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VYTVOŘENO NA HODINÁCH IKT  

FORMÁTOVAL: HLAVATÝ TOMÁŠ. 

 



Průvodce Taháky 

Je to stereotyp - vstaneš, oblékneš se, upravíš se, vezmeš tašku a jdeš do školy. Ve 

škole prosedíš několik hodin, přibude pár popsaných stránek v sešitě a s radostí 

domů. A co doma? Vzít si své popsané sešity a sednout si ke stolu a... Učit se! 

Jak vyrobit tahák?  

 Pročíst si látku a porozumět ji! 

 Napsat si do taháku jen to nejdůležitější! 

 Zkontrolovat  srozumitelnost a čitelnost! 

 

Kam s ním?  

 Schovat do ruky. 

 Zastrčit do rukávu. 

 Napsat na lavici. 

 Napsat ho na židli toho kdo sedí před vámi. 

 Kdo sedí u katedry: Napište si tahák někam na kraj do rohu 

stolu… když nebudete vědět odpověď a budete ji mít 

samozřejmě napsanou na tom taháku, tak stačí shodit svou 

propisku na zem a nahnout se pro ní a tahák si jednoduše 

nezapomenout přečíst . 

 Napsat si ho na obal sešitu a překrýt pouzdrem. 

 

Udělej si test a zjistíš, jaký typ učení ti nejvíce sedí.  

 Učíš se více než hodinu před písemkou? ANO/NE 

 Vadí ti při učení hluk či hlasy ostatních lidí? ANO/NE 

 Učíš se denně? ANO/NE 

 Učíš se víc doma, nebo až ve škole? ANO (doma)/NE (ve škole) 

 Píšeš si taháky? ANO/NE 

 Učíš se večer, nebo odpoledne? ANO (odpoledne)/NE (večer) 

 Učíš se sama, nebo s kamarády? ANO (sama)/NE (s kamarády) 

 Dokážeš udržet při učení pozornost? ANO/NE 

  

http://www.google.cz/imgres?q=tah%C3%A1k&hl=cs&sa=X&biw=1024&bih=567&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=q_ClURm1RrdQoM:&imgrefurl=http://evropa2.blog.cz/1201/tahak&docid=Ld3bvadmNctlzM&imgurl=http://www.evropa2.cz/img/edee/tahak.jpg&w=780&h=585&ei=ShGxT9jnLMjZtAbgq8C9Bg&zoom=1&iact=hc&vpx=564&vpy=238&dur=78&hovh=194&hovw=259&tx=129&ty=89&sig=100586236639573226598&page=2&tbnh=169&tbnw=220&start=9&ndsp=12&ved=1t:429,r:2,s:9,i:111
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cheating.JPG


Kolikrát jsi odpověděl ano?  

0 - 3x 

Jsi spíš typ, který se více naučí při zvucích. Pokud se naučíš za chvilku velkou část, dej si oddych 

4 - 6x 
Sedíš u učení i několik hodin před písemkou, ale u toho stolu si nic pořádně nemůžeš zapamatovat? 

Udělej si trochu pohodlí. Stůl přijmi jako odkladnou plochu a roztáhni si učení na postel. 

7 - 8x 

Pro tebe je asi nejlepší způsob učení u stolu, v klidu, bez hluku. Žádné rozptýlení, pouze učení.  Ale 

přesto si dej na chvilku od toho pauzu. Zajdi si pro jídlo, udělej si čaj a tím si to učení alespoň trochu 

zpříjemníš. Můžeš se taky trochu zkusit rozptýlit, třeba se neuč pořád na jednom místě. 

 

ZDROJE: 

http://referats.ic.cz/Clanky/tahaks.html 

http://mrsky-tuzky.blog.cz/0808/kam-schovat-tahaky 

http://krasna.nova.cz/clanek/baravackova/je-to-jen-chemie.html 

http://nejblog.pise.cz/27437-jak-opisovat-tahaky.html 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tah%C3%A1k 

Babiy Zoryana, F. K. 

