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FROSTPUNK RECENZE

Vážení čtenáři a příznivci našeho školního časopisu eMko,
jak bych mohla popsat současnou situaci? Chaos. Zmatek. Možná strach. Jistotou ovšem je, že jsme si pro vás přichystali nové vydání eMka. Distanční tvorba časopisu pro
nás není novinkou. Moc se tedy těšíme, až si toto číslo přečtete. Nejprve bych vás ráda
stručně seznámila s jeho obsahem.
Probereme velmi aktuální téma amerických prezidentských voleb. Ohledně budoucího
chodu školy nám více poví pan zástupce, v článcích o osamocené škole nebo ukončení profesionálních sportovních aktivit se promítnou současná covidová opatření. S
pochmurným podzimním počasím zatočí články se sladkými recepty a návod k péči o
často opomíjené duševní zdraví. V neposlední řadě je důležitá i zábava, proto nabízíme
recenzi na hru Frostpunk a pokračování humorné povídky Škola matematiky.
Za celý redakční tým Vám přeji mnoho krásných chvil a příjemné čtení.

Valentýna Kovšanová 2.A

PÉČE O
DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Září je známo jako měsíc prevence sebevraždy. Přesto, že je letos září za námi, je dle mého
duševní zdraví důležité po celý rok. Bohužel v
dnešní rychlé době si na něj nenacházíme tolik času, jako by bylo potřeba. K tomu všemu
jsme v současné době izolovaní na neznámo
jak dlouho a většina z nás ztratila svou každodenní rutinu. Proto jsem se rozhodla, že tento
článek napíšu jako inspiraci pro nás všechny,
přeci jen si musíme v nelehkých časech být
vzájemně oporou.
1. Vyjádření svých emocí
Je naprosto v pořádku brečet, křičet, být zmatený a dát to na sobě znát. Člověku se uleví
a nebude v sobě muset dusit to, co nevyhnutelně přijde. V tom případě je dobré mít blízkou osobu, se kterou můžete situaci probrat
nebo se jen svěřit. Vždycky tu pro vás někdo
je a bude. Nesmíme zapomínat, že lepší časy
vždy přijdou, dříve nebo později.
2. Poslech hudby
Hudba vyjadřuje přesně to, co neumíme sami
slovy popsat. Poslech oblíbené hudby vždy
uklidní mysl a pohladí na duši. Objevování nových písní je dobrodružství, dekódování textů
neznámých singlů může trvat celé dny a určitě
si u toho procvičíte mozkové závity. Vytváření
fan page či tvorba svatostánku novému oblíbenému interpretovi přináší zdravou zábavu
na celý den.
3. Pobyt v přírodě
Naštěstí nám nebylo zakázáno chodit ven, tudíž vás k tomu vřele zvu, dokud je na to vhodné počasí. Podzim je krásné období, při kterém můžeme pozorovat půvabný

rozklad chlorofylu na stromech, nadýchat se
našeho milovaného kyslíku a rozpohybovat
svaly, které u home office nemají moc co na
práci.
4. Socializace
Nic nenahradí vřelé objetí či pohlazení, ovšem
jako zodpovědní jedinci se jim budeme muset
mimo naši nejbližší rodinu stranit. Místo blízkého kontaktu můžete se svými přáteli na průzkum do přírody, zahrát si společně online hru,
vymyslet vtipnou výzvu, kterou z domu musíte
splnit. Fantazii se meze nekladou, lidský kontakt je v jakékoliv formě důležitý.
5. Sebepoznání
Stejně důležité jako mít dobrý vztah s lidmi kolem sebe je důležité mít dobrý vztah se sebou
samým. Dle mého je nejvhodnější čas vašeho
života poznat své dosud skryté stránky. Podívat se do minulosti, například fotkami, připomenout si své úspěchy a milé vzpomínky a
určit si nové cíle nebo se věnovat těm stávajícím. Zajímavé může také objevit svou spirituální stranu, ať tato fráze pro vás má jakýkoliv
význam.
6. Četba
Na závěr bych ráda zmínila četbu. Ponořit se
do světa daleko od toho našeho je řekla bych
nadpozemský zážitek. Přesto, že si myslíte,
že nejste čtenáři, na vás určitě ta „vyvolená“
čeká.
Mým dosavadním young adults favoritem je knížka
Dám ti Slunce od Jandy Nelson. Ovšem nejkvalitnější četbu naleznete samozřejmě v současném i
předchozích vydáních eMka.
Přeji vám příjemné podzimní chvíle, spoustu trpělivosti a sil.
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Valentýna Kovšanová 2.A

