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Leden 2017 opět přinesl mnoho změn. Posilovny se zaplnily
začínajícími „kulturisty“ držícími novoroční předsevzetí, že o Vánocích získaný tuk přemění na svalovou hmotu. Z regálů
v samoobsluhách a v nákupních centrech se vypařily pyrotechnické
pomůcky a alkoholické nápoje.

Došlo však také ke klimatickým změnám. Prudce se ochladilo
a po celé České republice bylo možno pozorovat velice neobvyklý jev.
Z nebe totiž padala jakási bílá, na dotek studená hmota, která je na wikipedii označena jako „sníh“. Je charakterizován jako specifická forma
ledu, pevného skupenství vody. Je tvořen ledovými krystalky seskupenými do sněhových vloček. Dnes ho známe převážně z obrazů českého
malíře Josefa Lady, neboť se u nás v posledních letech příliš nevyskytuje.
Tento „sníh“ se objevoval jak v místech s vyšší nadmořskou
výškou, tak i u nás, v Zábřehu. Nejprve se snášel jen v malém měřítku,
poté se začalo chumelit. Brzy se ukázalo, že se „sněhem“ se dá dělat
spousta zábavných věcí. Například z něj můžeme stavět figury stylizující lidskou postavu, takzvané „sněhuláky“ po kterých nezbyde druhý
den víc než loužička, ale kteří jsou schopni díky mrazům přežít tak
dlouho, dokud jejich existenci neukončí čůrající pes. Někteří z nás
sfoukli nánosy prachu z lyží a snowboardů (nástroje, na kterých je
možno sjíždět z kopců a opětovně se lanovkou či vlekem nechat
vyvézt zpátky na kopec). Vzpomněli jsme si, jak zábavné kdysi bylo
„sníh“ házet po lidech ve formě „sněhových koulí“.
Doufám, že jste si tuto hříčku přírody dostatečně užili,
a těším se, až původce zpožděných autobusů a mého následného
zmrznutí na zastávce brzy vlivem vysokých teplot roztaje a že ho
neuvidím alespoň rok.

Martin Malík, 2.A
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Ponožky
a zase ponožky…
Našli jste pod stromečkem měkký dárek a po rozbalení zjistili,
že se jedná o ponožky? Zajímalo by mě, proč si Ježíšek oblíbil rozdávat zrovna tento kousek oblečení. Mám zcela jednoduchou teorii.
Je pravdou, že ponožek není nikdy dost. Musí se neustále obměňovat,
pokud ovšem nechcete odradit ostatní a nezpůsobit jim nemilé překvapení. A jestli máte ve skříni komíny ponožek a nevíte kam s nimi,
mám pro vás pár jednoduchých rad, jak také tento dárek využít.
Ponožky mají různá využití. Nadšenci pro pečení mohou
navrstvit pár ponožek a navléct si je na ruce. Ponožky skvěle poslouží
jako chňapky. Ostatně ne jen jako chňapky, ale i jako rukavice.
Myslím, že po tak dlouhé době při takové teplotní kalamitě, vám bude
jedno, jak vypadáte, hlavně že bude teplo. Lidé s velkou nohou
a malou hlavou mají bonusové řešení.
Proč nenavléct ponožku na hlavu místo čepice? Přidáte bambulku a nejenže ušetříte, ale budete šik a styloví. Někteří lidé si ponožkami vycpou, co můžou. Dámy si dokonce ponožkami vycpávají drdoly,
aby byly objemnější. Znám pár dam, které si nevycpávají pouze
drdoly, ale i jiné partie. Ovšem to nevypadá přirozeně a raději bych
vzala v potaz chirurgický zákrok.
A co si dát do ponožky jablko? Svačina do školy se vám nebude
jen tak válet v batohu, ale ve vaku na jablka. Zkrátka ponožky mají
spoustu využití, jak už jsem říkala. Tak neváhejte a povolte uzdu své
fantazii!
Klára Ospálková, G4.A
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Známe vítězku Miss Učitelka
pro minulý rok
Na naší škole máme samé krásné učitelky,
ale která učitelka zvítězila v naší anketě o Miss
Učitelku 2016? Abychom to zjistily, udělaly jsme
dne 20. 12. 2016 anketu, ve které jsme se ptaly studentů: „Koho bys
zvolil/a jako Miss Učitelku 2016?“
Jednoznačně zvítězila paní učitelka Vladimíra Švábová.
Chtěly bychom poděkovat vám všem, kteří jste nám poskytli
svou odpověď.
Greschnerová Tereza, spolupráce: Potěšilová Aneta

SPORT vs. POČÍTAČ
Je skvělé, že si rychle dokážeme vyhledat informace na internetu
a že můžeme být v kontaktu s těmi, se kterými se často nevídáme.
Na druhou stranu není normální trávit denně 4 hodiny nebo klidně
i více hraním her na počítači. Je to jen promrhaný čas, který by mládež
měla věnovat spíše studiu nebo sportu. Každým rokem rapidně stoupá
počet dětí závislých na hraní počítačových her.

