12.3. - DEN VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO NATO
Vstup České republiky do NATO
Severoatlantická aliance NATO je organizací kolektivní bezpečnosti, jejíž členové se
zavázali poskytnout si v případě napadení bezvýhradnou pomoc.
 Poté, co byla v NATO odsouhlasena spolupráce se zeměmi střední a východní Evropy,
mohlo se Československo začít zapojovat do jeho bezpečnostních struktur. Jelikož bylo
další setrvání v jednotkách Varšavské smlouvy nemyslitelné, stal se vstup do NATO
jednou z priorit československé, a později i české, zahraniční politiky.
 V roce 1990 byl Československu udělen status přidruženého člena. Po rozdělení ČSFR na
Českou republiku a Slovenskou republiku 1.1.1993 pokračovaly oba nové státy ve vstupu
do mezinárodních organizací již samostatně.
 Díky pokračujícímu procesu demokratizace, zvyšování ekonomické úrovně a kvality
armády se mohla Česká republika zapojit od března 1994 do programu Partnerství pro mír
a od roku 1996 spolupracuje na misích mnohonárodnostních sil IFOR.
 V roce 1997 bylo rozhodnuto, že Česká republika vstoupí do NATO hned v první vlně
přidružování společně s Maďarskem a Polskem. Brzy na to se začaly připravovat vstupní
dokumenty a smlouvy. 16. prosince 1997 byl podepsán protokol o vstupu České republiky
do NATO.
 Česká republika se stala právoplatným členem Aliance 12. března 1999.
/Podle http://www.czech.cz/cz/ceska-republika/historie/vstup-ceske-republiky-do-nato /
Severoatlantická Aliance NATO (= North Atlantic Treaty Organisation)
byla založena 4.dubna 1949 ve Washingtonu na základě Severoatlantické
smlouvy, kterou podepsalo 12 nezávislých států. Tato smlouva zaručovala
všem zúčastněným státům pomoc v případě napadení.

Převzato z přílohy dvojmagazínu
GRAND EXPRES a ČD pro Vás,
jaro 2008.
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OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA
Ve středu 12. března 2008 se v rakovnickém DDM konala olympiáda z českého
jazyka. Za tímto účelem jsme se ráno sešly (dívky) na autobusové zastávce a vyjely vstříc
soutěži. Cesta ubíhala hladce a vypadalo to, že do okresního města dorazíme celkem brzy.
Omyl! Na poslední odbočce na Rakovník zablokoval silnici náklaďák, který zde zajel do
strouhy. Nezbylo, než vystoupit z autobusu a jít dále pěšky. Zahájení soutěže jsme nakonec
stihly jen taktak. Po hodince namáhání mozkových závitů jsme si doplnily energii chutnou
svačinou a pokračovaly slohovým cvičením. Téma znělo „Mám zaručený recept na …“
Asi v 11 hodin se učitelé dali do opravování našich prací a my se jaly okupovat
náměstí. Ještě musím dodat, že nás doprovázela paní učitelka Konířová.
Napsala Martina Müllerová, VIII.B
Poznámka: Z 28 soutěžících obsadila Martina Müllerová 11. místo (13 bodů) a Martina
Nistorová spolu s Monikou Procházkovou se shodně podělily o 17. – 19. místo (obě 10 bodů).

OLYMPIÁDA ZE ZEMĚPISU

BODY
MÍSTO

12,5 b.

21 b.

23,5 b.

14,5 b.

4 b.

3 b.

15 b.
42 b.
5.

14 b.
39 b.
4.

4 b.
30,5 b.
6.

Kategorie C

MONIKA

PRÁCE BEZ
ATLASU
PRÁCE
S ATLASEM
TOPOGRAFIE

ALENA
KORBELOVÁ
Kategorie A
MARTINA
MÜLLEROVÁ
Kategorie C

JMÉNO

PROCHÁZKOVÁ

Okresní kolo olympiády ze zeměpisu se konalo o týden později, tedy 19. března 2008,
a to opět v DDM. Tentokrát jsme ale cestovali vlakem s panem učitelem Knappem.
Zeměpisná soutěž byla rozdělena do tří části: 1) Práce bez atlasu
2) Práce s atlasem
3) Práce s turistickou mapou.
Kolem půl dvanácté už bylo po všem a my se vydali na zpáteční cestu domů. Ve vlaku jsme
se dozvěděli správné řešení i přibližný počet bodů.
Napsala Martina Müllerová, VIII.B

OKRESNÍ TURNAJ
V BASKETBALU – DÍVKY
V úterý 18. března vybojovaly naše dívky
v okresním basketbalovém turnaji v Rakovníku
velmi pěkné 2. místo.

