
1 

3. VYDÁNÍ, KVĚTEN 2018 

Milí čtenáři 
 

Právě jste se začetli do 3. vydání školního  
časopisu Buřinka.  
Barrandov nádherně rozkvetl a teploty občas  
navozují pocit léta. Na prázdniny si sice musíme 
ještě několik týdnů počkat, nic nám ale nebrání  
popřemýšlet o tom, kam se letos vypravíme.  
Inspirujte se tipy našich redaktorů.  
Rádi na výletech a toulkách přírodou fotíte?  
Nenechte si ujít velkou fotografickou soutěž,  
o které již brzy naleznete informace na školním  
webu. A ceny pro výherce prý budou opravdu  
lákavé! 
Čas si ukrátíte luštěním hádanek či křížovkou,  
kterou pro vás sestavili žáci 6. B.  
Na závěr bych vás chtěla srdečně pozvat na  
školní Akademii, která proběhne v několika vlnách 
koncem května. (Pro veřejnost 29. 5. v 17:00.)  
 
Pěkné počtení a krásné jaro i léto vám za celý tým 
přeje 
               Maxym Kernicky  6. B            
Dana Janů        

NEPŘEHLÉDNĚTE: 

Střih a úprava hudby 

Aktivita nejen pro deštivé dny  

Čtěte na straně 6 

Přijímací zkoušky 

2018 

Postřehy deváťáků 

Čtěte na straně 2 

Co se mi líbí a nelíbí na Barrandově? 
 
Žiju tu už od narození a vždycky se mi tu 
líbilo. Nikdy mi ani nepřipadalo, že jsme  
v Praze, ale spíš někde na vesnici. Mám 
to tu opravdu moc ráda. 
Žije se mi tu dobře. Je tu vcelku klid. 
Potkala jsem tady úžasný lidi a ty nejlepší 
kamarády. 
Dělají tu dobrou zmrzlinu, je tu hezká  
příroda, máme tu aquapark. 
Blízko je Prokopské údolí a docela hodně 
zeleně. 
Všude jsou všemožné prolézačky, písko-
viště, spousta hřišť.  
Je tu dobrá doprava, obchody, cukrárna. 
Všude se dostanu rychle díky tramvajím a 
autobusům. 
Jsou tu také problémy: je tu všude hodně 
rozházených odpadků. 
Nelíbí se mi, že na stěnách skoro každé-
ho paneláku je nakresleno graffiti. 

 
   Róza, Kryštof, Ondřej, Vendula, Evelína, Aneta, Jan a Filip ze 7. B 

Kresba: žáci 3. A 
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Můj tip na pohodový výlet po Praze 

Chcete-li strávit příjemný den v Praze, zkuste to jako já. Vydejte 

se tramvají z Barrandova do centra Prahy.  Již na Zlíchově spat-

říte z tramvaje výtopnu, kde jsou zaparkované historické lokomo-

tivy a automobily.  Pokračujte směrem na Císařskou louku na za-

stávku přívozu. Krásnou projížďku po Vltavě ukončíte na Výtoni. 

Zde si můžete prohlédnout muzeum vorařství a osady Podskalí.  

Vydejte se po nábřeží na Václavské náměstí. Projděte se pěší 

zónou až k budově Národního muzea. Zde je v osmém patře 

umístěna nádherná expozice nazvaná Archa Noemova, kde si 

každý najde něco, co ho zajímá – například různé druhy vycpaných suchozemských a vodních živoči-

chů, interaktivní obrazovky s informacemi o zvířatech a nahrávkami jejich zvuků, můžete se podívat do 

elektronového mikroskopu, na obrázcích si můžete prohlédnout národní parky celé Evropy. 

Ve druhém patře je další výstava – Světlo a život. Tady jsou k vidění živočichové, kteří celý svůj život 

žijí v úplné tmě. 

Návštěva těchto dvou výstav vás určitě nezklame. 

Tomáš Veverka, 4. C 

Přijímací zkoušky  
 

Postřehy:  

Překvapilo mě, že pravý test byl v porovnání s těmi nane-

čisto lehčí.  