 

http://referats.ic.cz/Clanky/tahaks.html
http://mrsky-tuzky.blog.cz/0808/kam-schovat-tahaky
http://krasna.nova.cz/clanek/baravackova/je-to-jen-chemie.html
http://nejblog.pise.cz/27437-jak-opisovat-tahaky.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tah%C3%A1k


Typy na prázdniny 

Sluníčko už se nám pomalu začíná projevovat svými hřejivými paprsky a opalovat naše 

bledá těla po dlouhé zimě. Máme tu květen, do konce školního roku zbývá už jen malý 

krůček. Prázdniny jsou za dveřmi a vy už jistě přemýšlíte, kam vyrazíte, co všechno 

navštívíte a jak strávíte celé ty dva měsíce zaslouženého volna. Někdo už má plán 

vymyšlený, jiný ještě váhá a leckterý nemá absolutní představu. Proto se naše redakce 

rozhodla vám poskytnout několik typů na výlety, tábory či různé kempy jak v našem 

blízkém okolí, tak na vzdálenějších místech.   

Typy:  

 Autokemp Velký Vřešťov, který leží 15 km od Dvora Králové a asi 20 km od 
Hradce Králové. 
Nachází se u Vřešťovského rybníka, jehož rozloha je 26 ha. 

 Adršpašsko-teplické skály 
 

MŮŽETE SE TĚŠIT NA NÁDHERNOU PŘÍRODU A SKALNÍ ÚTVARY, KTERÉ VYRÁŽÍ DECH. 

 

 

  

 

  

ZDROJ: HTTP://WWW.ADRSPACH.CZ/SKALY/ADRSPASSKE-SKALY.HTML 

Hrádek u Nechanic 

 Jedná se o zámek vystavěný ve stylu tudorské gotiky s rozsáhlým zámeckým 

parkem. U zámku se nachází moderně zařízené golfové hřiště. 

Letní tábor Varvažov v Orlických horách 

      Rekreační středisko Varvažov se nalézá 7 km od Zvíkovského podhradí u 

Orlické přehrady, v malebném údolí řeky Skalice. V areálu tábora je přírodní 

koupaliště, hřiště na volejbal, fotbal a další plochy pro sportovní vyžití (viz 

http://www.tabory.cz/lokalita/letni-

tabory/varvazov/  

  

Akce pro teenagery 13 - 18 let 

Akce je určena všem teenagerům, které už nebaví tábory 

pro malé děti a chtějí zažít pořádné prázdniny společně se 

svými vrstevníky u moře. 

Lucie a Aneta Klížovy 

http://www.tabory.cz/lokalita/letni-tabory/varvazov/
http://www.tabory.cz/lokalita/letni-tabory/varvazov/
http://www.tabory.cz/admin/user/stredisko/l/173066933479356eb21512.jpg


AquaSportovní vyžití Královehradecký kraj

Letní koupaliště Flošna 

Malšovická 779, Hradec Králové 

- teplota vody stále přes 20° 

KONTAKT: TEL. 495 000 708 

zdroj: http://www.khskk.cz 

Cena 

 Vstupné 30kč 

Jakub: Většina lidí, která mi o tom vyprávěla, bazén chválila. Chystám se ho navštívit. 

Šárka: Nikdy jsem tam nebyla, ale někdy se tam třeba podívám. 

Plavecký bazén Náchod 

PRAŽSKÁ 178, NÁCHOD  

 dvě sauny, dvě masérny, dvě parní 

komory, občerstvení v areálu 

Pondělí   5:30 – 15:00 (7:30 - 13:30 zavřeno) 

Úterý   5:30 – 20:00 ( 7:30 - 13:30 a 15:30 - 

17:00 zavřeno) 

Středa  5:30 – 15:00 (7:30 - 13:30 zavřeno) 

Čtvrtek  5:30 – 20:00 (7:30 - 13:30 a od 15:30 - 17:00 zavřeno) 

Pátek  5:30 – 20:00 (7:30 - 13:30 a od 15:30 - 17:00 zavřeno) 

Sobota  13:00 až 18:00 

Neděle   13:00 až 21:00 (18:00 - 21:00 nudi plavání) 

zdroj: HTTP://DATA.CZECHTOURISM.COM 

Cena 

DĚTI (DO 10 LET): 20KČ NA 1 HOD. 

pondělí-pátek  10:00 – 19:00 

víkendy, svátky 10:00 – 19:00 

noční koupání  22:00 – 24:00 



OSTATNÍ: 40-50kč 

Jakub: Ještě jsem tento bazén v tomto roce nenavštívil: málo místa, studená voda. 

