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SUPERHRDINOVÉ
Přečtěte si o Spidermanovi
ČTĚTE NA STRANĚ 3

JSTE ZVĚDAVÍ NA VÝSLEDKY
ANKETY?
Čtěte dále....
ČTĚTE NA STRANĚ 4

Slovo úvodem
Zdravíme, milí čtenáři,
snad Vám tento časopis
zpříjemní den. Tentokrát je
tvořen trochu jinou formou, než
doposud. Pracujeme na něm
v programu School Press Club.
Omlouváme se tedy, že je toto
číslo kratší, neboť se teprve
učíme. Doufáme však, že se
Vám bude líbit. Nám se tento
program líbí moc. Můžeme
používat různé šablony,
pracujeme všichni online,
navzájem si doplňujeme články.
Cítíme se jako v pravé redakci.
Najdete zde, jako i minulý rok,
Koumáka s šílenými fakty, které
Vás možná překvapí, nadílku
knih pro Bookaholiky, či historii

ohledně svobody Tibetu.
Pro milovníky Marvelu zde
máme rubriku o Spider-manovi,
nejoblíbenějším super hrdinovi
Baracka Obamy. Dále Vás
můžeme potěšit anketou ohledně
"nedostatků" školy.
Potěšila by nás Vaše zpětná
vazba. Co dalšího byste
v časopise uvítali? K tomuto
účelu bude sloužit box, který
bude umístěn v prvním patře
u oranžové sedačky.
Příjemně počtení přeje redakce.
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Rozhovor S Mistrem 
Staňkem
1. Jak dlouho a proč jste měl
dlouhé vlasy? 
Od 15 do 21 let, 6 let. Měl jsem
strašné akné, snažil jsem se to
něčím zakrýt a vlasy se nabízely.
Proto jsem je nosil rozpuštěné.
 
2. Chtěl byste změnit svět?
Jak? 
Jsem snad Kim Čong Un? Ne,
vážně, jedinec moc svět
neovlivní, ale může přispět
například tím, že se bude chovat
šetrně k přírodě a upozorňovat
na problémy, které se týkají nás
všech s cílem tyto problémy
ovlivňovat.
 
3. Vaše největší úspěchy
v životě?
Můj největší úspěch je již
samotný život, protože být
nejúspěšnější tátovou pohlavní
buňkou v konkurenci stovek
milionů dalších soutěžících,
tomu říkám úspěch. :)
 
4. Největší kravina/omyl
Vašeho život za léta studia?
Vytržení poznámky (strany)
ze žákovské. Když to doma
zjistili, dostal jsem "zliskané".
Důvod poznámky: Hodil jsem
po spolužákovi chleba a učitel,
který to viděl, byl věřící.
Nevěděl jsem, že víra zakazuje
"zneuctívat" boží dar - chleba.

5. Myslíte si, že jako
učitel-muž, máte větší autoritu
než jako učitelka - žena? 
Nezáleží na pohlaví, ale
na osobnosti, a také
na zkušenostech, přístupu
k žákům... Rozhodně se nejedná
o lehké povolání, jak si většina
národa myslí.
 
6. Co se Vám honí hlavou
před vstupem do třídy?
Jestli jsem něco nezapomněl,
například písemky v šuplíku.
A jestli nemám hlad,
protože když mám hlad, tak
jsem protivný.
 
7. Co děláte, když neznáte
odpověď na otázku, kterou
Vám položí žáci?
Řeknu, že nevím. Člověk
nemůže vědět všechno.
Ale řeknu, že se to pokusím
zjistit = zapomenu na to.
Nebo řeknu, ať si to zjistí sami.
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Vtipy a hádanky
*1. Představte si situaci, kde
máte otce se synem, které musíte
postavit tak, aby syn stál
za otcem, ale zároveň aby
před synem nikdo nestál. Jak
otce a syna postavíte?
 
*2. Kolikrát můžete od čísla 55
odečíst číslo 5?
 
*3. Co je to 90–50–90?
 
*4. Víte, jak se dá vytvořit
vodou světlo?
 
