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Pár slov na úvod
Milí čtenáři, dovolte mi, abych vás přivítal u v pořadí čtvrtého vydání
školního časopisu Zetko. Dnes si pro vás naše redakce připravila speciální
prázdninovou edici plnou ryze letních témat. Těšit se tak můžete například na
křížovky s letní tématikou nebo speciální ohlédnutí za letošním rokem, kde se
společně podíváme na nejdůležitější události a změny spojené s naším časopisem.

Nyní se však již pojďme podívat na všechny segmenty pěkně popořadě. Čtení
tradičně započneme žhavými novinkami ze světa v článku „Horké téma“. Následně
se podíváme na konec školního roku na našem gymnáziu v článku „Co se děje ve
škole?“ načež se zabavíme u již zmiňovaných křížovek a kvízů s letní tématikou v
„Červnovém pobavení“. „Rychlá kuchařka“, tentokrát pod taktovkou Julie Pavlisové,
nás naučí rychle připravit zdravé sušenky a naši krasojízdu zakončíme zpytováním
předešlých vydání školního časopisu, tudíž od premiéry až po dnešní vydání.
Mně v tuto chvíli zbývá už jen popřát vám pěkné počtení!
Zdraví vás Jiří Vítek, šéfredaktor školního časopisu Zetko.
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Na co se můžete těšit?
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Horké téma
Summit Bidena a Putina v Ženevě
Ve středu 17.6. se ve švýcarské Ženevě sešel
poprvé od svého nástupu do funkce americký
prezident Joe Biden s ruským prezidentem
Vladimirem Putinem. V tomto období mají Spojené
státy Americké a Rusko podle expertů nejhorší
vztahy od konce studené války.
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3327232-bidense-v-zeneve-schazi-s-putinem-za-napjatych-vztahuostre-retoriky-a-nizkych

V Ženevě nejprve prezidenti jednali
za přítomnosti ministrů zahraničí, po krátké pauze se k nim přidali další členové
obou delegací. I přes vzájemné spory jednali o jaderném odzbrojení, boji proti
klimatickým změnám, ruské vojenské aktivitě u ukrajinských hranic,
kyberkriminalitě či otravě ruského opozičního předáka Alexeje Navalného. Už před
začátkem jednání potvrdil český ministr zahraničí, že američtí diplomaté dopředu
se svými spojenci konzultovali jednotlivá témata.

Švýcarská Ženeva se stala tradičním místem ke konání summitů. V roce 1985
se zde sešli Ronald Reagan a Michail Gorbačov. Město tak má zkušenosti
s organizováním summitů, kromě toho je Švýcarsko neutrální země. Samotná vila
La Grange (v překladu stodola) leží na odlehlém místě, a tak ji lze velmi dobře
chránit – v pohotovosti bylo tři a půl tisíce policistů a vojáků.
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MS v hokeji 2021
84. mistrovství světa v hokeji, které se konalo v lotyšské Rize, vyhrála
Kanada. Velkým překvapením pro většinu fanoušků byl už po dvou prohraných
zápasech v úvodu turnaje vydřený postup Kanady do vyřazovacích bojů. Někteří už
kanadské mužstvo odepisovali, ti však překvapili a po povedeném Play off se
mohou radovat ze zlatých medailí. Stříbrné medaile získali poražení Finové a
bronzové Spojené státy Americké.
Cesta turnajem českého týmu začala dvěma úvodními porážkami od Rusů
(3:4) a Švýcarů (2:5). Zbylé skupinové zápasy s Běloruskem (3:2 po prodloužení), se
Švédskem (4:2), s Velkou Británií (6:1), s Dánskem (2:1 po samostatných nájezdech)
a se Slovenskem (7:3) byly již jen vítězné. Tak si čeští hráči zajistili ziskem 13 bodů
postup do vyřazovacích bojů. Ve čtvrtfinále se český tým utkal se zarputile se
bránícím Finskem, ve kterém Finové ubránili těsné vítězství 1:0. A tak česká cesta
turnajem skončila.