Šárka: Taky jsem tam nebyla a ani tam neplánuju jít. 

Plavecký areál Jaroměř 

Karla Lánského, Jaroměř 

 50x22m plavecký bazén 

 22x12 dětský bazén 

 Skluzavka 25m 

 Dětské brouzdaliště 6x6m 

Červen - Září 

Pondělí – pátek  10:00 až 19:00 

Sobota – neděle  9:00 až 19:00 

Červenec - Srpen 

Pondělí – pátek  10:00 až 20:00 

Sobota – neděle   9:00 až 20:00 

Cena 

Dospělí 60kč (celodenní) děti do 15 let 30kč důchodci a ostatní 30kč děti do 3 let 

zdarma 

Skluzavka:  1 jízda: 5kč, 10 jízd: 30kč 

zdroj: http://www.bazenjaromer.wz.cz/index.php 

Horáková, Bolek 

 

http://www.bazenjaromer.wz.cz/index.php


 

Top Ten 

Top Ten je hudební článek shrnující, jak už sám název napovídá, 10 největších pecek na 

léto, které nenechají žádného člověka v klidu! Jinými slovy „Shaky, shaky, babe, 

BABEEE!“ 

A začneme hned 10. místem, na kterém se nám umístila 

raperka Nicki Minaj s hitem „Starship“. Velmi energická 

písnička plná letní pohody, a proto ohodnocena na 3,5 

hvězdičky. Na písničku i videoklip se můžete podívat 

zde.  

http://www.youtube.com/watch?v=SeIJmciN8mo 

http://www.hot97svg.com/video/life-of-the-party-problem-child-2012-spanish-fly-riddim 

Na 9. místě se nám umístila R&.B zpěvačka Rihanna se singlem „Where Have You Been“, 

ve kterém nám předvede svou zdařilejší stránku tancování oproti dřívějšku. Písničku 

hodnotíme na 4 hvězdičky a i společně s klipem se na ni 

můžete podívat zde.  

http://www.youtube.com/watch?v=HBxt_v0WF6Y&ob=av2e 

 

http://ryanseacrest.com/2012/04/30/rihanna-gets-tribal-in-new-video-for-where-have-you-been-video/ 

8. místo zaujímá zpěvák Pitbull se svou písní k filmu „Back In Time“, která byla použita 

ve filmu „Men in black 3“. Pokud vám tato melodie přijde povědomá, bude to tím, že jste 

jí nejspíše slyšeli ve filmu „Hříšný tanec“, avšak za 

dubstepovou část musíme dát 4 hvězdičky. Sami si můžete 

poslechnout, že za to stojí.  

http://www.youtube.com/watch?v=LIDwgpBh0Aw 

http://www.hdmusicvideos.org/pitbull-back-in-time-men-in-black-iii/ 

7příčku nám obsadila přenádherná popová zpěvačka Jennifer Lopez featuring Pitbull a 

jejím nabušeným tanečním songem „Dance Again“. Klip potěší především muže z hříšné 

postavy samotné Jennifer a dámy ze stránky jejich tanečních kreací. 

Od nás si píseň vysloužila 4,25 hvězdičky. 

http://www.youtube.com/watch?v=SeIJmciN8mo
http://www.hot97svg.com/video/life-of-the-party-problem-child-2012-spanish-fly-riddim
http://www.youtube.com/watch?v=HBxt_v0WF6Y&ob=av2e
http://ryanseacrest.com/2012/04/30/rihanna-gets-tribal-in-new-video-for-where-have-you-been-video/
http://www.youtube.com/watch?v=LIDwgpBh0Aw
http://www.hdmusicvideos.org/pitbull-back-in-time-men-in-black-iii/


http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=bjgFH01k0gU 

 

http://www.musicboxmix.net/2012/03/31/mbm-xclusive-jennifer-lopez-ft-pitbull-dance-again-dj-ivans-hook-edit/ 

