WWW.ZSZELIV.CZ

UVNITŘ
TOHOTO
VYDÁNÍ:

Zápis do 1. třídy

O nás pro nás
R O Č N Í K

I V . — Č Í S L O

3

Ů N O R

2 0 1 0 — B Ř E Z E N

2 0 1 0

2

Zpověď prvňáčků 2

Plavání

2

Lyžařský kurz

3

Anglická, dějepisná, zeměisná
olympiáda a recitace

4

Ze světa filmů

5

Pomáhat a chránit 6

Zvířátka

6

SCIO test

6

Masopust

7

Pohádka o řepě

7

Heroes of might
and magic 3

8

Lamborghini
Diablo

8

XXI. zimní olympijské hry

9

Hlavní obrázek - Omalovánka z rubriky Malujeme s Filipem (obr.—zdroj internet)

STRÁNKA

Zápis do 1. třídy

2

Bylo nahlášeno 8 ţáčků. Dostavilo se jich 7.
Šest dětí půjde do 1.
třídy. Byly tam všechny učitelky z 1. stupně.
Děti dostaly od ZŠ
Ţeliv pomůcky do školy (gumu, nůţky, tuţky, kníţku atd.) Skládaly různé skládačky.Dětem se to moc
líbilo. A víc jsme nezjistili.

Zpověď prvňáčků
Jelikoţ jsme dostali za
úkol napsat článek do časopisu, rozhodli jsme se, ţe
budeme psát o našich malých prvňáčcích. Chtěli
jsme vědět, jak se mají u
nás na škole a jak jsou u
nás spokojeni. Ptali jsme
se, jaké jsou jejich úspěchy
a jestli je učitelky chválí.
A proto jsme se rozhodli
uspořádat malou anketu.
Výsledky svého snaţení
předkládáme. Můţete si

Děti ze 3. a 4. třídy
jely 9.3. 2010 po prvé
na plavání a budou

udělat obrázek sami o tom,
jak se jim u nás ve škole
líbí.
Dostala celá první třída
samé jedničky? Ano
Báli jste se toho, co dostanete?Ano
Jste spokojeni se svým
prvním vysvědčením?Ano
Udělali jste svým rodičům
radost? Ano

Co jste dostali za vysvědčení? Pochvalu, peníze
Jaký předmět máte nejraději? Matematika, pracovní
činnosti
Na který předmět se těšíte?
Přírodopis
Jste zde spokojeni? Ano

Jana Sukdoláková & Pavla Veletová 8. r.

Plavání

jezdít až do úterý 18.5
2010. S dětmi jezdí
paní učitelka Jana

Třetí třída

Decastelová. Dětem

Bloudková Denisa

třetí druţstvo

Šimáčková Klára

první druţstvo

se tam moc líbí. Jezdí

Veletová Dominika

čtvrté druţstvo

Zajíčková Tereza

první druţstvo

Krtek Daniel

čtvrté druţstvo

Bezstarostová Jiřina

čtvrté druţstvo

Berky Daniel

třetí druţstvo

Holenda Patrik

třetí druţstvo

Šimáček Petr

čtvrté druţstvo

Kříkava Roman

první druţstvo

Buńata Mirek

první druţstvo

Šebestová Nikola

nejezdí na plavání

tam v 07:00 a vracejí
se v 11:00.