https://www.sport.cz/hokej/ms-2021/clanek/2046364-ms-hokej-programskupiny-tabulka.html

Karel Pavliš
https://www.hokej.cz/reprezentace/zapasy/15
https://www.irozhlas.cz/sport/ms-hokej/2021/program
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Co se děje ve škole?
V průběhu čtvrtého týdne letošního května se vrátily do školy třídy vyššího
gymnázia a bezpečnostně právního oboru. První dva školní dny byly pro žáky velice
příjemné, jelikož se konala školní akce a sportovní den. Školní akce neměla žádnou
chybu už jen díky tomu, že jsme měli možnost poznat skvělé lidi z gymnázia i
bezpečnostně právního oboru. Další týden už probíhala výuka v plném rozsahu.
Velice příjemná změna, nemyslíte? Sezení na pohodlné židli v pohodlí domova se sice
změnilo na sezení na klasické školní židličce, ale stojí to za to, už jen kvůli
spolužákům, kteří jsou poblíž vás. Drtivá většina učitelů byla vstřícná a návrat
k výuce tak jako ji známe byl příjemný a vše většinou probíhalo hladce.
O distanční výuce nechci slyšet už ani slovo, na školu jako takovou nic nemá.
Poslední školní den bude ve znamení Studentské mše, která nám zakončí
školní rok. Zahajovací mše svatá je dokonalým mezníkem mezi začátkem a koncem
školního roku. Proto každému doporučuji tyto mše navštěvovat a poslouchat moudrá
a motivující slova pana faráře.
Moc si přeji, abychom se na začátku nového školního roku opět ve škole sešli.
Pěkné prázdniny všem!

Adéla Cejpová
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Letní doplňovačka
Doplňte hodící se slova do vět a najděte tak slovo v tajence.

1. K létu patří grilování …… .
2. Po takovém jídle si rádi pochutnáme na šťavnatém …… .
3. Když nás po dlouhém vedru překvapí ………, hned se
běžíme schovat pod sušící se ……… .
4. Na výletě u vody nesmí chybět ………, ……… a …… .
5. Prevencí úpalu je ……, který si dáme na hlavu.

Julie Pavlisová
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Letní osmisměrka
Najděte v osmisměrce následující slova:

1. Bazén

7. Dovolená

2. Slunce

8. Pláž

3. Stan

9. Akce

4. Meloun

10. Koupaliště

5. Plavky

11. Opalování

6. Moře

12. Výlet

Adéla Cejpová

7

Rychlá kuchařka
Ovesné sušenky
Když chcete zahnat chuť na sladké a nemít výčitky, je pro vás tento
jednoduchý recept skvělou volbou. Na zhruba 10 ks potřebujeme jen 4 ingredience.

Ingredience
1 ks

Banán

100 g

Ovesných vloček

1 Čajová lžička

Skořice

Volitelné

Čokoláda
Sušené ovoce
Arašídové máslo

Postup
V misce smícháme všechny ingredience.
Vzniklé lepkavé těsto rukou vytvarujeme do kuliček.
Vyskládáme je na plech s pečícím papírem a dáme péct na 20 minut při 180°.
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A výsledek? Jen posuďte sami…