*5. Je to zelené a má to kola.

Co je to?
 
*6. Muž se vydal na moře
a chytila ho bouře, která ho
odnesla na ostrov, kde žijí samé
ženy. Když se probudil, byl
uprostřed nějakého rituálu, kde
zjistil, že jej chtějí obětovat.
Muž neváhal a řekl, že chce mít
poslední přání. Po tom, co ho
vyslovil, dostal od žen loď
a pustily ho domů. Co jim řekl?
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Rychlá zpověď Petra Staňka
Oblíbená barva: Zelená
Oblíbené jídlo: Řízek (všechno)
Oblíbený film: 
Všeobecně válečné filmy
Oblíbená kniha: 
Obraz Doriana Greye
Oblíbené zvíře: 
Prase - protože krkovička, kýta,
panenka, jitrnice...
Oblíbené roční období: 
Podzim, jaro
Oblíbený stát/země: 
Česká republika
Do jaké země byste se chtěl
podívat: 
Nový Zéland, Kanada
Oblíbená rostlina: 
Lilek, brambor, pšenice setá,
protože zase jídlo...
A jídlo = život.
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Svoboda Tibetu

do země.
Důvodem povstání bylo
potlačování buddhismu ze strany
Číny, která odsvěcovala chrámy,
držela ve vězeních mnichy
a využívali dalajlámu jako
loutku.
Čína však může argumentovat
zavedením velkých pokroků
do těchto oblastí, ale to je ovšem
jediné, co někdy udělala
pro obyvatele Tibetu.
Během období Rudé gardy bylo
zbouráno mnoho chrámů
a zabito mnoho Tibeťanů.
V roce 1989 došlo k dalšímu
povstání, které se Čína snažila
rozehnat převlečenými tajnými
agenty, kteří měli za úkol
zneškodnit rýžový obchod
a firmu Tibet-Ganso vykrádáním
a rabováním jídla. Další
demonstrace následovaly v roce
2008, kdy bylo zabito 469
Tibeťanů, 759 jich bylo zraněno,
zatčeno přes 2750 a 354 lidí
zmizelo. O rok později až
do roku 2015 následovaly
sebevraždy, především formou
upalování, během kterých
zemřelo 145 Tibeťanů. Ti měli
důvody jasné, chtěli
samostatnost a navrácení
Dalajlámy. To se ovšem nestalo
a rodiny upálených byly zatčeny
a došlo k mnoha reformám, jako

foto: Dalajláma: Tändzin Gjamccho

například odebráním pásů
tibetskému lidu a ke sledováním
místního obyvatelstva. Dále
musí mít obyvatelé povolení ke
vstupu do Lhasy hlavního města.
 
Poznámka autora:
 
Poslední návštěva Dalajlámy
v České republice proběhla
v roce 2016. Byla ve znamení
vzpomínek na Václava Havla,
se kterým se Dalajláma moc
dobře znal. Na Hradčanském
náměstí se sešly tisíce lidí, aby
přivítaly jeho svatost.
 
Když se ptali Dalajlámy, co ho
na lidstvu nejvíc fascinuje,
odpověděl: "Lidé.
Protože obětují zdraví, aby
vydělali peníze, potom obětují
peníze, aby znovu získali zdraví
a pak se tak znepokojují
budoucností, že si neužívají
přítomnost. A tak nežijí ani
v přítomnosti, ani v budoucnosti.
A žijí tak, jakoby nikdy neměli
zemřít. A potom zemřou
bez toho, aby předtím žili."
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Tibet je historické území střední
Asie, které bylo po druhé
světové válce obsazeno
komunistickou Čínou.
V 7. století vzniklo Tibetské
království, které se zhroutilo
po roce 842.
Západní a střední Tibet byl poté
převážně sjednocen tibetskou
vládou, ta byla v různých
dobách pod mongolskou
a čínskou nadvládou. Tibet
v roce 1913 vyhlásil
nezávislost.V regionu vláda
udržela autonomii do roku 1951,
kdy byla tibetská armáda
zničena v bitvě u Čhamdo.
25. října 1950 Čínská lidová
republika oficiálně oznámila, že
„Čínská armáda“ dostala rozkaz
k pochodu na Tibet.
Při pochodu na Tibet následně
Čínská lidová armáda zabila
přes čtyři tisíce tibetských
vojáků.
Z osmi směrů vpochodovalo
do Tibetu přes čtyřicet tisíc
čínských vojáků. Tibetská
armáda, která čítala osm tisíc
vojáků, však neměla šanci

