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Milé studentky a milí studenti, 

 

po delší přestávce máte konečně možnost přečíst si první letošní číslo našeho studentského 

časopisu. Na jeho vzniku se podílela nová redakční rada, jejímž cílem je přinášet vám mnoho 

zajímavých informací, tipů i zábavy. Snad každý z vás nalezne v rámci jednotlivých příspěvků alespoň 

trochu rozptýlení v této uspěchané době. Přejeme vám, abyste úspěšně zvládali studentské povinnosti 

a stále si udrželi dobrou náladu. 

Mgr. Renáta Holubová 

 

Co vás čeká v tomto čísle? 

3 K zamyšlení (Dušičky, nebo Halloween?) 

4 Stalo se... (Vesmír na dotek)  

6 Co nás zajímá... (Z herního světa LoL: Worlds 2021) 

8 Nenechte si ujít... (Filmové novinky) 

10 Rozhovor (Kdo nám vaří?) 

11 Anketa (Čeho se nejvíce bojí učitelé a studenti?) 

12 Můžete se těšit... (Akce, které nechcete zmeškat) 

12 Vtipy  

 

Časopis ŠACH je také online!  
Chceš, aby se tvůj článek objevil v příštím čísle, nebo se 

chceš zúčastnit naší ankety? 
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Halloween, nebo Dušičky?  
 

     Halloween, americký svátek, který se dostává do popředí už i u nás. Stále však hodně lidí zastává 

názor, že k nám Halloween nepatří, a proto ho ani neslaví. Měli bychom ho tedy vůbec slavit?  

     Dříve byl Halloween považován za svátek oslavovaný především v USA a nám nic neříkal. Tento 

svátek připadající na 31. 10. se u nás rozmohl až v posledních letech, především u mladší generace. Je 

spojený s vyřezáváním dýní a převlékáním do kostýmů. Kdo by si také nechal ujít příležitost vytvořit 

si dýňový svícen či nějaký strašidelný kostým? Rovněž halloweenské párty získávají na oblibě. Přináší 

možnost převléknout se do hrůzostrašného kostýmu a užít si poněkud netradiční zábavy. Díky 

vzrůstající oblíbenosti tohoto svátku mají někteří pocit, že tento svátek začíná „vytlačovat“ naše 

původní Dušičky, které však mají zcela odlišný charakter. Ale opravdu je to tak? Myslím si, že ne.  

     Dušičky jsou spjaté s 2. 11. a představují pro nás spíše svátky smutku a ticha. Vzpomínáme na naše 

blízké, kteří nás již opustili. Rozjímáme nad věcmi spojenými s našimi zemřelými blízkými, ať už jsou 

veselé, nebo smutné. Atmosféra, která nás provází během Památky zesnulých, je spíše truchlivá až 

ponurá. A možná právě proto hledá mnoho lidí úplný opak v podobě halloweenského svátku, který je 

spjatý se zábavou a veselím. Musíme se tedy rozhodnout pouze pro jeden z těchto svátků? 

     Každý z nich má přece své kouzlo a význam a záleží na nás, co se rozhodneme slavit a které tradice 

budeme udržovat. Podlé mého názoru je Halloween svátek strašidel a má radostnou atmosféru. 

Projevuje se především ve výzdobě a rozhodně neohrožuje Dušičky. Nemusíme se tedy bát, že by naše 

Památka zesnulých zanikla. Je jen na nás, které tradice chceme ctít, každý z nás má přece možnost 

volby...  

Natálie Tvrdíková, 4.KA 



 Stalo se… 

 

 

 

 

 

Naše škola se rozhodla zapojit do projektu s názvem „Dotkni se vesmíru“, který nabízí žákům 

a studentům možnost si sestavit vlastní stratosférickou sondu a získat tak zajímavá data ze zemské 

atmosféry. Byli jsme osloveni my, studenti prvních ročníků vyššího gymnázia a kvint nižšího gymnázia. 

Tým „Falcon Gykovy“ jsme poskládali ze 7 studentů, pedagogickou oporu zajišťuje pan profesor Daneš. 

Na projektu soustavně pracujeme už od března, 

nyní jsme konečně získali konkrétní výsledky. 

Dlouhé a pečlivé přípravy se tedy vyplatily! 