Čtvrtá třída

Tereza Krepčíková 6. r.
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Lyžařský kurz
V sobotu 20. února v 8:30 h se
odjíţdělo do Krkonoš na lyţařský
výcvik v Janských Lázních spojený
se školou z Lukavce a z Pacova.
Všichni byli překvapení, kdyţ pro
nás přijel „mini-bus― pro jedenáct
lidí. Sice jsme očekávali, ţe pojedeme normálním autobusem a nabereme cestou Lukavec, ale nám to stačilo. Jela 7. třída, dvě dívky z osmé
a dva chlapci z deváté třídy. Jako
dozor jela paní uč. Vaněčková. Asi
po třech hodinách jsme dojeli na
místo a ihned jsme se ubytovali
v hotelu Siréna. Ten den ještě proběhlo zařazování do druţstev.
V 17:45 h byla večeře a v 18:30 h
jsme byli seznámeni s pravidly lyţování. Ráno jsme všichni vstali
natěšení na další lyţování a hned po
snídani, která se konala v 8:00 h ,
jsme se museli připravovat, abychom byli včas na nástupu v 9:00 h .
Dohromady byly tři skupiny.
Nejlepší skupinu, kterou vedl pan
Musil, ředitel výcviku, tvořila většina ţáků z Lukavce a dvě dívky z
osmé třídy ze Ţeliva. Zbylé dvě
byly na stejné úrovni. Naší skupinu
vedla paní uč. Vaněčková a bylo
tam celkem osm ţáků ze Ţeliva. Do
zbývající skupiny patřilo několik
ţáků z Lukavce a vedla je paní uč.
Benešová. Dopolední lyţování trvalo celkem dvě hodiny a my jsme to
zvládli skvěle. Teprve kdyţ jsme
přišli do hotelu, pocítili jsme jak
jsme zpocení. Do oběda v 11:45 h
jsme se mohli převléknout, upravit a
také jsme si mohli umýt vlasy, coţ
mi ale připadalo zbytečné. Sice byl
po obědě odpolední klid, ale v 14:00
h byl nástup na odpolední lyţování
a to znamenalo zase upocené vlasy.
Na odpoledním lyţování jsme byli
uţ trošku uvolněnější, takţe jsme se
uţ mohli přemístit na těţší sjezdovky. Zhruba za dvě hodiny, tj.
v 16:00 h, jsme se vrátili zpět do
hotelu a v 17:45 h jsme se v jídelně
navečeřeli. V 18:30 h se opět konalo
posezení v sálku. Všichni byli
nadšení, kdyţ se budíček posunul o

15 min. Oznámil se vedoucí nastávajícího dne a určil se pokoj, který
bude mít sluţbu. V daný čas bude
budit ostatní pokoje a nahlásí případnou změnu denního programu všem
pokojům. Takové bylo zakončení
druhého dne a všichni měli do večerky v 21:30 h volno.
Další dny byly odlišné jenom
v tom, ţe jsme se ze dne na den viditelně zlepšovali a navíc jsme uţ sjíţděli obtíţnější sjezdovky. Také jsme
vyzkoušeli různé druhy vleků jako
např. : pomu, sedačky po čtyřech
osobách, kabinky pro osm lidí ...Zkrátka jsme si zkusili něco, co
někteří z nás ještě nikdy nezaţili.
Také se měnil večerní program. Několikrát to byly hry, které si měly
jednotlivé pokoje připravit, jednou
zase přednáška zdravotnice : Jak se
máme zachovat, kdyţ ... a předposlední večer jsme si také zazpívali
s kytarou. Dočkali jsme se také diskotéky, kvůli které se prodlouţila
večerka na 22:30 h , ale budíček
bohuţel uţ ne. Neminul nás ani oddychový den, kdy jsme byli společně
na procházce a ve městě, kde mnozí
z nás utratili velkou část peněz za
dárky. S přibývajícími dny jsme byli
stále více unavení, ale také jsme se
čím dál tím víc zlepšovali a zdokonalovali. Celý týden uţ pomalu odcházel a my jsme si to ani neuvědomovali. Celý kurz utekl jako voda a
co vím, tak chtěl skoro kaţdý kurz
prodlouţit. Poslední večer jsme se
všichni sešli v klubu a za doprovodu
kytary jsme zpívali táborové písně.
Celý týdenní kurz humorně končil,
kdyţ se při hraní na kytaru utrhla
jedna struna, takţe se nemohlo pokračovat. Kdo chtěl, mohl si ještě
před večerkou sbalit krosny. Ti, co
ještě neměli sbaleno, si museli přivstat, aby to vůbec stihli. Snídaně
byla jako tradičně v 8:00 h a pokoje
se museli v 9:00 h opustit čisté a
uklizené. Zavazadla jsme si odloţili
dolů do salónku a čekali. Tak
v 11:00 h jsme se šli do jídelny naobědvat a pak jsme se znovu posadili

