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Pár slov na úvod
Drazí čtenáři, srdečně vás vítám u druhého vydání našeho časopisu. Nejdříve
bych chtěl vyzdvihnout pár nesrovnalostí nalezených v prvním čísle, neboť si
jednoznačně zasloužíte jejich vysvětlení. První věc, za kterou se celý náš tým hluboce
omlouvá, je fakt, že jsme v prvním čísle našeho časopisu slíbili častý výskyt výhradně
školních témat, jichž bylo ovšem minimum. Důvody jsou vám pravděpodobně již teď
jasné – koronavirová situace nám umožnila pouze distanční výuku, tudíž se dalo
očekávat, že se přímo ve škole nic příliš důležitého nedělo. I přesto jsme se ale
rozhodli slib dodržet v pokračujících dílech Zetka. Další nedorozumění pak nastalo
při informaci o stálých a střídavých rubrikách časopisu. Rád bych tedy ustanovil,
jakým směrem se bude v tomto ohledu časopis ubírat. V každém čísle časopisu
můžete očekávat „Pobavení“, a to na různá témata – například v tomto vydání nese
rubrika název „Zimní pobavení“. Ze stálých rubrik nabídneme ještě „Horké téma“,
„Herní doupě“ a „Co se děje ve škole?“.
Celkově se tak budeme snažit být více informativní a přistupovat k článkům
(hlavně pak recenzím) více subjektivně. Moc si vážíme vaší kritiky a zpětné vazby,
kterou jsme k poslednímu číslu získali, a doufáme, že zvládneme naplnit vaše
očekávání pro toto i další čísla.
Mně v tuto chvíli zbývá už jen popřát vám pěkné počtení!
Zdraví vás Jirka Vítek, šéfredaktor časopisu Zetko.

Na co se můžete těšit?
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Horké téma
Rozhodně vám neunikly události z hlavního města USA, spojené se střídáním
ve funkci amerického prezidenta. Odmítání výsledků voleb Donaldem Trumpem
vyvrcholilo útokem jeho podporovatelů na symbol americké demokracie, budovu
Kapitolu. Mnoho zraněných a pět mrtvých, z toho jeden příslušník sboru chránící areál
budovy sněmovny, který podlehl následkům úderu hasícím přístrojem do hlavy, jsou
znakem, že šlo o jeden z nejhorších střetů demonstrantů s policií za poslední dobu.
Nyní už musíme jen doufat v ojedinělost této události a nástup dalšího demokraticky
zvoleného prezidenta proběhne bez komplikací.

Hokejové mistrovství světa 2021, které se mělo konat v Minsku a Rize, se
v hlavním městě Běloruska z bezpečnostních důvodů konat nebude. Mezinárodní
federace ledního hokeje (IIHF) tento krok oznámila po rozhodnutí rady mezinárodní
hokejové federace. Již týden před rozhodnutím informoval hlavní partner mistrovství
světa Škoda Auto, že pokud bude pořadatelem Bělorusko, neposkytne finanční
prostředky. IIHF proto hledá alternativního partnera lotyšské Rize pro pořádání
mistrovství světa.
První zimní výstup na druhou nejvyšší horu světa K2 se povedl skupině
nepálských horolezců. Kolem 17:00 místního času stanuli na 8611 metrů vysokém
vrcholu v pohoří Karákoram na hranici Pákistánu a Číny. Na Twitteru o tom
informovala Expedice Seven Summit Treks.