proti armádě nepřátel, která měla
k dispozici střelné zbraně,
výbušniny a děla, zatímco
Tibeťané bojovali jen s oštěpy,
luky a střelnými zbraněmi asi
sto let starými.
Indická vláda 26. října 1950
u vlády ČLR protestovala
proti použití síly v Tibetu. 6.
listopadu Velká Británie
vyslovila nad čínskou invazí
a použitím síly hlubokou lítost
a „plně podpořila stanovisko,
které zaujala vláda Indie.“ Řada
dalších zemí, včetně Spojených
států, vyjádřila souhlas
s postojem Indie.
V roce 1956 se rozmohlo
povstání, které se během tří let
rozšířilo po celém Tibetu.
Začalo boji a následně bylo
ukončeno demonstracemi.
Během jedné obrovské
demonstrace ve Lhase, hlavním
městě Tibetu, utekl Dalajláma
do Indie, kde se mu dostalo
vřelého přijetí a i když se vzdal
svého postavení politického
vůdce, tak se i dodnes snaží
o autonomii jeho vlasti a návratu

Koumák
»Dokážete vydržet 50 - 60 dní
bez jídla, 11 dní bez spánku
a pouze 3 - 5 dní bez vody.
 
»Spánkový cyklus je závislý
na době, kdy jíme.
 
»Zhruba každý 25. teenager se
pokusil spáchat sebevraždu.
 
»Pštros má větší oko, než
mozek.
 
»Člověk by zemřel, pokud by
mu byly všechny toxické látky
z jedné cigarety vstříknuty
přímo do krve.
 
 
»Před vynalezením gumy se ke
gumování používal chleba.
 

 
»Nejpopulárnějším alkoholem je
vodka (na celém světě se jí
vypije přes 5 milionů litrů
ročně).
 
»Ve Francii je možné oženit se
s mrtvolou.
 

»V judaismu jsou čtyři různé
novoroční dny.
 
»Hadi mohou bez přestávky spát
až tři roky.
 
»Obejmutí stromu na 5 a více
sekund snižuje stres až o 60%.
 
 
»Jedno mrknutí trvá přibližně
100 milisekund a každý mrkne
až 20x za minutu. Člověk tak
stráví každoročně 12 dnů
mrkáním.
»Skupina lidí se při společném
poslechu hudby cítí jednotnější,
důvěřivější, otevřenější
a klidnější. Hudba posiluje
vztahy.
 
 

»Kosmonauti nemohou plakat,
jelikož ve vesmíru není
gravitace, takže slzy nemohou
proudit.
 
»V Singapuru je nezákonné
prodávat žvýkačky.
 
»Obecně jsou tři důvody proč
vás někdo nenávidí:
1) Chtěl by být jako vy
2) Nenávidí sám sebe
3) Bere vás jako hrozbu
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Svět Knihomolů
S tímto číslem mám pro vás,
milovníky knih, knihoven,
příběhů, písmen a vonících
stránek další nadílku.
 
Hraničářův učeň, Rozvaliny
Gorlanu – John Flanagan (267
stran)
Žánr: Dobrodružné, fantasy,
děti/mládež
Originální název: Ranger´s
Apprentice, The ruins of Gorlan
 
Kniha od autora Bratrstva a této
dvanáctidílné série. Pojednává
o životě Willa, sirotka
a svěřence Redmontského
lenního pána barona Aralda.
V den svých patnáctin si děti
z opatrovny smí vybrat učení
u jednoho z hradních mistrů. Co
se ale stane, když Willa pro jeho
malý vzrůst nepřijmou?
Takovéto případy jsou
výjimkou, a i pro ty je
připravena práce na poli a v
dolech, ale co by tam malý Will
zmohl? Když se však u jeho
rozhodování zjeví Halt, tajemný,
malý hraničář v šedo-zelené
pláštěnce, celý jeho život se
obrátí. Nedá se však říct, zda
k lepšímu.
 
