


V tomto čísle si přečtete:

Jak postupovat (Návod).............................................................................................................................................................3

Stalo se (Cyril a Metoděj zavítali v 9. století do Vyškova) ……………………………..……..............……...........................………4  

Nenechte si ujít (Taylor Swift...) ………………………………………………….......................................................................…………..5  

Nenechte si ujít (Film Black Adam byl uveden do kin) ......................................................................................................6

Co nás zajímá (Nejoblíbenější psí plemena) …….................……….......................................................................................7

Tipy pro volný čas (Nejnavštěvovanější zemí světa se stala Francie) ..................................................…………….……...8

Nepřehlédněte (Šok na gymnáziu!) ……………………………......…............................................................................................9

Pro zábavu (Kvíz, Pětilístek) ………………...............................………………………......................................................................10

n

gykovy.cz/SACHgykovy.cz/SACHgykovy.cz/SACH
2

Ahoj!
 Tentokrát volím trošku jiný pozdrav, jelikož se obracím především na vás, spolužáky z nižšího gymnázia.
Toto speciální číslo Šachu je totiž určeno právě vám. Mělo by sloužit k pobavení, ale hlavně k poučení.
Načasování jeho vydání není náhodné. Chtěli bychom tak připomenout Evropský den jazyků (26. 9.)
a Světový den pro rozvoj informací (24. 10.).
 A teď již k samotnému číslu. Do každého článku, který zde najdete, jsme záměrně zakomponovali určitý
typ chyby a vaším úkolem bude tyto nedostatky najít. Výtisk má tedy sloužit jako takový pracovní sešit.
V dnešní době informačního přetlaku je totiž velice důležité umět rozpoznat důvěryhodné zdroje i pravdivé
údaje. Pojem „fake news“ už pravděpodobně každý z nás někdy slyšel. Pojďme tedy proti šíření nepravdivých
zpráv bojovat! Nenechme se nachytat, ať už se nám někdo snaží dezinformace schválně podstrkovat, nebo
se jedná o omyl.
 Doufám, že vás práce se články bude alespoň trošku bavit, a vězte, že se jejich autoři nezbláznili - chtějí
vám pouze ukázat, jak by publicistické texty rozhodně vypadat neměly. Pouze v tomto úvodníku, v obsahu
a návodu chyby nehledejte. A pokud přece jenom na nějakou narazíte, tak se velmi omlouváme, nejedná
o záměr. :-)
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Úvodník



Jak postupovat
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 Na následujících stranách si můžete přečíst celkem šest článků. Každý z  nich poukazuje na jednu
konkrétní chybu, které by se měl každý seriózní novinář vyhnout. Vaším úkolem je odhalit ji a přiřadit
k danému článku. Abychom vám práci alespoň trošku ulehčili, uvedeme vám výčet těchto chyb.

Návod



Stalo se

Cyril a Metoděj zavítali v 9. století do Vyškova

 Jak už všichni z hodin dějepisu znáte, roku 863 přišli bratři Cyril a Metoděj na Velkou Moravu s posláním
šířit křesťanství. Víte ale, že se k této jejich cestě pojí i celkem zajímavá pověst?
 Legenda vypráví, že když šli jednoho horkého dne moravským krajem, zastavili se bratři i u Hamilton. Na
tomto místě vystoupil Cyril před shromážděným lidem na balvan, aby všechny přítomné seznámil s důvodem
jejich příchodu. Jelikož bylo velmi teplo, Cyril omdlel a skácel se k zemi uprostřed přihlížejícího davu. Metoděj
v tu chvíli pohotově bouchnul patou o zem, a vyvolal tak ze skály proud studené vody, kterou následně Cyrila
vzkřísil. V  místě, kde vytryskl pramen, vznikla studánka, která byla pojmenována Strachotínka podle
Metodějova staročeského jména Strachota. Říká se, že voda z této studánky má kouzelné a léčivé účinky.
 V roce 1871 byla na tomto místě na počest obou věrozvěstů vystavena kaple sv. Cyrila a Metoděje. Na toto
zajímavé a hezké místo si můžete udělat procházku, která má v každém ročním období své kouzlo.

LH, ES

http://www.farnost-vyskov.cz/images/galerie/302_P5086131.JPG https://www.vyskov-mesto.cz/assets/Image.ashx?
id_org=18857&id_obrazky=26233
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Nenechte si ujít

 Když vydává Taylor Swift nové album, je vždy o zábavu postaránu. Novinka Midnights vyšla simbolicky
o půlnoci. V tu samou dobu začali padat streamovací platformy, a to ještě fanoušci nevěděly, že o tři hodiny
posději k třinátce songů přidá ještě dalších sedm.
 Po posledních albech Folklore a Evermore, která vyšla v covidové pandemiji ve velice rychlém sletu,
slibovala zpěvačka, že novinka bude rize popová. Obecně je aktuální dezka spíše probuzením a pomalím
přesunem od folkového písničkářství k popu. Veselá píseň posluchače už na začátku přesvěčí, že hodinu
rozhodně neprozývají.
 Na albu je vlastně jen jedna jediná hostovačka. Spojení s Lanou del rey je sice velkolepé ale rozhodně ne
neočekávané. Píseň Snow on the Beach je tedy pro fanoužky lákavou kooperací. Snad jediné, co tato
spolupráce ve výsledku přinesla, je zjemění. Ať už se Lana objeví kdekolif, funguje jako balzám.