Karel Pavliš

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/kapitol-policista-obet-nasilnosti-usa_2101080136_tkr
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/belorusko-prislo-o-poradani-hokejoveho-mistrovstvi-sveta-138222
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3255876-horolezci-p oprve-v-historii-zdolali-b ehem-zimy-vrchol-k2
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Co se děje ve škole?
Nebude to trvat dlouho a už tomu bude rok, co jsme „spadli“ do distanční
výuky. Stálý návrat do škol je pořád v nedohlednu. Má tento způsob výuky více
nevýhod či výhod? To si určuje každý sám. Dokáže však nahradit prezenční výklad
učitele před tabulí? Bohužel…
Jedním obrovským plusem je získaný volný čas, který za normálních okolností
student gymnázia nemá. Máme možnost se zdokonalovat ve věcech, které jsme již
dlouhou dobu odkládali kvůli právě chybějícímu volnu. Volného času je občas až-až.
Spousta z nás nemusí do školy dojíždět.
To, jak každý z nás přistupuje ke studiu, je různé. Ale podle mě student, který
je pečlivý a studiu dává maximum, maká i nadále, jako kdyby chodil do školy.
Samostudium je náročné, ale zvládnout se dá. A je to přece jenom dobrá lekce do
budoucna. Kdo se chce vzdělávat, hledá způsob, kdo naopak ne, hledá důvod.
Bohužel nám už dochází síly a naděje, že budeme brzy sedět v lavicích. Už
abychom byli všichni spolu. Občas je to i komedie, člověk se u některých hodin
distančně i zasměje.
Já osobně beru jako absolutní katastrofu to, že se nemůžu vídat se spolužáky.
Sice si voláme a slyšíme se v online hodinách, kde se společnými silami snažíme
odpovídat vyučujícím a plníme jejich požadavky, ale není to ono. Když je naše parta
pohromadě, děláme samé vylomeniny a celé dny ve škole se jen smějeme a jsme
šťastní, že jsme spolu všichni pohromadě. Ach, jak mně to chybí… Myslím, že je to
podobné ve všech kolektivech.
Sice je super, že máme na vše čas, jsme v pohodlí domova, máme vše, co
potřebujeme, příprava do školy někdy nevyžaduje moc velké úsilí, když zaspíme, nic
se neděje a jdeme na vyučování v pyžamu. I přes to vše bychom se jistě všichni vrátili
hned do školních prostorů, ale bohužel, nezbývá nic jiného, než doufat a věřit , že to
bude co nejdříve!
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Počítač je dnes pro žáky pomocníkem v mnoha ohledech, ale dokáže nám mail
nahradit rozhovor s učitelem? Ve chvíli, kdy přestanu chápat látku, tak mi zpráva
s vysvětlením rozhodně nepomůže, tak jako výklad z očí do očí.
Distanční výuka je rozhodně velmi zajímavá na zkoušku, ale z mého pohledu
rozhodně není snadné být sám svým vlastním pánem a organizovat si čas. Na závěr
bych chtěla říct, že není nad běžný prezenční výklad i přes to, že nám moderní
technologie nabízí možnost výuky na dálku…
Drazí kantoři, chybíte nám!
Adéla Cejpová
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Rychlá kuchařka
Bramboráčky
Dnes tu máme dva recepty na lehké a zároveň syté jídlo, které vás dostatečně
nasytí a zvládne ho každý.

Ingredience
2-3 stroužky
150 ml
2 ks
1 kg
120 g

česneku
oleje
vejce
brambor
hladké mouky

Podle chuti můžete přidat
sůl
majoránku
mletý černý pepř

Postup
Syrové brambory oškrábeme, omyjeme a nastrouháme. Vodu částečně
slijeme. Strouhané brambory ochutíme solí a pepřem. Přidáme vejce, majoránku,
česnek, podle potřeby mouku. Do tuku rozpáleného na pánvi klademe lžící
připravenou bramborovou směs, kterou rozetřeme na placky a osmažíme po obou
stranách dozlatova. Zlatavé bramboráky podáváme teplé nebo studené.
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Květákové placky
Ingredience
1 ks

květák

6 lžic

polohrubé
mouky/
dětské
krupičky
vejce

2 ks

sůl

Postup
Květák uvaříme v osolené vodě do poloměkka. Vychladlý rozmačkáme
vidličkou, přidáme mouku a vajíčka. Podle chuti dosolíme. Smažíme placičky z obou
stran dozlatova. Podáváme s bramborem.
Kateřina Pavlišová

https://www.bezhladoveni.cz/wp-content/uploads/2019/06/pecene-kvet akove-placicky-s-minimem-kalorii.jpg
https://i1.wp.com/varenistomem.cz/wp/wp-content/uploads/2015/02/13124608_952323151555050_9083681332528364093_n.jpg?resize=848%2C477&ssl=1
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Herní doupě
Vítejte v mém herním doupěti! Dnes se podíváme na novinky ze
světa hardwaru, představíme si nové Ryzen procesory, doporučíme, co si zahrát
a podíváme se na nejočekávanější hru roku – Cyberpunk 2077.
Ready? Tak jdeme na to!

Očekávané procesory Ryzen 5000 jsou venku!
Nové procesory série Ryzen 5000 se začaly oficiálně prodávat již v listopadu
roku 2020. Společnost AMD se chlubí, že jejich nové čipy představují nejpokročilejší
procesorovou architekturu na světě, která „nastavuje novou laťku pro hráče a tvůrce
obsahu“ a útočí tak na ty nejlepší procesory z dílny Intelu. Nové procesory jsou
vyrobeny 7nm technologií, jde o „Zen 3“ architekturu.
Ze čtyř novinek představuje právě čip Ryzen 9 5950X vrchol nabídky
společnosti AMD, čemuž odpovídá vcelku pochopitelně také cenovka. Jde o
šesnáctijádrové monstrum, které má k dispozici 32 vláken. V základu pracuje na
frekvenci 3,4 GHz, přetaktovat se ale nechá až na 4,9 GHz. Vyrovnávací paměť L3 činí
64 MB. Pro úplnost dodejme, že TDP činí 105 W.