Na tomto úspěchu se podílely: Katka Černá (naše nejlepší střelkyně: 12 bodů), Monika
Procházková, Ilča Podoláková, Denisa Slabá, Lucka Taušová, Pavlína Tomašovská (všechny
IX. třída), Olga Hanauerová, Eliška Lískovcová, Verča Michálková a Katka Mutínská (všechny
VIII. třída). Z turnajového vítězství se těšilo družstvo 3. ZŠ Rakovník.
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ŘEŠENÍ HÁDANEK Z ČÍSLA
12/2007-2008:
1.- DOPLŇOVAČKA:
Král Drozdí brada.
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2.- TVÁŘE:
Na obrázku lze rozeznat celkem 3 tváře:
1) Obličej mladé ženy.
2) Obličej stařeny.
3) Obličej muže s knírem a čepicí.

Opeřenec, jehož jméno získáte vyluštěním
následující OSMISMĚRKY, je větší než
vrabec. Létá rychle nízko nad vodou a má
pestré zbarvení. Hnízdí v noře, kterou si
vyhrabává v hlinitém břehu. Při lovu drobných
rybek a hmyzu se potápí pod hladinu…

Ú
Í
Ř
Á
Z
Ň
O
M
A
K
Z

Ú
T
V
A
R
Á
V
A
K
O
Á

P
V
O
T
U
Ý
N
R
Z
N
K

E
Ř
S
Č
S
Ó
E
G
Á
Z
L

Ř
E
Í
T
I
J
K
A
H
E
A

Í
Á
Ř
P
U
Š
Ě
I
C
R
D

L
E
M
Z
I
P
T
D
O
V
N

L
A
T
A
Á
S
N
Ě
R
A
A

3.- KVÍZ: 1c, 2b, 3c, 4b, 5a.
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BRD, DĚJSTVÍ, DIAGRAM, KALAMÁŘ, KAOLÍN, KAZETA, KONZERVA,
KOPRY, KRUMPÁČ, KUPA, MAKI, MÍLE, MOLEKULA, MORFIUM, NÁPAD,
NAŘÍZENÍ, OMAK, PEŘÍ, PÍŠŤALA, POLOMĚR, PROCHÁZKA, PŘÍPIS, RUSI,
SPĚŠNINA, STAN, STŘELNICE, ŠAMPIÓN, ŠEPOT, TABULKA, TETANUS,
ÚTOČIŠTĚ, ÚTVAR, VSTUPNÉ, VÝSTŘEL, ZÁKLADNA, ZÁPALKA, ZÁPLATA,
ZÁŘÍ.

ASTRONOMICKÉ OBJEKTY
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☺Který z astronomických objektů
nepatří do naší sluneční soustavy?
Pojmenuj ho.

Který vyučující je ukryt v rébusu?
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Ředitel velké obchodní firmy měl odcestovat
ranním letadlem do zahraničí k obchodnímu jednání. Ještě než odjel na letiště, zastavil
se v úřadovně firmy, kde ho hned vystrašeně vítal noční hlídač: „Pane řediteli,“ volal
vzrušeným hlasem, „odložte dnešní let! Měl jsem v noci hrozný sen! Viděl jsem trosky
letadla, vás zbroceného krví…“
POJMENUJ
Znezvóznělý ředitel raději svou cestu odvolal a
POSTAVY
obchodním jednáním telefonicky pověřil zástupce firmy
Z ANIMOVANÝCH
v zahraničí. Z odpoledních zpráv se potom dozvěděl o
POHÁDEK
havárii letounu, kterým měl cestovat. Žádný z pasažérů ani
členů posádky se nezachránil.
Druhého dne ředitel předal hlídači značnou peněžní částku
jako osobní dar za záchranu života a zároveň písemnou výpověď
za hrubé porušení povinnosti. Proč se zachoval tak podivně?
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ZÁPALKY
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Přemístěte tři zápalky tak,
aby z původního obrazce
vznikly čtyři kosočtverce.
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Blízká obec, jejíž název máte z textu poznat, je jedinou vesnicí
tohoto jména v Čechách i na Moravě. Leží v údolí Rakovnického potoka
východně od Jesenice, kde ji kolem 10. století založil kmen Čechů.
Zmínky o místním katolickém kostelu pocházejí ze 14. století.
Stojí v centru obce a je zasvěcen svatému Jakubovi Většímu. Druhou
dominantou obce je opět kostel, tentokrát evangelický, postavený v roce
1902 v pseudogotickém slohu.
Výšinu nad obcí pokrývají lesy.
Zámecký vrch, na němž kdysi
SOUTĚŽNÍ KUPON
stávala tvrz, byl pravděpodobně
rytířským sídlem. I další stopy
JESENÍČKU
historie svědčí o tom, že zde
bývalo opravdu živo.

