
 

 

 

 

 

 

 

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: 

 co se děje ve škole 

 rozhovory s učiteli 

 vlastní tvorba 

 fotografie 

 pranostiky, 

 práce žáků 

REDAKCE: 

Bábková Markéta    Demeter Jan  

Kolaříková Eliška    Pospíšilová Linda 

Maliňáková Sabina    Přikrylová Lenka 

Mrhálková Iveta    Kotas Michal 

Staňová Michaela    Bezděková Adéla  

Havelková Eliška    Čalová Alena 



 

V minulém čísle jsme si ukázali základní věci k natáčení. Pokud všechny nebo alespoň 
půlku těchto věcí máte, tak je potřeba se zaměřit na kvalitní střih videa. Ukážeme si 
nejlehčí po nejtěžší programy.  

 

Movie Maker 

O Movie Makeru jsme se zmiňovali v minulém čísle. Je to nejjednodušší program na 
střih. Dá se v něm využít základních úprav: 

 

 Přidání filtru do videa 

 Úprava zvuku 

 Zpomalení videa/Zrychlení videa 

 Seřazení fotek 

 Přechod/efekt 
 Výsledné video v HD (HD není FULL HD) 

Program je pro začátečníky, takže nečekejte žádné zázraky.  

 

 

 

 



Pinnacle studio 

Tento program už je trochu složitější na ovládání, za to má veškeré funkce. Navíc je 
v Češtině, tak se v něm vyznají všichni. 

 

 Umožňuje funkci 3D obrazu (Full HD) 
 24 úprav snímků 

 800 efektů/animace 

 Speciální úprava zvuku 

 Zpomalení videa/Zrychlení videa 

 Výsledné video v FULL HD 

 

Corel VideoStudio 

Tento program je opět náročnější. Ale když se ho naučíte ovládat, tak jde vše samo. 
Pro Corel VideoStudio X9 je i Čeština.

 

 Vícebodové sledování pohybu 



 Grafické efekty 

 21 multimediálních stop a vrstev 

 Knihovna se vzorníkem barev a pozadí 
 Snadnější vkládání 
 Speciální úprava zvuku 

 Zpomalení/zrychlení videa 

 Výsledné video v ULTRA HD 

 

Sony Vegas pro… 

Sony Vegas má mnoho verzí. Nejlepší je podle uživatelů Sony Vegas pro 10 až Sony 
Vegas pro 13. Všechny tyto verze mají stejné funkce. Program je hodně složitý na 
ovládání! Nachází se v něm mnoho funkcí, kterým je potřeba porozumět. Mně 
samotné trvalo půl roku, než jsem se s programem naučila. 

 Vysoce kvalitní úprava zvuku, mnoho audio efektů 

 Přes 300 efektů videa 

 Komponenty pro vytváření streamových záznamů 

 Přes 100 přechodů 

 Mnoho textových animací 
 Podpora 2K, 4K i 3D materiálů 

 Přidání vrstev dalších videí (sloučení videí dohromady) 
 Zpomalení/zrychlení videa

 
 Grafické efekty 

 Green screen 

 Výsledné video ve FULL HD 

 

 

 

 



After Effects 

Tento program je profesionální! Pokud se střihu videa nevěnujete alespoň rok, tak se 
v něm ztratíte. Program patří mezi světovou špičku a používá se ve filmovém odvětví.

 

 Úprava zvuku 

 Triky / green screen / animace 

 Přes 200 přechodů 

 Kvalitní Grafická úprava videa 

 Zpomalení/zrychlení videa 

 Textové animace 

 Přes 400 efektů videa 

A mnoho dalších funkcí… 

 

Doufám, že vám tento článek přidal pár dalších znalostí. Děkuji za přečtení. 

 

Lenka Přikrylová, 7.B



Pranostiky 

Květen 

 

 Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a 

sena dají. 

 Suchý květen - mokrý červen. 

 V máji vlhko, chladno - bude vína na dno. 

 V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka 

mrholívá. 

 Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto. 

 Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí, ale 

o svatém Jáně ani za vodu ve džbáně. 

 V máji aby ani hůl pastýřova neoschla. 

 V máji hřímoty nedělají trampoty. 

 Je-li už máj zahradníkem, není stodol 

milovníkem. 

 Jestli v máji neprší, červen to dovrší. 

 

 
Alena Čalová, 9. C 



 

Dne 18. 3. 2016 proběhla na naší škole mezinárodní matematická soutěž Klokan. 

Žáci byli rozděleni do čtyř kategorií: 

CVRČEK (2. -3. ročník) 

1. místo: Jan Sousedík, 3.A 

2. místo: Jakub Dolanský, 3.C  

3. místo: Johana Koudelková, 3.A  

KLOKÁNEK (4. -5. ročník) 

1. místo: Daniela Šimková, 4.C  

2. místo: Markéta Holínková, 5.B 

3. místo: Marian Družbík, 4.A 

BENJAMÍN (6. -7. ročník) 

1. místo: Iveta Mrhálková, 6.B 

2. místo: Roman Klapka, 7.B 

3. místo: Marek Michalík, 6.A  

KADET (8. -9. ročník) 

1. místo: Michaela Macková, 9.A  

2. místo: Marek Doležel, 9.B  

3. místo: Adéla Bezděková, 9.C  

 

 

Ve středu 13. 4. 2016 proběhla na naší škole matematická soutěž- Pythagoriáda. Zúčastnili se jí žáci 

6. až 8. ročníku. 

 



Nejlepší žáci 

6. ročník 

1. místo: Iveta Mrhálková, 6.B 

2. místo: Petr Šenovský, 6.B 

3. místo: Jiří Slováček a Stanislav Kašný z 6.A a Markéta Bábková, 6.B 

7. ročník 

1. místo: Pavel Procházka, 7.B 

2. místo: Veronika Bořutová, 7.B 

3. místo: Daniel Hlavička, 7.B 

8. ročník 

1. místo: Michal Kotas, 8.B 

2. místo: Michal Přívara, 8.B 

3. místo: Petr Pospíšil, 8.A 

 

Ve 2. pololetí roku 2016 proběhla na naší škole olympiáda z ruského jazyka. Žáci byli rozděleni do 

dvou kategorií: 8. tříd a 9. tříd. 

Olympiáda se skládala z písemného i mluveného projevu, např. vyprávění o rodině, škole nebo 

zálibách, popis obrázku, čtení neznámého textu, hádání slov na určené 1. písmeno aj. 

Kategorie 8. tříd 

1. místo:   Michal Kotas, 8.B 

2. místo:   Anna Neubauerová, 8.A 

3. místo:   Tomáš Jurčík, 8.A 

Kategorie 9. tříd 

1. místo:   Anna Lina Spinella, 9.B 

2. místo:   Veronika Chovancová, 9.B 

3. místo:   Tereza Machová, 9.C 



 

V pátek 8. 4. 2016 získaly naše žákyně Mistrovský titul v házené na republikovém finále 

v Plzni. 

Blahopřejeme! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I letos se na naší škole konala tradiční Noc s Andersenem. Mladí čtenáři přespali ve škole z 1. na 2. 

dubna. 

Noc se odehrává na nějaké téma, tento rok Mach a Šebestová. 

Poté, co se žáci ubytovali v učebnách, zahájili společně program hymnou u stromu Pohádkovníku. 

Následovalo dramatické vystoupení starších žáků. Dále museli žáci plnit úkoly ve výtvarných, 

hudebních nebo dramatických dílnách, poslouchat čtení pohádek, pátrat po škole s baterkami a 

mnoho dalšího. Jako každý rok, i letos přišel vyprávět pohádky nějaký host-herečka MD Zlín Markéta 

Kalužíková. 

Nakonec všichni spokojeně ulehli do svých pelíšků. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V pátek 6. května 2016 navštívila naši školu paní ministryně školství Kateřina Valachová k 30. výročí 

založení naší školy. 