Sondu jsme 29. září vypustili, a dokonce i opět 

našli! Měřila teplotu a tlak prostředí, koncentraci 

CO2 v atmosféře a máme také natočený celý její 

let. Naší symbolickou misí je zasadit si 

„vesmírný strom“.  Do sondy jsme totiž vložili 

zapečetěnou krabičku se 42 speciálně 

fermentovanými semínky lípy. Nyní musíme s 

městským úřadem vyjednat podmínky zasazení 

stromu. Chtěli bychom, aby byl někde blízko 

školy, ale konkrétnější představu zatím nemáme. 

 

 

 

Obrázek 1 - Sondu jsme vypouštěli z Českého 

hydrometeorologického ústavu v Praze. 

 

 

 

 

Pokud jsme vás zaujali a chcete vidět 

víc, sledujte naši facebookovou 

stránku FalconGykovy. 
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Obrázek 2 - Nejprve jsme ale museli zkontrolovat její funkčnost a zvážit ji, abychom se ujistili, že se vejdeme 

do hmotnostního limitu. 

Obrázek 3 - Poslední přeleštění kamery. 

 

 

 

 

 

  

  

  

Obrázek 4 - Sondu do nebe vynesl balón plněný héliem. 

Obrázek 5 - 3, 2, 1, odlétáme! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 - Když balón praskl a sonda padala k zemi, snažili jsme se získat její souřadnice pomocí vysílače a 

softwaru. 

Obrázek 7 - Po dopadu jsme už ale museli hledat manuálně. 

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

Obrázek 8 - Šťastným nálezcem se nakonec stal pan profesor Daneš. Členové týmu zleva: Michal Kytka, 

Aneta Formánková, Anastázie Sedláková, Štěpán Synek, David Král, prof. Daneš. Na fotografii chybí 

Ondřej Formánek. 

Obrázek 9 - Sondu jsme otevřeli a vyjmuli kameru i krabičku se semínky. 

Anastázie Sedláková, 2.B
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O co se jedná? 

 Worlds Championship je mistrovství světa ve 

hře League of Legends, jež pořádá videoherní 

společnost Riot Games, která hru vyvinula. Je to 

největší esportová událost na světě.   

 Na tuto akci se každoročně těší miliony fanoušků 

této populární moba hry a esportu. 

 Letos probíhá od 5. října do 6. listopadu. Kvůli 

současné epidemické situaci se místo konání 

přesunulo z Číny do Evropy - na Island - a nesmí 

zde být diváci. Celá tato obrovská událost se 

odehrává ve sportovním centru  Laugardalshöll 

v Reykjavíku. 

Co je League of Legends? 

 Je to free-to-play hra. V každé hře proti sobě stojí 

dva týmy, každý je tvořen 5 hráči. Hlavní game 

mode se odehrává na summoner's riftu (viz 

obrázek). Ten se dělí na 3 linky - top, mid a bot, jež 

odděluje jungle. Od toho se odvíjí herní role - na 

topu je top laner, na midu mid laner, na botu ad carry 

a support a o jungle se stará jungler. Cílem hry je 

zničit nepřátelský nexus.  

 Ve hře je momentálně 157 šampionů, ze kterých si 

můžete vybrat. Jelikož je hra kompetitivní, touha po 

výhře některé hráče občas přinutí ukazovat svoji ne 

úplně nejlepší stránku, proto se ve hře objevuje 

spousta toxicity.  

Nejlepší čeští hráči 

 Mistrovství se účastní 22 nejlepších týmů ze všech regionů, takže se zde sejdou hráči z celého světa. 

Proto bych chtěla vyzdvihnout tým MAD Lions, který zvítězil v letním splitu LEC, tedy evropského 



Zdroje: https://lol.fandom.com/wiki/Carzzy 

https://lol.fandom.com/wiki/Humanoid 

https://lol.fandom.com/wiki/Faker 

https://en.wikipedia.org/wiki/2021_League_of_Legends_World_Championship 

https://lol.fandom.com/wiki/2021_Season_World_Championship 

https://www.roccat.com/blogs/news/worlds-2021-dates-schedule-prize-pool-format-teams-location 

https://lolesports.com/ 
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šampionátu, kde se proti sobě postavily všechny 

nejlepší týmy v Evropě, čímž utvrdily svůj 

postup na Worlds. Těchto pět hráčů tvoří špičku 

toho, co nám můžou evropští hráči nabídnout pod 

správným vedením. Pokud by vám ale nestačilo 

to, že je to tým situovaný na našem světadíle, jeho 

součástí jsou dva hráči z České republiky - 

Humanoid a Carzzy.  