do pohodlných křesílek a čekali na autobus.
Postupně ţáků ubývalo, aţ jich tam zbylo
jenom několik a to ze Ţeliva. Ti se ale později také dočkali svého „Mini-busu―, do
kterého si ihned naloţili svá zavazadla. Odjet hned ale nebylo moţné, protoţe pan řidič
potřeboval po čtyřech hodinách jízdy pauzu.
Společně se pak nastoupilo a jelo se domů.
Někteří ţáci byli tak vyčerpaní, ţe si
v autobuse rovnou schrupli. Po příjezdu do
Ţeliva jsme si vyloţili svá zavazadla a čekali, zda si pro nás někdo z rodičů přijde. Tak
skončil týdenní lyţařský kurz a jsem si jista,
ţe všem se určitě moc líbil!
Tereza Veselá 7. r.
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Olympiáda z dějepisu
Letošní kolo dějepisné olympiády se konalo 26. 1. 2010 v sále Policie ČR Pelhřimov.
Školních kol se zúčastnilo celkem 313 soutěţících. Do okresního kola postoupilo 38
soutěţících. Mezi nimi byla i naše zástupkyně Aneta Průdková, která se umístila na
32. místě. Účastníci měli na psaní časový limit 120 min. Mohli získat aţ 94 bodů.
Největší skóre měl Marek Zmeškal ze ZŠ PE, Krásovy domky - 91 bodů.
Porotu tvořily:
Mgr. Jana Fišarová z ZŠ PE, Na Praţské
Mgr. Jaroslav Vácha z ZŠ PE, Komenského
Mgr. Marta Šádová z ZŠ Osvobození
Mgr. Michaela Frantálová z GY Humpolec
Výsledky soutěţe jsou k dispozici na http://www.ddm.pel.cz/ v záloţce výsledky a dějepisná olympiáda.
Filip Krejčí 8. r.

Zeměpisná
olympiáda

Dne 17. 3. 2010 se
v budově PolicieČR v
Pelhřimově uskutečnilo
okresní kolo zeměpisné
olympiády. Celkově se
účastnilo 40 žáků, kteří
byli rozděleni do 4 skupin
( A, B, C, D ). Naší školu
kromě mě reprezentovali
Martin Průša a Dominik
Šimáček. Dominik Šimáček se v kategorii A
umístil na 6. místě. Martin
Průša v kategorii B na 7.
místě a já jsem se
v kategorii C umístil na
krásném 13. místě.

Recitace
Letošní kola recitace se konala 24.3.2010 v DDM Pelhřimov
Byly čtyři kategorie.
1.kategorie 2. -3. třída
2.kategorie 4. -5. třída
3.kategorie 6. -7. třída
4.kategorie 8. - 9. třída
Ani v jedné kategorii se od nás nikdo neumístil na prvních třech místech
Okresního kola se celkem zúčastnilo 32 ţáků
Porotu tvořily
PhDr. Ilona Kostřicová
uč. ZŠ Podhrad Humpolec
Mgr. Michaela Martínková
uč. ZŠ Nový Rychnov
Jitka Vachková
DDM Pelhřimov
Pořadatel: Jitka Vachková, DDM Pelhřimov
Filip Krejčí 8. r.

