a ten konec mě totálně překvapil… 

TOMB RAIDER 

Verča: Velmi napínavé a dobře udělané scény a moc se mi líbil ten příběh…  

 

-Michaela Chládková- 
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OBLÍBENOST FILMŮ

Avengers: Infinity War

Jurský svět: Zánik říše

Black Panther

Venom

Deadpool 2

Tom Raider
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FORZA HORIZON 4 

Forza Horizon 4 je nejnovější díl série Forza Horizon od Playground Games, Turn 10 Studios. 

Jedná se o závodní hru, která se odehrává n Anglii v okolí Edinburghu. Hra byla vydána 2. října 2018 

a jedná se o exkluzivní hru pro XBOX a PC. Je v ní více než 420 licencovaných aut a dají se zde kupovat 

také domy. Lze též využít možnost multiplayeru, kde v jedné hře může být až 72 hráčů nejednou. Hra 

získala několik ocenění (Nejlepší závodní hra, Xbox hra roku, nejlepší sportovní/závodní hra…).  

 

Největší novinkou ve hře je jednoznačně střídání ročních období, které mají vliv na chování 

vozu, třeba v zimě se auta snadněji kloužou po vozovce, dále také Bugatti Chiron, jehož maximální 

rychlost je přes 450 km/h a je tak nejrychlejším autem na světě, které může na silnici. Ale nejdůleži-

tější ve hře jsou samozřejmě závody a ty zde jsou rozděleny do různých kategorii (Silniční závody, 

offroad závody, Cross country, nelegální závody a příběhové mise), ve kterých se snažíte probojovat 

až do finále a stát se největší hvězdou na místním festivalu. Festival v tomto díle není tak důležitý, 

jako v předchozích dílech série. Dostanete se na něj jen na začátku a poté tam už nemusíte jezdit, 

abyste si změnili auto nebo ho nějak upravili, k tomuto účelu zde slouží domy, kde můžete upravit 

barvu, motor, podvozek, brzdy, odpružení, karoserii, a to má pak vliv na rychlost ovladatelnost a 

rozjezd vašeho auta. Příběhové mise, ve kterých se dostanete do kůže kaskadéra ve filmu, jež se zde 

natáčí, nebo budete vlastnit taxislužbu, jejímž prostřednictvím musíte vozit vaše zákazníky z bodu A 

do bodu B a také vám bude vydělávat peníze, nebo se stanete majitelem autosalonu se super auty, 

které budete muset testovat a přilákat nové zákazníky kteří se přijeli podívat na festival, a nebo se 

stanete členem drift clubu a snažíte se přilákat nové členy a hra obsahuje dalších mnoho zajímavých 

misí. Auta se zde ne jen kupují v obchodě, ale také je můžete vytočit ve wheel spinech, nebo se dají 

najít na některých místech stará a opuštěná auta, ale o to se postará váš kamarád automechanik, 

který je opraví. Také lze upravit vaši postavu. Jde změnit klobouk, brýle, tričko, boty atd. 

Osobně můžu hru jen a jen doporučit. Pokud jste blázen do aut nebo úplný nováček. Hra je 

zábavná hlavně s kamarády, ale zabavíte se ve hře, i pokud hrajete sami. Hodně se mi libí měnění 

ročního období, nejhezčí je podle mě jaro a podzim, ale v zimě je největší sranda. 

-David Kvasnička- 
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MODERNÍ TECHNOLOGIE 

KDYSI VS. DNES 

Když se koukneme o pár let zpátky tak lidé měli pouze (a to ještě jen někdo) 

tlačítkovou Nokii, volalo se na pevnou linku, málokdo měl počítač, komunikovalo se 

osobně z očí do očí, děti si hrály venku, kde lezly po stromech a daleko víc se četly 

knížky. 

A TEĎ? 

Skoro každý má drahý dotykový telefon, telefonáty 

jsou s nejlepší kamarádkou někdy i na dvě hodiny, každý teď 

má počítač, na kterém hraje hry bez přestávky a nedej bože 

když je to online hra a vypadne internet!!!  

