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ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY 2018

STEPHEN HAWKING

Letošní zimní olympiáda se konala
v jihokorejském Pyeongchangu. V Koreji se
českým sportovcům docela dařilo a odvezli jsme si celkem 7 medailí, z toho 2 zlaté
medaile, kterými šokovala celý svět Ester
Ledecká. Získala je v lyžařském super-G
a v paralelním obřím slalomu na snowboardu. Stříbrnou medaili získala rychlobruslařka
Martina Sáblíková v závodě na 5000m. Další byl
Michal Krčmář, který získal stříbro z biatlonu
ve sprintu. Potom máme 3 bronzové medaile
od biatlonistky Veroniky Vítkové, snowboardcrossařky Evy Samkové a rychlobruslařky
Karolíny Erbanové. Celkově se Česká
republika umístila na 14 místě z celého pořadí.

Narodil se 8. ledna 1942 v Oxfordu.
Když mu bylo 21 let tak mu lékaři,
diagnostikovali amyotrofickou laterální
sklerózu (ALS) dávali mu dva až tři roky života (méně než 5 % pacientů zůstane naživu po
dvě desetiletí) ale on žil dalších 55let. Ovládal
počítač jen pomocí obličeje.

Nejen Ester Ledecká šokovala celý svět, ale
rovněž i 17cti letý americký snowboardista
Redmond Gerard, který vyhrál zlatou medaili
ve slopestyle. Dalším překvapením byl šestnácti letý Novozélandský lyžař Nico Porteous,
který vyhrál bronzovou medaili v U-rampě.

Zemřel dne 14. března 2018. Téhož dne by
Albert Einstein slavil 139. narozeniny. Byl
pohřben po boku Isaaca Newtona a Charlese
Darwina. Napsal několik knížek jak pro
děti tak i pro dospělé, které byly převážně
zaměřené na vesmír.
Jeho nejstarší syn je softwarovým inženýrem .

Byl známý díky průlomům v teoretické
fyzice, dokázal, že Einsteinova obecná
teorie relativity předpovídá, že čas a prostor má počátek ve velkém třesku a konec
v černých dírách. Počet jeho vědeckých publikací se blíží ke dvěma stům. Zabýval se vzniČeským hokejistům se dařilo a vyhráli hned kem vesmíru přesněji teorií velkého třesku.
několik zápasů a nakonec bojovali s Kanadou
o bronzovou medaili. I když je na poprvé porazili, tak na po druhé už to nestačilo a skončili na 4. místě. Po konci zápasu o bronz řekl
Martin Erat, že končí.
Příští ZOH bude v roce 2022 a to v Pekingu.
Klára Viktorinová
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Tom Houdek

#zajimavosti

ZE ŽIVOTA ZVÍŘAT

BEZ NÁZVU

Německý
ovčák
(vlčák)
se
Byl jednou jeden Pan Zdivák, který
v době svého vzniku se využíval jako chtěl být astronaut.
pastevecký pes. Je to plemeno psa, které
slouží jako hlídač, obranář, policejní pes Dnes, ale astronaut není protože jeho rodiče
i jako ovčácký pes.
byli popeláři, takže si svůj sen nemohl splnit.
Má 3 zbarvení: celočerná, vlkošedá, černá se
znaky, ale v poslední době se taky rozšiřují
speciální mutace, třeba albínsky bílí jedinci
nebo krémoví. Dosahuje výšky až 65 cm. Toto
plemeno ve 20. století v Německu bylo velmi
oblíbené a začalo se šířit do okolních zemí.
Pes je velice aktivní, vytrvalý a energický.
Taky je vysoce učenlivý, odvážný, poslušný,
nedůvěřivý, věrný.

Jednoho dne poznal pána, který investuje do všeho protože má peněz až nad hlavu.
Pan Zdivák si myslel, že je zachráněn, ale
když se ho zeptal, tak s ním nechtěl mít nic
společného, protože je špinavý. Pan Zdivák
přemýšlel, jak se mu povede získat sponzora
nebo si vydělat dost peněz, ale přišel jen na to,
jak vyrobit materiál, který ale nemohl vyrobit,
protože neměl dost financí.

Toto plemeno se objevilo v seriálu Komisař Pan Zdivák se naštval. Hned co dokončil
Rex.
základní školu, šel dělat popeláře a začalo ho
to bavit. Pan Zdivák byl rád, protože si vyZákladní informace:
dělal dost na to, aby mohl vyrobit materiál
(zdivo). Poté s radostí vyrobil první zdivo,
Říše: živočichové (Animalia)
začalo se mu dařit. Byl tedy člověk, který
Kmen: strunatci (Chordata)
založil firmu Zdivo pro každého. Už měl tedy
Třída: savci (Mammalia)
dostatek peněz, aby mohl letět do vesmíru.
Řád: šelmy (Carnivora)
Když dovršil stáří, tak se dočkal svého snu.
Čeleď: psovití (Canidae)
Ve vesmíru létal okolo Země a byl naplněn
Rod: vlk (Canis)
pocitem štěstí, které si zasloužil. KONEC
Druh: vlk obecný (Canis lupus)

Alexandra Rudneva

#storky

Vít Soper

FILM

Nejočekávanější horor roku 2017.
Horor „ To“ patří mezi zábavnější horory. Díky dětem, které horor trochu oživují.
Klaun Pennywise, který má přidat atmosféru
hororu je dobře stvárněn. Díky tomu, že má
být strašidelný, ale zároveň komický, by mohl
trochu připomínat Jokera. Příběh filmu je až
moc nerealistický. Diváci, kteří si potrpí na
opravdu hodně děsivé horory se budou nudit.
Díky tuctovým metodám strašení, jako jsou
například přeludy, šepoty, záblesky a rány,
se divák starší patnácti let, většinou moc bát
nebude. Kvůli tomu taky tento Kingův horor,
není moc hororem.
Shrnutí: Film byl zábavný, děj se mi moc líbil,
ale efekty a strašidelnost už nebyli na takové
dobré úrovni. Proto uděluji 73%

