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milí čtenáři,

máme za  sebou první měsíce školy, začal podzim 

a s ním babí léto a my jsme se společně s kolegyněmi 

rozhodly navázat na  letitou tradici časopisu mates, 

kterou po celou dobu se svými žáky pěstovala paní 

učitelka Radana dokoupilová, které bychom touto 

cestou rádi poděkovali a  zároveň přebrali pomyslný 

štafetový kolík. 

vedení naší školy nám umožnilo oficiálně otevřít „me-

diální kroužek“, jehož záměrem bude mediální výcho-

va v širokospektrálním úhlu pohledu. a  jeho výsled-

kem? nová čísla časopisu mates v  novém kabátě 

s novým redakčním týmem. tento nový redakční tým 

povedou co do písemného projevu paní učitelky jitka 

Fojtková a monika stoklásková. po stránce grafické 

povede tým paní učitelka tereza maršíková. 

k této myšlence nás jednomyslně přivedl fakt, že při 

výuce není možné zábavnou a  empirickou formou 

předat všechno to, co bychom si představovaly. proto 

jsme se rozhodly, že se pokusíme děti přivést k me-

dialitě, s  níž se setkávají okolo sebe dnes a  denně, 

v  jejich volném čase. chceme žákům otevřít nové 

obzory o tom, jak novinařinu tvořit, jakožto její jednot-

livé dílky, od psaní článků, fotografování až po finální 

„mravenčí“ úpravy. dát jejich tvorbě větší rozměr 

a zároveň v ní dokázat zachovat veškeré etické hod-

noty. chceme, aby si náš tým uvědomil, že ač tato 

práce není vůbec snadná, přináší v konečném výsled-

ku své ovoce. 

I těmito slovy to našim žákům vysvětlila ředitelka te-

levize přerov, s. r. o., paní edita hausnerová, které 

bychom chtěli poděkovat za  profesionální uvedení 

našich dětí do novinářské práce. cílem této exkurze 

bylo nastartovat náš redakční tým správným směrem. 

Žáci se dověděli, že k  této profesi je zapotřebí mít 

často tzv. „ostré lokty“, „ale potom už je na každém 

z nás, kolik pokory v člověku zůstane.“ dovolila jsem 

si citovat alespoň některý z výroků paní šéfredaktor-

ky, protože její slova byla naprosto a zcela autentická 

a nejednou jsme z jejich redaktorských zážitků pocítili 

mrazení v zádech (více se dočtete na straně 9).

naším dalším záměrem tohoto časopisu je směřo-

vat jej zejména k žákům. proto jeho stránky budeme 

plnit rubrikami, v nichž se dozvíte, co se kde událo, 

jaké jsou novinky a co momentálně „letí“, reportáže 

z kulturních akcí a pozvánky na akce budoucí, dále se 

můžete těšit na zajímavosti z  různých oblastí zájmů 

žáků, soutěže o poutavé ceny a mnoho dalšího.

věříme, že náš „mediální kroužek“ tvoří schopný tým 

mladých lidí s  hlavami plnými originálních nápadů, 

kterými vás budeme zaplavovat v dvouměsíčních in-

tervalech.

 

tahle práce nás opravdu baví, a  to, co chceme, je, 

abyste se vy, naši čtenáři, bavili s  námi. příjemnou 

zábavu s novým číslem dvouměsíčníku mates.

za redakční tým

Monika StokláSková

Editorial

nIkola děRdová

nikča má 14 let, bydlí přímo v přerově kousek od školy. matesa dělá, protože ji 

baví psát. nejraději píše o tom, co se zrovna děje. má ráda zvířata, jídlo, vyjížďky 

na svém koni, kterého má u své tety. její kůň se jmenuje juráš. juráš je valach 

a má hnědou barvu. nikča je sice velmi tichá, ale umí si prosadit svůj názor.

