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Technická poznámka: Kvůli problémům s worpress.com jsme se pro účely distribuce časopisu
přesunuli na novou stránku. Všechna dosavadní čísla můžete najít na adrese kvarticka.wbs.cz,
a tentokrát bez trojského koně. Za vzniklé potíže v případě absence antiviru se velmi
omlouváme.
Jak jste si určitě všimli, v minulém čísle se vyskytla chyba v číslování časopisu (místo 3/2013
tam bylo 4/2013). Chyba je opravena, a tohle sem píšu jen aby se neřeklo. (M.Štikarová)

Den Země
Jistě už všichni víte, že v pátek 19.4.2013 u nás na škole proběhl Den Země. První dvě
hodiny probíhaly dle běžného rozvrhu. O velké přestávce se všichni přesunuli do čajovny a
každý měl možnost si zakoupit výrobky Fair trade, a to například různé čokoládky, čaje, kakao,
aj... A opravdu můžeme potvrdit, že ty čokoládky jsou výborné.
Po skončení velké přestávky se každá třída přesunula na učiteli určenou dílnu – ta byla
povinná. Naše třída (kvarta) zůstala v čajovně, byli jsme rozděleni do jakýchsi skupinek a měli
jsme za úkol vyrobit jakousi koláž na téma – třídění odpadu. K dispozici jsme měli různé
časopisy a noviny. Jak můžete vidět na obrázku, kreativitě se meze nekladly. :-)

Po té co každá skupinka odprezentovala svůj výtvor, se každý žák přesunul do dílny, kterou si
každý už vybral sám. Celkem bylo šest dílen, a to: výroba "Candy Handbags", což jsou ručně
dělané kabelky z novin, časopisů či katalogů, dále modely staveb, kde se stavěly z papíru
zjednodušené modely historických objektů, také origami, nebo výroba papíru, kde si každý
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mohl vyrobit jednoduchou technikou svůj papír, TDL a EKOSYSTÉM a již zmíněné koláže.
Po skončení programu na nás čekal už jen zdravý a dobrý oběd. Celý den se nám zdál
velice zajímavý, zkusili jsme si něco jiného, nového a myslíme, že takových dní by mohlo být
více. A nakonec tu pro vás máme ještě pár obrázku z dílen.

Petra Johanidesová a Noemi Brahová
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Rozhovor s plavkyněmi GSŘMR
1. V kolika letech jste začaly plavat?
Radka: Jako malé dítě. Ve školce jsem absolvovala kurz ve Vysokém Mýtě, ale přesně si
nepamatuji, kolik mi bylo let.
Mája: V pěti.
Ája: Začala jsem ve 2 letech.
Terka:Já jsem začala asi v 5. třídě.
2. Kdy jste začaly plavat závodně a co vás k tomu vedlo?
Radka: Závodně plavat jsem začala v deseti letech. A pamatuji se, že mě nechtěli přijmout,
protože jsem plavala opravdu pomalu. Plavat jsem začala asi hlavně díky starší sestře, která
už závodně plavala.
Mája: Závodně jsem začala plavat v šesté třídě a začala jsem plavat, protože jsem chtěla dělat
nějaký sport.
Ája: Závodně asi v 5. třídě a vedlo mě k tomu to, že mě to vždycky bavilo, tak proč to
nezkusit.
Terka: Zavodně asi v 6. třídě.
3. Jak často trénujete?
Radka: Snažím se trénovat pravidelně, každé úterý a pátek.
Mája: 2x týdně a o prázdninách doma v bazénu.
Ája: Jak kdy.
Terka: Už jsem přestala chodit trénovat.
4. Jaké úspěchy v plavání za sebou máte?
Radka: Vyhrála jsem dvě medaile za první místo v plaveckých závodech ve Skutči a třikrát
jsem vyhrála první místo na závodech v Chrudimi.
Mája:Jsem nejlepší v okrese v kraulu na 50 m.
Ája: No 2x 2.místo ve Skutečských závodech a byli jsme 2. v okresním plavání družstev.
Terka: První místo ve Skutečských závodech na 50 metrů za znak.
5. Co by jste poradily budoucím zavodníkům?
Radka: Asi aby chodili plavat pravidelně, ale hlavně je to musí bavit, jinak to nemá cenu.
Mája: evzdát se.
Ája: Ať vytrvají.
Terka:Jít si za svým cílem.
6. Kdo vás v plavání podporuje ?
Radka: Rodina, ale hlavně to dělám pro sebe. Protože mě to opravdu baví!
Mája:Rodina.
Ája: Celá rodina.
Terka: Rodiče.
(pokračování na další straně)
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7. Jaký je váš názor na skutečský plavecký bazén?
Radka: Říká se, že bazén ve Skutči je teplejší než bazény v okolí, ale mě to tak nepřipadá.
Mája: Mohl by být trošku větší, ale jinak jsem spokojená.
Ája: Ideální
Terka: Malý.
T. Hádlíková a M. Jonešová