Zajímalo nás, jestli studenti našeho gymnázia svůj volný čas
tráví raději sportem nebo na počítači. Připravily jsme si anketu
a 30 studentům jsme položily otázku: „Trávíš svůj volný čas raději
sportem nebo na počítači?“
V naší anketě VYHRÁL SPORT, ale pouze o pár hlasů.
Bylo to velmi těsné. Chtěli bychom poděkovat vám všem, kteří jste
nám poskytli svou odpověď.

Greschnerová Tereza, spolupráce: Potěšilová Aneta, G4.A
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FAKTA O MOZKU

1. Nervové pulzy se z mozku a zpět do mozku pohybují rychlostí
270 km/h. Proto máte tak ultrarychlé reakce, když v hospodě strčíte
do piva.
2. Mozek spotřebuje stejné množství energie jako 10W žárovka.
I ve spánku. Někomu se však nerozsvítí nikdy.
3. Lidská mozková buňka může pojmout 5× více informací,
než je v kompletní encyklopedii. Vyjádřeno v číslech je kapacita
mozku podle vědců až 1000 terabajtů (1 TB = 1000 GB). Tady nás
příroda asi trochu přecenila.

4. Informace se v různých typech neuronů šíří různou rychlostí.
Od 2 km/h až po 430 km/h. Vzuuuuuum!
5. Mozek je v noci mnohem aktivnější než ve dne. Zpracovává data
získaná přes den. Přes den se asi kochá.
6. Čím vyšší IQ, tím více sníte. Zároveň to však neznamená,
že když nemáte sny, jste hloupí. Zejména proto, že si své sny pamatujeme v průměru 2–3 sekundy po probuzení. Pokud si je nepamatujete
ani ty dvě sekundy, pak ano, jste hlupáci.
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7. Mozek sám necítí bolest. Nejsou v něm totiž receptory bolesti.
Vzpomeňte na pana Lectera a jeho pojídání mozků, během kterého
si se svým jídlem povídá.
8. Do mozku jde 20 % kyslíku z celkového množství v krvi. A to tvoří
mozek 2 % z celkové tělesné hmotnosti. Takže dýchejte zhluboka,
budete chytřejší.
9. Neurony během života rostou. Takže není pravda, že jenom odumírají. Rostou však jiným způsobem než normální tkáň, proto buďte
klidní, to, co vám leze z ucha, jsou obyčejné chlupy.
10. Osmdesát procent mozku je jen voda. Tedy ne kus masa,
jak jej znáte z televize. Kdybyste z něj vyždímali všechnu krev a vodu,
zůstala by jen trocha masa, s bídou na polívku.
Tereza Balcárková, 6.A