Na 6 místo jsme umístili trochu starší, ale podle nás velmi povedený song od Kanye 

Westa a Jay-Z „Niggas In Paris“. Svými neotřelými hudebními tony si od nás tahle pecka 

vysloužila 4,5 hvězdičky. Ke shlédnutí zde.  

http://www.youtube.com/watch?v=gG_dA32oH44 

 

 http://www.highsnobiety.com/news/2012/02/09/music-video-jay-z-kanye-west-niggas-in-

paris/ 

Půlku hitparády nám rozsekává kanadský zpěvák Justin Bieber, který se na 5. místě 

umístil se svou písní „Boyfriend“. I když klip je vskutku obyčejný, plný typických 

chlapských „tvrďáren“ single je opravdu povedený, proto 

hodnocený 4,5 hvězdičkami.  

http://www.youtube.com/watch?v=4GuqB1BQVr4&feature=branded 

 

 

http://www.fanpop.com/spots/justin-bieber/images/30526735/title/bieber-boyfriend-pic-video-photo 

Smolné 4. místo nám obsadila zpěvačka Rita Ora featuring DJ Fresh s písní „Hot Right 

Now“ a hodnocením 4,65. Tony téhle písničky se vám opravdu zaryjí hluboko do 

hlavy…Opravdu hluboko. Klip zde. 

http://www.youtube.com/watch?v=N7OPZOBJZyI&feature=related 

 

http://lyricsepoch.blogspot.com/2011/12/dj-fresh-ft-rita-ora-hot-right-

now.html 

Bronz získává Mike Candys s písní „2012“. Apokalyptická pecka, co vás nenechá v klidu 

je ohodnocena 4,75 hvězdičkami. Zde shlédni.  

http://www.youtube.com/watch?v=BxEXL9wcOAk 

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=bjgFH01k0gU
http://www.musicboxmix.net/2012/03/31/mbm-xclusive-jennifer-lopez-ft-pitbull-dance-again-dj-ivans-hook-edit/
http://www.youtube.com/watch?v=gG_dA32oH44
http://www.highsnobiety.com/news/2012/02/09/music-video-jay-z-kanye-west-niggas-in-paris/
http://www.highsnobiety.com/news/2012/02/09/music-video-jay-z-kanye-west-niggas-in-paris/
http://www.youtube.com/watch?v=4GuqB1BQVr4&feature=branded
http://www.fanpop.com/spots/justin-bieber/images/30526735/title/bieber-boyfriend-pic-video-photo
http://www.youtube.com/watch?v=N7OPZOBJZyI&feature=related
http://lyricsepoch.blogspot.com/2011/12/dj-fresh-ft-rita-ora-hot-right-now.html
http://lyricsepoch.blogspot.com/2011/12/dj-fresh-ft-rita-ora-hot-right-now.html
http://www.youtube.com/watch?v=BxEXL9wcOAk


 

http://www.viva.tv/musik/artists/mike-candys-evelyn-feat-pat/videos/2012-if-the-world-would-end-750881/ 

Stříbrné místo obsadil DJ Antoine s vypalovačkou „Ma Cherie“. Rytmus písně je velmi 

podobný minulému songu, ale i přesto je originální a neotřelý. Hodnotíme 4,95 

hvězdičky. Klip můžete vidět zde. 

http://www.youtube.com/watch?v=CKhu7pDjarY&ob=av3n 

 

                       http://www.musikmarkt.de/Aktuell/News/DJ-Antoine-Gold-fuer-

Ma-Cherie 

A zlaté 1. místo nám obsadila mlaďounká zpěvačka Carly Rea Jepsen a její bomba „Call 

Me Maybe“. Její krása a zvučný hlas vás určitě rozproudí až 

do stropu! Tak tu neseďte, pusťte si ji a jděte pařit!!! 

http://www.youtube.com/watch?v=fWNaR-rxAic&ob=av2n 

 

http://www.bcliving.ca/entertainment/carly-rae-jepsens-call-me-maybe-attracts-bieber-fever 

A tímto se s vámi loučíme. Doufáme, že se vám náš článek líbil a tyto pecky pustíte na 

nějaké své house party.  

