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Vážené čtenářstvo,
původní záměr vydat Sciopis v dubnu nevyšel. Aprílová
pranková stránka tedy ustoupila květnovým tématům a po
aktualizaci tu máte třetí číslo, patrně poslední v tomto
školním roce. Ani v tomto čísle nebude chybět téma
techniky a počítačových her, stejně tak nepřijdete o své
oblíbené kvízy.
Snažíme se také držet rubriku rozhovorů. V tomto čísle se
objeví exkluzivní interview s Marinou, která i se svými
dětmi uprchla z Kyjeva před válkou a nyní bydlí v Rožnově
pod Radhoštěm. Válka zkrátka rezonuje celou společností
a nemá smysl před ní zavírat oči, její ozvěny se proto
zákonitě objeví i na stránkách Sciopisu. Původně jsme
ohledně rozhovoru oslovili Kološkolu z Dněpropetrovsku, s
níž jsme spolupracovali na projektu Vánoce v různých
zemích světa. Neodpověděli. Doufejme, že jsou v pořádku
a brzy budou moci chodit do školy bez obav o své zdraví,
tak jako my. Krásné letní počasí a prosluněnou náladu!
Vaše redakce

Co se dělá v
Květnu?
Milí čtenáři,
Jak jistě víte, tak je květen. V květnu se dá dělat
spousta věcí, protože není sníh. Někteří sečou trávu
nebo sázejí květiny či zeleninu. Květen je prostě měsíc,
ve kterém cítíte, že už to jaro stoprocentně přišlo.
Přejeme krásné nejenom květnové, ale také i jiné
měsíce všem čtenářům Sciopisu!

Roblox studio je cesta pro tvořivé lidi, ,
aby udělali jakoukoli hru, kterou
chcou.
Dá se stavět, programovat, a víc.
Jestli nechcete stavět nebo
programovat
jsou tam vždycky bezplatné modely.
Jestli se vám hra fakt podaří,
můžete i
dostat robuxy, a ty potom můžete
přeměnit na doopravdické peníze.
Roblox má 43 milionú uživatelů
denně a je víc než 40 milionů her
udělané uživateli.

Rozhovor
Paní Marina pracovala před válkou jako ředitelka firmy na obnovitelné zdroje.
Bombardování ji ale přimělo k rozhodnutí vzít své děti ve věku 3 a 7 let a ze země
uprchnout do Česka. Do Sciopisu nám poskytla krátký rozhovor. Protože čeština paní
Mariny se hodně zlepšila, nechali jsme rozhovor v původním znění bez gramatických
úprav.
Jak probíhal Váš útěk z Kyjeva? Kde jste po cestě spali?
Naše rodina uprchla z Kyjeva druhého dne války 25.02.22. Naše cesta do Rožnova mi trvala
42 hodin. Nespali jsme na silnici a nespali jsme vůbec od začátku bombardování, od 5
hodin ráno 24.02.22. Začali jsme spát, až když jsme dorazili (27-28.02).
Máte nějaké příbuzné či kamarády v Rusku? Jak vnímají válečný konflikt na
Ukrajině?
Má přítelkyně z Ruska utekla do Turecka. pro ty, kteří nechtějí válku v Rusku, je život
nebezpečný. Řekla, že mnoho jejích známých invazi podporovalo.
Jak o válce mluvíte se svými dětmi?
Říkám to tak, jak to je. To, co se stalo, je dramatická událost jako před 80 lety. Že bomby
padají na města a ničí domy a životy. Že už nemůžeme jít domů, ale bez děsivých detailů.
Jak vás přijali v Česku? Setkáváte se s nějakými předsudky?
S Čechy spolupracuji 10 let a bydlím v domě majitele spolecnosti, pro kterou jsem
pracovala z Ukrajiny. Jsem potěšena, jak srdečně nás v České republice přijali. A jsem velmi
vděčný všem lidem, které jsem zde potkal.
Co vás na české kultuře nejvíc překvapilo?
Moc se mi líbí, že je tu velký klid. Zatím jsem neviděl žádné rozdíly, ale vidím spoustu
podobností. Rozlišuji pouze rozdíl v plynutí rychlosti života v malém městě oproti
metropoli.

Recenze na reproduktor JBL Go 3
V tomto vydání Sciopisu vám představím reproduktor
JBL GO 3.
Připojení k telefonu je přes Bluetooth. Je velmi dobrý,
nabíjení je přes USB-C,
Výdrž baterie je až 5 hodin, skoro bych řekl, že vydrží
déle. Zvuk je velmi kvalitní! Je ve více barevných
variantách. Doporučuji na menší akce, ale rozhodně ne
na mejdany. Děkuji, mějte se a těším se na vás u dalšího
vydání.

Soutěž v rychloskládání Rubikovy
kostky
Jste fanoušci Rubikovy kostky? Rádi soutěžíte
a děláte rekordy? To jste na správném místě!
Budete se cítit jako na opravdové soutěži.
Potřebujete: kostku a krabičku na kostku. Pro
bližší informace kontaktujte Otu Dinkova na
adrese ota.dinkov@scioskola.cz
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