„NEW YEAR, NEW ME“
Pro některé otřepaná fráze, pro jiné naděje, jak se dostat
ze stereotypu, nebo problémů, do kterých vklouzli v minulém roce.
Ovšem často se stává, že nám předsevzetí vydrží pár dní a poté
se s radostí vrátíme k chlebíčkům zbylým ze silvestrovké párty,
utratíme peníze za další zbytečnost, nebo si znovu dáme „poslední
cigaretu“.
Tyhle novoroční rituály však doprovází i velké marketingové
drama. Například nejmenovaný řetězec obchodů zasadil hned na první
týden do své kolekce fitness oblečení. Chytrý tah – člověk,
který zpytuje své svědomí po vánočních návalech jídla a alkoholu,
si s nadšením pořídí nové kalhoty na běhání, které ale za pár dní stejně
skončí na dně skříně a vytáhne je jen, když nemůže najít pohodlnější
tepláky k televizi. Někteří jedinci v tomto směru docházejí opravdu
k extrémům.
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Ale je tu ještě druhá skupina lidí, naprostý opak nadšenců,
kteří vítají příchod roku s otevřenou náručí. A tou jsou ti, pro které rok
2017 neznamená nic velkého. Netrápí se tím, že uběhl zase jeden další
rok, který už je minulostí. A ani jim nevadí, že uběhl takovou šílenou
rychlostí. Oni nesepisují své cíle a to, co by bylo třeba zlepšit. Nedrží
se zuby nehty předsevzetí, protože ani žádné nemají. Oni jen přijmou
nový rok jako něco přirozeného. Jako to, co je prvních pár dní nové,
dosud neobjevené, plné neočekávaných dobrodružství a vzrušujících
zážitků. Ale za chvíli si na to každý tak i tak zvykne, lidé přestanou
po večerech dopalovat zbytky rachejtlí, vyprodají se poslední kousky
diářů ve slevě, posilovny už nebudou tolik praskat ve švech jako
v prvních lednových dnech a nová skupina čísel 2017 zevšední
do takové míry, až pro nás bude automatická.
Ať už patříte do jakékoliv skupiny, nebo jste stejně jako já spíše
někde na hranici, zkuste chviličku popřemýšlet o uplynulém roce,
o svých radostech, úspěších, prohrách a zklamáních. Pak se zamyslete
nad přítomností – nad tím, kde právě jste a co děláte. Jste spokojení
a šťastní? Naplňuje vás život energií, nebo vás naopak unavuje?
Není třeba něco změnit, zkusit něco nového? A to je ten okamžik,
kdy je dobré poohlédnout se do budoucna – zjistit, co od života očekáváme, čeho chceme dosáhnout a kde chceme být. Možná si uvědomíte,
že se máte báječně, žijete skvělý život, za který jste vděční, a prakticky
si na nic nemůžete stěžovat.
Tereza Balcárková, 6.A
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Zpracoval Michal Pavlas, 2.A
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Nenechte techniku
řídit váš život!
Představte si jediný den bez jakékoliv techniky. Přežili bychom?
A co by se dělo po delší době? Po chvilce přemýšlení dospějete
k názoru, že každý z nás nějakou tu techniku, která nás obklopuje
ze všech stran, potřebuje. Často se stává, že právě vymoženosti poslední doby ovládají naše životy a činí nám potíže. Vzpomeňte si,
kolikrát už jste řešili problém se svým smartphonem / tabletem / notebookem / stolním počítačem atd. Člověk má v této situaci dvě možnosti – buď může řešení problému přenechat odborníkům (obvykle
za nemalé peníze), nebo si může pomoci sám. Rád bych podotknul,
že se není čeho bát. Chybami se člověk učí. Skvělým rádcem je
strýček Google a tetička Wiki. Ovšem ne vždy je na místě věřit všemu, co na internetu najdete. Obezřetnosti je třeba při „babských‘‘ radách typu „Baterii telefonu vdechnete nový život tím, že ji dáte
v sáčku do mrazáku“. Tak tohle určitě nedělejte! Tímto docílíte,
v lepším případě, snížení kapacity baterie, v tom horším ji zničíte
úplně. Mojí snahou bude přiblížit vám postupně fungování nejrůznějších zařízení, podivných krabiček a vůbec všeho, co se týká počítačové
techniky i dalších zařízení s tím souvisejících. Všechny rady vycházejí
z mých osobních zkušeností, ale berte na vědomí, že ne vždy se musí
všechno vydařit a i zde jsou věci takzvaně „mezi nebem a zemí‘‘,
které nedokáže vysvětlit, natož opravit, nikdo. Tímto bych rád upozornil, že všechny kroky podnikáte na vlastní nebezpečí a vždy je tu
i možnost, že se něco nevydaří, a proto NIKDY NEPROVÁDĚJTE
ŽÁDNÉ ÚKONY, POKUD SI NEJSTE JISTI TÍM, CO DĚLÁTE.
Raději se 3x zeptejte, než byste udělali chybu. Pokud budete mít
dotazy nebo námět, co bychom v této rubrice měli rozebírat,
napište nám na gyzna@email.cz. Do předmětu uveďte slovo: TECHNIKA. Odpovědi na dotazy a náměty zaslané do 15. dne v daném
měsíci budou zpracovány vždy v dalším vydání Gyzny.
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V tomto dílu se budeme zabývat výběrem správného smartphonu. Než začneme, je třeba položit si základní otázky – kolik mám
peněz, k čemu budu svůj telefon využívat a jaký preferuji operační
systém. Obecně platí, že čím je mobil dražší, tím je výkonnější
a zvládá i náročné hry.
Rozhodneme se, v jaké cenové kategorii se bude vybraný model
pohybovat. Nejčastěji lidé nakupují v cenovém rozmezí od 2 000
do 4 000 Kč, a proto si tuto cenu zvolíme jako modelovou i my.