Eliška Zedínková
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TO
73%

VÝLETY

STUDY TIPS

Nudíte se? Nebaví vás sedět doma? 1. Zvýrazňování
Tak neváhejte a přečtěte si tipy na výlety!
Zvýrazňuj si ty nejdůležitější slova a věty.
Může to být vhodné pro lidi s fotografickČokoládové muzeum v Praze
ou pamětí, díky barvám se jim to bude lepe
pamatovat. Také je dobré si důležité pasáže
- můžete si tam vyrobit malou čokoládu
zvýrazňovat už při čtení.
- můžete si zkusit kreslit čokoládou
- můžete si přečíst historii čokolády
2. Záznamník
Tento tip je vhodný pro lidi, kteří dojíždějí do
Rozhodně se tam nebudete nudit !
školy autobusem. Nahrajete si daný předmět
do mobilu a máte to jako přednášku od učitele.

Pokud nechcete být v muzeu, můžete jít
na Matějskou pouť, která trvá do 15.dubna!
Pobavíte se na horské dráze, centrifuze,
ve strašidelném zámku, v domě smíchu,
u střelnic, na kolotočích, houpačkách,
skákacích hradech, houpacích lodích, nebo na
lochnesce.

3. Kartičky
Kartičky používej na angličtinu a na němčinu.
Z jedné strany si napiš české slovíčko a z druhé
to anglické nebo německé. Také jsou dobré
na učení definic. Na jednu stranu si napíšeš
slovo metabolismus a z druhé napíšeš definici
přeměna látek a energii, i takto můžeš využít
kartičky.

4. Vlastní test
Také tam jsou stánky s jídlem, až budete mít Když znáš daného učitele delší dobu a víš tak
hlad, tak tam můžete zajít.
trochu, jaké dává otázky. Napiš si je na papír
a odpovídej, je to dobré, když nemáš nikoho,
kdo by tě vyzkoušel.

Olga Pokotilová

#tipy

Anna Rytychová

POPULÁRNÍ HUDBA

POKÉMON GO

Populární hudba se neustále mění.
Bigbandová hudba byla dříve oblíbená
u mladých lidí, a nyní již není tak populární.
Je velmi chytlavá, příjemná na poslech. Bývá
zpravidla krátká, až středně dlouhá. Vznikla
na začátku 60.let, první průkopníci populárni
hudby jsou The Beach Boys. Tato hudba bývá
nejčastěji tvořena hudebními styly: pop-rock
a pop-folk.

Pokémony Vám určitě představovat
nemusím a tu skvělou hru taky ne. Tady vidíte
informace o evolucích a o vejcích, ze kterých
se pokémoni líhnou. Na první pohled vidíte
(BS), kolik kilometrů potřebujete s daným
pokémonem ujít, abyste získali sladkost na
jeho evoluci. Myslím, že máte taky rádi sladkosti, ale tyhle nejsou pro Vás ;-)

Uvedla jsem zde jen několik pokémonů, jestli
Moderní hudba bývá některými lidmi chcete vidět další, jsou na Facebook stránce
odmítáná, jako neumělecká.
časopisu JustGJAK.
Pro každého posluchače znamená populární
hudba něco jiného. Hlavním cílem pro Tak se dobře bavte a chyťte je všechny!
každého autora je, aby se jeho song stal hitem.
Příkladem je píseň Despacito.
Populární hudba mívá zpravidla jednoduché
texty. Pop a rock byli skoro synonymem až do
60.let, ale stále více se odlišují.

Natálie Janoušová

#hudba

Nguyen Thao Nhi Le
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NUTTELA NEBO ČOKOLÁDA?

ZŮSTANEŠ DO OKTÁVY?

Tereza Ritterová & Michaela Hrušková

#ankety

Víte, jakej je rozdíl mezi Spartou a zmrzlinou?
Zmrzlina vydrží déle v poháru.

Policajtovi se narodila dvojčata. Když už děti
trochu povyrostly, soused se ho ptá: „Jak je od
sebe rozeznáte?“
„Jednoduše, podle otisků prstů.”

„Co si budete přát?“ ptá se v papírnictví policajta prodavačka.
„Jeden čtverečkolinkovaný sešit.“
Prodavačka udiveně odpoví:
„Takový neexistuje. Buď si koupíte čtverečkovaný, nebo linkovaný.“
„Ale já potřebuji čtverečkolinkovaný.“ trvá
na svém policajt.
Vtom přijde do papírnictví druhý policajt,
a nešťastná prodavačka ho prosí:
„Vysvětlete, prosím, tady panu kolegovi, že
nic jako čtverečkolinkovaný sešit neexistuje!“
„No samozřejmě, to je nesmysl, kamaráde.“
První policajt bez úspěchu odchází a prodavačka se ptá druhého:
„A co si přejete vy?“
„Jeden globus Prahy, prosím!“

Daniela Kubicová
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Dominik Lipš & Lenka Celná
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#redakce

Časopis vznikl jako dobrovolná aktivita
studentů Gymnázia Jana Ámose Komenského
v Dubí za plné podpory paní ředitelky
J. Turkové. Jedná se o první číslo čtvrtletníku
JustGJAK.
Studenti zpracovávali jednotlivé rubriky
samostatně
s
dopomocí
vyučujících
F. Fišerové a I. Carkovové.
Snad se Vám naše první číslo bude líbit.
Najdete nás na:
JustGJAK
justgjak

#doslov