Velkou výhodou této generace je zpětná kompatibilita se základními deskami
disponujícími paticí AM4, stačí pouze updatovat BIOS, což AMD rozhodně přidává
bonusové body.
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Co si zahrát? Minecraft!
Ať už jste kdokoliv – dítě nebo dospělý, muž či žena, můžu vás s klidným
srdcem ujistit, že Minecraft je hra pro vás! Jsem si téměř jistý, že jste o této „virtuální
stavebnici“ již někde slyšeli, viděli ji nebo ji dokonce sami hráli. Ať už tak či onak,
z vlastní zkušenosti mohu říci, že Minecraft je opravdu takřka nekonečným zdrojem
zábavy, který (a to mi věřte) jen tak neomrzí. Hru vytvořil švédský programátor Notch
roku 2009 a lidé si ji natolik oblíbili, že v květnu roku 2019 zaregistrovala kasa Mojang
Studios (vývojářské studio Minecraftu) 180 milionů prodaných kopií, což z Minecraftu
učinilo nejvíce prodávanou hru všech dob!
Já sám vlastním tuto hru již od roku 2013 a radši ani nechci vědět, kolik hodin
jsem u ní za tu dobu strávil. Musím ale říci, že to byli hodiny plné výhradně radosti a
smíchu. Postupem času jsem začal zacházet do více komplexních možností této
zdánlivě jednoduché hry, začal jsem vytvářet vlastní textury jednotlivých kostek,
vlastní modely zvířat nebo přidávat modifikace, které hru učinily ještě o kus
zábavnější. Ještě lepší pak bylo, když jsem hru začal hrát s kamarády, sourozenci a
později dokonce i s rodiči. Obrovskou výhodou Minecraftu je to, že je dostupný pro
snad každé zařízení a konzoli, na kterou si vzpomenete. Vámi vytvořené světy a
kreace si tak můžete nosit vždy u sebe v kapse, a tak vás může hra zabavit téměř
všude, ať už jste na dlouhé cestě vlakem, sedíte u počítače nebo ležíte v posteli.
Hru si tedy rozhodně doporučuji zahrát, nemusíte si ji ani kupovat, na
ozkoušení rozhodně postačí demo verze hry bez přístupu k multiplayeru, ovšem za
zkoušku rozhodně nic nedáte. Jen se sami podívejte, co všechno je v tomto krásném
hranatém světě možné vytvořit.
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Cyberpunk 2077 – Nedokončené dílo plné chyb?
Jednou za čas se vynoří hra, kterou když sledujete
na prvních screenshotech nebo v prvních video
upoutávkách, tak prostě nevěříte, že je skutečná.
Říkáte si, že tohle prostě musí být „marketingový
fejk“, že takhle dobře žádná hra nikdy vypadat ani
fungovat nemůže. Cyberpunk 2077 je přesně taková
hra. Od začátku jsem si po všech ukázkách říkal, že
takhle propracovaná, obrovská a zároveň nádherná hra prostě nemůže vzniknout.
Pamatuji se, jak mi spadla čelist, když loni v Los Angeles na E3 vývojáři hru ukazovali
hodinu v chodu. Říkal jsem si, že to není možné, aby hra fungovala takhle skvěle. To
se jim nemůže povést napříč stohodinovou nelineární hrou. Nuže řekněme, že skoro
povedlo. Cyberpunk 2077 je obrovským a úžasným dílem, ale ne všechny vysněné
představy se tak docela naplnily.
Dopředu jen varuji, že jsem sice měl možnost si hru vyzkoušet, ale nedohrál
jsem ji celou. Vycházím tedy jak ze svého pocitu, tak ale i z recenzí od přátel nebo
z internetu. Jednoznačnou pochvalu vyzvednu za geniální grafické zpracování hry.
Animace, střelba, úžasné detaily Night City (město, ve kterém se příběh hry
odehrává). Na začátku hry si můžete vybrat ze 3 dějových linií – již z toho je patrné,
že vás hra dozajista zabaví na více než 50 hodin. Příběhy jsou skvěle propracované,
vtáhnou vás do děje a rozhodně se při hraní nudit nebudete.
Temnější stránkou hry je však její neúplnost, výhradně pak různé bugy
a glitche, které zbytečně kazí zážitek z jinak úžasného díla. Lidé si stěžují na špatnou
kvalitu umělé inteligence NPC postav nebo na samotné Night City, jež se jeví pouze
jako kulisa a samo o sobě nežije tolik, jak nám bylo na prezentacích polského studia
CD Projekt Red slíbeno. RPG systémy příliš nefungují a v době vydání obsahovala hra
bugy v boss fightech. To ovšem není nic, co by se nedalo aktualizací nebo patchem
opravit a jsem si jistý, že vývojáři hry na opravách pilně pracují.