V dalším kroku je třeba zvážit, jaký preferujete operační systém.
Pokud vám toto sousloví nic neříká, nevěšte hlavu. Jednoduše vybíráme mezi Androidem, iOS a Microsoft Windows Phone. Nedělejte
si iluze, že v této cenové kategorii pořídíte nový iPhone, a proto jej
tímto z výběru vynechávám. Pokud si jej plánujete koupit, nejlepší
bude zeptat se někoho, kdo tento systém využívá. Google Android
je výhodný především díky dostupnosti aplikací (většinou zdarma)
v Google Play. Nevýhodou je ne vždy ideální stabilita. Mnoho uživatelů si stěžuje, že se jim po čase začne „sekat‘‘. Mohu vás ujistit,
že to není operačním systémem, nýbrž jeho nesprávným používáním
a hlavně nedostatečnou nebo žádnou údržbou ze strany uživatele.
Soupeřem tohoto OS je méně užívaný Microsoft Windows Phone,
který má sice méně aplikací v Microsoft Store, ale bývá oproti Androidu stabilnější a má menší hardwarové nároky.
Procesor = mozek telefonu – zde je to jednoduché, čím větší
počet jader a vyšší
frekvence v GHz,
tím lépe. Za přijatelné
pokládám
čtyřjádro 1.3 GHz
a více.
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Operační paměť RAM - tato paměť má u moderních smartphonů kapacitu většinou od 512
MB do 3 GB. 512 MB jakž
takž stačí pro Windows, ale
Android už s tím bude mít větší
problémy a 1 GB je rozumným
minimem. Pokud chcete, aby
Android běžel bezproblémově,
sáhněte raději po 2 GB a více.
LTE – rád bych upozornil, že tento, zatím nejrychlejší mobilní
internet není synonymem pro 4G síť, avšak řada prodejců takhle mobily prezentuje. Zjednodušeně zde platí to, co o všech funkcích – čím
novější technologie, tím lépe. Pozor si musíme dát u zařízení pocházejících z Číny. Nemusí podporovat české telekomunikační, natož datové
frekvence.
Fotoaparát – zde se nenechte zmást pouze počtem Mpx, záleží na
spoustě dalších okolností a fyzických vlastností, zejména velikosti čočky a ohniskové vzdálenosti. Doporučuji hledat recenze na internetu,
ty vám pomohou se v celé problematice lépe orientovat.
Senzory – mezi nejdůležitější patří ultrazvukový senzor vzdálenosti (zhasne displej při telefonování), snímač osvětlení (automaticky
vyrovnává jas displeje) a další. Jejich výběr opět záleží na individuálních požadavcích kupujícího.
Baterie – dovolím si říci, že právě baterie je jedním z faktorů,
které jsou rozhodující pro užitkovou hodnotu smartphonu. Čím více
mAh, tím lépe. Pro nejběžnější 5‘‘ mobil je třeba nejméně 2 000 mAh
na den nenáročného provozu.
Závěrem bych chtěl říci, že nás v případě nejasností můžete
kontaktovat na již zmíněný email.
PS: Opravdu nebudeme nikomu smartphone vybírat! Těšíme
se na vaše náměty. V příštím čísle se budeme zabývat zejména instalací a nastavením nového mobilu.
Michal Pavlas, 2.A
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Z Chile do ČR - část druhá
Jedna výhoda české společnosti oproti té chilské je, že pracuje
se základy respektu a zodpovědnosti. Pokud se zeptáte nějakého
Čecha, jistě vám řekne, že se mýlíte (také si ne moc dobře všímají
svých dobrých vlastností), ale když pocházíte z Chile, je velmi snadné
si tohohle rozdílu všimnout. V Chile není obtížné najít neuctivé lidi,
vlastně takoví jsme, nějakým způsobem, všichni a já vám nemůžu říct,
že tady takové lidi nemáte, ale mohu vám vyprávět o mnoha situacích,
kterých jsem byl tady svědkem, které skutečně ukazují tento rozdíl.
První postřeh. Tady, když do autobusu nastoupí nějaký starý člověk
a už nejsou žádná volná místa, lidé ta svá prostě opustí a přenechají je
tomu starému člověku. Nemůžu říct, že se tohle stává pokaždé,
ale věřte mi, že za dva měsíce tady jsem to viděl vícekrát než za celých
16 let v Chile.

