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Šéfredaktorovy žvásty
Milí čtenáři, na začátek bych vám chtěl moc poděkovat za to, že tato slova
čtete. Dovolte mi, abych vás přivítal v nové éře školního časopisu, který bude
vycházet pravidelně čtyřikrát do roka – po zhruba 2,5 měsících. Těšit se můžete na
rubriky všeho druhu, a proto doufám, že si každý z vás v časopisu najde důvod,
proč se těšit na jeho nové vydání.
Pro zajímavost vypíchnu některé ze stálých rubrik. Například „Horká témata“
nebo „Pobavení“ nejsou stálými rubrikami jen tak pro nic za nic. Ve světě, škole i
okolí se totiž stále něco děje a našim cílem bude vám všemožné novinky a zprávy
co nejlépe a nejstručněji zprostředkovat. V každém čísle se tak obohatíte o aktuální
dění nebo dostanete zaslouženou porci zábavy. Dále vám můžeme nabídnout třeba
„Herní doupě“ nebo „Videopůjčovnu“ - ideální rubriky pro kohokoliv, kdo se alespoň
trochu zajímá o kvalitní domácí zábavu. Na závěr bych rád podotkl, že v časopisu se
budou nacházet výhradně školní témata a zprávy. Jistě budeme mít i rubriky
„světovějšího“ formátu, ale v nich bychom chtěli stručně vypíchnout jen ty
nejdůležitější informace, o kterých byste určitě měli vědět.
S přáním pěkného počtení se s vámi loučí šéfredaktor časopisu Jiří Vítek, sexta.
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Na co se můžete těšit?
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Horké téma
Když jsem tak pátrala po internetu, co teď letí, nejen ve světě, ale i u nás,
pokaždé na mě vyběhl boj proti covidu-19. Všichni víme nebo alespoň tušíme, o co
jde a jak se máme chovat. Nebudu tu psát to, co už všichni víme jak z médií, tak od
svých blízkých. Proto se zastavím alespoň u roušek.

pixabay.com

Dříve byly respirátory a roušky nošeny jen v nemocnicích. Teď je ale začal
používat celý svět, čímž se staly nedostatkovým zbožím. A proto si lidi začali
vyrábět vlastní roušky. Někteří si dokáží ušít roušku tak, aby se jim hodila k outfitu,
nebo si alespoň nějakou extravagantní koupí...
I když jste si toho z mého článku moc neodnesli, doufám, že Vás
alespoň trochu pobavil, v této smutné době, která, doufejme, co nejdříve skončí a
všechny ty nádherné roušky poletí do koše.
Kateřina Pavlišová, sexta
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Videopůjčovna
V dnešní době, kdy je většina z nás doma, a nejen nyní, ale i v chvílích
odpočinku, jsou filmy prostředkem odreagování. Proto bych Vám v příštích číslech
našeho časopisu ukázal pár filmů, které stojí za to vidět.

Forrest Gump
Nejdříve se zaměříme na kategorii oscarových filmů. Prvním z této kategorie
je komedie Forrest Gump. Tento veleúspěšný film získal v roce 1994 od americké
filmové akademie ocenění za nejlepší film, režii, střih, adaptovaný střih, mix zvuku
a nejlepšího herce v hlavní roli.
Filmové zpracování (Robert Zemeckis) bylo natočeno v roce 1994 podle knižní
předlohy Winstona Grooma. Hlavní hrdina Forrest Gump (Tom Hanks) se v 2.
polovině 20. století setkává s výraznými osobnostmi a zažívá události, které utvářejí
historii Spojených států.

csfd.cz
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Šarlatán
Jako další film tu máme novinku. Film Šarlatán (Agnieszka Hollandová)
pojednává o životě léčitele Jana Mikoláška (Ivan Trojan), který i bez lékařského
vzdělání diagnostikuje a léčí nemoci, které nejsou nejlepší lékaři schopni odhalit.
Příběhy ztvárněné ve filmu jsou inspirovány skutečným životem Jana Mikoláška.
Jeho mimořádné schopnosti jsou však vykoupeny bojem s vlastními démony. Česká
filmová a televizní akademie vyšle tento film do oscarových klání v kategorii
nejlepší cizojazyčný film.