 

Humanoid - vlastním jménem Marek Brázda, původem 

z Brna, mid laner MAD Lions 

 Již ve svých 19 letech se mohl pyšnit tím, že se jako první 

český hráč kvalifikoval na Worlds v roce 2019 pod 

organizací Splyce, která se později přejmenovala na MAD 

Lions. Spolu s Carzzym jsou prvními Čechy, kteří získali 

titul vítěze LEC.  

 

Carzzy - neboli Matyáš Orság, ad carry MAD Lions 

 Narodil se 31. 1. 2002 a již od poměrně nízkého věku se 

začaly projevovat jeho schopnosti, co se LoL týče. Stal se 

tak nejmladším hráčem z Česka, kterému se podařilo 

prorazit na mezinárodní esport scéně. Už ve 14 letech se 

poprvé dostal do nejvyššího ranku, který v LoL můžete 

získat - Challenger.  

Jaký je princip Worlds? 

Turnaj začíná Skupinovou částí, která probíhá ve formátu 

BO1 (= best of 1 = nejlepší z 1 hry) a z ní 8 týmů – 

2 nejlepší z každé skupiny - postupuje do Hlavní fáze. Ta 

se hraje ve formátu play-off (tým, který prohraje, okamžitě 

vypadává) BO5 (= best of 5 = nejlepší z 5 her) a rozhodne 

o celkovém vítězi. 

Prize pool celého turnaje činí $2,225,000, z níž celkový 

vítěz získá 22 %.  

Faker 

 Je to světově nejznámější hráč LoL. Jeho jméno je 

Lee Sang-hyeok a pochází z Jižní Koreje. 

Momentálně je mid laner týmu T1. Spolu 

s junglerem T1, Bengim, jsou jedinými hráči, kteří 

se více než jednou - konkrétně 3krát -  stali 

celkovými vítězi Worlds. 

 

Hana Števková a Linda Čtvrtníčková, 6.XA 

 

https://lol.fandom.com/wiki/Carzzy
https://lol.fandom.com/wiki/Humanoid
https://lol.fandom.com/wiki/Faker
https://en.wikipedia.org/wiki/2021_League_of_Legends_World_Championship
https://lol.fandom.com/wiki/2021_Season_World_Championship
https://www.roccat.com/blogs/news/worlds-2021-dates-schedule-prize-pool-format-teams-location
https://lolesports.com/
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Filmové novinky 
  

Letošní podzim je opravdu nabitý filmovými novinkami. A protože měsíc listopad je spjatý 

s oslavou Halloweenu, předkládáme vám několik filmových tipů, díky nimž vám přeběhne mráz po 

zádech. 

 

Addamsova rodina 2 

  

 Neznám lepší způsob, jak odstartovat Halloween, než snímkem o nejznámější strašidelné 

rodině. První animovaná verze této strašidelné rodinky sklidila vcelku dobré ohlasy. V druhém filmu 

se podíváme na „tradiční“ rodinnou dovolenou. Dobrodružná komedie od režisérů Grega Tiernana 

a Conrada Vernona osloví spíše mladší diváky. Datum její premiéry padl na 28. října 2021. 

 

 

Někdo na druhé straně  

 

Jedná se o nový švédský horor, který natočili Tord Danielsson a Oskar Mellandr. Vychází 

4. listopadu v našich kinech. Přístupnost bez omezení.  

 

Hrají: Dilan Gwyn, Henrik Norlén, Linus wahlgren, Sovi Rydén, Niklas Jarneheim, Karin 

Holmberg, Johanna Granström.  

 

Otec se s přítelkyní a synem nastěhuje do nového domu. Klidné předměstí nabízí idylickou 

představu šťastného života. Malý chlapec se však brzy začne přátelit s někým na druhé straně zdi. 

Otcova přítelkyně se snaží najít odpovědi na nevysvětlitelné skutečnosti, které se v domě dějí. Malý 

chlapec jí nedůvěřuje a jeho otec nechápe její zvláštní chování. Nadpozemské síly jsou však stále 

silnější. 

 

 

Poslední noc v Soho 

 

Některé sny mohou být natolik živé, že po probuzení nevíme, zda se nám opravdu jen zdály. 

Sny jsou hlavním námětem nového britského hororu z dílny režiséra Edgarda Wrighta, na který se 

můžeme těšit již od 11. listopadu. 2021. Film je přístupný od 15 let. 

 

Hrají: Anya Taylor-Joy, Thomasin McKenzie, Matt Smith, Diana Rigg, Terence Stamp, 

Synnove Karlsen, Lisa McGrillis, Rita Tushingham, Michael Jibsio a další. 