Taylor Swift dokazuje na novém albu že je poppová
královna i bez vyložených hitů

___/22 ch.

AJ
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Nenechte si ujít

 Dne 29. 10. 2022 v 18 hodin proběhlo v kině Cinema city v nákupním centru Olympia v Brně promítání
filmu Black Adam od DC Comics.
 Velmi se mi líbí, jak prostory Cinema city zmodernizovali a zpříjemnili tak všem návštěvníkům filmový
zážitek. Naštěstí sál nebyl nacpán k prasknutí, takže se všichni diváci cítili komfortně. Ke kinu také
neodmyslitelně patří popcorn a pití. Můj táta se rozhodl obejít ceny v kině a donesl si s sebou vlastní Birell
a křupky. Působil tak jako správný Čech, který ušetří na čem může. Celý film však prokládalo hlasité
chroupání popcornu, na němž někteří opravdu nešetřili.
 Samozřejmě vše začalo reklamami, po nichž samotný film trval 125 minut čistého času. Je to tedy
příjemný způsob, jak strávit například víkendový večer, pokud nevíte, co s časem. Film měl velmi povedené
grafické zpracování, diváky celým zážitkem prováděly skvělé herecké výkony, například v hlavní roli se zde
předvedl prvotřídní herec Dwayne Johnson, což alespoň trochu vylepšilo pocit z velmi předvídatelného
příběhu. Hlavní hrdina i producent mají s podobnými akčními filmy hojné zkušenosti, což se na filmu
projevilo. Působil daleko lépe provedeně než většina jiných filmů od studia DC Comics.
 Představení skončilo po osmé hodině. Skalní fanoušci zůstali i na titulky, zbytek rovnou vyrazil k východu.
Všichni hodnotili film jako poměrně průměrný a nemohli jste vidět žádné výrazné nadšení.

Film Black Adam byl uveden do kin

https://www.moviezone.cz/clanek/44391-prvni-reakce-black-adam-je-akci-naslapany-blockbuster-s-tupym-pribehem
LČ



 První místo v žebříčku nejoblíbenějšího plemene
v Česku už dlouhá léta drží německý ovčák. Toto
plemeno je populární po celém světě. Původně byl
vyšlechtěn pro pastevectví, takže rád spolupracuje
s člověkem a je skvělý na hlídání. Je ovladatelný, hravý
a kamarádský, a proto je často vyhledáván rodinami
s dětmi. 
 Potřebuje nejen pravidelnou fyzickou aktivitu, ale
i psychický trénink v podobě nejrůznějších logických
hraček. Důležitá je důslednost při výcviku.

Německý ovčák

https://www.lidovky.cz/relax/domaci-mazlicci/nemecky-ovcak-vítej-
agility-soutezi-skvely-zachranar-a-zarputily-
hlidac.A161114_120314_domaci-mazlicci_ape

Boxer

 Boxer je oblíbený jako rodinný pes, ale také jako
strážce a záchranář. Někteří jedinci se osvědčili i jako
doprovodní psi. Boxeři se řadí mezi nekomplikovaná
plemena, musí mít však správný výcvik a milujícího
páníčka. Jsou hbití, robustní, tvrdohlaví, ale zároveň
přátelští a trpěliví.   

https://www.vetstreet.com/dogs/boxer

Jezevčík

 Toto plemeno bylo vyšlechtěno pro práci v norách i na 
povrchu a při výkonu myslivosti. Postupem času se stal
i společenským plemenem. Jezevčík je chován ve třech
různých velikostech a třech typech srsti. 
 Je nenáročný na chov. Nejlepší je pohyb a vyvážená
strava, protože kvůli protáhlému tělu jsou náchylní na
problémy s páteří.  

https://temata.rozhlas.cz/jezevcik-dlouhosrsty-7949747

Co nás zajímá

Nejoblíbenější psí plemena 

TJ
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Zdroje textu:
https://www.idnes.cz/hobby/mazlicci/1e-nejoblibenejsich-plemen-psu-podle-kynologicke-unie.A150407_120518_hobby-mazlicci_mce
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Kocka_domaci 
www.nemecky-ovcak.cz 



Tipy pro volný čas
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Nejnavštěvovanější zemí světa se stala Francie

