Vážení a milí čtenáři,
v tomto, již druhém čísle našeho časopisu Kvartička, si můžete přečíst
recenze na knihy, počítačové hry, či film. Konkrétně je zde k přečtení
recenze na Hamleta, Bournerovo ultimátum, CoD: Modern Warfare 3 a
Rome: Total War a knihu Bratrstvo. Připravili jsme pro vás několik článků
ohledně prezidentských voleb.
A co dál zde máme? Dočtete se zde i o naší, již proběhlé výstavě, Zmizelí
sousedé a o akcích Tomáškově a Novákově hudební Skutči. Také se dozvíte
něco o tzv. růžovém šílenství.
Doufáme, že se vám naše druhé vydání časopisu bude líbit a přejeme
příjemné čtení.
S pozdravem, Vaše Kvartička.
Noemi Brahová a Petra Johanidesová
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Dne 11.1.2013 se u nás ve škole konala výstava Zmizelí sousedé. Nejprve jsme měli
přednášku od paní Evy Kuželové, která nás seznámila s projektem Zmizelí sousedé,
a poté naše třída dostala možnost vést přednášku o projektu. Každá dvojice
studentů Kvarty si vybrala jeden panel a měla se o něm něco nazpaměť naučit a
přednést ostatním třídám našeho Gymnázia a skutečských základních škol. Pro mě
to byla velmi zajímavá zkušenost, podělit se o získané informace s ostatními lidmi,
ale trochu mě mrzelo, že to některé třídy vůbec nezajímalo. Jinak si myslím, že ta
práce s textem a přednesem stála za to.
O. Kašpar

…
Žáci kvarty z Gymnázia ve Skutči připravili výstavu s názvem „ ZMIZELÍ SOUSEDÉ“.
Výstava probíhala po celý měsíc Leden a byla otevřena i pro veřejnost. Vyjímečnost
výstavy spočívala v tom, že vystavené panely vytvořili žáci ZŠ a SŠ z celé ČR, kteří
pátrali ve svém bydlišti po židovských sousedech zmizelých během 2. světové války.
Výstavu nám zapůjčilo židovské muzeum v Praze za podpory občanského sdružení
Zapomenutí. Tato výstava měla všem připomenout den osvobození vyhlazovacího
tábora Auschwitz – Birkenau 27.1.
T. Hádlíková

Tomáškova a Novákova hudební Skuteč slaví jubileum
Již tradiční kulturní akce Tomáškova a Novákova hudební Skuteč se v tomto
roce uskuteční 24. 2. – 28. 4. 2013 v kulturním klubu ve Skutči. Na své si přijdou
milovníci klasické hudby, opery i baletu. Můžete navštívit například představení Sen
noci Svatojánské nebo opery Dona Giovanniho.
Předprodej vstupenek byl zahájen 7. 12. a probíhá prostřednictvím
rezervačního a pokladního systému na webových stránkách http://vstupenky.skutec.cz.
Přejeme Vám příjemný kulturní zážitek.
R. Volfová

Na počátku prezidentské kampaně jsem se těšil na názorové střety, ideové výboje,
zajímavé protichůdné argumenty. Byl jsem však velmi zklamán a i trochu
znechucen, když se čistá politika zvrhla v prostý špinavý boj, kde kandidáti
odsunovali slušné vychování stranou a hnali se pouze myšlenkou na to, že mají
možnost dostat se na hrad. Osobně bych si představoval na hradě někoho
vhodnějšího a myslím si, že jelikož v našich školních volbách M.Z. skončil jako
jeden z posledních, tak že i vy, byste můj názor sdíleli. A koho bych poslal na hrad?
Přijďte se někdy kouknout do Kvarty na plakát vedle tabule
A. Vodvárka
Jak jistě všichni víte, nedávno proběhly prezidentské volby, které sice nedopadly
tak jak bych si přál, ale jsem rozhodně radši, že vyhrál Miloš Zeman a ne někdo
jako Vladimír Franz. Už od začátku jsem silně pochyboval, že by se mohl stát
prezidentem, ale konec konců jsme v Čechách… tady je přece možné všechno.
Myšlenka, že zrovna on by nám visel vedle tabule, je sice zajímavá a byla by to
změna oproti minulému obrázku, ale nedokážu si představit, jak by nás viděly
ostatní státy. Svým vzhledem připomíná více posprejovanou stěnu, než někoho, kdo
by měl sedět na hradě. Ovšem nereprezentativní vzhled nemusí znamenat
nereprezentativní chování, a tak by mohlo dojít k tomu, že jednoho dne nebudou
chtít občané ČR toho rutinního vyšnořeného staříka a raději dají přednost někomu,
kdo bude mít v nose kruh a obojek kolem krku, čímž by se volební kampaně mohly
proměnit z dosavadních slibů a chytrých řečí na závody výstřednosti a kurióznosti,
což by určitě vedlo k dalším extrémům, například že by v show Jana Krause
kandidátům nebyly pokládány otázky typu „Jaký je váš názor na schválení návrhu
617?“, ale „Umíte tancovat Breakdance? Pokud ano, předveďte nám to prosím!“.
Tak zábava by to asi byla a konference by také musely vypadat zajímavě, ale není
to nejlepší nápad, bohužel se k tomu více méně blížíme (prezidentské kampaně
spočívající v imitaci zvířat viz. Aligátor), tak doufám, že příští prezidentské volby
budou věnované více intelektu, než africkým zvířátkům.
F.Čermák