csfd.cz

Co jsme komu udělali?
Nakonec tu máme jednu francouzskou komedii. Manželé Claude a Marie
Verneuil, kteří jsou silně věřící katolíci, chtějí po třech zklamáních, kdy si jejich
dcery přivedly Žida, Číňana a muslima, uspořádat pořádnou katolickou svatbu. Mají
poslední příležitost. Jejich nejmladší dcera jim domů ale nepřivede toho pravého.
Karel Pavliš, sexta
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https://www.csfd.cz/film/370681-co-jsme-komu-udelali/prehled/?fbclid=IwAR0akavKWII1AaKMvD51uOxxZiUsgJTW35XoN_zlRAXHup016xkURJ8-MCU
https://www.csfd.cz/film/76913-sarlatan/prehled/?fbclid=IwAR0s5LtIKxGBUGvVFgFe8bdz7y59JnBp1TUJiE5_l_M3h_BhQpWo7A0Si9Y
https://www.csfd.cz/film/10135-forrest-gump/prehled/?fbclid=IwAR1dP3teCJ0p_ovsX2p1L9InyxcgTuUHFIwWVZI806RgNl0iENswBe1JMu4

Halloweenské pobavení
V každém vydání časopisu vám chceme dopřát alespoň trochu humoru,
a proto zavádíme do časopisu takzvaná „pobavení“. Bude se jednat o různé vtipy,
hádanky nebo memes na konkrétní téma nebo dění ve společnosti. A nám již v tuto
chvíli nezbývá nic jiného než vám všem popřát příjemnou zábavu.

grammarly.com

dotyk.cz

reddit.com
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https://www.grammarly.com/blog/halloween-memes/
https://www.reddit.com/r/memes/comments/9sy5mz/happy_halloween/
https://www.dotyk.cz/galerie/halloweenske-vtipy.html?photo=2&back=3505672993-8443-111

Herní doupě
Je mi potěšením přivítat vás u mé
nejoblíbenější rubriky – herního doupěte.
V dnešní době (a zvláště v tomto období) je
takřka nekonečným zdrojem zábavy internet
a PC hry. A jelikož jsou právě internet, počítače
nebo hraní her mojí velkou zálibou, rád bych vám zde stručně představil novinky ze
světa internetu, počítačového hardwaru i softwaru a nejnovější nebo
nejočekávanější hry. Ready? Tak jdeme na to.

Nová řada grafických karet Nvidia RTX 3000 je k prodeji!
Na český trh již před nějakou dobou dorazila nová řada grafických karet od
Nvidie. Jedná se o modely 3080, 3090 a nově i 3070. Grafické karty GeForce RTX
řady 30 přinášejí špičkový výkon pro hráče i tvůrce. Pohání je architektura
Ampere – 2. generace architektury NVIDIA RTX – s novými jádry RT, jádry Tensor a

cnews.cz

multiprocesory pro streamování, která poskytuje nejrealističtější ray-tracovanou
grafiku a špičkové funkce umělé inteligence.
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Co si zahrát? Mafia: Definitive Edition!
Mafia: Definitive Edition – Kompletně
přepracovaná verze původní hry z roku 2002,
přinese zmodernizovaný herní scénář s novým
bohatým dialogem, rozvinutější příběhové
pozadí a dodatečné filmečky, zcela nové
hratelné sekvence, prvky hratelnosti a mnohem
více. Nejdůležitější však je, že se stále jedná o
tu Mafii, jak si ji pamatujeme – jen ještě o kus
lepší a zábavnější.
jrc.cz

V roli taxikáře Tommyho Angela se
ocitáme ve světě organizovaného zločinu.
Tommy, který se zpočátku brání svodům tohoto světa v zastoupení italské rodiny
Salieri, si záhy uvědomí, že některé odměny jsou příliš velké na to, aby jim bylo
možné dlouho odolávat... Jedná se o autentickou vizi Ameriky z 30. Let 20. století v
rozsáhlém městě a jeho zločineckém podsvětí. Hra je věrná, rozšířená předělávka
inspirovaná ikonickým originálem z roku 2002, nyní s grafikou ve 4K a rozšířenou
hratelností.