Divil jsem se, co Cermat dokáže vymyslet za slovní úlohy 

(Traktor, Vyprodaný gyros, upír Otto co není upír apod). 

Občas jsem měla problém porozumět textu. 

Učila jsem se průběžně, tak jsem byla celkem v klidu. 

Matika – trojčlenka, vzorečky, geometrie… 

 

Rady: 

Pořádně si rozmyslete, kam podáte přihlášku a proč. 

Nepodceňujte přípravu, nenechávejte vše na poslední  

chvíli. 

Zkoušejte si testy, které jsou k dispozici na různých  

webových stránkách. 

Určitě si aspoň jednou vyzkoušejte testy nanečisto. 

Důležité – testy si zkoušejte na čas, pozorně čtěte zadání. 

Nezdržujte se u jedné úlohy moc dlouho, času není nazbyt. 

Nebojte se, (ne)jde o život! 

 

Žáci 9. A             

Kresby: žáci 5. D 
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Mirákulum Milovice 

 

Mirákulum je park, ve kterém si každý  užije 
spoustu zábavy. V parku mají například bludiště, 
chodby, lesní stezku, mini zoo a ještě jednu zoo – 
kontaktní, ve které si můžete zvířátka pohladit. 
Prodávají tu také wafle, na kterých jsme si moc 
pochutnali. 

Se sestrou jsme si vyzkoušely dlouhé jízdy na kru-
zích, které jsme si sjely nejméně pětkrát. 
V obrovských prolézačkách se dokáže ztratit kaž-
dý. I nám se to stalo. 

V Mirákulu jsou trampolíny, na kterých se výborně 
skáče. Proto si myslím, že Mirákulum je výborný 
tip na rodinný výlet. 

Tereza Gorgolová, 4. C 

 

Prachovské skály 

 

Ráda bych vás pozvala do Prachovských skál.  
Prachovské skály se nacházejí v blízkosti města 
Jičín.  

V Prachovských skalách jsme byli se školou, by-
la to příjemná procházka, podívali jsme se na 
krásné vyhlídky. Oblast Prachovských skal je ale 
též horolezeckým rájem. Jste celý den v přírodě 
a jsou tu krásné skalní oblasti, kde můžete vy-
zkoušet svoji sílu a obratnost. Na každé skále, 
na kterou vylezete, se můžete zapsat do knížky, 
aby každý další lezec věděl, že jste tam byli.  
Doporučuji lézt jen se zkušeným parťákem. Ská-
ly jsou z pískovce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Jičína máme chalupu, takže tam jezdíme čas-
to. Každou sobotu v létě i na jaře se zde konají 
trhy, kde si lidé můžou koupit různé květiny a jiné 
potřeby. Je pravděpodobné, že když půjdete na 
procházku pod Prachovskými skalami, uvidíte 
zde právě lezce. Nedivte se, když půjdete kolem 
a nějaký lezec vás pozdraví „ahoj“. To se tak 
zdraví, protože lezci si tykají, i když se neznají. 
V Čechách nemáme jen skalní oblast Prachov-
ské skály, ale i jiné, jako například Lužické a La-
bské skály. Vybrala jsem Prachovské skály, pro-
tože myslím, že je zná každý. 

Adéla Dudíková, 8. B 

Místo pro hádanku 

1. Běžím, běžím, nemám dech. Přitom ležím na zádech. Kdo jsem ?     
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Kempování 

 
V České republice se může stanovat v kempech a není 

to vůbec drahé. V areálu kempu jsou třeba i tenisové 

kurty nebo volejbalové hřiště a večer si můžete rozdělat 

oheň. Jeďte  s rodinou nebo s kamarády. My jezdíme 

každý rok do kempu Paris. Je to v jižních Čechách v 

CHKO Třeboňsko. Vozíme si tam kola a jezdíme na růz-

né výlety. Poblíž jsou pískovny. Voda v nich je sice tro-

chu studená, ale je to příjemné ochlazení.  