https://www.idnes.cz/hry/recenze/cyberpunk-2077-recenze-hry-pc-ps4-ps5-xbox.A201215_160852_bw-p c-recenze_srp
https://www.czc.cz/geek/zatopi-amd-konkurenci-ocekavane-procesory-ryzen-5000-jsou-venku/clanek
https://www.pcgamesn.com/minecraft/best-minecraft-builds-ever-30-incredible-projects
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Jiří Vítek

Led(n)ové pobavení
Srdečně vás zdraví celý tým časopisu! S radostí vám přinášíme zimní
porci zábavy. Byli bychom moc rádi, kdybyste se na chvíli uvolnili a zasmáli se nad
námi vybranými českými vtipy. Přejeme příjemné pobavení!

https://www.pinterest.ph/pin/420312577725384291/
https://cz.pinterest.com/pin/796222409096373679/

https://cz.pinterest.com/pin/411868328404225071/
https://cz.pinterest.com/pin/295408056798916023/
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Karanténní zábava: Filmy
V dnešní době jsme jako ti medvědi, když se uchylují do svého brlohu k zimnímu
spánku. Až na to, že my jsme uchýleni už od minulého jara. Spoléháme se na teplo a
pohodlí domova a také téměř hibernujeme. Přeci ale nebudeme celé dny spát, tak co
tedy dělat?
Jelikož se téměř vytratila možnost kamkoliv chodit a naše těla jsou vystavena
nadměrnému stresu, stále většina lidí přibírá na váze. Zároveň jsou deprimováni
strachem z hmotnosti a jsou posedlí dietami a intenzivními tréninky. Nebo je aktuální
stav věcí tak stresuje, že i když mají teď více volného času, vůbec si ho nedokáží užít
a přehlížejí ho jako něco zbytečného. To je ale chyba! Odpočinek je důležitější, než si
většina lidí uvědomuje. Jak tedy odpočívat? Mohla bych tady zmínit spánek, pletení
či poslouchaní hudby, já se však zaměřím na zábavu, kterou uplatňuje většina z nás
a tím jsou filmy.
Vzhledem k tomu, že se k moři nějaký čas ještě nedostaneme, ráda bych zde
zmínila film Kon-Tiki, natočený v roce 2012 (Espenem Sandbergem a Joachimem
Rønningem) dle skutečné události a odehrávající se na vodách Tichého oceánu.
Tento životopisný a dobrodružný film přináší svědectví o jedné z expedic norského
mořeplavce a dobrodruha Thora Heyerdahla (ve filmu: Pål Sverre Hagen). Celý film
se odehrává na balzovém voru s šesti nadšenci vystavenými krutým nástrahám
přírody. Vedle toho jim však Tichý oceán nabízí ojedinělé podívané a nevšední krásu
nedotčených míst. Film vznikl v koprodukci 5 států (Norsko, VB, Dánsko, Německo,
Švédsko).
Z oceánského prostředí se přesuneme do okruhu sci-fi filmů. Konkrétně se
zastavím u poněkud starší americké komedie z roku 1999 a to u filmu Galaxy Quest.
Tento snímek od režiséra Deana Parisota se skvělým hereckým obsazením (Tim
Allen, Sigourney Weaver, Alan Rickman, Tony Shalboub, Sam Rockwell...) zaručeně
pobaví každého. Odkazuje na kultovní seriály typu Star Trek . Vedle promyšleného
děje si můžeme všimnout vtipných detailů, a to nejen v kostýmech.
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Aby tady nechyběl akční žánr, zakončím tento výčet dobrodružnou komedií
Krycí jméno U.N.C.L.E. (The man from U.N.C.L.E.) z roku 2015, režie se ujal Guy
Ritchie a v hlavních rolích si zahráli: Henry Cavill, Armie Hammer, Alicia Vikander,
Elizabeth Debicki, Hugh Grant a další. Děj se odehrává v období studené války a je
plný akční podívané, kterou doplňuje vyvážená hudba Daniela Pembertona.
Tak tohle by bylo z mých tipů vše. Doufám, že pro vás budou má doporučení
užitečnou inspirací, jak trávit volný čas a efektivněji odpočívat.
Julie Pavlisová
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Pár slov na závěr
Milí čtenáři, jsme vám moc vděční za přečtení zimního vydání časopisu Zetko.
Je nám jasné, že je vždy co zlepšovat, ale i tak doufáme, že se vám počtení líbilo, že
vás zaujalo, popřípadě ve vás zanechalo nějakou novou informaci nebo pěknou
vzpomínku. 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. Doufáme, 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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