jrc.cz
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Fall Guys Season 2 je tu!

theverge.com

Sezóna 2 odstartovala 8. října a je naplánována do 6. prosince 2020. Hráči
očekávali řadu nových map, vylepšení a možností, což se z části vyplnilo. Zároveň
ale internet proudí naštvané reakce na to, že nových věcí mohlo být ve hře
skutečně více, vzhledem k tomu, jakou dobu se na novou sezónu čekalo. Co tedy
mimo nové odměny a 4 nové mapy (Knight Fever, Wall Guys, Egg Siege, Hoopsie
Legends) můžou hráči čekat?
▪

▪

▪

▪

▪

V rámci tzv. řetězu odměn nyní hráči mohou získávat “korunky”, což potěší
pravděpodobně řadu casual hráčů.
Hraní v teamu nyní ukazuje “spadnutí” do hry v rámci celého teamu.
Hráči nyní mohou používat funkci náhodného výběru celého outfitu v
nabídce “šatny avatara”.
Hráči mají nyní možnost zvolit dva rozdílné módy hry: “Main show”
(všechny aktivní levely) nebo “Timed showdowns” (pouze vybrané levely)
Přibyly desítky nových skinů, vzorců “tetování” a dalších vizuálních
maličkostí, kterými můžete ozvláštnit vašeho avatara.

Jiří Vítek, sexta
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https://www.cnews.cz/nedostatek-grafik-nvidia-geforce-rtx-3000-ampere-nedostupnost-pry-az-do-konce-roku
https://www.jrc.cz/mafia-definitive-edition/p337887
https://www.theverge.com/2020/10/8/21507721/fall-guys-season-2-available-now

Knihovna
„Je tady někdo knihomol?“
S Vaším svolením a zcela vědomě si dovoluji přeskočit úvod. Předpokládám,
že všichni víme, co je kniha a ty další věci, s ní spojené. Jistě. Jinak byste toto ani
nečetli. Nebo tyto věci neznáte a doufáte, že Vám tento text pomůže na to přijít.
Avšak s tím Vám nepomůžu. Tento článek slouží k rozebrání a přednostně
doporučení nově vyšlé literatury.

DLOUHÁ TRAŤ
>> VIKTORIE HANIŠOVÁ <<
... VYDALO NAKLADATELSTVÍ HOST (2020) ...

Nejprve se zaměříme na tématicky
propojené povídky k zamyšlení s cílem přimět
čtenáře se pozastavit a přemýšlet nad sebou a
smyslem bytí.
Řeší se zde koncepty jako deprese, úzkost
nebo strach. Silné příběhy Vás zaručeně zasáhnou
a donutí věnovat nemalou část Vašeho času k
přemýšlení a zpracování nového dojmu.

hostbrno.cz
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POSLEDNÍ ROKY S KARLEM
Otevřená zpověď Mistrových nejbližších
>> LUBOŠ PROCHÁZKA, DOMINIKA GOTTOVÁ <<
... VYDALO NAKLADATELSTVÍ WCI (2020) ...

Dále se podíváme na nejúspěšnějšího českého
interpreta KARLA GOTTA.
Dílo Poslední roky s Karlem: Otevřená zpověď
Mistrových nejbližších (jeho nejstarší dcery Dominiky a
novináře a Gottova spolupracovníka Luboše
Procházky).
knihydobrovsky.cz

Chcete-li nahlédnout do rodinného zákulisí, dozvědět se, jak se mu podařilo
zatajit dlouholetý vztah s jinou ženou, jak začaly jeho nemoci, proč Dominiku
zavrhoval a zda se dočkal svého vytouženého syna, pak neváhejte a pusťte se do
čtení! Můžete se taktéž dozvědět o Dominičiných závislostech a myšlenkách na
sebevraždu. A poznat tak druhou, často zatajovanou stranu Gottova života .
Julie Pavlisová, sexta