Anketa – názory na výsledek prezidenstké volby:
Všichni určitě víte (nebo alespoň tušíte), jak dopadly volby u nás ve škole. Náš nový
prezident M.Z. se umístil na pátém místě s pouhými pěti hlasy, zatímco kandidáti
na prvních třech místech jich měli po dvaceti a víc, a tak můžete do čtení této
ankety vstupovat s tím, že názory tomu budou odpovídat.
Anketa byla anonymní a všichni odpovídali na stejnou otázku. Většina svůj názor
vyjádřila „velmi vyčerpávající odpovědí“, máte se na co těšit!
L. Málková, M. Štikarová.
(pokračování na další straně)

Jsem rád, že přímá
prezidentská volba zaujala
tolik lidí, protože u nás se
většinou lidi o politiku
nezajímají, a poměrně všichni
lidi byli politicky aktivní. Jinak
co se týče výsledku druhého
kola, tak vítěz rozhodně nebyl
mým favoritem, protože si
myslím, že prezident by měl
být čestný a slušný člověk a
měl by lidi spíš spojovat, než
rozdělovat.

Nedopadlo to dobře.

Podle mě to dopadlo hodně
blbě. Nevyhrál můj favorit,
měl bejt zvolenej
Schwarzenberg.

Smutný to je…

Nejsme spokojený, měl vyhrát
Schwarzenberg,…

Z těch dvou vyhrál menší d.…,
ani jednoho bych nevolil.

Negativní výsledek. Hrozný.

Fuj.
..

Katastrofa.

Call of Duty : Modern Warfare 3
Tento již osmý díl hry Call of Duty od vývojářů Infinity Ward je pokračováním
slavného šestého dílu Modern Warfare 2 který byl velmi úspěšný (Jako každý díl
CoD).
I tento díl má, stejně jako ostatní, dva herní módy, a to hru jednoho hráče
(Singleplayer) a hru více hráčů (Multiplayer).
V singleplayeru se ocitnete v roli příslušníka elitních jednotek Special Air Service,
neboli S.A.S , v období 3. světové války, kterou zavinil ruský terorista Makarov. Po
dlouhém boji a velkých ztrátách se vám ho podaří zneškodnit, ale za cenu velké
oběti,… vlastního života.
Hráči předchozích dílů jistě vědí, že hra je hlavně o multiplayeru a singleplayer je
takový příběhový dodatek.
Multiplayer sice žádný příběh nemá, ale zábavy si v něm užijete dost, grafika sice
moc nedisponuje, ale hratelnost, na které podle mě nejvíce záleží, je dokonalá.
V multiplayeru bude hráč mít možnost vybrat si svojí vlastní výbavu (primární
zbraň, sekundární zbraň, ostatní vybavení jako jsou granáty nebo světlice a perky)
a pak jí použít přímo ve hře, a proto si každý najde svůj herní styl.
Taky přibylo pár multiplayerových novinek jako je Juggernaut - brnění díky
kterému jste téměř nezranitelní a M.O.A.B – bomba, která zneškodní celý tým
protihráčů najednou.
Ale tyto dvě věci se týkají spíše profesionálních hráčů, protože je velmi těžké je
získat.
Mapy (12 + 1 Bonusová) v tomto díle nejsou zas tak moc rozmanité a otevřené jako
v předchozích dílech, ale každému bude vyhovovat jiná, to už záleží na jeho
herním stylu.
Já osobně jsem fanoušek CoD série, proto se mi hra hodně líbí a rozhodně bych jí
doporučil všem FPS hráčům.
Grafika = Vizuální stránka hry
Mapa = Lokace, na které hrajete

FPS = Pohled první osoby
CoD = Call of Duty
D. Klapal

Rome - Total War
Vítejte u recenze na hru ze série Total War. Tato hra byla vydána 22.
Září 2004. I přes její „vysoký věk“ je podle mého názoru jedna
z nejlepších starověkých strategií. Můžete zde hrát jak za Římany,
tak i za Řeky, Egypťany a dokonce i za „barbary“(Galové, Germáni,
…). Kdybych měl zhodnotit tuto hru, tak i mezi dnešními strategiemi
nemá moc velkou konkurenci. Lidé, kteří někdy hráli Rome Total
War, netrpělivě vyčkávají druhý díl, který po jeho vydaní
zrecenzuji!!! Jeho vydání je naplánováno na podzim tohoto roku.
Nyní něco málo o sérii her Total War. Tyto hry patří mezi strategie.
Nejslavnější je asi Medieval II. Total War a Shogun II. Total War.
Plusy