Setkala se s našimi prvňáky, házenkářkami, které vyhrály republikový titul v házené škol, Radou žáků, 

žáky 9. ročníku a pracovníky školy. Popřála naší škole další úspěšná léta. 

 



 

Dne 6. května se od 16:30 konala v Kongresovém centru slavnostní akademie k 30. výročí založení 

školy. 

Během 90 minut předvedli žáci vystoupení, která dlouho a pečlivě trénovali. Byly to např. zábavné 

scénky, taneční, ale i pěvecká vystoupení. Akce se velmi vydařila. 

Více fotografií najdete na našich webových stránkách, v sekci fotogalerie. 

Michal Kotas, 8.B 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Jak se máte? 

Znamenitě.  

 Proč jste šel učit sem? 

Je to nejlepší škola ve Zlíně. 

 Jaké to je, učit se svými učiteli? 

Úžasné! Hned mě mezi sebe krásně přijali. 

 Jaké předměty jste měl na ZŠ rád? 

Bavil mě zeměpis, dějepis, v 9. třídě český jazyk. V 6. a v 7. 

třídě jsem měl díky paní učitelce Dzikové rád matematiku. 

 Učíte rád? 

Moc mě to baví! 

 Jaký byl Váš dětský sen? 

Být prezident nebo učitel. 

 Kým chcete být až vyrostete? 

Já už asi nevyrostu. Ale rád budu až do smrti učit. 

 Jakou literaturu čtete? 

Nejraději historickou a literaturu faktu. 

 Jaký je Váš oblíbený seriál? 

Přátelé, M. A. S. H. A Simpsonovi. 

 Máte nějakou přezdívku? 

Nic moc originálního. Pája, Růža a na střední Puja. 

 Znáte nějaký dobrý vtip? 

Znám, ale není moc vhodný:-) 

 Jakou byste si položil otázku? 

Chcete být milionářem? Odpovídám, že klidně ano:-) 

Adéla Bezděková, 9. C 



Kouzelný svět 
 

Byly horké letní prázdniny a Laura, které bylo 15 let, byla doma sama. Rodiče 

jeli na pracovní cestu na Floridu a rovnou tam zůstali i na dovolenou. Měli se 

vrátit za dva týdny. Její nejlepší kamarádka Klára byla u moře a vracela se taky 

až za dva týdny. A Laura byla jedináček, neměla žádné sourozence, a tak tam 

umírala nudou. Jako každý den se šla projít po louce, ale tentokrát byla louka 

nějaká divná. Najednou Laura v dáli něco uviděla. Když přišla blíž, tak zjistila, 

že to vypadá jako brána do jiného světa. Sama pro sebe si řekla:„ Půjdu tam jen 

na chvíli a pak uvidím, stejně se tu přece nudím.“ Laura vešla a objevila se 

někde u vysokého stromu. Najednou před ni skočil modrý létající králíček. 

Laura se ho neskutečně lekla, ale pak zjistila, že je úplně neškodný. Dala mu 

malý kousek mrkve, který jí zůstal v kapse od minulého týdne, když u strýčka 

krmila oslíky. Králíček se k ní spokojeně přitulil, skočil ji na rameno. Tak se 

Laura vydala dál s modrým králíčkem. Zanedlouho došla k velké propasti a tam 

se zastavila. „Dál už to nepůjde.“ řekla. Když se ale otočila, za sebou uslyšela 

divný hlasitý zvuk. Rychle se otočila zpátky, ale nic neviděla. Čím blíže šla 

k propasti, tím silnější byl ten zvuk. Na kraji propasti se podívala na celý kaňon. 