11

https://www.hostbrno.cz/dlouha-trat/?fbclid=IwAR0j8-HG6rQk5tGA5JaV2yB8-2MmgaDJ_pZGlxWAYmFkQupNj6J_1IVtJrw
https://www.knihydobrovsky.cz/kniha/posledni-roky-s-karlem-otevrena-zpoved-mistrovych-nejblizsich275379280?fbclid=IwAR21PmifESLYeGzyxcYC_QRr4rALhHoOvX3-kjS_FXOY2mOIg2579T6mfKw

Co se děje ve městě?
►AKTUÁLNÍ INVESTIČNÍ AKCE◄
„NOVÁ“ MATEŘSKÁ ŠKOLA
Hlavním účelem dotovaného projektu bylo zajištění dostupnosti a navýšení
kapacity předškoláků. Byla vybudována nová přístavba stávající mateřské školy a
navýšena předškolní kapacita. Projekt obsahuje i venkovní úpravy a úpravy
vnitřního vybavení. Objekt bude mít navýšenou kapacitu na 56 dětí.

ZŠ KOMENSKÉHO
Naši mladší spolužáci se můžou těšit na stavební úpravy a výstavbu výtahu
v prostorách školy. V rámci projektu bude modernizována učebna informačních
technologií, vybudována nová učebna fyziky a chemie a instalován nový výtah k
zajištění bezbariérovosti.

VÝSTAVBA CHODNÍKU
Během října proběhla výstavba chodníku ve Skutči v ulici Havlíčkova.
Chodník bude napojen na stávající chodník v ulici Školní.

KANALIZACE SKUTÍČKO
Výstavby kanalizace se konečně dočkali i obyvatelé z místní části Skutíčko.
Z důvodu stavebních prací došlo k uzavření části silnice II/337 v obci, a to od 4. do
31. října 2020.

12

►CO SE NÁM UŽ POVEDLO◄
KRÁSNÁ HASIČSKÁ ZBROJNICE NÁM VE MĚSTĚ ZÁŘÍ UŽ 2 ROKY
Jsou to již dva roky, co byla dne 21. září 2018 slavnostně otevřena nová
hasičská zbrojnice. A myslím, že se její krásou nemáme za co stydět. Dobrovolní
hasiči se významně podílejí na řešení mimořádných událostí ve městě i v okolí.
Mladí hasiči podávají skvělé výsledky, a to ve všech kategoriích. Jsou to totiž
vítězové letošní Ligy v požárním sportu v kategorii požární útok. V kategorii starších
naši členové dokonce vyhráli a mladší žáci obsadili 3. místo.

DESET LET OD ZALOŽENÍ SPORTOVNÍ HALY
Naše překrásná sportovní hala, kterou se může město Skuteč jen pyšnit,
slaví 10 let od založení. I přes vysoké náklady je zřejmé, že to byla velice dobrá
investice a je pěkné, že město podporuje sport.
Místní florbalová družstva všech kategorií dosahují vynikajících sportovních
úspěchů, a to především díky tomu, že můžou trénovat v moderní sportovní hale.
Školní halu pravidelně využívají školy z celého města, příležitostně také i školy
z okolních obcí a veřejnost.
Adéla Cejpová, sexta
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https://www.skutec.cz/m/?fbclid=IwAR2GwVhj_GvZYTuTdfsgBAiMg5c8MPhKNpkawIIrwzFx_gVt4NhFqRh2TS4

Poslední slovo
Milí čtenáři, za celý tým bychom vám chtěli moc poděkovat za přečtení
našeho časopisu. Je nám jasné, že máme co zlepšovat, ale i tak doufáme, že se
vám počtení líbilo, že vás zaujalo nebo vás obohatilo o nějakou novou informaci.
Jakákoliv zpětná vazba je vysoce vítána, časopis tvoříme hlavně pro vás, tak nám
určitě dejte vědět, co se vám líbilo nebo naopak, co byste raději už v dalším čísle
neviděli. Zároveň bychom všem žákům a učitelům naší školy chtěli popřát hodně
zdraví a pevné nervy při online výuce. Pevně také věříme, že společně vše
zvládneme a do školy se vrátíme co nejdříve, abychom se opět mohli vídat jako dřív.

Pozdravy posílá
sexta.
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