KAREL MOHELNíK
zástupce ředitele školy

Co se nyní ve škole děje? (Za jakých podmínek je vám do ní umožněn vstup? Kdo
všechno pracuje přímo ze školy, a ne z
domu? Myslíte, že hrozí přechod na home
office?)
Škola je uzavřena jen zdánlivě. Její chod
je nutno i v době coronavirové pandemie
zajistit. Jednak pracuje úsek administrativy a samozřejmě úsek ekonomický.
Je totiž nutno zajistit běžnou agendu,
všechny běžné účetní operace a navíc se
blíží konec roku, což znamená uzávěrku
hospodaření a přípravu rozpočtu pro rok
následující. Pracujeme však v nouzovém
režimu. Máme pracovní skupiny, které
se střídají, na pracovišti je vždy jen část
zaměstnanců, zbytek plní úkoly formou
home office.
Obdobné je to i s pedagogy. Řada z nich
učí přímo ze školy, využívají prostor třídy, především tabuli, některým dostačuje prostor domova a neriskují proto cestu
do práce, a to je i v souladu s nařízením
vlády.
Co se chystá na škole? (Připravuje se škola na návrat studentů? Chystají se nějaké
novinky, na období, kdy se žáci opět vrátí
do lavic?)
Připravujeme všechny akce v souladu s
plánem na školní rok 2020/2021. Některé akce budeme muset odložit, například
Týden přírodovědných předmětů a technických oborů se v listopadu neuskuteční, ale snad na jaře by mohl proběhnout.
Věříme, že v lednu proběhne lyžařský
kurz, možná bude situace již tak příznivá, že uskutečníme i školní ples. Je těžké
to dnes odhadnout, ale chceme být připraveni.
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Na leden připravujeme zásadní modernizaci velké části dataprojektorů, které
po letech již dosluhují. Bude to velká investice a jsme na akci již připraveni. A v
neposlední řadě vrcholí práce na projektu rekonstrukce školního dvora a začínají
se řešit všechna nutná povolení, včetně
toho stavebního. Snad, pokud se podaří zajistit finanční prostředky, můžeme v
roce 2021 začít s realizací.
Jaký názor máte na celou tuto coronavirovou pandemii vy? (Přijde vám, že bylo
opravdu nutné plošně zavírat školy? Jak
moc si myslíte, že naše vzdělávání ovlivní
distanční výuka? A kdy si myslíte, že bychom se reálně mohli vrátit do školy?)
Nejsem epidemiolog. Předpokládám, že
by nebylo vhodné, smysluplné a pro školství efektivní, pokud by epidemiologický
odborník, specialista a kapacita v oboru
řešil aspekty výuky derivátů, rovnic či
deskriptivní geometrie. Proto respektuji
opatření těch, kteří věcem rozumí z nás
všech nejvíce, mají nejvíc zkušeností,
nejvíc informací. Musíme brát zřetel na
to, že jde o zcela fatální katastrofu celosvětového formátu a tehdy musí každý
jednotlivec počítat s tím, že se jej to dotkne, že bude v něčem omezen. V kontextu záchrany lidských životů je každé
omezení smysluplné.
Distanční výuka nikdy plnohodnotně nenahradí běžnou školní výuku. Ti, kteří s
učiteli nyní komunikují a pracují v těchto
ztížených podmínkách, budou mít dostatečný základ pro to, aby mohli dále pokračovat a v rámci dalšího studia a doplnili případně ty kapitoly, kterým plně
neporozuměli. To je reálné a tomu věříme. Problém budou mít ti žáci, kteří nespolupracují, nevěnují se distanční výu

Julie Petra Svatosova KVA

KAREL MOHELNÍK

zástupce ředitele školy

Na leden připravujeme zásadní modernizaci velké části dataprojektorů, které
po letech již dosluhují. Bude to velká investice a jsme na akci již připraveni. A v
neposlední řadě vrcholí práce na projektu rekonstrukce školního dvora a začínají
se řešit všechna nutná povolení, včetně
toho stavebního. Snad, pokud se podaří zajistit finanční prostředky, můžeme v
roce 2021 začít s realizací.
Děkuji za váš čas pro naše čtenáře.
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Julie Petra Svatosova KVA

PŘEDMĚTY
OČIMA PRIMÁNA
Upozornění: Neberte prosím toto hodnocení
příliš vážně. Jsem na této škole teprve cca dva
měsíce, může se rychle změnit. Toto je aktuální ke dni 1. 11. 2020.
Rozhodl jsem se udělat žebříček mých oblíbených předmětů. Vybral jsem jich pět – tři stupně vítězů a další dva, které ohodnotím. Sestavil jsem osnovu, podle které je budu hodnotit
a to: 1. Charakter aneb Jak na mě působí? 2.
Pozornost aneb Dokáží si ji udržet? 3. Kolik
se toho naučíme? a 4. Jak jim jde distanční
výuka? Dále bych chtěl ujasnit, že je to pouze
můj subjektivní názor. Ale teď už k žebříčku!
Na prvním místě se umístil český jazyk a literatura. Pan Gromnica na mě působí velmi
příjemným dojmem, stejně jako celý předmět.
Dle mého pozornost udržet dokáže. V jeho
hodinách se naučíme velké množství zajímavých informací, a ještě více si toho zapíšeme.
Distanční výuka probíhá způsobem, který mi
vyhovuje. Což znamená, že dostaneme více
úkolů, na které máme týden. Zatím neproběhl
žádný videohovor (je naplánovaný po termínu
uzávěrky).
Na druhém místě se nachází fyzika. Pan učitel Dragon na mě působí velmi uvolněným dojmem. S pozorností je to místy horší. Tady to
opravdu záleží na tématu, o kterém se bavíme. V jeho hodinách se toho docela dost naučíme. Píšeme si přiměřeně. Z distanční výuky
jsem zatím dostal dva úkoly. Ta neurazí, ale
zároveň nenadchne.