Při kempování jste na čerstvém vzduchu, zažijete plno 

zábavy a je to lepší než sedět doma. 

 

Anežka Fořtová, 8. B 

Adršpašské skály 

 
Byla jsem na mnoha výletech, ale výlet do Adr-
špašských skal mě zaujal nejvíce. Oblast Adr-
špašských skal je v severovýchodních Čechách 
v Královehradeckém kraji, v okrese Náchod. Je 
to blízko polských hranic. Jedná se o komplex 
nádherných skal a skalních jeskyní. Chodíte 
různými uličkami mezi skalami, ty nejzajímavější 
a nejvýznačnější jsou označeny cedulkou, kde 
je napsáno, jak se jmenují a jak ten název vzni-
kl. Kromě skal je tam i jezero, u kterého se mů-
že tvořit fronta turistů. Po jezeře můžete plout 
lodičkou s průvodcem, který popisuje okolní 
skály a vypráví zajímavé příběhy. Byl to nádher-
ný výlet a moc vám doporučuji Adršpašské ská-
ly navštívit. 
 

Josefa Horsáková, 8. B 
Daniel Marovdi, Adéla Kubíčková,  

Vanesa Kuboleková   4. A 
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1.Jak se jmenuje nejpočetnější skupina bezobratlých živočichů? 
           

2.Jak se jmenuje jedovatý had žijící u nás? 
           

3.Jak se jmenuje vodní pták s plochým zobákem ? 
           

4.Jak se jmenuje nejjedovatější pavouk na světě? 
           

5.Jak se jmenuje domácí mazlíček, který může sekat drápy, prskat, 
kousat ? 

           

6.Největší suchozemský živočich s dlouhým nosem. 
           

7.Sladkovodní korýš , který chodí pozadu. 
           

8.Velký plaz s kostěnými štítky, ostrými zuby a dlouhým ocasem. 
           

9.Jak se jmenuje zvíře, které jí bambus a žije v Číně? 
           

 
           

Zvětšovací přístroj, který používají přírodovědci………………………….. 
           

KŘÍŽOVKA 

Připravili žáci 6. B 

Třebíč 

 
Město Třebíč leží na cestě z Prahy do Brna.  

Jsou zde významné památky chráněné UNESCO: 

Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa. Bazilika je 

jedinečná tím, že je postavena v románsko-

gotickém slohu. Bazilika je kamenná, nemá omít-

ku. Židovské město je velmi dobře zachované. 

Jsou zde úzké uličky. V Třebíči je také krásné, 

zcela zrekonstruované říční koupaliště, které po-

chází z 1. republiky. V minulosti zde probíhala i 

mezinárodní soutěž pod jménem Hry bez hranic. 

Už se moc těším, že sem v létě znovu zavítám. 

 
Jakub Maxim Petersik, 4. C 

Výlet do ZOO Jihlava 
 
Budete-li o prázdninách na jižní Moravě, určitě se 

vypravte do jihlavské zoo. 

Myslím, že je to druhá nejhezčí zoo hned po Pra-

ze. Areál je  rozdělen do pěti kontinentů: Afrika, 

Amerika, Asie, Austrálie, Evropa. K vidění je tu 

zhruba 200 druhů exotických zvířat.  

Nechybí tu ani místo pro odpočinek a relaxaci, ob-

chod se suvenýry, dětský koutek i kontaktní zoo. 

Při naší návštěvě jsme zhlédli výstavu dravých 

ptáků. Mohli jsme si je dokonce pohladit. Zajímavé 

bylo, že po celém areálu zoo volně skákaly malin-

katé opičky. Celá procházka trvala zhruba 2 hodi-

ny a můžu ji všem doporučit. 

 

Agáta Rollerová, 4. C 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj70L6BmNjaAhVHsaQKHfUWAMsQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3AZ%25C3%25A1mek_-_b%25C3%25BDv._kl%25C3%25A1%25C5%25A1ter_s_bazilikou_
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Bezděz – hrad Přemysla Otakara II. 
 