mIchal GReBeŇ

michal má 12 let. matesa dělá, protože ho napadlo to zkusit, jelikož mu to přišlo 

zábavné. Baví ho ptát se různých lidí na různé otázky. nejraději dělá rozhovory a re-

cenze. má rád hudbu, přesněji electro house. ve volném čase hraje hry na počítači, 

poslouchá hudbu a chodí ven s kamarády.

aBBy lena shoRtt

abby je 13 let. Bydlí v čekyni, původem je z ameriky. v české republice žije už 8 let, 

dokonce umí česky lépe než někteří jiní. matesa dělá, protože ji to baví a chtěla by 

se dostávat na zajímavá místa. Ráda píše o zábavných věcech, má ráda koně, své 

kamarády a rodinu. ve volném čase tancuje nebo jezdí na koni.

kateřina Hlubíková, 8. a

Něco málo o nás

KoliK Kilo má vážit správná tchýně?
 Dvě a půl Kilo i s urnou. 

vtip
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Přerovsko a okolí
RozhovoR s paní učItelkou
mGR. janou zIcháčkovou

•	 Čím jste chtěla být, když jste byla malá? Proč? 

když se mě ptali na základní škole, čím chci být, 

vždy jsem odpovídala: „prodavačkou v papírnic-

tví“. tam se mi to vždy moc líbilo. postupem času 

jsem ale zjistila, že to není tak krásné povolání, 

jak na první pohled vypadá a osud mě zavál jiným 

směrem. teď je ze mě paní učitelka.

•	 Co Vás přimělo stát se učitelkou? 

když jsem se rozhodovala, kam na střední školu, 

poradila mi jedna známá, že na střední pedagogic-

ké škole v přerově je to prima, jezdí se na lyžařské 

a turistické kurzy, chodí se plavat a mají moc 

prima pěvecký sbor. všechno tohle mě oslovilo, 

a proto jsem se rozhodla to zkusit. a vyšlo to. 

na léta strávená na střední škole doposud velmi 

ráda vzpomínám. po střední pedagogické škole 

bylo víceméně samozřejmostí jít studovat dále 

na pedagogickou fakultu. 

•	 Kde jste studovala? 

základní školu jsem navštěvovala v mém rodném 

městě v Bystřici pod hostýnem. poté, jak už jsem 

zmínila, jsem studovala na střední pedagogické 

škole v přerově, dále v olomouci na univerzitě 

palackého obor učitelství matematiky a hudební 

výchovy.

•	 Jak vycházíte s žáky? 

to je těžká otázka. doufám ale, že nemám mezi 

žáky žádné nepřátele. zpočátku jsem bojovala 

s kázní v některých třídách, ale myslím si, že až se 

s žáky více poznáme, bude to dobré.

•	 Jak velké jsou rozdíly v různých třídách v hodi-

nách matematiky a hudební výchovy? Čím je 

to způsobeno? 

matematika se učí mnohem lépe, jelikož patří 

k hlavním předmětům a je vyžadována i u přijíma-

cích zkoušek na střední školy. hudební výchova 

je, dle mého názoru, bohužel brána jako okrajový 

předmět, a proto se hůře udržuje kázeň v hodi-

nách. ale oba předměty mají svá pro a proti a já 

učím ráda obojí. 

•	 Co vnímáte jako pozitivum na práci učitele? 

pozitivní jsou samozřejmě prázdniny. také ráda 

komunikuji s dětmi, mají takový pěkný pohled 

na svět a připomínají mi moje dětství, a toho se mi 

při práci učitele myslím dostává.

•	 Co děláte ve svém volném čase? 

Ráda sportuji, jezdím na kole či in-line bruslích. 

když je venku škaredé počasí, sednu si k vyšívání 

nebo ke křížovce. svůj volný čas někdy věnuji hře 

na hudební nástroje (příčná flétna, kytara či klavír) 

nebo počítání početních příkladů. je to pro mne 

relax. a také patřím k těm, kteří se rádi odreagují 

u pěkného filmu.