Komunikuje se téměř jen přes sociální sítě, protože jít ven na čerstvý 

vzduch je moc náročné (stejně je počasí nic moc ). 

Děti… ty si radši vezmou tablet a sledují YouTube. Knížky, ty už také 

vyšly z módy, lepší je vzít telefon a přečíst si něco na TN.cz. 

Moderní technologie se stále posouvá dál a dál… lidé v cizích zemích 

jsou už tak daleko, že vyrábí různé věci:  

- Roboty do domácnosti, roboty jako zvířátka, jako společníky, ro-

boty co za nás vykonají práci, kterou se vám zrovna nechce dělat 

nebo roboty do zdravotnictví. 

- Hodinky, se kterými se dá i telefonovat, odepisovat z nich a pra-

covat s nimi jako s „mini telefonem“. 

- Věci, které se ovládají pomocí hlasu… 

- Virtuální realita… 

…a tak podobně… 

Kolem roku 1985 byly lidé nadšení, když se k nim z cizích zemí dostaly například satelity, klí-

čenky, na které když se „hvízdlo“ tak se nám ozvaly na zpět, digitální hodiny nebo digitální budík, 

který hrál (konkrétně hrál „HÁDEJ MATYLDO“ od Karla Hály).  

Nakonec to lidé všechno ještě museli mít tajně. 

To my si ale neumíme představit . 

-Berenika Bartošová- 
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AUTO-MOTO 

CO SE DĚJE VE SVĚTĚ MOTORŮ? 

PORSCHE 911 S VELKOU ZÁVODNÍ HISTORIÍ JDE DO AUKCE. 
Byl vyroben v květnu 1973 pro zákazníka ve Spoje-

ných státech. Vznikl v komfortnější ze dvou možností, a zá-

kazník připlatil např. za sportovní sedačky, zadní mlhovku, 

rádio nebo střešní okno, které už však na autě chybí. 

 

 

Cena je odhadována na 340 a 380 tisíc liber, to je tedy 

cca 10,81 milionu korun. 

 

 

 

MICHAEL SCHUMACHER – 50. NAROZENINY 

Slavný jezdec Formule 1 slavil 3. ledna 50. narozeniny. 

V rámci tohoto významného jubilea připravilo italské 

muzeum Ferrari výstavu. Výstava s názvem „Michael 

50’“ byla otevřena třetího ledna. Zde se vše ponese v 

duchu připomínky úspěchů známého jezdce.  

VÍTĚZNÁ MOTORKA ROKU 2018 

HONDA CRF1000L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS 

Africa Twin Adventure Sports má velkou nádrž, odpru-

žení s dlouhým zdvihem zajišťujícím větší výšku a lepší 

ochranu před počasím. Elektronické ovládání plynu disponuje 

třemi jízdními režimy a navíc režimem G pro jízdu v terénu. 

Dále pak celou řadou dalších prvků a funkcí, se kterými se 

dokážete dostat dále, než kdykoli předtím. Jako třešničku na 

dortu přidali výrobci speciální barvy jako připomínku 30. výročí zahájení výroby tohoto motocyklu. 

NĚJAKÉ ZAJIMAVOSTI 

 nastartování vozu spálí kolem 15 gramů paliva 

 společnost Volkswagen vlastní Bentley, Bugatti, Lamborghini, Škodu, Audi, Ducati a Porsche 

 vozidlo s nejvyšším počtem ujetých kilometrů ujelo celkem 4 586 630 km 

 k první autonehodě došlo v roce 1891 

- Hanička Blažková, Anetka Gajdošová- 
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HUDEBNÍ OKÉNKO 