Anglická olympiáda
17. února se v Pelhřimově konalo okresní kolo anglické olympiády, kam se sjeli ţáci
z různých škol. Já jsem postoupila ze školního kola. Tato olympiáda se skládala ze tří
částí: poslech, povídání na vybrané téma a popis obrázku. Nejdříve se všichni ţáci přesunuli do jedné místnosti, kde se uskutečnil poslech. Hned potom se jednotlivě volali
ţáci, aby si vylosovali jedno téma a popsali obrázek. To vše se dělo v malé místnosti,
kde seděla porota o třech lidech. Zodpověděli jste to, co jste si v daném čase mohli připravit a pak se nás porota jen vyptávala na něco ohledně tématu. Já jsem si vybrala téma „Animals―, coţ v překladu znamená „Zvířata―. Poté mi přidělili obrázek, na kterém
byla dívka, která leţela na pláţi a četla si. To jsem zvládla téměř bez problému. Pak se
jelo domů a čekalo se jen na vyhlášení výsledků. Byla jsem velmi překvapená, kdyţ
jsem zjistila, ţe jsem se umístila ve své kategorii na 2. místě a v ruce drţela svůj diplom.
Tereza Veselá 7. r.

Ondřej Špinar 9. r.
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Trhák roku „Avatar“ skončil na 2. místě
Film „Smrt čeká všude― překvapivě převálcoval nejúspěšnější film
roku „Avatar―. Smrt čeká všude je
napínavým příběhem elitních vojáků, kteří mají jedno z nejnebezpečnějších povolání na světě –
uprostřed bojové vřavy deaktivují
bomby. Kdyţ se nový serţant James (Jeremy Renner) ujme špičkového pyrotechnického týmu, překvapí své dva podřízené, Sanborna
a Eldridge (Anthony Mackie a
Brian Geraghty) tím, ţe je vtáhne
do smrtelné hry městských bojů.
James se chová tak, jako by mu
nedocházelo, ţe můţe zemřít. Zatímco se oba muţi snaţí svého
nového velitele udrţet pod kontrolou, ve městě kolem nich se rozpoutá naprostý zmatek a Jamesova
skutečná povaha se ukáţe způsobem, který všechny z nich navţdy
poznamená.
Dojatá Kathryn Bigelowová, reţisérka tohoto úspěšného filmu,
věnovala svou první cenu americ-

kým vojákům a vojačkám, kteří v
Afghánistánu a Iráku riskují své ţivoty.
Popřála jim, aby se v bezpečí vrátili
domů. Její exmanţel James Cameron,
reţisér trháku Avatar se třemi soškami
na letošních Oscarech mohl jen vzpomínat na 11 ocenění, jeţ v roce 1998
získal za svůj hit Titanik. Film „Smrt
čeká všude― získal ještě Oscara za nejlepší původní scénář, nejlepší střih,

nejlepší zvuk a nejlepší zvukové efekty.
Já osobně jsem film neviděla, ale podle
ukázek se mi zdá Avatar zajímavější. Je
to ovšem jen mé mínění.
Tereza Veselá 7. r.
Snímek z filmu „Smrt čeká všude“.
Zdroj: i.idnes.cz

Masopust

Masopust neboli karnevalové období bylo v minulosti období od Tří králů do Popeleční středy. Popeleční středou začíná po st ní o bdo bí
před Velikonocemi. Maškarní zábava,
kt erá pro bíha la zpravid la
na masopustní úterý, tedy v úterý před
Popeleční středou, byla vyvrcholením
masopustu. Název karneval je synonymem masopustu (z italského carnevale, vlastně "maso pryč"). Dnes se jako
masopust (nebo karneval) označuje
zejména toto masopustní veselí
(nářečně masopust, šibřinky, fašank,
ostatky aj.).
Dne 16. února 2010 se na naší

škole uskutečnil masopustní den. Tento
den se úspěšně konal i
minulý rok, a tak se
zorganizoval i letos.
Organizaci celé této
akce si vzala devátá
třída, samozřejmě
s pomocí učitelstva. Hlavním cílem
tohoto dne bylo zpestřit a zpříjemnit si
jeden ze školních dnů, coţ se myslím
splnilo. Děti i učitelé ten den museli
přijít v maskách a převlecích, ve kterých strávili celé vyučovací hodiny.
Během celého dne panovala příjemná a
radostná atmosféra. Devátá třída se
během dne vrhla do velkolepého vystrojování naší tělocvičny, kde nechyběl červený koberec, místa pro porotu,
pestrá výzdoba, občerstvení, místa pro
přestrojené ţáky a hudební reproduktory. Po vyučovacím dni se však ţáci
přesunuli do jiţ zmiňované a připravené tělocvičny, kde se mohli vyřádit.