Mínusy

Dobrá hratelnost

Pomalu rostoucí města

Poměrně dobrá grafika
Poměrně malé HW1 nároky
Rozmanitost vojenských jednotek
Celkové hodnocení
95/100
F. Doležal

1 Hardware

Bourneovo ultimátum
Bylo k vidění v České republice 17. 8. 2007.
Tento nepopsatelně napínavý 4. díl má na svědomí
režisér Paul Greengrass. Jediné co bych filmu vytkla je jeho
komplikovanost. Od začátku není jasné kdo je Jason a jakou
spojitost to má s předcházejícími díly, to se ale dozvíte
přibližně v půlce filmu. Jiskru tomu dodávají neustálé honičky,
rvačky a přestřelky. Na své si zde přijdou hlavně milovníci
adrenalinu. Rozhodně ty 2 hodinky stojí za to, doporučuji
všem, co mají rádi vzrušení a drama.
A. Čechová

John Flanagan – Bratrstvo (Vyděděnci)
Vyděděnci je první díl fantasy série od spisovatele Johna Flanagana.
Děj volně navazuje na Flanaganovu předchozí jedenáctidílnou sérii
Hraničářův učeň, ale zatímco Hraničářův učeň se odehrává v zemi
Araluen, příběh Bratrstva je zanesen do nepříliš vzdálené země
Skandie, o pár let později po první sérii. Hlavním hrdinou příběhu je
šestnáctiletý chlapec Hal, syn skandijce a araluenky, který se stejně
jako jeho vrstevníci účastní výcviku bratrstev, kde se chlapci učí
mořeplavbě, bojovému výcviku a spoustě dalším věcem, nezbytným
pro každého skandijského bojovníka. Hal se nedobrovolně stává
velitelem nejslabšího družstva Volavek, jehož šance na vítězství jsou v
poměru s ostatními zpočátku dost slabé, ale Hal je vynikající
vynálezce a dokáže využít talentů ostatních členů svého družstva, a
tak se jejich možnost stát se vítězným bratrstvem den ode dne
zvyšuje. Se slávou vítězného družstva totiž přichází i pocta jednu noc
strážit nejvzácnější skandijský poklad, Andomal. Kniha se mi líbila,
stejně jako Hraničářův učeň. Je napsaná trochu jednodušeji, než
třeba Pán Prstenů, ale rozhodně je napínavá a zaujme každého
čtenáře fantasy. V nejbližší době se chystám číst i druhý díl,
Nájezdníci.
M. Filipi

Hamlet
Divadelní hru pod názvem Hamlet jsem přečtla před půl rokem. Tento tragický příběh,
ve kterém zabili Hamletova otce, který se poté zjevoval jako duch a chtěl, aby Hamlet
pomstil jeho smrt, mě příliš nezaujal. Více se mi líbilo muzikálové ztvárnění, které
bylo dobře zpracované i obsazené, a také bych vám ho spíše doporučovala než knihu.
E. Filipiová

Růžové šílenství
14.2.- toto datum znamená jen jedno- Valentýn.
Pro někoho je to den jako každý jiný a pro
někoho to znamená, že může strávit čas s tím
koho má rád. Pro obchody to znamená jednu
„důležitou“ věc – vyzdobit si výlohu co nejrůžověji. Záměrem je
nalákat co nejvíce zákazníků, kteří si koupí srdíčka, svíčky nebo
čokoládu a za to všechno utratí nemalou částku.
Já osobně tento svátek moc nepodporuji a to jen proto, že mi datum 14.2. nepřipadá
jako svátek lásky a náklonnosti, ale jako kdyby byl Pátek 13.
Třeba změním názor, až budu starší.
Co říci na závěr?
Mějme se rádi po celý rok a nečekejme na 14. února.

M. Jonešová

Harlem Shake

Třída Kvarta ve spolupráci s Tercií vytvořila krátké ale velmi zábavné video Harlem
Shake.
Jedná se o krátkou scénku tance nejdříve jednoho člověka a poté velké skupiny lidí
na malém prostoru na velmi podivnou hudbu. Tato scéna je známá hlavně v cizích
zemích, ale z České Republiky vám ho přináší právě Kvarta a Tercie... Přeji dost
smíchu.
Odkaz zde: http://www.youtube.com/watch?v=Mv1ENXtDxzg

M. Sahula