Královský hrad Bezděz založil v roce 1264 král  
železný a zlatý Přemysl Otakar II. Byl zde vězněn je-
ho syn Václav II. s matkou královnou Kunhutou.  Po-
tom byl hrad v majetku Valdštejnů. K dílu Máj se zde 
inspiroval básník Karel Hynek Mácha. Hrad  
Bezděz se nachází v Máchově kraji, blízko České 
Lípy a nedaleko je také Máchovo jezero. Procházka 
k hradu vede pěkně do kopce, ale stojí to za  
námahu. Nahoře budete mít pěkný výhled do  
krajiny. Můžete si zde koupit pohledy, upomínkové  
předměty a také se občerstvit. 
 
Valentina Klymjuková, 4. A 

Stezka  korunami stromů 

Stezka korunami stromů v areálu Lipno na Šumavě je otevřena 

celoročně. Je dlouhá přibližně 675 m, prochází smíšeným lesem 

a je zakončená čtyřicetimetrovou věží. Pro děti i dospělé je zde 

postaven tobogán, který vede z vrcholu věže až dolů. Tento  

tobogán je nejdelší v České republice, měří 52 metrů.  

Stezka korunami stromů leží na hoře Kramolín, blízko lanového 

parku Activ Park Lipno. Pro handicapované osoby lze využít la-

novku, která začíná v lanovém parku a končí přímo u stezky.  

Tato atrakce byla otevřena 10. července 2012. Součástí cesty 

jsou informační tabule o recyklaci odpadu, nebo jak kácení lesů 

škodí naší přírodě a další zajímavé informace. Na stezce se mi 

nejvíc líbil tobogán, naučné tabule a lanový park.  

Stela Lukovská, 8. B 

Místo pro hádanku: 

2. Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále kulaté. Co je to ?     

3. Čtyři rohy, žádné nohy, chaloupkou to pohne. Kdo je to ?   

4. Nemá ruce, nemá nohy a přeci dveře otvírá. Co je to ?  

5. Dvě kukačky vedle sebe sedí, jedna na druhou nevidí. Co je to ?     

Připravili žáci 6. B    

Šumava 

Šumava je místo, kam se každoročně vydáváme a prozkoumáváme 
nové výletní trasy. Můžete se sem vypravit pěšky, na kole nebo  
autem. Je tu mnoho lesů a krásné výhledy. Šumava je jedno 
z nejstarších pohoří v Evropě. 

Natálie Malečková, 8. B Sofie Jáklová, 4. A 
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Když počasí výletům nesvědčí aneb.,  

co nabízí počítač 

 

Střih a úprava hudby 
 

Moderní technologie a vývoj nového softwaru jdou 

stále dopředu, a tak dnes už není problém si z po-

hodlí domova nakoupit, komunikovat s ostatními 

lidmi nebo si zahrát svoji oblíbenou hru. Ale s počí-

tačem jde dělat i mnoho jiných zajímavých věcí. 

Teď vám představím studiový program na nahrá-

vání, střih a úpravu hudby Audacity. Tento pro-

gram je open source, tedy si ho můžete stáhnout 

zdarma a pokud jste programátor, tak se můžete 

zapojit i do vývoje. V tomto programu jste schopni 

udělat skoro všechno, co dělají profesionálové v 

nahrávacím studiu. 

 

Instalace 
Program si zdarma stáhnete na stránkách audaci-

tyteam.org a nainstalujete na všechny platformy 

bez větších problémů. Není softwarově ani hard-

warově náročný, nainstalujete ho tedy na jakýkoli 

počítač. Aktualizace se ale bohužel neprovádí au-

tomaticky, a tak se jednou za čas musí stáhnout 

nová verze a nainstalovat znova. Součástí progra-

mu je také velké množství doplňků, například na 

odstranění hlasu nebo zvýšení skladby o několik 

tónů. 