Poté přišel čas červeného koberce …
Zanedlouho po přesunu do tělocvičny se konala masopustní módní přehlídka. Všechny masky se prošly po červeném koberci a mohly vidět hodnocení
čtyřčlenné poroty. Celé toto klání komentovala naše moderátorská dvojka (Ondřej
Špinar, Nikola Pohanová). Po přehlídce na
děti čekaly různé hry a puštěná hudba.
Takţe se děti určitě nenudily. Po soutěţích se uskutečnilo celkové vyhodnocování všech masek. Vítězem mezi dětmi se
s nejúspěšnějším bodováním od poroty
stal bezkonkurenčně Petr Vlček jako Měsíčník. Po červeném koberci se prošli i
učitelé a mezi nimi se stali vítězi pan a
paní Mafiánovi, a to pan učitel Cihlář
s paní učitelkou Bártlovou. Celkově byla
tato akce úspěšná a zdařilá, a já věřím, ţe
se uskuteční i příští rok.
Ondřej špinar 9. r.
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Pomáhat a chránit
V pondělí 15. března navštívili ţelivskou školu dvě
pracovnice Červeného kříţe. Celý den učily naší
osmou třídu, jak se zachovat při nějakém zranění a
jak správně poskytovat
poraněnému první pomoc.
Ve čtvrtek 18. března přijeli dva pracovníci záchranné
sluţby.

Ţákům osmého ročníku
vyprávěli o svém povolání,
ukázali spoustu přístrojů,
které pouţívají k záchraně
zraněných lidí. Na konec
jsme si mohli i prohlédnout
sanitku a na rozloučenou
nám zahoukali. Potom přijela pracovnice hasičů a
poučila nás, jak se máme
zachovat, kdyţ začne hořet, předvedla nám druhy

houkání a ukázala spoustu
dalších věcí. Dozvěděli
jsme se hodně věcí, které
jsme vůbec nevěděli. Myslíme, ţe by celá naše třída
díky těmto lidem dokázala
se správně zachovat při
nějaké nehodě. Hezky jsme
si to uţili, chvilkami jsme
se i zasmáli. Ale hlavní, ţe
jsme se ulili z učení!

Pavla Veletová & Jana Sukdoláková 8. r.

Zvířátka
Letos 17.února 2010 se v naší
škole ukázala exotická zvířátka.
Byli u nás hadi, ţelvy, krokodýl, varan a hlavně hodní pánové, kteří nám to všechno
pečlivě vysvětlili a ukázali.
Dozvěděli jsme se mnohé a

hlavně zajímavé věci, jak
krmit a jak můţeme chovat
tato zvířátka . Jednoho
hada nám dokonce půjčili
do ruky. Můţu říct, ţe to
byl váţně super záţitek.
Kaţdý říká, ţe hadi jsou

slizcí a hnusní, ale jsou rozkošní a smrdí jak bolavá noha. Ke konci nám pán
ukázal takový kaskadérský kousek.
Pokusil se políbit krokodýla. Krokodýlovi se to sice nelíbilo, ale všichni to
přeţili ve zdraví.

SCIO test finanční a informační
gramotnosti

Pranostiky k masopustu:

Masopust na slunci - pomlázka u kamen.
Masopust na slunci - pomlázka v senci.
Konec masopustu jasný - len krásný.
Krátký masopust - dlouhá zima.
Na ostatky lužky - budou jablka, hrušky.
Jaké jest masopustní úterý, taková bude Veliká noc.
Bude-li příjemné povětří (v masopustní úterý), bude dosti
hrachu.
Bude-li v úterý masopustní neb v středu (Popeleční) vítr
aneb vichr, tehdy celý půst větrný bude.
Jaké je počasí o Popeleční středě, takové se drží celý
rok.
Suchý půst - úrodný rok.
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Všichni uţ netrpělivě
čekají před učebnou informatiky na to, aţ nás pustí na počítače.No aby ne, měl se totiţ
psát jeden z mnoha scio testů,
konkrétně finanční gramotnost, ale nebylo to tak růţové,
jak to zpočátku vypadalo.
Záhy po zapnutí testu nastala
chyba a muselo se to opravit,
takţe po nějakých 15 minutách se to opravilo a nám byl
přidán čas.
Většina z nás si pustila oblíbené písničky a začali jsme psát,
bylo tam cca 50 otázek a měli

jsme na to pouze 60 minut.
Po skončení testu jsme
všichni vyšli ven unavení,
ale zároveň šťastni, ţe uţ
je po všem.
Nedlouho poté se
psal scio test na informační
gramotnost.
Ten se naproti tomu předchozímu obešel bez komplikací, jen si myslím, ţe
na tolik otázek bylo málo
času, ale dalo se to zvládnout.
Dan Kadlec 5. r.
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XXI. zimní olympijské hry 2010 Vancouver
Zahájení : 12. února 2010 Zakončení : 28. února 2010
Po Montrealu a Calgary je Vancouver třetím kanadským olympijským městem. Zimní olympijské
hry se tímto vrací do Kanady po
dvaceti dvou letech od olympiády
v Calgary a do Severní Ameriky po osmi letech od her v Salt
Lake City. Kromě Vancouveru se
jednotlivá sportoviště a ubytovací
prostory nachází i v areálu Univerzity Britské Kolumbie,
dále v údolí Callaghan Valley, ve
městech West Vancouver a Richmond a ve středisku zimních
sportů Whistler-Blackcomb ve
městě Whistler.
Podle olympijské tradice přijal
vancouverský starosta Sam Sulli-

Medailové pořadí na ZOH
2010 :
1. Kanada 2. Německo 3. USA 4.
Norsko 5. Jiţní Korea 6. Švýcarsko
7. Čína 7. Švédsko 9. Rakousko 10.
Nizozemsko 11. Rusko 12. Francie
13. Austrálie 14. ČR 15. Polsko 16.
Itálie 17. Bělorusko 17. Slovensko
19. Velká Británie 20.
Česká republika získala na ZOH 2
zlaté a 4 bronzové medaile.
(Obrázek—internet)

van olympijskou vlajku na závěrečném slavnost ním zakončení XX. zimních olympijských her v
Turíně. Vlajka byla vztyčena v úterý 28. února 2006 před budovou vancouverské radnice, kde vlála aţ do
slavnostního zahájení XXI. zimních
olympijských her.
Den před začátkem her zasáhla olympiádu tragická nehoda gruzínského
sáňkaře Nodara Kumaritašviliho, který
při tréninku po jezdecké chybě vyletěl
z dráhy a narazil v rychlosti 140 km/
h do nechráněného ocelového nosníku
u trati.
Osobně jsem jako většina našeho ná-

roda nejvíce věřil naší mega hvězdě
Martině Sáblíkové, která byla pro ČR
největší medailovou nadějí. Sledoval
jse m všechny pozdní závo dy.
S časovým posunem jsem se bohuţel
musel vyrovnat. Ale samozřejmě nejvíce jsem proţíval cestu našich hokejistů,
do kterých se vkládala aţ přehnaně
velká naděje. Já nejsem z jejich výkonu
nikterak zklamaný a naopak si myslím,
ţe udělali vše, co bylo v jejich silách.
Upřímně jsem krom hokeje, lyţování a
rychlobruslení nic moc nesledoval
z olympijské nabídky.