      XOXO Dadýs a Mišule!  

http://www.viva.tv/musik/artists/mike-candys-evelyn-feat-pat/videos/2012-if-the-world-would-end-750881/
http://www.youtube.com/watch?v=CKhu7pDjarY&ob=av3n
http://www.musikmarkt.de/Aktuell/News/DJ-Antoine-Gold-fuer-Ma-Cherie
http://www.musikmarkt.de/Aktuell/News/DJ-Antoine-Gold-fuer-Ma-Cherie
http://www.youtube.com/watch?v=fWNaR-rxAic&ob=av2n
http://www.bcliving.ca/entertainment/carly-rae-jepsens-call-me-maybe-attracts-bieber-fever


Co dělat o prázdninách 

Koncerty 

 Výrava : 

1. Support lesbiens, wohnout – 13. 7. – 21:00 

2. Monkey business + J. A. R – 20. 7. – 21: 00 

3. Harlej, komunál – 17. 8. – 21: 00 

4. Horkýže slíže, vypsaná fixa, UDG – 24.8. - 20:30 

5. Chinaski, Mandrage – 31. 8. – 20: 30 

 

HTTP://WWW.VYRAVA-LETNIPARKET.CZ/ 

 

Jaroměř + okolí 

  Brutal assault – 8. -11. 8. – non stop 

WWW.BASTION35.CZ 

-ZOO Dvůr Králové nad Labem 

-Ratibořické toulky - Veteráni v zoo 4. 8. 

-Pozorování Slunce s hvězdárnou Úpice 7. 8., 14. 8, 21. 8., 28. 8.  

-Pozorování noční oblohy s hvězdárnou Úpice 

17. 8., 24. 8., 31. 8.  

 

Ratibořice česká skalice 



-Ratibořické mlynářské slavnosti – 5. -8. 7  

-Česká skalice - Rozkoš 

-6. charitativní tropická pouť – 6. -8. 7 – 11:00 začátek 

-Česká skalice maloskalické posvícení – 24. -27. 8 

  

WWW.CESKASKALICE.CZ 

Hradec + okolí 

 Cyklovýlet  

-7. - 8. července je plánována v sobotu trasa z Hradce Králové přes 

Pardubice do Lázní Bohdaneč.  

 Cyklovýlet 2 

-4. a 5. srpna se pojede Pod hradbami Královského města 

Nymburka Stezkou Bohumila Hrabala do Kerska a kolem soutoku 

Labe s Vltavou pod Mělníkem až do Ústeckého kraje do Štětí.  

Více informací: HTTP://WWW.HRADECKRALOVE.ORG/ZIVOT-VE-

MESTE/ROK-LABE-2012 

Juglová, Buriancová 

 

http://www.hradeckralove.org/zivot-ve-meste/rok-labe-2012
http://www.hradeckralove.org/zivot-ve-meste/rok-labe-2012


         Nejlepší hra roku 2011 

 Udělování cen Video Game Awards - soutěž vypukla v neděli 11. 12. 2011. 

Hlavní událostí zde bylo vyhlášení nejlepší hry roku 2011,ale byly odhaleny i 

novinky od EA, Sony, Microsoft a dalších. 

 

Titul nejlepší hry roku získala hra : The Elder Scrolls V:Skyrim 

 Žánr:RPG 

 Vydavatel:Bethesda Softworks 

 Vychází na:PC,Xbox,PS3 

 Děj:Pátá série se odehrává 

v nejsevrnější části Skyrim.Po 

smrti velekrále se Skyrim rozdělil 

na dvě frakce-bouřní hávy a 

legii.Mezi tím se na Skyrim snesla 

hrozba-bůh zla.Cílem hry je zničit 

tohoto boha a zachránit Skyrim 

před hrozbou. 

  

Titul nejlepší hry pro PC získala hra Portal 2,která také získala ocenění nejlepší 

multiplayerové hry. 

 Žánr:first persone puzzle 

 Vydavatel:Valve 

 Vychází na:PC,MAC,PS3,Xbox 

 Děj:Jako v předešlém dílu,i zde budete vytvářet portály a dostávat se 

z místa na místo.Hra vás překvapí různými zábavnými léčkami a narážkami. 