 

Studentka módního návrhářství Eloise se přestěhuje z ospalé anglické vesničky do velkého 

Londýna. Ve snech se vrací do šedesátých let a objevuje se v proslulé londýnské čtvrti Soho. Narazí na 

jeden noční klub, ve kterém se setká s mladou a velmi talentovanou zpěvačkou a tanečnicí Sandie. Ta 

má silné kouzlo osobnosti a Eloise jí naprosto podlehne. Nevšimne si proto záhadných skutečností, 

které se jí objevují v každodenním životě. Co když Sandie není jen pouhý výplod její fantazie? 
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Klan Gucci  

  

  25. listopadu 2021 vychází nové životopisné drama amerického režiséra Ridleyho Scotta, 

které je přístupné od 15 let. 

 

 Hrají: Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Salma Hayek, Jared Leto, Jeremy Irons, Jack 

Huston, Reeve Carney, Camille Cottin, Youssef Kerkour a další.  

 

 Krásná Italka Patrizia Reggiani se jednoho krásného dne zamilovala do bohatého dědice 

světoznámé módní značky. Z lásky na první pohled se stalo 10leté manželství. Snímek zachycuje 

události z roku 1995. Maurizio Gucci byl zavražděn. Byla v jeho vraždě zapletena i jeho manželka? 

 

 

Spider-Man: Bez domova  

 

 Všechny milovníky Marvelu jistě potěší, že další snímek o mladém superhrdinovi vychází již 

16. prosince 2021. Jon Watts je režisérem i předchozích snímků o Spider-Manovi, a tak nebude 

o kvalitě filmu pochyb.  

  

 Hrají: Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Jacob Batalon, Jamie 

Foxx, Alfred Molina, J.K.Simmons, Tony Revolori, Arian Moayed a další.  

 

 V minulém filmu byla odhalena totožnost Spider-Mana. Peter nedokáže oddělit svůj běžný 

život od nebezpečného života superhrdiny, a tak požádá o pomoc doktora Stange. Mocným kouzlem 

však rozpoutají nebezpečný chaos, jehož výsledkem bude multivesmír. To by mohla být jedinečná 

příležitost pro všemožné padouchy. 

Tereza Juppová, 2.B 

Zdroje:  

https://www.csfd.cz/ 
https://www.fdb.cz/  

https://www.cinestar.cz/cz/  
https://www.cinemacity.cz/#/ 

https://www.csfd.cz/
https://www.fdb.cz/
https://www.cinestar.cz/cz/
https://www.cinemacity.cz/#/
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Kdo nám vaří? 
 

Nedávno jsme navštívili nový pracovní tým naší školní kuchyně a položili jsme jeho členům 

pár otázek. 

 

1. Jak se vám líbí na naší škole? 

Moc, je to příjemná změna. 

2. Co si myslíte o studentech gymnázia? 

Já myslím, že jsou v pohodě. Jsou příjemní a slušní. 

3. Pracovali jste dříve jako kuchaři? Případně pracovali jste společně? 

Na škole byla akorát kuchařka paní Hanka. My ostatní jsme pracovali u vojáků na Kozině. 

4. Proč jste přešli na naši školu? 

Protože jsme dostali nabídku vařit bez víkendu. Původně jsme dělali i víkendy a měli jsme 

12hodinovou pracovní směnu. Je pro nás přijatelnější pracovat v rámci 8hodinové pracovní doby. 

Máme tak více času na rodinu. 

5. Jak dlouho už vaříte? 

Celý život, od vyučení. 

6. Jaké máte tedy zkušenosti? 

Bohaté. 

7. Baví vás tato práce? 

Samozřejmě, jinak bychom to nemohli dělat. 

8. V kolik přicházíte a odcházíte ze školy? 

Chodíme na 5.30 a odcházíme kolem 15.00 hod. 

9. Je vaše práce fyzicky náročná? 

Ano, jako každá kuchařina. 

10. Kdo sepisuje jídelníček? 

Kolektivně. Vždycky dáme nějaký návrh, pak to kolektivně 

probereme, odsouhlasíme a podíváme se, jestli nemá nějaký 

nedostatek. Prostě aby to bylo nějak vyrovnané. 

11. Všimli jste si, že by studenti vraceli jídlo? 

Někteří vrací, někteří nevrací, to je různé, student od studenta. Sto lidí, sto chutí. Někomu chutná to, 

někomu zase něco jiného. Jinak ano vrací, ale myslím, že to není taková hrůza. 

Děkuji za rozhovor a těšíme se na další dobroty, které pro nás připravíte. 

Eliška Judásková, 2.SA 
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Čeho se nejvíce bojí učitelé a studenti? 

