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OBRNĚNÁ VOZIDLA

Letošní mistrovství světa probíhalo
v květnu. Pořadatelskou zemí bylo Dánsko.
Zápasy se hrály v hlavním městě Kodani
a v Herningu. Zúčastnilo se celkem 16 týmů
(2 skupiny po osmi týmech).

Tank se zrodil během první světové
války. Jeho úkolem byla podpora pěchoty
a vyvíjeli jej Britové, Francouzi a Němci.
První tanky dokázaly projíždět zákopy, a díky
pancířům je nezastavila ani nepřátelská palba,
bohužel ale byly hodně poruchové.

Diváci mohli vidět celkem 64 zápasů,
ve kterých padlo 384 gólů (tj. 6 gólů na
zápas). Naše reprezentace se v základní
skupině postupně utkala s týmy Slovenska
(výhra 3:2 PP), Švédska (prohra 2:3), Švýcarska (výhra 5:4 SN), Ruska (výhra 4:3 PP),
Běloruska (výhra 3:0), Francie (výhra 6:0)
a posledním soupeřem v základní skupině bylo
Rakousko, které jsme zdolali (4:3). Po základní skupině skončil náš tým na třetím místě.
Ve čtvrtfinále nás čekal silný soupeř – USA.
V tomto zápase jsme bohužel prohráli (2:3),
a tím pro nás mistrovství skončilo. V zápase
o třetí místo zvítězilo USA nad Kanadou.
USA tedy získalo bronzovou medaili.
Ve finále se utkalo Švédsko se Švýcarskem.
Švýcarsko si po prohře (2:3 SN) odvezlo
stříbrnou medaili. Vítězem celého Mistrovství
světa v ledním hokeji se stali hráči Švédska,  
kteří si domů zaslouženě odvezli zlaté medaile. Nejužitečnějším hráčem se stal Patric Kane
(USA), který nás poslal domů. Celkem se na
tribunách vystřídalo 520 481 diváků (8 133 na
zápas).

Ema Saláková & Tina Plačková

#aktuality

V meziválečném období se objevily také lehké tanky využitelné u průzkumných jednotek.
Střední tanky byly vybavené výkonnějšími
kanony a silnějším pancéřováním. Slabinou
byla nízká pohyblivost, což bylo na bitevních
polích osudnou chybou.
První obrněná vozidla jako Minerva
z Belgie nebo Austin-Putilov z Ruska
připomínala spíše obyčejné auto stlučené
ze zrezivělých plechů, nebo konzervu na
kolečkách viz Austin-Putilov.
Tank Mk I byl těžký tank z Velké Británie,
vzhledem dnešní tank vůbec nepřipomínal.
Spousty vozidel a tanků jsou z dnešního
pohledu spíše legrační, ale ve své době měly
jistě uplatnění a velký úspěch. Vymyslet
takový velký kolos,   který by splňoval nové
a nové požadavky, určitě nebylo snadné.
Zdroj: Encyklopedie tanků a vozidel obrněných jednotek od
1. světové války do současnosti. Praha: Naše vojsko, 2010.
ISBN 978-80-206-1114-7.

Tom Houdek

#zajimavosti

MATURITY

NÁZEV NENÍ DŮLEŽITÝ

Letošní maturitní zkoušky se nesly
v duchu stresu. Ve vzduchu byla cítit napjatá
atmosféra způsobená strachem ze zářijového
termínu a z rodičů, jež by nemuseli zvládnout
neúspěch svého potomka. Nebylo se čeho
bát, nikdo nepropadl z didaktického testu,
ani ze slohové práce z povinných předmětů.
Maturanti se poctivě učili, až na pár výjimek.
Jediné neúspěchy byly u ústních zkoušek,
a to způsobené nepřipraveností dvou
studentů, kteří doplatili na svou lenost.

Je to jen 14 dní, co jsem zjistil, že mám
cukrovku. Všechno to začalo dne 12. 4. 2018.
Byl to docela normální čtvrtek jako každý
jiný, ale zničehonic byl ve mně pocit slaboty.
Něco je v nepořádku. V pátek už jsem se
svěřil všem, kterým věřím. Většinu dnů jsem
prospal. V sobotu se dělo totéž, co v předchozích dnech. Až na to, že jsem přestal jíst
a pít. Začal jsem hubnout. Nejdřív tuky, pak
i svaly. V neděli jsem vyrazil na kolo do zatopeného dolu Barbora. Cestou zpátky jsem
byl tak vysílený, že jsem už nemohl dál jet,
a tak mě rodiče odvezli až domů autem.
V pondělí 16. 4. jsem šel k doktorovi, který
mi řekl, že mám cukrovku a že musím jet do
nemocnice na celý týden. Ještě stále jsem se
s cukrovkou úplně nevyrovnal.