JMÉNO
TŘÍDA

Jak se obec na cestě mezi Jesenicí
a Rakovníkem jmenuje?
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Vybráno z časopisu Jak na počítač
č. 5/2008, str.5.

WINDOWS

LINUX

Název (anglicky okna) je odvozen od
nadstavbového grafického prostředí
operačního systému MS-DOS, které
používalo tzv. okna. Přívlastek XP
v předposlední verzi operačního systému
vychází z anglického slova experience (v
překladu zkušenost) a Vista znamená
výhled nebo rozhled.

Linusův Minix. Linus Torvalds byl
tvůrcem malého operačního systému,
který vycházel z operačního systému
UNIX a původně se jmenoval FReax
free (svobodný) + freak (blázen) + x
(unixový systém). Tento název se však
neujal a Linux získal v roce 1996 kromě
nového názvu i grafickou značku
v podobě tučňáka Tuxe.

GOOGLE

ICQ

Název nejznámějšího a zřejmě nejlepšího
internetového vyhledávače vychází ze
slova „googol“ , kterým prý synovec
amerického matematika Edwarda
Kasnera označil číslo složené z edničky
a stovky nul (10100).

Název v Česku nejoblíbenějšího online
kecálka je zvukovou zkratkou anglického
I seek you = Hledám tě. O oblibě ICQ
u nás svědčí i fakt, že se Česká republika
stala po Německu a Rusku třetí zemí
s nejvyšším počtem uživatelů.

INERNET

INTERNET EXPLORER

Název pochází z anglického slova
network (síť) a mezinárodní (původně
latinské) předpony inter- (mezi)
vyjadřující, že internet propojil a vstřebal
různé lokální sítě. S internetem souvisí i
zkratka www, označující první písmena
anglického World Wide Web –
celosvětová síť.

Nejrozšířenější internetový prohlížeč má
svůj název z angličtiny (explorer =
průzkumník). Internet Explorer původně
vznikl přepracováním od komerčního
webového prohlížeče Spyglass Mosaic.
Od verze Internet Explorer 4 je tento
prohlížeč součástí operačního systému
Windows.
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III. DÍL
31.5.-10.6.
1.12.-10.12.

HABR

Přemýšlivý a pořádkumilovný

V nížinách a pahorkatinách roste v polostínu strom, jehož šedobílé dřevo
je tvrdé, těžké a pevné. I člověk narozený v jeho znamení je seriózní,
pořádkumilovný a jako voják vyžaduje přesné plnění povinností.
Nedbalost a lajdáctví ho dokážou vyvést z míry. Je typem estéta, který
dbá o svůj vzhled. Tajně sní o slávě a miluje pochvalu. Vzestup či
úspěchy druhých v něm ovšem vyvolávají závist. Ve svém okolí jen
těžko snáší lidi nadané a úspěšné. Jeho partner musí projevit značnou
míru přizpůsobivosti a diplomacie. I v lásce je Habr dost náročný. Chce
prožít něco neobyčejného, zcela zázračného, ale sám nedokáže vyvinout
patřičnou iniciativu. Typickým znakem Habru je nedůvěřivost k lidem, což zatěžuje celý jeho
osobní život.
11.6.-20.6.
11.12.-20.12.