Julie Pavlisová
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Časopisné ohlédnutí
Pondělí 16. listopadu 2020 se stává dnem vstupu do nové éry našeho
školního časopisu, jelikož právě v tento den vychází první vydání zbrusu nového
Zetka. Vydává ho tentýž tým, jenž vám časopis pod taktovkou mé maličkosti píše i
dnes. Pilotní číslo jsme začali sestavovat prakticky již začátkem roku. Museli jsme
čelit překážkám jako byl komornější počet pisatelů, vyřešení grafiky, celková
organizace a styl časopisu nebo typy článků, které se v něm měly nacházet. Nakonec
ale vše dobře dopadlo a my v příhodném termínu celí nedočkaví odesíláme časopis
„do světa“ a nervózně čekáme na první odezvy. Už před vydáním tohoto dílu nám bylo
jasné, že časopis schytá kritiku, ta byla však konstruktivní, velmi nápomocná a velmi
příjemně nás překvapila. Celkově se tak jednalo o krásnou první zkušenost.
V druhém vydání přibývá například číslo na titulní straně časopisu,
jednotný formát všech článků, více informací a subjektivních pohledů a v neposlední
řadě také spousta školních témat. Nejrozsáhlejším článkem je však tou dobou „Herní
doupě“, ve kterém píši výhradně o zajímavostech z online světa her a technologií,
brzy si však uvědomuji, že tak to dále nepůjde. Časopis zkrátka potřebuje změnit
kurz, potřebuje nějaké osvěžení, interakci, prolomení bariér…
Čímž se tedy dostáváme k třetímu, dodnes nejvydařenějšímu vydání Zetka.
Nejen, že je toho vydání odlehčeno od dlouhého povídání o online světě (kterého bylo
v té době, mimo jiné, nad hlavu), ale přibývá článků o věcech, které nás autory baví
či zajímají a vám čtenářům mohou být nápomocné nebo se nad nimi můžete alespoň
zasmát. Dochází k obměně obsahu článku „Pobavení“, kam nyní přidáváme vlastní
výtvory, jako jsou například fejetony nebo křížovky a plánujeme jich ještě mnohem
více. Vzniká tak unikátní spojení zábavy a určitých typů učení. Další důležitou změnou
je tzv. „Anketka“, kde dochází ke spojení tří členů redakce a jejich vzájemné výměně
názorů. Poslední velkou a důležitou změnou je otevření portálu pro zpětnou vazbu
vás čtenářů, a přestože jsme dodnes neobdrželi převratné množství zpráv, nevěšíme
hlavu a pevně doufáme, že se nám podaří časopis dostat výš na povrch a mezi větší
část studentů.
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A tak se tedy dostáváme až sem… Uteklo to jako voda, nemyslíte? Já tedy
ano. Za dnešní číslo vám však dlužíme velkou omluvu. Kvůli předprázdninové absenci
jednoho z členů týmu jsme vás byli nuceni ochudit o jeden článek, tak snad nám to
prominete… Do příště se polepšíme a tuto výjimku vám dozajista vynahradíme!
Celkově jsme se však snažili o jakési letní odlehčení tohoto čísla. Usilovali jsme o
příjemnější grafiku, přehlednější články a zkrátka o více oku lahodící dílo. Moc tedy
doufám, že se vám doposud časopis líbil a s ním i tento netradičně pojatý článek.
Jiří Vítek
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Pár slov na závěr
Milí čtenáři, to nám to zase uteklo, viďte? Pevně doufám, že se vám dnešní
exkurze do rozličných světových i místních témat líbila, že vás zaujala nebo jste si
z ní něco odnesli. Tak či onak, moc nám záleží na vašem názoru a budeme rádi za
každou vaši připomínku. Důležitý je pro nás i váš pohled na samotný obsah témat,
grafiku časopisu, jeho styl psaní či rozložení. Zkrátka bychom vám byli moc vděční
za jakoukoliv zpětnou vazbu. Dovolím si tedy přiložit internetový odkaz, jež vás
přesměruje na stránku tellonym, kam nám můžete anonymně zasílat názory,
připomínky či výtky k časopisu. Nepožadujeme formální projev, nebudeme vás
kritizovat za překlepy, jde nám čistě o čtenářův pohled na práci, které je obrovskou
součástí i přesto, že si to nemusí uvědomovat.

Prostor pro vaše názory: https://tellonym.me/CasopisZetko
Děkujeme!

Patří vám veliké díky od celého týmu za přečtení posledního čísla časopisu
Zetko v tomto školním roce. Přejeme vám báječné prázdniny plné zážitků, spoustu
zábavy, zdraví a lásky a budeme se těšit u dalšího vydání Zetka. Mějte se krásně!
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