Druhý postřeh - třídy. Čeští studenti by nevěřili, jak chilský
vzdělávací systém funguje, je to prostě příšerné. Ve třídách je vždy
hluk, studenti se o učitele nezajímají a ještě méně o to, co se on nebo
ona snaží učit, skutečně mi je chilských učitelů líto, skoro vždycky
musí na studenty ječet, aby dosáhli drahocenného ticha. A co je to první,
co zjistím tady? Když učitel přijde do třídy, téměř okamžitě se
všichni utiší a postaví, podívají se na něj, vědí, kdo je tu šéf a respektují to. Hodiny jsou tiché, pokud to tedy učitel nechce jinak.
Sebejistota, velmi důležitá, najdeme ji v obou zemích, ale ve
velmi odlišné podobě. Tady to působí tak, že Češi důvěřují systému,
ale ne lidem. Chci říct, nežijete ve strachu ze zlodějů, nebojíte se chodit pozdě v noci po ulici, protože, proč by se mělo něco stát? Tyto věci
se prostě nestávají (ne tak moc). Ale hele! Když jde o lidi samotné,
je to pro vás těžší. Češi nebudou přátelští, dokud si nebudou jisti,
že je nezradíte nebo že jim nějak neublížíte, je to pro ně prostě obtížné.
Ach, a sebedůvěra…, vy Češi jste v tomhle opravdu špatní, vypadá to,
že lidé neradi něco dělají, pokud si nejsou jistí, že to udělají dokonale,
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nebo alespoň docela dobře, takhle neriskujete, a mým velkým příkladem je angličtina. Viděl jsem, někdy se smíchem a někdy se vztekem,
že je mnoho lidí, kteří by mi něco rádi řekli, ale bojí se mluvit anglicky, takže raději zůstanou potichu a já myslím, že něco zapomínají …
já taky nejsem rodilý mluvčí, takže také dělám spoustu chyb, ale víte
co? Je mi to jedno, chyby jsou lidské a já nezůstanu potichu jen kvůli
strachu (no tak, jen mluvte:)).
V Chile je to obráceně. Lidé nedůvěřují systému, ale věří jiným
lidem. V mé zemi není neobvyklé slyšet:,,Tam v tuhle dobu nechodˇ!’’
nebo podobné věci, protože, z tohohle hlediska se může kdykoli něco
stát, takže se Chilané o takovéto věci vždy starají. Ale když mluvíme
o člověku, kterého jsme zrovna potkali, není zvláštní, když vám nějaký
Chilan odvypráví svůj životní příběh pouhých pět minut poté, co jste
se poznali, většinou se nestaráme o to, co by se mohlo stát v budoucnu, jako ,,Možná chce být můj přítel, aby mi mohl ukrást všechny mé
soukromé informace.’’ a podobně, prostě žijeme přítomností (to nám
taky někdy způsobuje spoustu problémů).
A co se sebedůvěry týče, no... Chilané často vědí, že v něčem
nejsou profesionálové, ale chovají se, jako by byli. Když někoho
o něco požádáte, vždy řeknou, že to znají, i když to ve skutečnosti
nedělají, je to prostě nedůležité, nějak na to přijdeme, a není žádný
problém, že se mýlíme, prostě se zasmějeme, víte, je jen jeden život
a neradi se něčeho obáváme, prostě se to stane.
Nemůžu říct, že to, co jsem napsal je na 100% přesné,
ale je to to, co jsem viděl, každý máme jiný úhel pohledu a to je to,
o čem jsem celou dobu mluvil, i když kultura, ze které pocházím,
se tolik liší od té vaší, jsem si jist, že Češi jsou skvělí, stejně jako
jejich způsob života, jste prostě odlišní a já se cítím požehnaný,
že jsem měl možnost poznat tyto odlišnosti.
Děkuji za všechno, Matías Lizana, 2.A
(překlad: Denisa Franková, Michal Pavlas)
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HOROSKOPY
Nevíte, kdy je vhodná doba nechat se přezkoušet z té proklaté
češtiny? Myslíte, že i kdybyste vložili do příprav veškerou svou sílu,
dostali byste špatnou známku? Máte obavy, že přesunout ten test nebyl nejlepší nápad? Chcete vědět, jak proplouvat studentským životem
bez starostí, ale s velkou dávkou zábavy? Pokud budete vědět, co vás
čeká, pak vás nic nezaskočí a vy budete mít šanci se připravit. Tak na
co čekáte? Naše horoskopy na míru se nemohou dočkat, až vám pomohou na cestě k lepšímu životu!
Beran (21. 3. – 20. 4.)
Trojka z matiky možná nebylo to, co jste si představovali,
ale je to zlatá střední cesta. Mějte na paměti, že rozhodující budou výsledky ze čtvrtletky. Pokud máte přítele,
který je na tom stejně špatně jako vy, buďte rádi – hodiny
jsou pak více zábavné, když ani jeden netušíte,
proč ta Špůrková kreslí na tabuli psychiatrické testy.
Býk (21. 4. – 21. 5.)
Blíží se pololetí a jediné, co vás může zachránit od horší
známky, je referát. Popřemýšlejte, v čem jste dobří,
co vás z daného předmětu baví a co navíc můžete učiteli
nabídnout. Například pokud vás baví dějepis a víte,
že v brzké době budete probírat Tudorovce a alžbětinskou dobu, domluvte se s učitelem a připravte si na toto
téma referát. Dozvíte se něco navíc, možná vás to zaujme a budete se
tomu chtít později věnovat a ještě si vylepšíte známku. Na druhou
stranu obyčejné zkoušení je léta osvědčený prostředek, jak dosáhnout
kýženého výsledku.
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Blíženec (22. 5. – 21. 6.)
Váš temperament a výřečnost se sice může hodit
v průběhu roku, ale když vám jde o známky,
měli byste spíše spoléhat na znalosti a příliš se nedohadovat s autoritami, nebo to pro vás dopadne ještě
hůř. Známky vám vychází vcelku uspokojivé, můžete si proto
oddechnout a vyrazit za zábavou nebo si konečně začíst číst knížku
k maturitě.
Rak (22. 6. – 22. 7.)
Možná byste udělali lépe, kdybyste o přestávkách
nestrkali fixy do zásuvky. Deset minut se dá skvěle
využít k doučení německých slovíček a vaše němčinářka paní Kezniklová to určitě ocení a odmění vás pohlazením
po vlasech.
Lev (23. 7. – 22. 8.)
Vidím velký špatný – chybujete v oblasti milostných
vztahů a ani ve škole se vám nedaří. Pětka z chemie,
čtyřka z češtiny… ale jak to říct rodičům? Nebudou
nadšení, tajně doufají, že dostanete Nobelovku. Musíte se smířit s tím, že vaše budoucí pracovní pozice
bude pokladní v Kauflandu.
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Panna (23. 8. – 22. 9.)
A zase se blíží vysvědčení a to příšerné opravování
známek. Zase stresování s učením a strach ze zkoušení. Zkus to brát s nadhledem. Pokud nepropadáš,
nemáš vlastně žádný problém, tak proč se učit.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)
„Nesnáším to, nesnáším to, nesnáším to!“ Tato slova
si říkáš každý den, když sedíš ve svém pokoji
a pokoušíš se do hlavy natlouct alespoň pár informací,
které po tobě vyžadují kantoři. Ale popravdě,
nebylo by lepší si najít nějakého chytrého kamaráda,
se kterým byste testy mohli psát napůl? Vždyť naučit se něco jen kvůli
jednomu testu nestojí za to.
Štír (24. 10. – 22. 11.)
Už tě začínají unavovat spolužáci, kteří řeknou,
že se vůbec neučili, a pak mají z testu za jedna?
Ptáš se, jak to dělají? S největší pravděpodobností nad
učením strávili celé odpoledne a půlku noci. Zkus se
taky něco naučit a říkej, že ses neučil,
a budeš za hvězdu!
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Střelec (23. 11. – 21. 12.)
Až doteď ses do školy vůbec neučil a testy psal metodou „pokus - omyl“? Za celé pololetí se ti nahromadila spousta nerozhodných známek a najednou
vedle sebe nemáš kamaráda, od kterého můžeš odpovědi opsat? Možná je načase začít se trošičku učit.
Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)
Pokud máš dojem, že vůbec nic nestíháš, zkus se na
chvíli zastavit. Když si uděláš malou pauzu,
vezmeš si třeba knížku a budeš relaxovat, zjistíš,
že ti pak učení jde mnohem lépe než předtím. Divíš
se, že vůbec nechápeš, o čem učitel v hodině mluví?
Jak by ne. S přetíženou myslí se nedá pracovat.
Vodnář (21. 1. – 20. 2.)
Máš pocit, že špatné známky přichází jedna za druhou? Vůbec se ti tento měsíc nedaří? Nezoufej!
Zkus se naučit na jeden předmět a uvidíš, jak ti jedna dobrá známka
zvedne náladu. Třeba se ti potom nebude ani
matematika zdát neřešitelná.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)
Saturn ve vašem znamení zajišťuje spoustu úspěchů
na každém poli. Pokud se vám v minulém roce příliš
nedařilo, rok 2017 bude váš. Skvělé známky,
nová láska a žádné průšvihy. Vaše oblíbenost v kolektivu stoupá, jako
klesá průměr známek vašich spolužáků. Pokud ale nebudete opatrní,
mohli byste o své postavení přijít.