Toto jsou naši vítězové. Ale pojďme se podívat
na další příčky!
Jako čtvrtý tu je Zeměpis. Předmět je zábavný
a zajímavý. Pan Kubiena si pozornost udržet
dokáže u většiny žáků. Jak velká je ta většina
už, ale záleží hlavně na tom, jaké je téma, o
kterém se bavíme a jak je zajímavé. V jeho
hodinách se naučíme spoustu věcí. Líbí se mi
jeho úkoly. To většinou znamená, že máme
najít nějakou informaci pomocí učebnice či
atlasu. Distanční výuka je (prozatím) z větší
části na bázi pracovních listů.
No a na pátém místě se umístil dějepis. Paní
Navrátilová je má třídní učitelka. A jelikož
máme dějepis jen dvakrát za týden, spoustu
času zaberou třídnické věci. Z čehož vyplývá,
že na dějepis zbyde méně času (což je mi dost
líto, protože jsem se na něj dost těšil). S tím se
pojí i kategorie pozornost, která se kvůli tomu
moc objektivně posoudit nedá. Distanční výuka je dobrá a dokáže z části zastoupit prezenční výuku.
No, a na závěr tu mám takový maličký úkol.
Zkuste si (klidně jen tak pro sebe) sestavit svůj
vlastní žebříček oblíbených předmětů. To je
ale opravdu vše. Tak zase někdy jindy!

Na třetím místě se umístil anglický jazyk. Paní
English na mě působí dobrým dojmem. Její
hodiny jsou „produktivní“ ale zároveň zábavné. Pozornost si dokáže udržet dobře. V hodinách se toho dost naučíme. Do sešitu si toho
moc nepíšeme. Samozřejmě je nutná domácí
příprava, jelikož se (alespoň já) slovíčka nenaučím za jednu hodinu. Distanční výuka je
dobrá, její online hodiny jsou příjemné.
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Šimon Veselý PB

PODZIMNÍ
LOCKDOWN
No, a je to tady zas. Po poměrně klidném
létě přišlo září. Všichni jsme se vrátili do škol.
Všechno se zdálo normální. Jenže potom začali přibývat nakažení. Došlo ke změně ministra zdravotnictví. Na místo Adama Vojtěcha
se na chvíli dostala známá tvář z první vlny –
Roman Prymula. A s jeho jmenováním přišla i
spousta opatření. Nejdřív se zavřely vysoké a
střední školy a s nimi i vyšší gymnázia. Já jsem
ve škole zůstala, jelikož jsem v sekundě, takže
mi více vadilo spíš to, že zavřeli bufet.
Fajn, teď vážně. Škola byla hrozně prázdná.
Ale připadala jsem si starší, jelikož jsem byla
najednou 3. nejstarší ročník (ze čtyř haha).
Fakt, že většina primánů je vyšší než já, můžeme přehlédnout☺. No pak řekli, že druhé stupně se budou střídat, aby bylo méně lidí na škole
a méně se potkávali? Asi. Takže to vypadalo,
že i my skončíme doma. Poté se ukázalo, že
toto „střídání“ bude probíhat jenom u druhých
stupňů základních škol, ale ne nižších gymplů.
Takže jsme pokračovali v chození do školy. No,
a pak, asi po týdnu, naše vláda rozhodla, že
teda zavřou i nás.
Mou největší starostí rozhodně bylo, jak sakra
dostanu všechny ty učebnice domů. Tramvají a
autobusem. Nakonec se problém vyřešil sám.
Vyzvedl mě taťka. Na rozdíl od první vlny už to
bylo s online výukou jednodušší. Většina učitelů se už v Teams vyznala. Bylo (a stále je) to
lepší, jelikož na jaře jsme spoustu úkolů dostávali přes Bakaláře. To bylo hrozně nepřehledné. A navíc (možná se mi to jen zdá) mi přijde,
že úkoly přes Teams jsou jednodušší než ty,
které jsme dostávali přes Bakaláře.
Asi to bude tím, že přes Bakaláře nám učitelé většinou posílali úkoly jen jednou týdně a v
dlouhých a nepřehledných souborech. No, a
takové úkoly typu: napište si do sešitu zápis z
toho a toho, se moc nedaly kontrolovat, a tak
to většinou skončilo tak, že je nikdo nedělal, a
když došlo na kontrolu sešitu, měl problém.
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Na Teams je to přehlednější a také učitelé můžou dávat zadání, kde dají termín a je to. Díky
tomu, že (většina) taky pořádá online-hodiny
toho nemusíme tolik psát a číst a můžeme jenom poslouchat, co vykládá učitel, popřípadě
mluvit sami. Myslím, že je to lepší než jen čtení
nekonečných souborů o opisování do sešitu,
jak pro učitele, kteří nemusí psát ony dlouhé
soubory ani projíždět naskenované sešity, tak
pro žáky, kteří to zase nemusí psát.
Tento článek píšu ke konci října. Sice bychom
se měli vrátit do školy už 2. listopadu, ale silně o tom pochybuji. Pokud se ale pletu, tak se
omlouvám. Nedávno přišel do funkce nový ministr zdravotnictví. Pokud nevíte proč, tak pan
Prymula byl někdy o půlnoci viděn bez roušky v
restauraci, které sám zavřel. Poté byl odvolán
ze své funkce. Novým ministrem je nějaký Jan
Blatný. Vůbec nic o něm nevím, tak nedokážu
posoudit, jestli nás do školy pustí, nebo je ponechá zavřené. Pevné zdraví a nervy přeje:

Ema Dančíková SA

SKLENĚNÝ
TRŮN

MOJE OBLÍBENÁ KNÍŽKA
O autorce:
Sarah Janet Maas se narodila dne 5. března 1986 ve
městě New York. Navštěvovala univerzitu Hamilton
v Clintonu v New Yorku, kde studovala tvůrčí psaní.
Maasová je vdaná a žije se synem a manželem v
Pensylvánii.