Seznam sportů : Na XXI. zimních
olympijských hrách se soutěţilo
celkem v 15 sportovních odvětvích:
1. Alpské lyţování
2. Biatlon
3. Boby
4. Běh na lyţích
5. Curling
6. Krasobruslení
7. Akrobatické lyţování
8. Lední hokej
9. Saně
10. Severská kombinace
11. Short Track
12. Skeleton
13. Skoky na lyţích
14. Snowboard
15. Rychlobruslení

Zajímavost : Haralds Silovs z Lotyšska se stal prvním sportovcem v olympijské historii, který se zúčastnil závodů v klasickém rychlobruslení i v short tracku, a první který soutěţil ve dvou rozdílných sportovních odvětvích ve stejný den. Závodil
na 5000 metrů na dráze v Richmondu, a potom se rychle přemístil přes celé město do haly Pacific Coliseum, kde startoval
na trati 1500 metrů v short tracku.
Při anketě, kterou vyplňovali deváťáci vyšlo, ţe nejsledovanějším a nejatraktivnějším zimním sportem na ZOH
byl s jasnou převahou hokej. Jen jediný ţák hlasoval pro snowboarding.
Ondřej Špinar 9. r.

Adresa do hlavního zaměstnání
2. řádek adresy
3. řádek adresy
4. řádek adresy

www.zszeliv.cz
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Lamborghini Diablo
Fakta
Max.rychlost –
328km/h
Zrychlení z 0
na 100km/h –
4,1s
Největší výkon
– 366kw/495PS
(obr.—internet)

Tohle auto jsem si vybral proto,
ţe se mi líbí a myslím si, ţe i po
20letech svým designem předchází hodně dobu. Vůbec bych třeba
neřekl, ţe je tak staré.
Koncem 80.let jiţ bylo zřejmé, ţe
model countach zastarává. Lamborghini musel vyvinout nový
typ, s nímţ by vstoupil do 90. let.
Začal pracovat na konceptu Diablo. Na Ţenevském autosalonu
roku 1990 se udávalo
jako
nejrychlejší
auto na světě, vydrţelo mu to jen do té
doby, neţ automobilka Jaguar vyvinula
svůj nový prototyp
XJ220.
Měl strhující výkon
404/kw, rychlost
343km/h a zrychlení
z 0 na 100km/h za
ohromující 4 sekun-

dy. Bylo tudíţ jasné, ţe
zákazníci se budou rozhlíţet jinde. Proto automobilka toto auto pořád zdokonalovala. První Diabla měla hned několik nedostatků,
neměl posilovač řízení,
proti blokovací systém
brzd a hlavně mu chyběl
náhon na všechna čtyři
kola pro plné vyuţití výko-

nu motoru.
Ale všechny ty o nedostatky byly napraveny roku
1993. O rok později mu
dokonce narostl výkon na
391/kw a max.rychlost na
354km/h
Nevím, jak vy, ale i kdybych měl nadupanou káru,
stejnak bych z něj měl na
semaforu velký respekt.

Heroes of Might and Magic 3
(zkráceně HoMaM) je série
tahových strategických her
od společnosti New World
Computing odehrávající se
ve světě Heroes of Might
and Magic 3. V roce 1996
byla NWC koupena3DO.

Náhled
(zdroj internet):

O

NÁS

PRO

NÁS

V roce 2003 3DO zkrachovalo a série byla prodána
společnosti Ubisoft. Hry
této série byly čistě fantasy
hrami, přestoţe svět Might
of Magic obsahoval scifi
prvky.
Pokračování
ve l m i
úspěšé
série
H e roes
o
f
Might
a n d
M a g ic .
Hráč
ovládá
ně k o -

lik hrdinů různých povolání, jako např. Druid, Čaroděj, nebo Rytíř. Díky nim
můţe dobývat města a v
nich pak stavět různé budovy. Spolu s hrdiny cestuje nebezpečným fantasy
světem, bojuje s nestvůrami (draky, skřety, gobliny
ap.), získává mocné artefakty, tvoří armády z divokých bestií, nebo neohroţených paladinů, které mu
pomáhají upevňovat svoji
moc. Zajímavý příběh,
vynikající zpracování, prvky ekonomických her a
Role-Playing a skvělá hratelnost