 

Stopy 
Důležitá je i možnost pouštění více zvukových stop 

přes sebe. Stopu vytvoříme tak, že píseň nebo jiný 

zvuk buď nahrajeme na mikrofon nebo přetáhneme 

ze složky do programu. Hlasitost nebo název stopy 

můžeme nastavit v jejím levém štítku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nástroje 
V horní liště jsou základní nabídky nástrojů jako 

například označení nebo posunutí libovolné části 

zvukové stopy. Další panely nástrojů si lze zapnout 

v záložce pohled – nástrojové panely. 

 

Efekty 
Pokud chcete využít nějaký z mnoha efektů, musí-

te si nejprve označit určitou část zvuku a rozvinout 

si záložku efekty. Potom si vyberete jeden z mno-

ha efektů jako je například dozvuk (ozvěna), Fade 

In (postupný náběh), Fade Out (postupné zeslabo-

vání), odstranit praskání nebo změna tempa/výšky 

tónu. 

 

Ukládání 
Soubor si můžete uložit v záložce soubor jako pro-

ject audacity, tedy uložíte si rozpracovaný projekt 

do souboru, ze kterého si ho později zase otevřete. 

Nebo si uložíte už hotový zvuk připravený k po-

slouchání, v záložce soubor - export a vyberete 

příslušný formát (např. MP3, WAV). 

 

Určitě si tento program vyzkoušejte a kdo ví, třeba 

vás tato aktivita zaujme a později se stane vaším 

budoucím zaměstnáním. :-) 

 

Martin Voplakal, 7. A 

Soutěž 

Řešení hádanek a křížovky posílejte na adresu janu@zsbarr.cz 

do 15. 6. 2018 

Úspěšní řešitelé budou slosováni a výherce sladce odměněn! 

Spolupracujte s námi! 

Fotíte, kreslíte, píšete? Pošlete své práce do konce září 2018 na  

janu@zsbarr.cz a přispějte tak do podzimního čísla časopisu. 

Na tvorbě časopisu spolupracovali 

D. Janů, M. Soukupová, M. Kunešová, L. Vargová, J. Urbancová, Z. Urešová a žáci tříd 3. A, 4. A, 4. C, 5. D,  

6. B, 7. A,B, 8. A,B a 9. A 
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A mysterial house 
 
I decided to visit my aunt. The road to her  

house leads through the forest. This forest 

always frightens me, there are strange things 

happening. 

I had a strange feeling like something must happen. On the halfway of my journey my car stopped 

working. It was the worst thing that could happen to me, it was dark and I heard the wind blowing. I got 

out of the car and heard someone playing the piano. 

The sounds came from a house that was close to me. So I thought there would be someone who could 

help me. When I came to the door I heard a dog barking on a yard. There was a strange noise inside. 

When I knocked on the door I heard someone coming to open. Than I heard a terrible voice saying 

„Come in“. I saw a woman with a knife in her hand. I shouted and ran to the car. I did not notice a stone 

on the path. I tripped and fell down. I heard a horrible laugh for a long time. 

It was the worst experience of my life, I would never go alone anywhere! 

Anna Kazhuk, 8. A 

A strange house 

My name is Any and I would like to tell you what happened to me. 

There is a house near to our apartment. I can see it from my window. It is a very big and old house with 
dark walls, broken windows and leaky roof. The house has a big wooden doors with a strange picture 
on it. 

I always wanted to know what is inside and who lives in this house. 

I want to go in. I knock at the door and I can hear a dog barking and someone playing the piano. Than 
somebody says: „Come in.“ I enter the room. It is very big and dark with old furniture and three cats. 
There is a very old women sitting in a big chair. She looks like a witch and she is talking with a strange 
man. The men starts suddenly screaming and crying. I don´t understand what´s the matter. Then I hear 
someone falling into the water. I can hear a splash. It surprises me. I am very scared so I am running 
away. The witch is calling me! But I run, run … 

…I woke up. It was just a dream. It was a nice sunny morning. And I was happy that I could go to 
school! Good morning everybody! 

Anežka Fořtová, 8. B 

ENGLISH CORNER 
 

An English lesson in class 8. A, B 

„We are not sleeping! We are listening a story 

in sounds“ 

Kresba: žáci 3. A 