Eragon, Odkaz dračích jezdců
– Christopher Paolini (477
stran, zfilmováno)
Žánr: Fantasy, dobrodružné
Originální název: Eragon,
Inheritance, Book One
 
Tetralogie napsána
v úctyhodném věku patnácti let
Christophrem Paolinim. Jestliže
máte rádi draky, magii a elfštinu
se starověkým jazykem, je vám

tato kniha ušita na míru. Eragon,
prostý kluk ze země Alagaesie,
malebného údolí Palancar
a vesničky Carvahall, se z lovu
v Dračích horách vrátí s lesklým
modrým kamenem. Kdo by ale
ztrácel v opuštěných horách
vybroušený drahokam, té
nejvyšší jakosti? Až jednoho
dne, když drahokam pukne,
vyjde vše najevo.
"Bezmála 500 stran uteče jako
voda. Přistihla jsem se, jak se mi
o něm v noci zdá a po knize
sahám hned po probuzení.
A jako Eragonova dračice
říkám: "Všechno bude dobré
můj maličký.“ (Liz
Rosenbergová)
 
Cinder, Měsíční kroniky –
Marissa Meyer (400 stran)
Žánr: Sci-fi, fantasy, děti/mládež
Originální název: Cinder,
Moonlight chronicles
 
Šestnáctiletá Cinder žije
s macechou a dvěma nevlastními
sestrami na předměstí Nového
Pekingu, poté, co se po zemi
prohnala šestá světová válka
a propukla nechvalně známá
nákaza letumózy. Nemoci,
na níž nikdo nezná lék. Cinder je
mechaničkou, celé dny je nucena
se popelit v prachu a špíně své
dílny. Její jedinou přítelkyní je
androidka Iko s porouchaným
osobnostním čipem. Všechno se
ale jednou změní, a tak se k Linh
Cinder do krámku dostane princ
Kaito, syn Rikana císaře
Východního společenství.
Potřebuje spravit androidku
Nainsy, nazve to - se smíchem -
otázkou národní bezpečnosti.

Ale Cinder po všech těchto
událostech dalších týdnů pojme
podezření, že za opravou
androida stojí mnohem víc, než
jí je princ ochoten prozradit.
Cinder začíná mít pochyby,
nikoli však okolo princovy
androidky, ale okolo sebe
samé…
 
Hledání Aljašky - John Green
(252 stran)
Žánr: Světová literatura, romány
Originální název: Looking for
Alaska
 
Obyčejný kluk, obyčejná
internátní škola, neobyčejné
příběhy. Myslím si, že tato kniha
je velice oddechová. A přesto, že
není oceňována jako, například,
Hvězdy nám nepřály, u mě si
získala velký obdiv. Právě proto,
že je tak krásně obyčejně
neobyčejná.
"Aljaška Youngová je krásná,
chytrá, zábavná - a naprosto
fascinující. Miles Halter ji
miluje, že víc to ani nejde.

Díky ní objeví hodnotu a bolest
bezpodmínečné lásky
i bezpodmínečného života.
A nakonec už snad ani nezáleží
na tom, že se tím všechno
navždy změní."
 
 
„Čti a nepřestávej. Zajdi si
do knihovny. Toulání
mezi knihami má své kouzlo.
Ztrať se mezi regály. Popadni
nějaký životopis. Nejde o knihu,
kterou začneš, ale o tu, k níž tě
přivede. Sbírej knihy, i pokud je
nemáš v plánu číst. Filmař
John Walters řekl: "Nic není
důležitější, než knihovna
čekající na přečtení." 
 