Dominika Šmirgová, Zuzana Purová, 2.A
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DRBNA!!!
Nová Gyzna, nové drbny! Špicovaly uši, pozorně sledovaly
každého gympláka a nasbíraly jenom pro vás ty nejžhavější drby
z naší školy, aby vám dokázaly, že mohou konkurovat svým předchůdkyním.
Legenda praví, že při zkoušení na X-mas neznámí vandalové
přerazili lavici na učebně 16. Další týden ji nahradila úplně nová.
Z důvěryhodných zdrojů víme, že se na gymplu dal dohromady
další pár, jenže po pár dnech tento vztah skončil. Avšak my stále vidíme zářivé jiskry, které mezi nimi přeskakují. Pozor, ať neshoříte!
Zaslechli jsme, že se koná tajná párty pouze pro VIP z jedné
třídy. Ve třídě narůstá nevraživost, protože nikdo neví, kdo patří mezi
ty šťastnější, a podezřívání spolu se závistí je tu na prvním místě.
Přejeme jim, aby se brzy usmířili.
Zúčastnili jsme se jedné ze zkoušek školního divadla a máme
pro vás nejžhavější zprávy - naši spolužáci zkouší komedii Charleyova
teta a musíme říci, že zkouška sama o sobě byla jedna velká legrace.
Máme však obavy, že nestihnou do dubna celé představení nazkoušet,
aby tu velkou podívanou viděli i maturanti, tak jim popřejme štěstí,
pevné nervy a držme jim palce!
S láskou
vaše nové Gossip girls ♥
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Recenze – Assassin’s creed
Film
Assassin’s
creed vznikl na základě
stejnojmenné počítačové
hry v roce 2016 pod vedením režiséra Justina Kurzela. V českých kinech
měl premiéru na konci
prosince 2016. V hlavní
roli se představil Michael Fassbenger (Callum Lynch). Natáčení probíhalo jak ve Velké Británii, tak i v USA, Hong Kongu nebo ve Francii.
Již od pradávna mezi sebou válčí templáři a asasíni o artefakt
zvaný Jablko Ráje. V 15. století se však Jablko ztratilo a nikdo nevěděl, kde se nachází. Ve 21. století, století vědy a technologie,
však existuje přístroj, který vás může připojit na myšlenky starých asasínů a tak zjistit, kde by se Jablko mohlo ukrývat. Callum Lynch,
připojený na myšlenky svého předka, asasína, se učí bojovým dovednostem. Ale pozor, templáři a asasíni existují i v současnosti. A rozhodně se nemají v lásce.
Pokud bych měla porovnávat počítačovou hru a film,
tak se v ději příliš neshodnou. Hra se odehrává v minulosti a film je
naopak přenesen převážně do přítomnosti. Přesto je film dobře pochopitelný a děj je velice zajímavý. Styl, jakým byl Assassin’s creed natočen, dokáže diváka vtáhnout do děje. Ve filmu se nachází celá řada
efektů, které působí opravdu realisticky a přesvědčivě.
Netroufnu si však říct, že by mě film nějak zvlášť uchvátil.
Možná je to tím, že nemám takový druh filmů moc ráda. Hru jsem hrát
zkoušela, ale nikdy jsem ji úplně nepochopila, takže ani v tomto ohledu
nemůžu film i hru srovnávat. Rozhodně bych však doporučila se na
film podívat a vytvořit si svůj vlastní názor.