OSIKA

Roztěkaná a nespolečenská

Lidé pod vládou Osiky mívají velmi pestrý život, což je dáno jejich
dobrodružnou povahou. Do všeho se dokáží vrhnout s velkým nadšením,
ale v případě potíží se snadno vzdávají. Své problémy většinou spíše
podceňují, věří, že se vždycky nějak vyřeší. Přátel nemívají mnoho, neboť
se příliš neangažují ve společnosti. Na druhé straně bývají mezi lidmi
vcelku oblíbeni, neboť nepostrádají smysl pro humor a také umějí ve
vhodnou chvíli zalichotit. Přestože lidé zrození pod vládou Osiky mívají
mnohostranný talent i dobrý smysl pro obchod, nebývají většinou bohatí.
Málokdy totiž své vlastnosti dokáží využít ve svůj prospěch. Určitá
roztěkanost a neschopnost soustředit se na jediný cíl bývá často brzdou
jinak velmi rychlého rozvoje těchto lidí.
21.12.

BUK

Vytrvalý a přísný

Buk je velmi statný strom s mohutnou
korunou, který kvete teprve mezi čtyřicátým a
padesátým rokem svého života. Podobné je to
i s člověkem narozeným v jeho znamení –
začíná pořádně žít až od svých čtyřicátých
narozenin, kdy již nashromáždil dostatečné
množství životních zkušeností. Je úspěšný
v práci a – má-li pevné rodinné zázemí –
také v osobním životě. Muži i ženy prožívají
ve zralém věku jaro, kvetou a překypují vitalitou, šarmem a
elegancí. Ovšem v mládí mívají problémy sami se sebou, a proto ve své blízkosti potřebují
člověka, který jim bude oporou a zbaví je nejistoty.
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☺☺ Ptá se paní Piskořová svého muže:
„Nezdá se ti, Karle, že mi ta okurková
maska pomohla k lepšímu vzhledu?“
„Určitě! Proto je mi divné, že sis ji zase
sundala…“
☺☺ Zafačovaný pacient se probere na
úrazové chirurgii. Sestřička ho pozoruje, a
hned jak zraněný otevře oči, už mu jde
upravit polštář. Pacient ji uchopí za ruku
a ptá se: „Sestři, prosím vás, nevíte, jestli
jsem ten řidičák udělal?”

☺ „Řinčení budíku,“
svěřuje se Pepa spolužákovi, „na mě působí

jako výstřel“
„Zděšeně vyskočíš, co?“
„Naopak, ležím dál jako
zabitý.“

„Pane doktore,“ běduje
žena, „manžel se napil
benzinu! Co mám dělat?“
„ Zachovejte klid, paní.
Nyní máte jedinečnou
příležitost rozmluvit mu
kouření!

☺☺ Dva klempíři opravují na vrcholku
výškového domu plechování. Když se
zdola ozve kvílení ambulance, podívá se
jeden z nich na hodinky a uznale pokývá
hlavou: „Řeknu ti, Lojzo, jsou dobří. To
kladivo mi spadlo před dvěma minutami
a oni už jsou tady!”

Filmový režisér sděluje připomínky scénáristovi:
„No, není to špatně napsané, ale některé dialogy je
třeba přepracovat tak, aby jim porozuměl i ten
největší hlupák.“
„Dobrá,“ souhlasí scénárista, „a kterým dialogům
jste nerozuměl?“

☺ „Poslechl jste mě a
pijete půl hodiny před
spaním ten bylinkový
čaj?“ ptá se lékař
pacienta.
„Ovšem, pane doktore,
ale vydržím to nejdéle
tak pět minut…“

„Paní,“ ptá se vrátný
v nemocnici poněkud
korpulentní ženy, „co
mi to sem proboha
nesete?“
„Váhu! Pan primář na
třetím poschodí mi
poručil, že s ní musím
rychle dolů.“

„Letuška

vyběhne z kabiny před cestující a
naléhavým hlasem se ptá: „Prosím vás,
není mezi cestujícími lékař?“
Jeden z pasažérů vstane a beze slova zamíří
do pilotní kabiny. Za chvíli vyjde a ptá se:
„Prosím vás, není náhodou mezi cestujícími
pilot?“

Chlapeček s holčičkou si hrají na písku a
za chvíli chlapeček navrhne: „Budeme si
hrát na doktora, chceš?“
„Jasně,“ říká holčička, „dej mi 30 korun!“
Ptá se jeden nimrod druhého: „Copak jsi
dneska střelil na honu?“
„Člověče, ani nevím. Vůbec toho chlapa
neznám!“
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