Rozhovor
knIha do vlaku

jedeš na  výlet vlakem a  nemáš co dělat? neváhej 

a půjč si knížku, ale nezapomeň ji vrátit. vezmi kni-

hu a vrat´ knihu. Bezplatné půjčování. Bez registrace. 

a nezávislost na provozní době knihovny. 

organizují české dráhy a  hlavně městská knihovna 

v přerově, která se nás snaží opět přimět číst. postup-

ně se mají knížky doplňovat, ale už teď věřím, že i vy 

si najdete tu svou.

kriStýna knapková 8. b

maRtIn vojtek ukončIl
svou hokejovou kaRIéRu

martin vojtek se narodil v přerově a nepochybně tady 

začal i  svou hokejovou kariéru. narodil se 4. května 

1975 a v současnosti je mu čtyřicet let. měří 181 cm 

a váží 94 kg. 

chytal za tým jako hc zubr přerov, hc olomouc, hc 

slezan opava, hk skp Žilina, hc kometa Brno, hc 

havířov panthers, lhk jestřábi prostějov, salith Šum-

perk, hc 05 Bánská Bystrica a orli znojmo. celkem 

chytal za deset klubů. jeho dalším úspěchem byla po-

moc přerovu k postupu do první ligy, neboli do Wsm 

ligy. přestože se v  přerově narodil, chytal za  třinec 

celých 11 let. 

martin vojtek ukončil hokejovou kariéru zápasem pře-

rov proti Šumperku, kdy domácí bohužel prohráli 5:2. 

Byl to gólman, jak má být. vychytal extraligu za tři-

nec, kde vyhrál extraligu v období 2010 / 2011. 

svou hokejovou kariéru ukončil pro chronickou bolest 

zad a nyní se stává trenérem mládeže. 

Brankář martin vojtek přivezl do  přerova pohár pro vítěze 
hokejové extraligy  

Foto: deník/david klein. dostupné z: http://prerovsky.denik.cz/gale-
rie/vojtek_0505.html?mm=2966084.

Jan vávra, 6. a 
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Škola
co nám dal „adapťák“

Jak strávili 6. ročníky adaptační kurz? Co se jim 

líbilo? A co naopak ne? Zadaptovali se? To vše se 

můžete dočíst v  následujících příspěvcích žáků 

6.B, na kterých pracovali v rámci výuky českého 

jazyka a literatury. Otiskujeme nejlepší 3!

dne 02. 09. jsme společně s novými žáky a 6. a vyra-

zili do Rajnochovic. ze začátku jsem se s novými žáky, 

kteří přibyli do naší třídy, vůbec neznala. myslela jsem 

si, že bude těžké se skamarádit. nicméně se ukázalo, 

že to tak obtížné nebude. všichni byli opravdu super. 

každý den jsme hráli nějakou hru. když jsme zrovna 

neběhali v lese a neprobíhala žádná soutěžní hra, tak 

jsme si mohli vybrat, co chceme hrát. většina spolu-

žáků hrála často branball, ale já jsem spíše chodila 

na  ringo nebo na  kuželky. jednou jsem i  pomáhala 

v kuchyni. I když chatka nebyla moc „nóbl“, vedoucí 

byli super. jmenovali se kamča, kuře, máca a michal. 

je dobře, že jsme tam jeli, protože jsem si odtud od-

vezla skvělou náladu a super kamarády. 

anna Hynečková, 6. b

   

ve středu 02. 09. 2015 jsme vyjeli na adaptační kurz 

do  Rajnochovic u  Bystřice pod hostýnem. jeli jsme 

dvěma autobusy a cesta nám trvala asi hodinu. v 9:30 

jsme dorazili na  místo. autobus nás zavezl do  malé-

ho, ale krásného tábora. v chatkách byly dvě dřevěné 

dvoupatrové postele, skříně a malý stoleček. 