Autor: Sarah Janet
Maas
Žánr: dobrodružná
fantasy literatura

K příběhu:
Příběh je o 18 leté dívce jménem Calaena. Ta byla
již od svého útlého dětství vychovávána k jedinému
úkolu - stát se nejlepším nájemným vrahem na celém kontinentu. A byla opravdu dobrá, dokonce se
stala jednou z nejznámějších na celém kontinentu.
Vydělala si dost peněz, aby mohla skončit, jenže pak
udělala největší chybu - nechala se chytit. Králem
byla odsouzena k doživotní pracím v solném dole Endovieru daleko na severu. Zde strávila 12 dlouhých
měsíců. Náš příběh začíná v okamžiku, kdy do dolů
přijede korunní princ a dá Calaeně nabídku - aby se
vymanila z otroctví, musí se pod princovým jménem
účastnit turnaje, který pořádá jeho otec-král největší
říše světa-Adarlanu. Ten uspořádal turnaj, ve kterém
se utkají nejlepší vrahové a bojovníci říše. Pokud Calaena zvítězí, musí králi sloužit 5 let a poté bude svobodná. No a jak to nakonec s Calaenou dopadne, se
dozvíte v knížce.
Můj názor na knihu:
Kniha se mi moc líbí, dokáže skvěle vtáhnout do
děje, je plná zvratů a nic není tak, jak to na první
pohled vypadá. Svět, ve kterém se příběh odehrává, je neskutečně propracovaný a detailní, a postavy
působí jako živé a určitě si najdete svou oblíbenou.
Komu bych ji doporučila:
Knihu bych doporučila každému, kdo má rád fantasy.
A pokud fantasy moc nemusíte, stejně si ji přečtěte,
třeba změníte názor. Je to skvělý příběh a úplně vás
vtáhne.
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Ema Dančíková SA

PREZIDENSTSKÉ

VOLBY

Jak funguje systém prezidentských voleb?
Volby amerického prezidenta se konají jednou
za čtyři roky vždy první úterý po prvním listopadovém pondělí. Prezident je volen zároveň
se svým více prezidentem (tzv. running mate).
O prezidentský i viceprezidentský úřad se smí
ucházet lidé starší 35 let, kteří se narodili v
USA nebo zde žijí více než 14 let. Zajímavostí
je, že to pravidlo nemusí být splněno v průběhu kandidatury. Nejpozději je však musí splnit
v den inaugurace. Kandidát může být zvolen
maximálně dvakrát, ale nemusí jít nutně o
po sobě jdoucí období (viz prezident Grover
Cleveland).
Představitelé různých stran se nejprve utkají
v primárních volbách (tzv. primárky). Ty mají
v jednotlivých státech buď podobu klasického
hlasování, nebo ve volebních shromážděních,
která mají různá pravidla. Pořádají se postupně, ale může dojít i k souběhu hlasování v
několika státech. Uchazeči sbírají podporu delegátu a ten s nejvyšším počtem je poté potvrzen na nominačním sjezdu jako kandidát strany. Následně si vybere spolukandidáta, který
se bude ucházet o post viceprezidenta. Poté
následuje část kampaně, do které se zapojují
kandidáti na viceprezidenty a pořádají debaty
za cílem získat celostátní publicitu. Největší
boj o voliče nastává ve státech, kde hrozí těsný výsledek.
Jedná se o volby nepřímé, to znamená, že je
v každém státě je lidmi vybrán soubor volitelů,
kteří mohou volit. Jejich počet je 538 a vítěz
si jich na svou stranu musí získat 270. Každý
stát má jiný počet volitelů na základně lidnatosti. Proto je vítězství hlasování důležité hlavně v Kalifornii (55 volitelů), Texasu (38 volitelů)
a na Floridě a New Yorku (29 volitelů). Vítěz v
jednotlivém státu poté přebírá všechny hlasy.
Výjimkou je Nebraska a Maine, které volitele
přidělují především na základě zisku v nižších
územních jednotkách. Na základě tohoto systému se může stát, že je prezidentem ve finále
zvolen kandidát s menším počtem hlasů. Došlo k tomu například v posledních
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v USA