„Člověk, který čte, prožije tisíc
životů, dokud nezemře. Člověk,
který nikdy nečetl, prožije jen
jeden.“  G. R. R. Martin
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Superhrdinové
Tento článek je nejen pro stejné
nadšence superhrdinů, jako jsem
já. Dozvíte se zde informace
a zajímavosti o různých
hrdinech, jak z Marvelu, tak
od DC comics. Jako druhý se
zde ukáže nejoblíbenější
superhrdina, taktéž od Marvelu:
 
Spider-man
* Pravé jméno: Peter Benjamin
Parker
* Věk: 15, postupně stárne
* Schopnosti: Po kousnutí
radioaktivním pavoukem Peter
získává schopnosti, podobné těm
pavoučím. Dokáže lézt
po stěnách jakéhokoli materiálu,
jeho tělo je odolnější, je
rychlejší, silnější a jeho
dokonalý pavoučí instinkt ho
dokáže varovat před jakýmkoliv

odpovědnost, která v jeho životě
hraje nemalou roli.
Zajímavosti:
* Pro podobnost kostýmů
Spider-mana a Deadpoola je
často Deadpool považován
za Spideyho zlé dvojče.
* Byl prvním hrdinou, který byl
velmi mladý, stále svobodný,
nespolehlivý, mající potíže se
svým dvojím životem i neúplnou
rodinou.
* Velmi si zakládá na svých
mravních i osobních zásadách.
* Dokáže perfektně připravit
palačinky, protože jeho pavoučí
smysly ho varují přesně tehdy,
kdy má palačinku otočit.
* Je to nejoblíbenější
superhrdina Baracka Obamy.
* Když Deadpool poprvé potkat
Spidre-mana, řekl mu, že je

Spider-man z budoucnosti.
 
 
Filmy:
* Spider-man (2002, Tobey
Maguire)
* Spider-man 2 (2004, Tobey
Maguire)
* Spider-man 3 (2007, Tobey
Maguire)
* Amazing Spider-man (2012,
Andrew Garfield)
* Amazing Spider-man 2 (2014,
Andrew Garfield)
* Spider-man Homecoming
(2017, Tom Holland)
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nebezpečím, které mu hrozí.
* Povaha: Jako většina
superhrdinů má též velmi dobré
srdce. Má soucit s lidmi, kteří
bojovali za správnou věc a to jak
hrdinové, tak prostí občané.
Nesmíme zapomenout i na
odvahu, která mu nesmí chybět.
Velkým znakem je jeho
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Anketa

 
Je tady další číslo časopisu a s
ním i nová anketa. Dohromady
jsme se zeptali 100 žáků,
navštěvujících náš ústav
(padesáti holek a padesáti
kluků), abychom zjistili, jak by
se mohla naše škola ,,vylepšit".
 
 
 
 
 
 

 
Naše otázky zněly:
 
1. Kterou možnost byste zvolili?
Chodit na WC v hodinách,
anebo byste raději uvítali
veřejnou wifi o velké přestávce?
 
2. Chtěli byste nosit školní
uniformy?
 
3. Chodili byste raději
za hezkého počasí ve škole
v botách, nebo byste raději
uvítali možnost chodit na obědy
přes školu?
 
4. Vyberte, co byste v naší škole
chtěli z následujících možností:
Automat s mléčnými výrobky,
obchůdek s ovocem a zeleninou,
bufet nebo zdravý automat?
 
 
Všem žákům, co si na nás našli
o přestávkách čas, děkujeme
a doufáme, že se alespoň něco
z těchto možností uskuteční.
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Hlavolamy

Odpovědi na hádanky: 
 
*1. Otce a syna postavíme zády
k sobě.
 
*2. Jen jednou. Když odečteme
od čísla 55 číslo 5, už to nebude
číslo 55
(55–5=50).
 
*3. Jízda městem kolem
policisty.
 
*4. Úplně jednoduše. Prostě si
umyjeme okna.
 
 

 
 
 
 
*5. Trávník, ta kola jsem si
vymyslela.
 
 
*6. Řekl, ať jej zabije ta
nejošklivější. Ony se nedohodly,
která by to měla udělat.
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