Ihned po  ubytování nastal program, který byl nabitý 

(ringo, kreslení, běhání, úkoly v lese, boj o vlajku a hry 

určené k seznámení).

vařili tam velmi dobře a jídlo mi moc chutnalo. ve čtvrtek 

večer pro nás vedoucí připravili velký táborák a opékali 

jsme si špekáčky za doprovodu písně „toulavá“.

protože kurz se nazývá adaptační, všichni jsme se pa-

rádně zadaptovali. já jsem se seznámila s  martinou 

hnilovou a  pavlou prečanovou. jsou to dobré kama-

rádky. poznala jsem také některé nové hry a soutěže.

moc se mi tam líbilo. doufám, že se ještě někdy zúčast-

ním nějakého podobného kurzu.

Daniela Horáková, 6. b  

(pozn. red. - není redaktorkou časopisu mates)    

Co nám dal „adapťák“

v  prvním týdnu školy jsme jeli na  adaptační kurz 

do  Rajnochovic, abychom poznali nové kamarády. 

Byli jsme ubytovaní v  chatkách po  čtyřech. Bylo to 

tam sice starší, ale „přežít“ se to dalo. měli jsme na-

bitý program - tančili jsme, hráli ringo a jiné zábavné 

hry. druhý den to bylo ještě zajímavější - hráli jsme 

týmovou hru o banditech. v noci byla sice bouřka, ale 

zvládli jsme to. další den už jsme se balili a  uklízeli 

chatky, abychom mohli co nejdříve odjet. já jsem si 

to užila a potkala nové kamarádky: verču, marťu, páju 

a danču. a už se těším do školy.

agáta kubová, 6. b

(pozn. red. - není redaktorkou časopisu mates)

pRvní den medIálního kRouŽku

první den naše-

ho mediálního 

kroužku byl velmi 

zajímavý. navští-

vili jsme totiž ka-

belovou televizi! 

Rozdělili jsme se 

na  dvě poloviny, 

přičemž jedna 

zůstala ve  škole 

a  pilně pracova-

la nad přípravou článků, zatímco ta druhá zavítala 

do kabelové televize. v příštím kroužku se role pro-

hodí. velice milá ředitelka a  zároveň šéfredaktorka 

studia nám vysvětlila, co tato práce obnáší. pár z nás 

si dokonce vyzkoušelo, jaká je práce za redaktorským 

pultem. přestože studio nebylo velké, stačí pár šikov-

ných ručiček a  reportáž je plná novinek bez ohledu 

na velikost studia. 
                                                                                                                

kriStýna knapková, 8. b

Škola
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přednáŠka o spojených státech 
ameRIckých

Foto:https://www.google.cz/search?q=vlajka+usa&source=lnm-
s&tbm=isch&sa=X&ved=0cacQ_auoaWovchmIx63d6dhgyaIvclu-
uch3zcgt5&biw=1600&bih=828#imgrc=WWw_1uncQq_mym%3a 

 
ve  středu 7. října navštívil naši školu mgr.  ka-
rel kocůrek s  interaktivní přednáškou o  usa. 

na  tuto přednášku se dostavili všichni žáci 8. 

a  9. tříd, namísto jedné vyučovací hodiny. Bě-

hem pouhých 45 minut nám pan kocůrek vyprá-

věl o  městech jako je např. new orleans, o  indiá-

nech a  jejich kultuře a  dalších zajímavých místech.  

součástí bylo promítání fotografií s  následným ko-

mentářem (co je to za  fotografii, odkud pochází 

apod.). přednáška byla obstojná, ale bylo poznat, že 

pan kocůrek není rodilý mluvčí. jeho myšlenka zavést 

do škol více anglického jazyka je však fantastická. 