prezidentských volbách, kdy Hillary Clinton
obdržela 65,9 milionu hlasu, zatímco Donald
Trump pouze 63. Měl však na své straně 304
volitelů.
Kdo kandiduje do letošních prezidentských
voleb?
Nominanty republikánské strany jsou Donald
Trump (post prezidenta) a Mike Pece (post viceprezidenta) a nominanty Demokratické strany jsou Joe Biden (post prezidenta) a Kamala
Harrisová (post viceprezidenta).
Můj pohled na prezidentské volby
Mým osobním favoritem byl Bernie Sanders,
který už v roce 2016 kandidoval na prezidenta USA za Demokratickou stranu a nakonec
se vzdal kandidatury ve prospěch Hillary Clintonové. Letos se vzdal poté, co se stalo zřejmým, že nezíská ve straně dostatečnou podporu. Sanders se považuje za progresivního
demokratického socialistu (nechtějí násilnou
revoluci, ale demokratickou). Sanders věří v
rovnost všech lidí, klade důraz na ekonomickou a sociální nerovnost v USA. Je stoupencem všeobecné zdravotní péče, prosazuje
„Medicare for All“ (plošné zdravotní pojištění),
věnuje pozornost také psychickému zdraví.
Podporuje studenty VŠ, jeho inspirací jsou
školy v západní Evropě. Snaží se o eliminaci
rasové nerovnosti. Je pro legalizaci marihuany. Snaží se řešit otázky globálního oteplování
a podporuje LGBT práva a manželství osob
stejného pohlaví a spoustu dalšího.
První prezidentská debata
První z celkem tří debat se odehrála v Clevelandu mezi kandidáty Donaldem Trumpem a
Joe Bidenem. Diskuzi moderoval Chris Wallace. Příliš nových informací se z ní ale nedalo
dozvědět. Celá debata byla v duchu neustálého překřikování, převážně ze strany současného amerického prezidenta Donalda

Johanka Fabiánová SPTM B

PREZIDENSTSKÉ

VOLBY

v USA

P O K R A Č OV Á N Í
Trumpa, a ostrých osobních útoků. Debata
byla rozdělena do šesti devadesáti minutových bloků, kdy tématy byla nová soudkyně
Nejvyššího soudu USA, korona virová pandemie, ekonomika, rasové nepokoje, klimatické
změny a regulérnost nadcházejícího hlasování.
Druhá prezidentská debata
Tato debata se měla konat 15. října, ale kvůli onemocnění prezidenta Trumpa koronavirem ji chtěli organizátoři uspořádat v on-line
formě. To však Trump odmítl. Komise pro
prezidentské debaty v reakci na to oznámila,
že diskuzi zruší úplně. Prezidentův tým toto
rozhodnutí zkritizoval. Nakonec se oba kandidáti utkali na dálku.
Závěrečná prezidentská debata se odehrála
22.října v Nashvillu

Joe Biden
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Donald Tump

Johanka Fabiánová SPTM B

FROSTPUNK
Hra Frostpunk od polského
studia 11 Bit je tady s námi
už víc než dva roky. Unikátní strategie, ve které musíte
přežít globální ochlazování,
nám přinesla hned ze začátku několik scénářů, v nichž
jsme si mohli zahrát za několik různých osad. Po hře
This War of Mine to byl pro
11 Bit studios další obrovský
úspěch a není divu, že jsme
se dočkali několika updatů
(tím největším byl bezpochyby scénář o zkáze osady
Winterhome) a letos taky
dvou DLC. To první s názvem The Last Autumn vyšlo
v lednu a podívali jsme se v
něm před zmiňované globální oteplování. Naším úkolem
pak bylo postavit pro Frostpunk tolik ikonický generátor. A v srpnu vyšlo druhé
DLC, kterému se dnes budeme věnovat. Poslední rozšíření, jež definitivně uzavřelo
tuto hru. Jmenuje se On the
Edge a kromě nové mapy a
možností do Endless módu
přináší hlavně scénář, který
funguje jako sequel hlavní kampaně. Budeme tak v
něm přežívat první dny po
velké bouři.
Bouře skončila, ale zima ne
Ujmeme se skupinky přeživších, která byla vyslána z
Nového Londýna, aby vybudovala novou osadu, která
má zajistit pravidelný přísun
oceli. Na oplátku má dostávat jídlo, ale jak už to tak
chodí, ne všechno jde úplně podle plánu a hned ze
začátku budete čelit velice
důležitému rozhodnutí. Dál
však spoilerovat nebudu.
Zásadní problém této osady
je ten, že nemá absolutně
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žádný přísun jídla. Zvěř už nikde nežije a zdejší půda rozhodně není vhodná pro pěstování. Jste tak absolutně závislí
na Novém Londýně. Ostatně
Outpost 11, jak je tato osada
pojmenovaná, je v podstatě
jeho kolonií, a tak dokonce
ani nemáte vlastní zákony,
vše schvalují vaši nadřízení.
Ale jak brzy zjistíte, na Nový
Londýn se nedá úplně spolehnout, a tak budete muset co
nejdřív prozkoumávat okolí,
kde se nachází další osady.
Rozšíření totiž do hry přináší
úplně novou mechaniku a tou
je diplomacie. S jednotlivými
osadami si budete muset navzájem pomáhat, obchodovat
a zkrátka udržovat co nejlepší
vztahy. Pokud budete mít problém vy, můžete je požádat o
zdroje, naopak vy jim můžete
jiné zdroje zase dávat a pomáhat se zlepšováním osady.
Diplomacie vlastně funguje
docela dobře, jenom mi občas vadila konverzace, která
nepůsobila příliš plynule. Po
každém kliknutí jako by skončila a pak mě zase daná osada znovu zdraví, jako bych je
právě teď nepožádal o dodávku dřeva. Ale to je skutečně
jen detail.