Dominika Šmirgová, 2.A
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X-MAS SHOW
Dne 22. 12. 2016 se konala X- mas show, organizována studentskou radou, která se pořádá každoročně před Vánocemi v Katolickém
domě. Letošní téma bylo Retro. Celé dopoledne bylo naplněno skvělými vystoupeními, vyhlášením učitele roku, hrami pro učitele a diskotékou. Samozřejmě nechybělo ani občerstvení. Letos jsme se mohli
poprvé setkat s drinky, které určitě chutnaly každému.
Hned na začátek se nám představila 1. A, která zahájila program
tancem ze spartakiády. Program byl opravdu pestrý a nápady tříd
na vystoupení byly pozoruhodné. Potom nás čekalo vyhlášení výsledků volejbalového turnaje a tanec třídy G 1. A , který se opravdu zalíbil. Taneční souboj mezi týmem Albuse Brumbála a Cetkie Trinketové
si také získal přízeň diváků, nejenže vystoupení bylo skvělé,
ale i netradiční a vtipné. Důkazem oblíbenosti tance bylo i další vystoupení sester Frýdových, které zatancovaly na skladbu The Greatest.
Absolventi si také přichystali obrovské překvapení, které nepostrádalo
vtipnost. Dále na nás čekala světelná show nebo kvíz pro studenty připravený 5. A. Ani moderátoři nezklamali, naopak prozářili volné chvíle mezi vystoupeními.
Učitelé nebyli vůbec ochuzeni o zábavu, mohli se předvést ve
hrách pro učitele, kde například ochutnali panáky mléka nebo skládali
básničky. Ani letos se nezapomnělo na anketu o nejlepšího učitele
roku. Vyhrál pan učitel Havlíček.
Nakonec nás čekala ta nejlepší a nejúžasnější diskotéka na zeměkouli. Kaťák se pomalu otřásal v základech, když všichni poskakovali
a tancovali.
Jako vždy i letos jsem si X- mas užila. Doufám, že si příští předvánoční čas opět zpestříme vystoupeními tříd a společnou zábavou.