                                                                                                                                                 

také jsme se dozvěděli, jak je na tom česká republika 

s anglickým jazykem. Bídně. podle slov pana kocůrka 

jsme se svou znalostí angličtiny na posledním místě 

v evropě.

lenka obzinová, 8. b

Škola

sBěR papíRu

ve dnech 05. – 09. října se uskutečnil celoškolní sběr 

papíru. kontejner byl jako vždy přistaven u  zadního 

vchodu do jídelny. hrálo se o zajímavé ceny. nakonec 

vyhrála třída 3. B, které tímto moc gratulujeme!

tereza Staňková, 6. a

alIenaRum lInGuaRum (cIzí jazyky)

hi guys do you have a free time in hour of math?

you are so bored ? hmm, I can help you but pay atten-

tion to the  teacher.

Best time for that is when she is writing on board.

I wish you good luck and have fun. (Gl&hF) (special 

expression in games)

1. the juice syrup too, a form of greet

2. the Greatest mountain in the World

3. the one person of avangers  (Big Green person)

4. an opposition from short 

5. how was named captain of a book or film 

thousand miles under the sea, or in film Finding 

n____ 

6. an opposition from thin 

7. a colour, a 1st word in name of popular band

8. Frequent attacks on youtubers, something to 

dislike 

9. the place, where people look on film 

povíDá haD šKrtič manželce: „Jestli mě 
necháš, taK se ušKrtím.“

vtip

„platil Jste za toho psa?“ ptá se revizor 
pasažéra v autobuse. „ne. zDěDil Jsem 

ho po babičce.“ 
vtip

1. kříŽovka - zajímavostI

Word in blue column:

the name of band _______________________

Jazykové okénko

Jazykové okénko

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

october is here with many festivals, but this word 

isn´t (is not) a  one of those festivals, it´s (it is) only 

old power metalic band, which was founded in 20′s 

(century) ... old but populary with theirs songs like: 

Forever & one, I want out, If I could Fly. your parents 

must know that band. you can see a little difference 

between helloween and halloween, only a single word 

can change you a meaning of whole word.

I wish you a lot of experience and knowledge in eng-

lish language. 

vít Cekota, 8. b

Pozor, pozor!!! Tři nejlepší luštiči křížovek dostanou 
předbíhající kartičku do jídelny. Stačí, když hodíte ná-
sledující 3 vyluštěné křížovky spolu se svým jménem 

a třídou do krabice v 1. patře (vedle schránky důvěry).
Uzavírka soutěže je 27. 11. 2015. Výherci můžou před-
bíhat celý 1 měsíc!
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anna Hynečková a pavla prečanová 6. b 

2. kříŽovka - spoRt

Jazykové okénko Jazykové okénko

3. kříŽovka - postavy z pohádek

maminKa říKá pepíčKovi: „pepo, běž si 
umýt ruce, než půJDeš Do šKoly.“ a pepí-
čeK oDpoví: „to máš JeDno, Já se hlásit 

steJně nebuDu.“  
vtip
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Sport
atletIcký čtyřBoj

dne 16. 9. 2015 se konal na atletickém stadionu sk 

přerov atletický čtyřboj. závodů se účastnilo celkem 

devět škol. naše škola měla hned čtyři týmy. dívky a, 

dívky B, chlapci a, chlapci B (a – lepší a rychlejší sku-

pina než B). v každém z nich bylo pět členů – z toho 

účastník s nejméně získanými body nebyl započítán. 

dovezli jsme si dva poháry – za 1. a 2. místo. 

mezi účastníky naší školy byli: večerka martin, se-

hnálek jakub, Bajer david, Briš miroslav, karas matěj, 

řehák martin, Bartošík david, andráši lukáš, zatloukal 

Rolland Filip, macháček jan, dvorská nikola, Burešová 

vendula, Budařová veronika, Šebíková adéla, hédervári 

marie, mráčková nikola, přikrylová eliška, Bartušková 

sabina, lenochová martina, kubová denisa.

Gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme za repre-

zentaci školy. 

veronika buDařová, 8.b

svatováclavské víceBoje

v pondělí 28. 9. 2015 se již tradičně konaly svatová- 

clavské víceboje na stadionu sk přerov. jsou to atle-

tické závody, kterých se mohou účastnit lidé narození 

od roku 2003. 

závody byly rozděleny do věkových kategorií (tj. 2003, 

2002 – mladší žáci/žákyně; 2001, 2000 – starší žáci / 

žákyně; 1999, 1998 – dorostenci / dorostenky; 1997, 

1996 – junioři, juniorky; 1995 - … – muži, ženy) 

a typu závodu (tj. sprinterský trojboj, vrhačský trojboj, 

klasický pětiboj a  dále vložené disciplíny – 3000 m, 

1500 m, 300 m). tato akce se řadí mezi oddílové zá-

vody, ale mohli se účastnit závodníci i  z  jiných měst 

(jihlava, zlín, kroměříž, holešov,…). 

sprinterský i  vrhačský trojboj začal  v 10:30 během 

na 50 m a vrhem koulí. dále disciplíny probíhaly po cca 

50 minutách. v 13:40 trojboje skončily a následova-

ly běhy pro muže a  ženy. muži i  ženy měli možnost 

zaběhnout 1500 m nebo 300 m. na  běh 1500 m se 

zúčastnili pouze tři závodníci (dvě ženy a jeden muž), 

na 300 m bylo závodníků více. po skončení závodů byl 

předán prvním místům pohár. 

závody skončily bez jakéhokoliv vážného zranění, ale 

zato se smutnými účastníky kvůli nepovoleným časům 

způsobeným větrem - až 3 m/s. (když fouká vítr více 

než 2,5 m/s, čas není zapsán do tabulek republiky.)

veronika buDařová, 8. b

Sport
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huBeRtova jízda

v sobotu 17. 10. 2015 se v obci nelešovice konala ka-

ždoroční huBeRtova jízda.

I  přes nepřízeň počasí se na  akci dostavilo velké 

množství lidí.

součástí této jízdy byla jízda ve vozech. problém na-

stal v momentu, kdy to jednomu z koní uklouzlo a on 

se vyvrátil. všechny to velice vyděsilo, ale naštěstí se 

nikomu nic nestalo. po vyjížďce se konal závod vozů 

a již tradiční „hon na lišku“.

pokud je vám líto, že jste tam nebyli, tak se nebojte, 

protože příští rok je tu hubertova jízda znova a všichni 

se na ni už teď moc těšíme!

Foto: abby lena shortt

abby lena SHortt, 8. b

Co nás zajímá junák-český skaut

na  světě je zhruba 50 milionů skautů a  skautek. 

v česku je nás zhruba 50 tisíc. tuto organizaci, která 

patří mezi největší v  čR, můžeme navštěvovat od  5 

do  21 let. celkem existuje 5 oddílů – Benjamínci , 

vlčata / světlušky, skauti / skautky, Roveři / Ran-

gers a oldskauti. vedoucí dohlíží na rádce, kteří také 

schůzku někdy vedou. my jako rádci učíme děti pra-

covat v týmu a žít s ostatními.

snažíme se zde rozvíjet 

naši osobnost a učit děti 

samostatnosti, aby svůj 

život vzaly do  vlastních 

rukou a chopily se šance 

žít naplno. skauting je 

příležitost rozvíjet sebe 

i  své okolí. při našich 

schůzkách hrajeme různé 

společenské hry a  hla- 

vně chodíme do  přírody. 

do skautu chodím už odmala a jsem za to ráda, protože 

mě tato organizace naučila žít naplno a brát věci vážně.

foto: http://www.uvaly.cz/tag/skauti-uvaly/

Daniela Horáková, 8. b

tchaj-Wan (taIWan)

taiwan je hlavním ostrovem čínské republiky. ostrov 

má také jméno Formosa – Ilha Formosa (nádherný 

ostrov), který pojmenovali v  16. století portugalští 

mořeplavci.  