Lenka Celná

Vít Soper

#aktuality

#story

FILM

KNIHA

Nejočekávanější film roku 2018 šel do
kin 26. 4. 2018. Završuje desetiletou cestu
studia MARVEL a přináší nejsmrtonosnější
a neultimátnější válku všech dob. Jsou tam
skoro všichni superhrdinové a bojují proti
Thanosovi, který chce získat všechny kameny
nekonečna. Film se mi moc líbil a určitě ho
všem doporučuji, ale chce to znát i ty díly,
které před tím MARVEL vydal, protože na
sebe všechny navazují. Děj i zpracování se
povedly, ale většina lidí není spokojená s
koncem, protože ho nelze úplně pochopit.
Pokračování bude v roce 2019.

AVENGERS:
INFINITY WAR

96%
Klára Viktorinová

#recenze

Mezi elfy proti své vůli
Tato kniha patří do knižní trilogie Panův
tajemný odkaz, kterou napsala spisovatelka
Sandra Regnier. Celá trilogie je psána v žánru
fantasy a romance. Z počátku upoutá hlavně
obal knihy a název, který i mě okouzlil. Bohužel děj prvního dílu spíše zklame.
Téměr v celém prvním dílu se řeší, jak je
možné, že hezký kluk jako Lee má zájem
o obyčejnou holku Felicity Morganovou.
Z názvu knihy si člověk spíše představí něco
jiného, než se v knize doopravdy odehrává.
O elfech jsme se skoro nic nedozvěděli. Celá
kniha měla nespočet gramatických chyb,
které by těžko někdo přehlédl, což pro mě
bylo velkým zklamáním. Knihu v podstatě
zachránily poslední 2 kapitoly, ve kterých byl
konečně poodhalen svět elfů.
I přesto, že mě tento díl hodně zklamal, připadal mi, jako by byl napsán spíše pro uvedení čtenáře mezi postavy.
Knihu hodnotím jako průměrnou hlavně proto, že byla plná nepředvídatelných a někdy
velmi překvapivých humorných částí. U této
knihy bych doporučovala řídit se heslem:
Nesuďte knihu podle obalu.
Karolína Rytychová

VODÁCKÝ KURZ

FORTNITE

Tento rok se opět pořádá vodácký kurz Ohře,
Fortnite Battle Royale je free to play
kterého se mohl zúčastnit každý student na hra. Jde o multiplayerovou hru, ve které
naší škole. Trval od pondělí do pátku.
můžete s ostatními hráči uzavírat dohody
(4. 6. - 8. 6. 2018)
o spolupráci a strategii, ale hrát můžete i samostatně. Hra odmítá předem připravený
Program :
příběh. Míra předvídatelnosti je mizivá, a to
1. den, pondělí
je na hře nejatraktivnější.
- příjezd do Šabiny, ubytování v kempu
individuální sportovní program, večeře Na začátku hry je 100 hráčů bez výbavy
z vlastních zdrojů
spuštěno z létajících autobusů na území, které
obsahuje zbraně a další předměty pro boj,
2. den, úterý - 21 km plavby
nepřítel může být kdekoliv. V průběhu času
- po snídani a sbalení stanů následovalo se bezpečná zóna na mapě zmenšuje a hráči
rozdělení posádek a instruktáž před vyplutím mimo tuto zónu dostávají body poškození. To
cíl: Loket - večeře, prohlídka hradu Loket
hráče nutí k častým střetům, díky čemuž hra
získává na dynamice.
3. den, středa - 21 km plavby
- po snídani a sbalení stanů
Nezapomeňte, že týmová solidarita se dostává
během plavby zastávka Karlovy Vary
do křížku s pudem sebezáchovy jednotlivců.
cíl: Hubertus - večeře, táborák
To, co tuto hru odlišuje od ostatních tohoto žánru, je systém stavění objektů. Většina
4. den, čtvrtek - 18 km plavby
z nich se dá zničit krumpáčem pro zisk suro- po snídani a sbalení stanů plavba směr vin (dřevo, cihla a železo), které mohou být
Vojkovice
použity pro stavbu opevnění s limitovanou
- táborák, sportovní hry
odolností, jako např. zdí, schodů a ramp.
Tyto objekty mohou být použity pro rychlejší
5. den, pátek
pohyb krajinou nebo pro ochranu před střel- po snídani a sbalení stanů ukončení pro- bou.
gramu a odjezd v 10:57 domů
V září cíl: Chorvatsko (pokud bude hodně
zájemců)
Olga Pokotilová

#tipy

Dominik Lipš
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DOMÁCÍ ZMRZLINA

LEDOVÁ TŘÍŠŤ

Co budete potřebovat:

Ingredience:

- 2 zralé banány
- 250 g jahod
- cukr krupice

- cca 10 kostek ledu
oblíbenou šťávu (lze nahradit ovocem)

Postup:

Postup:

Banány si oloupejte a nakrájejte na plátky. Takto připravené banány vložte
na min. 3 hodiny do mrazáku (tím, že se
banány zmrazí, by měly ztratit svou původní chuť). Po uplynutí této doby banány
z mrazáku vyndejte a rozmixujte je s jahodami v mixéru. Zmrzlinu oslaďte cca 1 čajovou
lžičkou cukru. A máte hotovo.                 