BILLIE EILISH 

Billie Eilish je americká zpěvačka a textařka písní. Billie se 

narodila 18. 12. 2001 ve znamení Střelce. Vyrůstala v Highland 

Park, Los Angeles rodině zpěváků a herců. Její rodiče - matka 

Maggie Baird a otec Patrick O´Connell; její předci pocházejí pře-

vážně z Irska a Skotska. Billie ve věku osmi let zpívala v Los An-

geles Children´s Chorus. V jejích jedenácti začala psát a zpívat 

své vlastní písně jako její starší bratr Finnease O´Connelli, který 

v té době už i vystupoval a produkoval vlastní písně se svou ka-

pelou. Její debutní píseň Ocean Eyes má nyní přes 73,7 milionu 

zhlédnutí na YouTube. V roce 2017 vypustila Billie Eilish album 

Don’t Smile at Me. Na albu se nacházejí následující písně: 

1. Ocean Eyes 

Autor této písně je její bratr Finneas O´Connell, který tuto píseň původně napsal pro svoji ka-

pelu. Následně řekl, že by se píseň spíše hodila k hlasu Billie. 

Vydáno: 18. listopadu 2016 

2. Bellyache 

Je to píseň o tom, co se nikdy nestalo, ale byla by sranda zažít to.  

Vydáno: 24. února 2017 

3. Watch  

Vydáno: 30. června 2017  

4. Idontwannabeyouanymore 

Vydáno: 20. července 2017 

5. & Burn 

Vydáno: 17. prosince 2017 

6. Bitches Broken Hearts 

Vydáno:30. března 2018 

7. Lovely 

Vydáno: 19, dubna 2018 

-Tina Jirsáková- 
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HERNÍ RECENZE 

GOD OF WAR 

Bůh války se přemístil z Řecka do severských zemí, kde chtěl najít klid a vychovávat svého syna 

Atrea. Ale jednoho dne mu umřela matka. Po dnu lovu se před jeho dveřmi objevil bůh Baldůr, který 

chtěl zjistit, proč bůh války přijel takovou dálku až na sever, se záminkou ho zabít. Příšery jako cen-

taury vystřídali severský Draugrové, Revenanti a ledoví trollové. 

 

Grafika je jedna nejlepších na PS4 a vyrovná se i grafice na PC. Hratelnost je velice dobrá, ovla-

datelnost je dobrá, umělá inteligence je skvělá, hlavně váš pomocník Atreus. Ze začátku máte k dis-

pozici sekeru Leviatu, která se dokáže vracet do ruky jako Thorovo kladivo poté, co zde jsou jeho holé 

pěsti, se kterými dokáže udělat velikou paseku. Jeho syn Atreus je vybavený lukem a kudlou a fun-

guje jako podpora, Kratos poté dostane své dávné zbraně, čepele chaosu a také má svůj štít, který je 

přidělaný na jeho předloktí. 

Bossové jsou dobří a je zábava s nimi bojovat, například Baldur, synové Thora, Modiho a Mag-

niho, poté třeba obří severský drak, který chrlí blesky. Na každého musíš použít určitý styl boje, na-

příklad na ledového trolla nemůžeš jít se sekerou Leviatou, která má ledové očarování na čepel. 

NAŠE HODNOCENÍ: Velmi kvalitní sequel a jedna z nejlepších her 2018. 

-Denis Müller, Štěpán Ježek- 
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MARVEL´S SPIDER-MAN 

 

Je to exkluzivka na PlayStation4 vydaná dne 7. září 2018 herním studiem Insomniac games a 

vydavateli Sony Interactive Entertainment. Byla nominována na cenu nejlepší hry roku 2018. 

Je to akční open world adventura, kde se ocitnete v hlavní roli jako Peter Parker (Spider-man). 

Grafika je na videohru pro herní konzoli skvělá. Soundtrack je boží.  