ostrov sám o  sobě je velký asi tak jako holandsko 

a  má rozlohu 36  193 km2, žije na  něm více jak 23 

milionů obyvatel. hlavní město tapei má dvakrát více 

obyvatel než praha. hlavní měnou čínské republiky je 

taiwanský dolar.

jako úřední jazyk mají sice čínštinu, domluvíte se ale 

bez problémů i anglicky. 

stejně jako část číny leží toto místo v  zóně výskytu 

tajfunů a každoročně zde tyto živly řádí.

mají tady velmi příznivé klimatické podmínky pro ze-

mědělství. 

nová hRa mInecRaFt stoRy mode

objevila se nová hra pod názvem mInecRaFt stoRy 

mode, která spojila akční adventuru s minecraftem. 

vytvořila ji stejná společnost jako hru the Walking 

dead. 

samotná hra vám nabízí nejen skvělou grafiku, ale 

i děj. tato hra vyšla 14. 10. 2015 a hned den poté ji za-

čali točit čeští „youtubeři“ a má celkem dobrý úspěch 

(točí ji třeba „youtuber“ jirka král). do hry ještě ne-

vyšly české titulky ani dabing, ale údajně se na  tom 

pracuje (až tohle budete číst, tak už bude hotová). 

na začátku hry si můžete vybrat z několika různých 

postav, ale ostatní hrdinové hry se nezmění. 

telltale’s minecraft: story mode teased for minecon, 2015. dostupné z: 
http://www.dualshockers.com/2015/07/01/telltales-minecraft-story-
-mode-teased-for-minecon-2015/.

na  konec hry se chystá něco jako apokalypsa, kte-

rou hrdinové hry ovšem odvrátí. víc vám teď ale říct 

nemůžu, víc toho o příběhu nevím. tato hra se hraje 

na pohledu z druhé a třetí osoby, což nijak neomezu-

je hratelnost, ale na ovládání si chvíli musíte zvykat. 

jedna z mála věcí, které bych této hře vytknul – sami 

se v ní nezastavíte. prostě jen mačkáte tlačítko a hra 

vám to nastaví. na začátku hry vás třeba váš domácí 

mazlíček, což je prase z minecraftu, nutí dělat kliky. 

hra je velice zábavná a ukazuje na  to, že vývojářům 

z telltale Games ještě nedošly nápady. teď už je jen 

na vás, zda si hru koupíte, nebo ne. ale já ji rozhodně 

doporučuji.

arnošt lenoCH, 6. b

mrakodrap 101

čaj oolong

Co nás zajímá
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zdejší zemědělci jsou ve světě proslulí kvalitní odrů-

dou manga, ale pěstují se zde různé odrůdy citrusů 

a jiného tropického a subtropického ovoce. velmi žá-

dané ve světě jsou také šlechtěné druhy orchidejí.

tradičně na ostrově  pěstují rýži a také velmi kvalitní 

čínský čaj oolong tzv. polozelený čaj.

taiwan patří mezi největší světové výrobce elektroni-

ky a  informačních technologií. na taiwanu se vyrábí 

značky, asus, acer, htc, zyxel, BenQ. známá jsou 

také kola merida nebo Giant.

panorama hlavního města taipei

bubble tea

vlajka taiwanu

v  této metropoli vznikl oblíbený dětský nápoj bubble 

tea a velírnu zde také má oblíbený internetový obchod 

alibaba.

zdroje: čínská republika na taiwanu na první pohled (taipei : kwang hwa, 1994)
https://www.google.cz/?gfe_rd=cr&ei=08yjvvdxlqka0aW8kbdwag&-
gws_rd=ssl
https://www.google.cz/?gfe_rd=cr&ei=08yjvvdxlqka0aW8kbdwag&-
gws_rd=ssl

lukáš létal, 6. b

Co nás zajímá
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