Uviděla něco úžasného. Byl to, byl to drak! Byl velký, hnědý s oranžovýma 

očima. Přiletěl k ní a popadl ji. Letěl s ní do jeskyně v propasti. Až dorazili 

doprostřed jeskyně, tak tam uviděla nějakou holku. A ta řekla: „Jsem Fiona, 

královna téhle propasti a okolí, proto mi musíš složit poklonu a sloužit mi na 

věky věků.“ Laura se zarazila: „Co? Vždyť jsi jen holka stejně stará jako já, 

nemůžeš být královna.“Ale Fiona namítla: „Můžu!“ Laura se zeptala: „A proč 

jsou tu draci a modří králíci?“ „Tak dobře řeknu ti o tom. Je to jiný svět než ten 

tvůj. Každý člověk tu k osmým narozeninám dostane vajíčko draka. Ten mu pak 

vyroste a je to jeho ochránce a kamarád. Také si můžeš ochočit nějakého draka, 

ale je to těžké a musíš na to mít talent a naučit se to. Někomu to třeba nepůjde 

nikdy. Ale tvůj drak ti může utéct, když se o něj nebudeš starat  nebo na něj 

budeš zlá.“ „Páni!“ řekla Laura. Z Fiony a Laury se staly kamarádky, létaly na 

drakovi a užívaly si to. Na konec se Laura vrátila zpět do svého světa. Brána 

sice zmizela, ale od Fiony dostala amulet, kterým ji mohla vyčarovat a kolikrát 

chtěla navštívit Fionu. 

Iveta Mrhálková, 6. B 

 

 



Hokejisté PSG Zlín zahájili přípravu na 

novou sezonu začátkem května 
Zlínští hokejisté si užívli zaslouženou dovolenou po náročné sezoně, ve které vyřadili po 

špatném startu do sezony ve vyřazovacích bojích play off vicemistra z Třince a ve 

čtvrtfinále nestačili na druhý celek základní části, pražskou Spartu. Berani obsadili v 

konečném účtování velmi slušné sedmé místo. Svěřenci staronové trenérské dvojice 

Rostislav Vlach, Juraj Jurík zahájí přípravu na novou extraligovou sezonu 2016/2017 v 

pondělí 2. května. 

Na led vyjedou poprvé už v polovině července a to 

v pondělí 18. července na ledovou plochu PSG 

arény. 

Příprava na suchu v podání zlínských hokejistů bude trvat opět devět týdnů, 

začátek je plánován v pondělí 2. května a závěr v pátek 1. července. „Na 

přelomu května a června vyjedeme za přípravou do ciziny. Tentokrát to nebude 

vzhledem k bezpečnostní situaci tradiční soustředění v Turecku, ale chceme 

vyrazit do Rakouska nebo Chorvatska. Možná změníme pobyt u moře za 

přípravu v horách.‘‘ uvedl Rostislav Vlach, trenér PSG Zlín.   

 

Cena na galavečeru: Petr Holík se stal 

nejslušnějším hráčem extraligy 
Petr Holík získal cenu pro nejslušnějšího hráče extraligy. Už při své premiérové 

sezoně 2010/2011 v extralize byl pouze jednou vyloučen, což se stalo až ve 

vyřazovacích zápasech v play off. Nejproduktivnější hráč Zlína v loňské sezoně 

(získal celkem 51 kanadských bodů za 18 gólů a 33 asistencí) nebyl během 

deseti zápasů v play off ani jednou vyloučen, v základní části odehrál všech 52 

zápasů a obdržel sedm menších trestů, třikrát shodně po hákování a sekání, 

jednou za hrubost.  

nezapomeňte Ševce podpořit příští sezónu! 

 

Sabina Maliňáková, Michaela Staňová, 6. B 



Piškotový dort 

Ingredience:    

                          jeden balíček piškotů  

                          2x velký kelímek zakysané smetany 

                         Velkou kulatou formu  

                          Lentilky nebo banán (nebo jinou ozdobu) 

                          Cukr (podle chuti) 

Postup přípravy:  

Do formy vložíme piškot a na ně nalijeme smetanu. 

Toto budeme opakovat do té doby, dokud forma nebude skoro plná. 

Poté dort ozdobíme a dáme do lednice na asi 7 hodin. 

Po sedmi hodinách vytáhneme, nakrájíme, dáme na talíř a můžeme jíst! 

 

Sabina Maliňáková, Michaela Staňová, 6. B 

 

 

 



 

Markéta Bábková, Eliška Kolaříková 

 

 

 