aby mi všichni obyvatelé
neumřeli na vyhladovění,
ale poté se vše stabilizovalo
a až do konce jsem hrál v
podstatě bez problémů. Nemocných nebylo moc díky
relativně normální teplotě,
jídla jsem měl dostatek a
přísun dalších surovin jsem
řešil obchodováním. Nicméně na tom si toto rozšíření
skutečně zakládá. Ve spolupráci je síla. On the Edge
vás zkrátka donutí kompletně změnit způsob hraní této
hry.
Bohužel v tomto scénáři nebudete moc stavět, protože
jednoduše není co. Obyvatel
není mnoho a příbytky, které tvoří po celou dobu drtivou většinu vašich budov,
postavíte velice rychle. Jinak
se On the Edge točí z velké části kolem diplomacie.
Rozhodně bych to ale nebral
jako špatnou věc, protože je
všechno zpracováno dobře.
Výtku mám ale kromě nižší
obtížnosti ještě k délce, rozšíření je totiž poměrně krátké. Dohrajete ho za nějaké
tři hodiny a nejspíš se vám
to povede hned na první pokus. Pokud tedy nechcete
zkusit scénář znovu na vyšší obtížnost, asi nebudete s
Kratší a jednodušší
menší porcí obsahu úplně
Na rozdíl od většiny scénářů nadšení.
zde nemusíte příliš řešit teplotu. Sice bude postupně klesat,
ale generátor vám rozhodně
chybět nebude a postačí vám
jednoduché vytápění. To je
nakonec docela škoda, osobně bych určitě ocenil, kdyby
byl v tomto směru scénář o
něco náročnější. Obecně má
rozšíření poněkud nízkou obtížnost. Začátek je sice velice
náročný a měl jsem co dělat,

Jan Urbančík SXB

FROSTPUNK
Starý dobrý Frostpunk
Kde naopak DLC exceluje
je hudba, jak už u Frostpunku bývá zvykem. Už
původní soundtrack byl
skvělý a The Last Autumn
ani nejnovější On the Edge
nijak nezaostávají. Skladatel Piotr Musial opět odvedl výbornou práci. Nejinak
je na tom příběh, díky němuž je tato strategie tolik
unikátní. Možná byl o něco
slabší než předchozí DLC,
ale stále je na velmi dobré
úrovni.
I přes pár zmíněných nedostatků jsem se u posledního rozšíření skvěle bavil.
11 Bit opět ukázali, že umí
dělat strategie se skvělým
příběhem a já jenom doufám, že se ještě nějaké hry
z tohoto unikátního světa dočkáme. Protože, jak
řekli vývojáři, On the Edge
je poslední kapitola Frostpunku, ale se světem jako
takovým ještě neskončili.

KLADY:

× Povedený příběh
× Úžasná hudba
× Dobře zpracovaná diplomacie
× Donutí vás změnit styl hraní
× Stále skvělý svět
a atmosféra
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ZÁPORY:

× Kratší herní doba
× Nižší obtížnost

Jan Urbančík SXB

ŠKOLA MATEMATIKY
část druhá
Paní Adlanová nikdy moc nezapadala do kolektivu. Zatímco se ostatní studenti o
přestávkách prali na koberci, nebo hráli poker, paní Adlanová seděla na svém místě a
cumlala jeden ze svých bonbonů, kterých jako správná žena staršího věku měla plnou
kabelku. Kamarádku si našla už druhý den po tradičním zahájení výuky. Byla jí madam
Dvořáková, jejíž muž neustále na všechno zapomínal, jak s radostí den co den opakovala každému, kdo byl ochoten ji poslouchat.
Teď se však stalo něco nečekaného. Paní Adlanová se postavila, zatímco neohroženě
hleděla panu Paterému do očí, a u toho se usmívala, což by si většina lidí nedovolila ani
ve snu. Paterý začal couvat zpět za katedru a jeho obvykle brunátná tvář byla nyní bělejší než křída. „Jak jsi mě našla?!“ zakřičel, „Jak?!“
„Nebylo to tak těžké,“ odvětila paní Adlanová, „stopy najdeš po celé zemi, stačí se
kouknout na titulky novin – Bláznivý učitel, Jatka ve třídě, Půlka žáků trpí posttraumatickým stresem… A co teprve ve zprávách!“
„Co po mně chceš?“ zeptal se Paterý a vystrašeně stiskl své klíče. Bylo divu, že je po
paní Adlanové ještě nehodil.
„Opusť tuto školu! Ale nejdřív mi dej své klíče. Pak už tě nechám na pokoji.“
„Tak fajn!“ Hrubě po ní hodil klíče, a pak utíkal tak rychle, že se nohami skoro nedotýkal země. Paní Adlanová se klíčům se širokým úsměvem vyhnula, a když se otočila,
setkala se s překvapenými pohledy kolegů. Ředitel na ni hleděl s otevřenou pusou.
Popravdě na to měli právo, totiž pravděpodobnost, že někdo tak urazí pana profesora
Paterého, jehož mnozí žáci na internetové strace www.oznamkujucitele.cz přirovnávali k Hulkovi, byla menší než pravděpodobnost, že svět ovládnou inteligentní delfíni.
„Asi vám všem dlužím vysvětlení! Nuže dobrá, tak se teď všichni zahleďte do
bílého stropu a představujte si, co vám budu vyprávět.“ Její vypravěčský um naprosto
zastiňoval veškeré matematické nedostatky, a všichni pozorně naslouchali, zatímco se
na bílém stropu (kde místy prosakovala voda, či byl zašpiněn, když si studenti hráli se
svačinami a mokrou houbou, ale to pro náš příběh není podstatné) rozbíhali obrazy,
samozřejmě černobílé, jak už to většinou bývá. „Pamatuji si na ten den, jako by to
bylo včera. Psal se rok 2508, nebo možná 980? To už přesně nevím. Bylo parné léto
a mé tříleté já,“ teď se dokonce trefila hned napoprvé, „a malý Vlasta Paterý jsme
si čistě náhodou hráli na stejném pískovišti, zatímco naše matky klábosily opodál.
Přiznám se, že jsem v té době byla neposlušné děcko, které se vyžívalo v tahání zvířat
za srst, odmítání zeleniny a podpalování budov, a tak mě nenapadlo nic lepšího, než
že rozkopu Vlastovi Paterému jeho pískový hrad, který s přehnanou pečlivostí, zrnko
po zrnku, vystavěl. Zrovna vyráběl miniatury středověkých mučících nástrojů, když
jsem se přiřítila jako blesk z čistého nebe a kopla mu písek přímo do očí. A co z toho
bylo? Vlasta částečně oslepl, a tak začal zdlouhavý soudní proces. Já mu říkala, ať není
taková Vlasta, ale on si nedal pokoj, a tak rodiče zaplatili pokutu 500 tisíc a už mě
nikdy nepustili z očí. Vidíte, ani teď.“ Vytáhla z tašky mobil, na kterém zrovna probíhal
hovor s její matkou.
„A od té doby se mě Vlasta bojí. Asi si teď říkáte, jak bylo možné, že se tedy pokaždé
trefil s takovou přesností do naprosto čehokoliv. No je to poměrně prosté – jeho sluch a
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Adriana Slováčková 2.A
Anna Katharina Hinterreiter KVIA