Jindřiška Klimková, G4.A
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Hříšný tanec na X-MAS???
Strach je zajímavá věc. Udržuje nás stále v bdělosti, vybízí naše
tělo k nadlidským výkonům, nebo nás naopak ochromuje a to,
co pod vlivem strachu následně děláme, stojí za …
22. 12. 2016 jsem strach pociťoval konstantně od chvíle, kdy jsem
se vzbudil. Skutečnost, že budu tancovat hříšný tanec, byť na X-mas
show, kterou uvidí „jen“ celá škola mě naplňovala touhou nasednout
do rakety jako dobrovolný osadník Marsu. Tuto touhu ještě podporovala řada událostí, které 22. prosinci předcházely.
Doslova do poslední chvíle jsem totiž věřil, že naše vystoupení
bude fraška. Přecenil jsem naše síly, když jsem věřil, že za měsíc
dokážeme hravě provést onu „zvedačku“, která proslavila film Hříšný
tanec. Myslel jsem, že synchronizovat pohyby tří lidí tak, aby výsledná choreografie stála za házení podprsenek na podium, pro nás bude
natolik snadné, že po třetí zkoušce už nebude co trénovat. Mýlil jsem
se.
Kromě našeho pomalého vývoje v tanci nás stíhala jedna osudová rána za druhou. Při jedné zkoušce na učebně číslo 3 se dva tanečníci srazili hlavami, když si chtěli zavzpomínat na dětství a rozhodli
se skákat na gumových balonech. Výsledkem byly tři stehy pro jednoho a šest stehů pro druhého borce. Navíc se mi ještě při nácviku skoku
podařilo přelomit vejpůl lavici, kterou jsem použil jako náhradu
za podium, neboť to jsem ve škole po ruce neměl.
Můj strach byl tedy zcela opodstatněný. To jsem si myslel do
chvíle, kdy jsme začali tancovat. Publikum bylo nadšené, vystoupení
dokonalé, my úžasní a velmi talentovaní. Bez nadsázky, bez přikrášlování, je to prostě fakt. Můžete proti tomu protestovat, bouřit se,
psát petice, ale to je asi tak všechno, co se s tím dá dělat.

Martin Malík, 2.A
22

FOTOGALERIE—XMAS
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