V hlavním příběhu (pozor spoilery) ze začátku pomůžete policii zatknout jednoho ze záporáků 

Kingpina, což následně rozpoutá smršť událostí. Nadčlověk a zároveň hlavní záporák Mr. Negative 

začne svůj plán k ovládnutí New Yorku. Jeho plán je vypustit nad Manhattanem virus nazvaný Ďáblův 

dech a nakazit tak obyvatele, virem se následně nakazí i teta May, 

která na nemoc zemře. Mezi tím pomáháte Dr. Octáviovi ve vý-

zkumu umělých končetin, což se náhle zvrtne a z Doctora Octávia 

se stane se z něj již známý záporák Doc Oc chce zabít Spider-

Mana. Ještě před vypuštěním viru Mr. Negative spáchá atentát 

na starostu, kterého však zachrání otec Milse Moralese, který se 

následně seznámí s Peterem, kousne ho pavouk, který kousl i Pe-

tera, a tak se z něj stane alternativní Spider-Man. 

Hra nabízí i seasonpass naplněný třemi skvělými DLCčkami. 

V prvním se objeví Blackcat, které pomůžete ukrást složky od ma-

fiána Hammerheada, po kterém jdete v druhém DLC a na konci 

ho zastřelí policistka, se kterou Spidey spolupracuje. Avšak ve třetím DLC se ukáže, že to Ham-

merhead přežil a udělal ze sebe rádoby Terminátora. Do města se vrátí jedna z vedlejších postav 

SilverSable, se kterou se postaráte o to, aby se Hammerhead už nepostavil na nohy. 

-Jiří Flieger- 
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FAR CRY 5 

Po posledním dílu Far Cry 4, který Ubisoft vydal v roce 2014, se po čtyřech letech vrátil s novým 

dílem, a to s Far Cry 5.  

Celá hra se odehrává v americké Hope County v Montaně, kde se kazatel Joseph Seed, který se 

prohlásil za hlavu Hope County, pokouší pomocí drog donutit lidi věřit v Doomsday (konec světa). 

Každý, kdo se ale snaží informovat o tom, co se děje v Hope County, je zabit. 

Far Cry 5 je hra s velkým otevřeným světem, která je rozdělená na tři části mapy. Každá část 

náleží jednomu sourozenci z rodiny Seedových. První část mapy je pod kontrolou Johna Seeda, dru-

hou má na starosti Faith Seedová a třetí její bratr Jacob Seed. 

S postupem ve hře můžete kupovat nespočet zbraní a vylepšovat je nebo také můžete získat 

pomocníky, kteří vám budou pomáhat na misích. Příkladem pomocníka je například pes Boomer 

nebo medvěd diabetik Cheeseburger. Samozřejmě zde ale nejsou pouze zvířecí pomocníci. Pomáhat 

vám může třeba Hurk Drubman Junior, který je pověstný svým neovladatelným chováním. 

Hra má více možných konců. Konec můžete ovlivnit pomocí rozhodnutí, která učiníte. 

HODNOCENÍ: Já sám bych hru určitě doporučil. Jedním z plusů je například chytlavost příběhu 

nebo otevřený svět. Far Cry 5 má také skvělý soundtrack. Někdy se ve hře můžete setkat s kolísavou 

obtížností, což je jeden z větších minusů. Negativně bych také označil to, že pokud si chcete na něco 

ve hře vydělat, zabere to docela dost času. 

-Lukáš Neuwirth- 

POKUS O VTIP 

VTIPY O ŠKOLE 

Kdy tě škola nejvíce osvítí? Když začne hořet. 
 

Učitelka napsala žákovi do žákovské knížky: "Smrdí, umývat!!!" Otec odepsal: "Učit, nečuchat!!!" 
 

"Vstávej synku, musíš do školy!" "Maminko, já tam nechci, oni mě tam vůbec neberou, smějí se mi… 

Opravdu tam musím jít?" "Musíš, musíš, vždyť seš učitel." 
 

Ptá se učitelka Pepíčka: "Který pták je nejchytřejší?" "Vlaštovka" "Proč zrovna vlaštovka?" 

"Protože v září, na začátku školního roku, odlétá." 
 

Matka telefonuje učitelce: "Prosím Vás, nedávejte dětem úkoly z matematiky, ve kte-

rých stojí láhev piva 1,80 Kč. Manžel nemohl celou noc usnout!"  
 