ŠKOLA MATEMATIKY
část druhá
příjmení, dokonce i pan Heřmánek pomalu začínal nabývat vědomí. V tom se však postavila
paní Dvořáková a položila zásadní otázku: „Můžete mi už konečně někdo říct, kdo je ten Vlasta
Paterý?!“
Na co že se to ptáte, milí čtenáři? Aha, co se stalo s panem Paterým! Podle našich nejlepších zdrojů (holubí pošta je ještě pořád in) se Vlasta Paterý přestěhoval na malinký, skoro
neobydlený ostrov poblíž Norska, kde se živí lovem ryb, bydlí v zahloubeném domu z hlíny a
nosí svetry z ovčí vlny. Ne že by je sám pletl, on se na vlnu dívá tak naštvaně, že se radši sama
přeformuje do krásně padnoucího trojbarevného kusu oblečení. Když si při tomto procesu ještě
nasadí čepici Santa Klause, může vyrobit skvělé vánoční svetříky se soby a baňkami, za což si
ho ostatní dva obyvatelé ostrova oblíbili. A co jeho problémy s hněvem? Ty si vybíjí při boxování
s tuleni, když mu chtějí ukrást kořist. Jestli ještě sbírá klíče? Ne, našel si jiný koníček – sbírání
rybářských háčků.
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Adriana Slováčková 2.A
Anna Katharina Hinterreiter KVIA

UZAVŘENÍ GYMNÁZIA

Dne 5. 10. 2020 už nešlo do školy vyšší gymnázium, aby se omezilo šíření koronaviru.
Nižší gymnázium ještě pokračovalo v normální výuce až do 13. 10. 2020 a 14. 10. 2020 do
školy nešlo již ani nižší gymnázium. Nižší gymnázium na rozdíl od 2. stupně základní školy
dostalo výhodu od naší vlády a to, že navštěvovalo školy o 2 dny déle než základní škola.
Základní školy se zavřely již 12. 10. 2020. Zpět k tématu, když došlo k přechodu vyššího
gymnázia na distanční výuku, přineslo nám to i nevýhody jako je například uzavření bufetu.
Některým to sice bylo úplně jedno, ale pro některé to mohl být fatální nedostatek.
Dle mého názoru nemůžeme do školy nechodit dlouho. Už je to půl roku, co tu s námi ten
koronavirus (ne)funguje. Naše gymnázium je zavřeno na dobu neurčitou, a kdy se otevře, o
tom už rozhoduje naše vláda.
Myslím si, že připravenost našeho gymnázia na uzavření byla výborná a to je určité plus.
Přeji pevné zdraví a nervy všem. Věřím, že do školy nás určitě za měsíc až tři pustí, přeci
nemůže být hloupá celá generace...
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Tomáš Parobek PB

/

REUSE CENTRUM OZO
V sobotu 9. září se v OZO otevřelo nové centrum s
názvem „Reuse.“ Jedná se o centrum pro opětovné
využití věcí, jak vyplývá už ze samotného názvu.
Jde o společný projekt města Ostravy a společnosti
OZO, kterému jde o zmírnění množství vyhozených
věcí, které jsou do OZO přiváženy, ale přitom nejsou
v tolik špatném stavu, aby se nedaly ještě použít a je škoda je zlikvidovat. Zároveň tu probíhají i
doprovodné workshopy na téma znovupoužití věcí a předcházení vzniku odpadu (např. výroba
voskovaných
ubrousků).Je
to
takový
obchod s všehochutí. Výběr je opravdu velký:
malé keramické dekorace, hrnky, talíře, vázy,
kytary, knihy, gramofonové desky, CD, obrazy a dokonce i lyžáky. Ale nejde jenom o věci staré, našla
jsem i pár, které se ještě teď prodávají v IKEA.
Ceny jsou spíše symbolické. Jednotlivé kousky jsou
označeny barevnou samolepkou, která určuje cenu.
Varianta je 10, 20, 50 a 200 Kč, podle velikosti kusu a míry jeho poškození.
Reuse
se
nachází
v
Přívoze
na
ulici Slovenská, takže teď už jenom stačí sednout na tramvaj nebo do auta a jet se podívat :).
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Adéla Děrgelová KVIB