 
Podzim je typický svou pochmurnou náladou, a tak nás zajímalo, co nejvíce děsí lidi, které 

každodenně potkáváme na chodbách i ve třídách. Přinášíme vám výčet odpovědí, které jsme získaly. 

Možná vás některé z nich i překvapí. 

Učitelé: 

Hloupých lidí. 

Bubáků. 

Asi nemoci, která na mě může nějakým způsobem dopadnout. 

Výšek. 

Hlouposti ostatních lidí. 

Po dvaceti letech práce ve školství asi ničeho, ale jinak pavouků.  

Nevyužití svého potenciálu, nenaplnění svého „úkolu“ na Zemi.  

Zhoršení mezilidských vztahů, nemocí. 

Stoupajících čísel korona pozitivních, o prezenční 

výuku. 

Lidské hlouposti, závisti (špatných lidských vlastností). 

Studenti:  

... že budu někdy sám. 

Jedovatých zvířat, velkých ryb, hororů a samozřejmě 

smrti. 

Skoro všeho. 

Něčeho nového. 

Tmy a samoty. 

Pavouků. 

Bojím se, že zklamu svoje blízké, když mě budou potřebovat. 

Osobního selhání. 

Samoty. 

Myslím, že je spousta věcí, kterých se bojím. Mohla bych je tu vyjmenovat, ale to by bylo na 

dlouho. Ale myslím, že nejvíc samoty. Nemyslím jako být sama například v místnosti. Jako 

introvert mám ráda svůj prostor a čas strávený sama se sebou a děláním, co chci. Ale mám na mysli 

samotu, že tu pro mě nikdo nebude, když budu potřebovat, že tu nebude nikdo, kdo by mi pomohl 

a řekl, že všechno bude v pořádku. Že zůstanu na všechno sama a nezvládnu to. 

Všem dotazovaným děkujeme za spolupráci. 

Lucie Holubová a Zuzana Zakopalová, 5.QA



 Můžete se těšit… 
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Akce, které nechcete zmeškat 
 

Den otevřených dveří - 23. 11. 2021 od 12.30 do 17.00 hod. 

Akce proběhne v tradičním duchu. Zájemci o studium na Gymnáziu a SOŠZE Vyškov mají 

jedinečnou příležitost seznámit se s učiteli, studenty a také s prostorami školy. Čeká je rovněž program, 

který si pro ně přichystali vyučující ve spolupráci se studenty a jenž nabízí různé zajímavé aktivity. 

Návštěvníci obdrží také krátký dotazník, který se stane zdrojem informací pro potřeby naší školy. 

Vánoční koncert - 8. 12. 2021 v aule gymnázia od 16.30 hodin 

V období adventu by se měl uskutečnit Vánoční koncert, na kterém naši studenti předvedou 

svůj hudební talent. V minulých letech jsme si mohli poslechnout hru na klavír, kytaru, saxofon, bicí, 

zpěv a mnoho dalšího. Tento koncert jistě vykouzlí tu pravou vánoční náladu a potěší nejednoho 

milovníka hudby. Organizátorkou akce je paní učitelka Šefčíková. Pokud byste tedy měli zájem zde 

zahrát či zazpívat, můžete paní učitelku oslovit a domluvit se s ní na případném účinkování. 

 

Adéla Judásková, 5.QA 

 

 

 

 

Vtipy 
 

Proč jsou duchové tak špatní lháři? Můžete vidět přímo skrz ně. 

Proč kostlivci nesnáší kořeněná jídla? Nemají na to žaludek. 

Co říkají ptáci o Halloweenu? Trik nebo tweet. 

https://cs.celebs-networth.com/70-boo-rific-halloween-jokes-14914 

Přijde upír do krevní banky a zastaví ho sestřička a říká: „Jdete darovat?“ 

A upír na to: „Ne, ne, já přišel jen na degustaci.“ 

https://www.ivtipy.cz/vtipy-o-strasidlech/ 

Přijde kostlivec do masny a dívá se na maso. Po delší době se ho chlap za pultem ptá: „Na co se 

díváte?“ 

„No jen koukám, co se dřív nosilo.“ 

https://www.ivtipy.cz/vyhledavani/?hledat=kostlivec 

Ester Smolaková, 5.QA 

 

 

https://cs.celebs-networth.com/70-boo-rific-halloween-jokes-14914
https://www.ivtipy.cz/vtipy-o-strasidlech/
https://www.ivtipy.cz/vyhledavani/?hledat=kostlivec