Učitel k žákovi: "Kde leží Afrika?“ „Na mapě…“ 
 

Učitelka se sklání nad třídní knihou. Učitelka: "Tak koho si dneska vyvoláme?" Žák: "Třeba Satana!" 

Ptá se učitel: "O zahrady pečují zahradníci… A o sady?" "Sadisté," ozve se. 

-Olha Mokan- 
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HLÁŠKY A TRAPASY STUDENTŮ A UČITELŮ 

 

-Berenika Bartošová- 

 

Když paní učitelka přijde do třídy s 

úsměvem od ucha k uchu. 

„Paní učitelko, co se děje? Vy jste tě-

hotná?“ 

Při hodině výtvarné výchovy, kdy se 

vyrábí VLOČKY z papíru. 

„Ty VLOŽKY mi sem pak přineste 

ukázat… teda vlastně VLOČKY.“ 

Na chodbě jsou kluci, kteří se po sobě válí, a 

do toho jde kolem zrovna pan učitel, který má 

dohled, a zvědavě se ptá jednoho z nich: 

„Dělá ti to dobře? Mít hlavu v klíně cizího 

muže?“ 

KAŽDÝ ŽÁK BY SE MĚL ŘÍDIT DVĚMA ZÁSADNÍMI PRAVIDLY:  

1. Paní učitelka má vždy pravdu.  

2. Když paní učitelka pravdu nemá, dělejte, že má.  

KAŽDÝ TO ZNÁME, KDYŽ SI PANÍ UČITELKA SPLETE JMÉNO SVÉHO STUDENTA S 

NĚKÝM JINÝM NEBO MU PROSTĚ PŘEDĚLÁ JMÉNO. 
 

Při chemii kdy se prostě dělá nepořádek, protože většinu to 

nebaví. TÍNA si povídá a RADIM se otáčí dozadu. 

A paní učitelka hbitě reaguje napomenutím: „JITKO! 

RADKU!“ 
 

Paní učitelka při hodině zeměpisu chce vyvolat BERENIKU, 

aby šla něco ukázat na mapě: „REBEKO, můžeš?“ 

Paní učitelka nám jednou 

řekla výborný vtip: „Šly tři, 

jedna byla hluchá, druhá 

slepá, a ta třetí… to byla taky 

učitelka.“ 
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VTIPY 

Manžel k manželce: „Za chvíli jsou tu Vánoce, neměli bychom přemýšlet o tom, jak příjemně strávit 

volné dny?“ 

„Správně, a co navrhuješ?“ 

„No, já si myslím, že si koupím tak pět beden piva a ty se odstěhuješ na venkov ke svým rodičům!“ 

 

Pepíček si hraje na písku. Najednou maminka vidí, jak Pepíček něco 

papá. Tak se Pepíčka zeptá: „Pepíčku, co to papáš?“ 

„Masíčko.“ 

„A kdo ti ho dal?“ 

„Nikdo, samo přilezlo!“  

 

Na policii přijde muž s velkou boulí na čele: „Manželka po mně 15 let hází talíři.“ 

„A proč jste přišel až teď?“ 

„Dnes se poprvé trefila!“ 

 

Hádají se dva netopýři: 

„Na chytání much jsi moc hloupý.“  

„A ty, když spolkneš komára, máš víc mozku v břichu, než v hlavě!“ 

 

Přijde zajíc do obchodu a ptá se: „Máte kaka?“ 

„Nemáme.“ 

Přijde druhý den: „Máte kakao?“ 

„Ne, nemáme.“ 

Zajíc přijde i další den a hned se ptá: „Už máte kakao?“ 

„Ne, nemáme!“ křičí prodavač. „A jestli přijdeš ještě jednou, 

tak ti hřebíkama přibiju uši k pultu!“ 

Když zajíc přijde následujícího dne, chvilku se rozhlíží a pak se 

zeptá: „Máte hřebáky?“ 

„Ne, nemáme.“  

„Ne? Tak to možná budete mít kakao?“ 

-Berenika Bartošová- 