Na Video Game Awards byly vyhlášeny mimojiné i tyto žánry: 

 

 Nejlepší střílečka - CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 3 

 Nejlepší akční adventura - BATMAN: ARKHAM CITY 

 Nejlepší individuální sportovní hra - FIGHT NIGHT CHAMPION 

 Nejlepší týmová sportovní hra - NBA 2K12 

 Nejlepší závodní hra - FORZA MOTORSPORT 4 

http://www.zing.cz/hry/2857/call-of-duty-modern-warfare-3
http://www.zing.cz/hry/940/batman-arkham-city
http://www.zing.cz/hry/860/fight-night-champion
http://www.zing.cz/hry/2941/nba-2k12
http://www.zing.cz/hry/2002/forza-motorsport-4


 Nejlepší bojovka - MORTAL KOMBAT 

 Nejlepší pohybová hra - THE LEGEND OF ZELDA: SKYWARD SWORD 

 Nejlepší nezávislá hra - MINECRAFT 

Kratěna, Kašpar 

 

http://www.zing.cz/hry/546/mortal-kombat-9
http://www.zing.cz/hry/632/legend-of-zelda-skyward-sword
http://www.zing.cz/hry/2694/minecraft


 

KeepSmile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak se správně učit aneb jak se učíme my a naše 

zkušenosti s učením! 

Jak se správně učit?  

 Měli bychom se učit už ve škole přijít domů a zopakovat si učivo protože si to 
náš mozek zapíše znovu. 

 Neměli bychom se učit pouze den před písemnou prací nebo zkoušením , ale 
průběžně. 

 Průběžným učením si zajistíme stále výsledky , ale stojí nás to mnoho času. 

Jak se učíme my?  

Martin : Ač to tak nevypadá, já se učím.  Hlavně, a to byste neřekli, Biologii a 
Fyziku, ze kterých skoro propadám! Ale některé předměty se neučím 
například Angličtinu ta mi jde docela sama.  

 

Tomáš: Příjdu domů vyndám věci z tašky, mrknu na rozvrh – na předměty , které 

máme další den . Vezmu učebnice předmětů , které se potřebuju naučit. 

Vezmu knížku , přečtu si text, co je v učebnici podtrhám si to důležité a 

snažím se to zapamatovat. Potom vezmu sešit a mrknu na poznámky ze 



školy ty si také přečtu. Potom zavřu knížku a snažím se lehce odvyprávět 

co jsem se naučil.  

Naše zkušenosti? 

1. Sice umíme látku , ale v písemce jsou tak divně položené otázky , že je 
prostě nepochopíme . 

2. Moc látku neumíme , ale písemka je tak primitivní , že máme za 1.  Málo 
často.  

3. Látku umíme a při písemce či zkoušení vydáme průměrný výkon. 
4. Látku neumíme , přemluvíme učitele , aby písemku odložil. 

 
 Každý učitel si bohužel myslí , že jeho předmět je nejdůležitější , takže když 

budete dělat jak vás to baví tak budete mít lepší prospěch.  :D 

Anketa : Jak se učíte slovíčka cizích jazyků? 

1. Přečtu si je nahlas. 
2. Zakryji levý pak pravý sloupec a zkontroluji co jsem si zapamatoval. 
3. Zapisuju si slova na lístky a ty která už umím vyškrtávám. 
4. Na jednotlivá slova si vymýšlím věty a slovní spojení. 

Něco málo o učení z psychologie: 

 Učení je celoživotní proces 

4. Druhy učení :  

A. Podmiňování 
 Na základě podmíněných reflexů 

B. Senzomotorické 
 Pohybové učení 
 Všechny sportovní činnosti 

C. Verbální a pojmové  
1. Verbální   
 Například slovíčka Aj. 
 Závisí na paměti rozsahu textu a smysluplnosti textu. 

2. Pojmové 
 Svět poznáváme podle pojmů 
 Vystihuje soubor podstatných předmětů  

D. Učení řešením problémů  
 Nejsložitější 
 Vymyslíme nové řešení a nový postup. 

I. Problém : Známe cíl ale nemáme prostředek jak to udělat 
II. Úkol : známe cíl i prostředky jak danou věc vykonat. 

Hlavatý, Lášek

 