Méďa
USA, 2012, 106 min
Režie: Seth MacFarlane
Scénář: Seth MacFarlane, Alec Sulkin, Wellesley Wild
Žánr: Komedie / Fantasy
Hrají: Mark Wahlberg jako John, Seth MacFarlane jako méďa Ted, Mila Kunis jako Lori
A další: Giovanni Ribisi, Patrick Warburton, Sam J.Jones, Jessica Stroup, Joel McHale, Melissa
Ordway, Ryan Reynolds, Jessica Barth, Jeffrey Corazzini, Nicole Signore
Příběh:
Celý příběh začíná tím, že John jako malý chlapec dostane plyšového medvěda, kterého
pojmenuje Ted. Jelikož se s Johnem nikdo nechce kamarádit ani si s ním nikdo nechce hrát,
přeje si v noci, kdy Teda dostal, aby ožil. A jelikož byly Vánoce, tak se Johnovi jeho přání
vyplní. Po této události se z Teda stává celebrita, ale jako většina celebrit má problémy se
zákonem a s drogami. Poté jeho sláva upadá a zbývá mu už pouze jeden fanoušek a to je
právě jeho nejlepší kamarád John, se kterým Ted žije. Žije s nimi také Johnova přítelkyně Lori,
která je velmi tolerantní a doposud snáší Tedovy a Johnovy výstřelky. John, i když mu je
kolem dvacetipěti let, se chová pořád jako dítě a to Lori unavuje, protože ona chce muže a ne
desetiletého kluka. Když je John s Lori na večeři ku oslavě jejich čtyřletého výročí, tak si Ted
mezitím pozve pár dívek lehkých mravů a když se Lori s Johnem vrátí, najdou uprostřed
obývacího pokoje exkrement. Ted to argumentuje slovy „No, my jsme hráli na Vadí, nevadí a
Sherin má vážně kuráž.“ Tohle je poslední kapka Lořiny trpělivosti, tudíž dává Johnovi
ultimátům. Buď se Ted odstěhuje, nebo půjde ona. John je postaven před nelehké
rozhodnutí, buď vystěhuje ze svého bytu svého nejlepšího kamaráda, nebo přijde o dívku,
kterou miluje. John to vyřeší tak, že Teda vystěhuje do vedlejšího bytu a najde mu práci. Poté
se situace na chvíli uklidní, ale když je John s Lori na oslavě u Lořina šéfa Rexe, zavolá Johnovi
Ted, že u něj na párty je Sam J.Jones - představitel Flashe Gordona, kterého oba zbožňují.
John má před sebou opět nelehké rozhodnutí, ale Ted ho přemluví,
(pokračování na další straně)
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aby tam přijel jen na pár minut. A jak to tak bývá, z pár minut se stává pár hodin. Po tomto
„útěku z oslavy“ se Lori rozhodne, že se s Johnem rozejde.
Rex využívá situace a pozve Lori na Koncert zpěvačky Norah Jones, kam nakonec dorazí i John
a po domluvě s Norah vystoupí na pódiu a zazpívá Lori písničku. Tímto gestem jí ukáže, že o ni
opravdu stojí a ona se k němu vrátí.
Hodnocení: Tento snímek je velmi povedená komedie a doporučuji všem, kdo se chtějí
pořádně od plic zasmát, proto dávám 76/100.
Filip Doležal

Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic
Tento film měl v ČR premiéru 28.2.2013. Viděla jsem ho 3D v originále s českými titulky.
Film začíná známou pohádkou, kdy se malí sourozenci - Jeníček a Mařenka, dostávají do zajetí
čarodějnice v perníkové chaloupce. Tenhle příběh snad slyšel už každý, takže nemusím
připomínat, jak to dopadne, ale Američani a Němci se rozhodli natočit pokračování. Jeníček a
Mařenka se po události v perníkové chaloupce nevrátili domů, místo toho se z nich stali slavní
lovci čarodějnic.
Jednoho dne si je najme vesnice sužovaná čarodějnicemi, které jim kradou děti. Zpočátku to
vypadá jako případ totožný s těmi předchozími - najít, zabít, schrábnout peníze, ale místo
toho je čeká střet s nejobávanějšími čarodějnicemi - a nejen s nimi...
Myslím, že ve filmu ani tak nešlo o děj, jako spíš o efekty. A že jich tam bylo fakt moc. Pokud
čekáte nějaký napínavý příběh, tak budete asi zklamaní, ale pro fanoušky krve, masa, kostí a
vyhřezlých vnitřností je tenhle film jako dělaný. Byla tam i spousta vtipných hlášek.
Co se týče hereckého obsazení, tak jsem spokojená, myslím, že herce vybrali dobře.
Jsem ráda, že jsem nešla na český dabing, protože by mi přišlo přinejmenším divné, kdyby se
hlavní postavy (obávaní lovci čarodějnic, proslulí svojí totální "namakaností"), oslovovali jako
Jeníček a Mařenka. Originální jména (Hansel-Jeníček a Gretel-Mařenka), se mi líbily daleko
víc.
Všimla jsem si, že poslední dobou se hodně točí "parodie" na známé pohádky, například
tento film, Červená Karkulka (Red Riding Hood - 2011) nebo Sněhurka a lovec (Snow White
and the Huntsman – 2012). Nyní je v kinech také film Jack a obři.
Film doporučuji a určitě se na něj v nejbližší době podívám znova, ale upozorňuji, že není
zrovna vhodný pro malé děti.
Magdaléna Filipi
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Crysis
Crysis je první díl série a vyrobila ho firma Electronic Arts s firmou Crytek v roce 2007. Jelikož
obě firmy jsou z USA, není divu, že i v této hře jsou příslušníci těchto států hlavními hrdiny a
idoly. Hra obsahuje jak singleplayer (hra jednoho hráče) tak multiplayer (hra více hráčů) .
Dalo by se spekulovat o tom, zda se jedná o sci-fi nebo o klasickou střílečku. V první části je to
totiž nerozhodné: na jednu stranu tady máte ostrov plný naštvaných korejců s normálními
zbraněmi a schopnostmi, avšak na druhou stranu váš hlavní hrdina se svými kolegy vlastní
NANOOBLEK, okolo kterého se právě celá hra točí. Tento oblek vyvinutý americkými
specialisty vám nabízí pár výhod v boji, a to sice: maximální rychlost, maximální sílu,
neviditelnost a neprůstřelnost. Tyto schopnosti jsou sice jen krátkodobé, přesto dokáží v
řadách korejců udělat pěknou paseku.
No, a v druhé části příběhu už jsou prvky sci-fi vidět na každém kroku. Mezi vás a korejce se
totiž vloží ještě jedna, mnohem silnější strana: robotické stroje z tajemné hory – ufoni.
Co se grafické stránky Crysisu týče, tato hra předběhla svou dobu. I v roce 2010 se vyráběly
PC, které měly problém rozběhnout tuto hru na maximální kvalitu. To znamená, že grafika je
naprosto úchvatná a můžete si v ní vychutnávat atmosféru krásného slunečného ostrova
téměř naživo (samozřejmě jen do té doby než vám to vše překazí korejci a ufoni ;)).
Antonín Vodvárka

Recenze na Skyfall
Další bondovka je zpět a s ní také Daniel Craig jako Agent 007. Název nové, v pořadí již
23. bondovky je Skyfall.
Na začátek bych chtěla zdůraznit skvělou úvodní píseň od zpěvačky Adele, která za ní
získala cenu za Nejlepší píseň a z BRIT Awards si odnesla vítěztví v kategorii Nejlepší britský
singl roku.
Tentokrát bude Bondova loajalita k M (Judi Dench) vystavena nelehké zkoušce, když ji
začne pronásledovat její vlastní minulost. 007 musí zneškodnit narůstající hrozbu, ať ho to
stojí cokoliv. Skyfall není špatný film, ale někam se z něj vytratilo charisma Jamese Bonda.