Jako  první vytáhnete led z mrazáku a dáte ho
do připraveného mixéru. Poté k němu přilijete
maličko vody a zároveň i šťávu. Všechno rozmixujete. Ti, kteří chtějí, mohou přidat ještě
čerstvé ovoce.
Dále už jen stačí, abyste si celý obsah nalili do
oblíbené nádoby na pití, a máte hotovo.
Slibuji vám, že tato svěží ledová tříšť vás
dokáže potěšit i v tom největším školním
a prázdninovém vedru.

TIP
Zmrzlinu si můžete
dochutit třeba kakaem nebo
vanilkovým cukrem podle vaší
chuti.

Michaela Hrušková

#recepty

Anna Rytychová

Studenti nižšího stupně našeho gymnázia měli mnoho otázek na oblíbeného učitele
Bratta (matematika, fyzika), proto jsme se
rozhodly udělat s ním rozhovor. Pan Bratt si
pro náš časopis udělal chvíli čas a odpověděl
nám na několik otázek.
Kolik máte hudebních nástrojů?
Třináct, pokud dobře počítám.
Oholíte si někdy vousy?
Ne, nikdy si je neoholím.
Proč jste učitel?
No, to je velice zajímavá otázka, upřímně ani
nevím. Prostě jsem hledal práci a byl jsem na
pohovorech do logistiky, ta práce je hrozná,
nemáte žádný volný čas. Jednoho dne mi zavolala moje sestra a zeptala se mne, jestli nechci
učit na škole, řekl jsem si, že to zkusím. A je
to dobrá práce.

Pokud se šíří světlo ve vakuu rychlostí 299
792 458 m/s, jak rychle se šíří tma?
To je velice zajímavá otázka.Tma je způsobená stínem, protože stín vzniká tam, kde není
světlo, a protože světlo je pohlcené nějakým
jiným tělesem ve směru toho světla, tak bych
řekl, že stín se šíří stejně jako světlo ve vakuu,
ale nedal bych za to ruku do ohně.
Jaké je vaše vysněné zaměstnání?
Upřímně nevím, čím bych se chtěl živit . Asi
by to bylo mít batoh a jít, tím pádem cestovat.
Věříte v jednorožce?
No.......ne, nevěřím!
Proč je Země placatá?
Země není placatá, ale některé názory lidí,
kteří věří, že je Země placatá, jsou hodně zajímavé: „Kdyby byla země kulatá, tak by na ní
nemohla být voda, protože by ta voda odtekla
spodem, protože voda teče vždy dolů.“

Máte nějaké oblíbené zvíře?
Miluji havěť, skoro všechen hmyz. Mám rád Jedete o prázdninách někam?
včely, vosy, mravence, termity, stonožky, ale Ano, jedu na měsíc do Irska, kam si plánuji vzít pouze batoh a projít celé Irsko pěšky.
nejvíce mravence.
S kamarády jsme si koupili ve čtyřech auto
a jedeme na road trip do Španělska.
Jaké jídlo máte rád?
Mám rád rajskou omáčku, ale je mi po ní
Máte rád gumovací pero?
vždycky špatně.
Ne, nenávidím ho. Je to neskutečná blbost.
Jakou barvu měly vaše vlasy?
Za jak dlouho ujedete 5 km, když jedete
Takovou kaštanově hnědou, více do blond.
rychlostí 50km/h?
Je to 0,1 hodiny, takže to bude za šest minut.
Jaké země jste navštívil?
Skotsko, Anglii, Wales, jižní Irsko, Německo,
Rakousko, Itálii, Slovensko, Polsko, Maďar- Jakou máte velikost bot?
Mám čtyřicet čtyři.
sko a Ukrajinu.

Tereza Ritterová & Michaela Hrušková

#rozhovor

ZE ŽIVOTA ZVÍŘAT

Kočka domácí
Fakta: Lidé tento druh zdomácněli z kočky
divoké. Kočka domácí má pružné a svalnaté
tělo, také výborné smysly (čich, sluch a zrak),
které si přizpůsobila k lovu. Vždy sloužila člověku jako lovec hlodavců, společník
a domácí mazlíček. V oblasti Číny však byly
kočky konzumovány. Březost u nich probíhá
cca 63 dní.
Zajímavosti: Spisovatelka Erin Hunterová
napsala knihu, která se jmenuje Kočičí
válečníci. Existují také známé animované
seriály jako:  Simon’s cat, Garfield (také komiks). V kině se promítal film Já kocour.
Krátký komiks o Garfieldovi:

Zdroj: http://nici003.blog.cz/0704/kreslene-2

Alexandra Rudneva

Dominik Lipš & Lenka Celná
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JustGJAK
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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 druhé číslo čtvrtletníku
JustGJAK.
Studenti zpracovávali jednotlivé rubriky
samostatně
s
dopomocí
vyučujících
F. Fišerové  a I. Carkovové.
Najdete nás na:
JustGJAK
justgjak

#doslov