NĚCO Z KUCHYNĚ

Tato pochoutka má název po mojí nejoblíbenější květině:

POUŠTNÍ RŮŽE
Budete potřebovat:
200 g čokolády na vaření
2 polévkové lžíce medu
150 g kukuřičných lupínků
Příprava:
1. V rendlíku s nepřilnavým dnem nechte rozpustit rozlámanou čokoládu při středně vysoké
teplotě. Přidejte med a důkladně promíchejte vařečkou.
2. Polovinu kukuřičných lupínků vložte do nízké mísy a zalijte je polovinou rozehřáté čokoládové
směsi.
3. Jemně protřeste. Přidejte zbývající kukuřičné lupínky a opět protřeste, dokud se lupínky
neobalí čokoládou. Přelijte zbytkem čokolády a dobře zamíchejte. Jakmile jsou kukuřičné
lupínky důkladně obalené čokoládou, nabírejte je polévkovou lžící a po malých porcích
vkládejte do misky.
Budete potřebovat na dort:
120g másla, 120gcukru, 120g mouky, 2 velká vejce (nebo 3 malá), 1 kávová lžička kypřícího
prášku.
1. Máslo nechte několik vteřin rozpouštět v mikrovlnné troubě. Smíchejte mouku
s kypřícím práškem. Nyní smíchejte všechny ingredience dohromady.
2. Předehřejte troubu na 180°c. Máslem vymažte formu na srnčí hřbet, nalijte do ní těsto a
vložte do trouby.
3. Po 40 minutách můžete dort z trouby vytáhnout a nechat vychladnout. Jakmile
vychladne, seřízněte obě jeho horní hrany, aby vznikla hlava ježka.
4. Budete potřebovat na polevu: g hořké čokolády, 4 polévkové lžíce smetany ke šlehání, 2
plátky želatiny, 50ml husté zakysané smetany, 150g práškového cukru
1. V hrnci rozpťte čooládu se smetanou ke šlehání. Plátky želatiny vložte do studené
vody, zatímco připravujete další postup.
2. V druhém rendlíku smíchejte zakysanou smetanu s cukrem a přived´te varu.
3. V této chvíli přidejte želatinu a obsah prvního hrnce. Důkladně promíchejte.polevu
nalijte na svůj ježčí dort.Důkladně rozetřete po celém dortu.
Dobrou chut´ vám přeje Elen Dreiseitelová
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Elen Dreiseitelová

KONEC SPORTU
V ČECHÁCH

Sport se v poslední době stává v mnoha ohledech omezenou,
až nepřístupnou zábavou. Tak třeba, kdo z vás by si byl před
lety pomyslel, že takový fotbal je vlastně ilegální hra? Na jednom hřišti je 22 lidí, kteří si ze všeho nejdříve podají ruce. Když
poté začnou hrát, všichni přijdou do kontaktu s jedním balónem, ať už nohou, hlavou nebo rukou. Přes 90 minut na sebe
pokřikují (pochopitelně bez roušky), a sem tam na protihráče
plivnou, jinak by to nebyl ten pravý fotbal. A podobně jsou dnes
chápány, a proto omezeny, i ostatní kolektivní hry.
Takovéto “protizákonné“ sporty lze přesto snadno substituovat
za legální varianty. Místo fotbálku 11 proti 11, udělejte zápas
jeden proti jednomu. Stejný postup praktikujte třeba u ragby,
kde nebude hrát na jedné straně 15 lidí, nýbrž člověk jeden.
Ale co můžu vskutku doporučit, je baseball o dvou lidech, to se
opravdu pobavíte.
Zato aktivit, které zůstaly nedotknuté je mnoho. Kupříkladu běh,
běh na 60m, běh na 100m, běh na 1500m, maratónský běh, půl
maratónský běh nebo i sportovní chůze. Povolené je i venčení
psa, u čehož se dá slušně naběhat, ale opět pouze ve dvou,
tzn. já a pes.
V nabídce –povoleno- jsou taky duševní (mentální) sporty. Mezi
ně se řadí třeba dáma, šachy nebo bridž (ten je ovšem pro čtyři
hráče, a to se nesmí!). Avšak pro odpůrce jakéhokoli kontaktu je
možno zahrát si taky sudoku. No, prostě takový menší návod k
udržení fyzické kondice. Závěrem nabídnu jednu zajímavou informaci. Věděli jste, že alespoň jednou týdně sportuje jen 32%
Čechů? A co víc, pravidelně se hýbe pouze 5% naší populace.
Takže ta opatření zastiňující sport nám vlastně moc nevadí,
nemám pravdu (otázka směřuje na oněch 95% lidí)?
:)
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