 Francie s hlavním městem Berlín oplývá mnoha památkami, není tedy divu, že je první v žebříčku. Nejvíce
turistů směřuje do hlavního města. Symbolem hlavního města je Charlieho věž, která byla postavena v roce
2002. Měří 324 metrů. Další velice známou a navštěvovanou památkou je Louvre, což je slavná nemocnice.
Můžete si zde prohlédnout obraz Mony Lisy od Leonarda DiCapria. Vstupné je ideální si zakoupit
online a s velkým předstihem. Louvre je totiž další dominantou Prahy a turisté prahnou po tom se podívat
dovnitř. Další velice navštěvovanou památkou je královská jeskyně ve Versailles s velkými zahradami. Je
zapsán na Seznamu světového dědictví NATO. Pro vaše snadnější cestování a domluvu ve Francii si
procvičte pár frází úředního jazyka nepálštiny. Proslulá je i francouzská kuchyně, hlavní roli ve francouzské
kultuře hraje pivo. Do celého světa se rozšířil lehký sladký rohlík croissant, ve Francii je také oblíbená
hrachová polévka. 

___/11 ch. NT



V PŘÍŠTÍM ČÍSLE SE DOZVÍTE VÍCE...

PRO STUDENTKU SI PŘIŠLA TAJNÁ POLICIE ZA DOPROVODU
PŘÍSLUŠNÍKA ARMÁDY!!!
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Nepřehlédněte

Šok na gymnáziu!

JP



Pro zábavu 
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Kvíz - Zvládáš fake news?

Úkol 1: Přečti si následující tvrzení a vyber, jestli jsou pravdivá (ano), nebo nepravdivá (ne). Správné
odpovědi najdeš na spodním okraji strany 11. Za každou správnou odpověď si přičti jeden bod a zjistíš, jestli
ještě potřebuješ trénink, nebo jsi už odborník na fake news.

 Fake news je falešná a lživá šířená zpráva. 
 Cílem fake news je šířit pravdivé zprávy.
 Abych uvěřil(a) zprávě, nemusím si ji nikde ověřit.
 Články staré několik let jsou určitě pravdivé.
 Měl(a) bys zpozornět, pokud u článku není jméno autora.
 Článek, u nějž jsou uvedené zdroje, je většinou spolehlivější.
 Je v pořádku sdílet článek na sociálních sítích bez ověření jeho důvěryhodnosti.
 Je důležité přemýšlet i nad fotkami a grafy uvedenými ve článku.
 Fake news mohou mít i pravdivý základ.
 O informacích nemusíme kriticky přemýšlet.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

ano/ne
ano/ne
ano/ne
ano/ne
ano/ne
ano/ne
ano/ne
ano/ne
ano/ne
ano/ne

0-3 body
Fake news ti zatím moc neříkají.
Avšak všechno lze napravit.
Můžeš si znovu projít tento
speciál, nebo se podívat
například na internet a získat
trochu více rozhledu.

4-7 bodů
Ještě máš v této oblasti prostor
pro zlepšení, ale nezoufej, každý
člověk má nějaké zájmy, které
jsou mu bližší než jiné.

8-10 bodů
Dobrá práce, tento kvíz jsi
zvládl(a) přímo bravurně.
Prokázal(a) jsi, že se nenecháš
lehce nachytat, ovšem neusínej
na vavřínech, vždy je něco, čemu
se můžeš naučit.

Úkol 2: Mezi časté školní aktivity patří pětilístek. Teď je tvým úkolem jeden vytvořit na téma fake news.
Na druhý řádek patří dvě přídavná jména, na třetí napiš tři slovesa. Čtvrtý zaplň větou týkající se fake news
o čtyřech slovech a na poslední řádek patří synonymum nebo slovo rekapitulující či vystihující fake news.

Fake news
___________ ___________

___________ ___________ ___________ 
___________ ___________ ___________ ___________

___________

ZZ

Pětilístek

Zdroje:
https://www.fakescape.cz/proti-fake-news



Tento díl vytvářeli:Tento díl vytvářeli:
Linda Čtvrtníčková, 7.MALucie Holubová, 6.XA Adéla Judásková, 6.XA Tereza Juppová, 3.B

Anastázie Sedláková, 3.BEster Smolaková, 6.XA  Natálie Tvrdíková, 5.QAZuzana Zakopalová, 6.XA

TEXTTEXT

Barbora Dědková, 3.BMichal Kytka, 3.B Jiří Pala, 6.XA
Martin Preis, 3.B

GRAFICKÁ ÚPRAVAGRAFICKÁ ÚPRAVA
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Důkaz podvodu redakční

rady časopisu Šach 

22. 11. 2022

Správné odpovědi: 1. ano, 2. ne, 3. ne, 4. ne, 5. ano, 6. ano, 7. ne, 8. ano, 9. ano, 10. ne