Radka Volfová
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Killing floor
Tato hra od společnosti Tripwire Interactive vyšla pouze na PC v roce 2009. Vývojáři se spíše
zaměřili na kooperační režim, ve kterém se snažíte odrazit zástupy zombií a jiných 8 druhů
dalších potvor (žádný rozsáhlý příběh tu nečekejte), proto když hru hrajete sami tak je o
mnoho těžší než když hrajete s přáteli. Hra je až pro 6 lidí, kteří mohou hrát spolu. Je zde
mnoho zábavných map a samozřejmě mnoho zbraní. Na každé mapě vás čeká 7 kol +
závěrečný boss. Hru bych ohodnotil 7 z 10.
Ondra Kašpar

Setkání s Karlem Schwarzenbergem
Dne 16. 4. 2013 jsme na základě rozhovoru do našeho časopisu Kvartičky byly pozvány
do Černínského paláce, kde – jak jistě víte – už od roku 1934 sídlí ministerstvo zahraničních
věcí, nyní v čele s Karlem Schwarzenbergem, s kterým jsme se měly setkat. Když jsme se to
dozvěděly, byly jsme zprvu zmatené, ale věděly jsme, že nemůžeme odmítnout – to jsme ani
neměly v plánu. V den odjezdu jsme od paní ředitelky dostaly propagační CD naší školy
s pokyny k jeho předání, a vyrazily jsme na cestu
Během cesty vlakem jsme se dohadovaly, kdo sní ten čokoládový jogurt, ale to je zase
jiný příběh... „K VĚCI!“ - takového uvítání se nám dostalo od jedné sekretářky pana ministra.
Po napínavém čekání v malé místnosti vedle konferenčního sálu, se otevřely dveře, do nichž
vstoupila postarší dáma, a přesunula nás do další místnosti. Tam bylo čekání o poznání kratší.
Sotva jsme se posadily, zavedli nás do salónku, kde nás uvítal sám ministr zahraničních věcí
Karel Schwarzenberg.
Po podání ruky přišel čas na dary. Předali jsme CD, náš časopis a pak dar, z kterého byl
pan ministr příjemně zaskočen … borovský CHLÉB! S touto skutečností se vypořádal větou
„Jsem chlebový maniak, děkuji.“ Upřímně nás to rozesmálo a tréma byla pryč.
Bohužel jsme si moc nepopovídali, protože nás neustále okřikovala starší paní, ať mluvíme
k věci, a ať si pospíšíme. Oslovovala pana ministra „jasnosti“, což nás velmi pobavilo, ale
snažily jsme se to nedat najevo. Když nás vybídli, abychom se posadily na gauč, pan
Schwarzenberg řekl „Sedněte si blíž, jsem strašně hluchej.“, čemuž jsme se opět upřímně
zasmály.
Bavili jsme se o škole, politice a volbách. Zmínily jsme se,
že jeho plakát nám visí vedle tabule, na což řekl, že je to
milé. Nabídl nám poslední zbylý volební plakát, na který
připojil podpis s věnováním naší škole. Zeptali jsme se,
jestli by bylo možné domluvit si třídní exkurzi do
Černínského paláce, na což nám odpověděli, že to není
problém. Bohužel byl pan Schwarzenberg velmi
pracovně vytížen, protože se ve vedlejším sále zrovna
konala konference týkající se Jiřího Dienstbiera, a tak
jsme přešli ke společnému fotu. Celé setkání bylo sice
krátké (trvalo necelých 10 minut), ale přesto je pro nás nezapomenutelné.
(foto na další straně)
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(Černínský palác a česká vlajka na jeho střeše)
Lenka Málková, Markéta Štikarová

Muffiny
Na muffiny budete potřebovat:
1 hrníček polohrubé mouky
½ hrnku cukru
½ hrnku mléka
¼ másla
2 lžičky prášku do pečiva
Čokoládu (mléčnou, hořkou, dle vašeho výběru)
1 vejce a špetku soli
12 papírových formiček (silikonových)

Postup: Vše dáme do mísy a důkladně promícháme. Poté chvíli dáme (cca na 5 minut)
stranou. Mezitím si nastrouháme půlku čokolády, kterou přidáme do těsta a zbytek nakrájíme
na větší kousky .Těsto nalijeme přibližně do poloviny formiček, protože nám vykyne. Na vrch
položíme větší kousky čokolády a dáme do rozpálené trouby na 180°C. Pečeme 20 minut.
Poté necháme vychladnout a můžeme podávat jako zákusek ke kávě .
8

Andrea Čechová

Nové oficiální stránky časopisu:

kvarticka.wbs.cz
Inzerát
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