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1. vydání 

Gymnaziál jsou školní noviny vymyšlené a zpracované třídou G1 z nižšího gymnázia Šumperk, bude 

vycházet každý týden v pondělí a kdybyste se chtěli někteří žáci, nebo klidně i učitelé taky zapojit, 

napište na g-mail: Kovarova.28o@gymspk.cz , já vás přidám do skupiny ŠKOLNÍ NOVINY a tam se 

domluvíme, jaké články budete psát a jak to bude fungovat. A hned na začátek poděkuji mým 

spolužákům z třídy G1, kteří se do této akce někdy zapojili nebo zapojí. Poděkování patří také naší 

paní učitelce Lucii Grozmanové, která nám toto všechno pomohla zorganizovat. 

Josef Turek, G1 
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Sportovní zprávy 

Z okolí: 

Na nedostatek informací si po letošní sezóně nemohou fanoušci Draků stěžovat. Klub z podhůří 
Jeseníků představil již osm hráčů pro další ročník a nyní zveřejnili první dva přípravné zápasy. 

Během srpna, kdy budou ladit formu na Chance ligu, hokejisté Šumperku změří síly také se dvěma 
extraligovými protivníky, Vítkovicemi a Plzní. S ostravským klubem se Draci potkají již 4. srpna od 
17 hodin na domácím ledě, klání se Škodovkou poté proběhne 10. srpna v Plzni. Se Západočechy se 
pak šumperský tým střetne ve vzájemném souboji vůbec poprvé ve své historii, naopak proti 
Vítkovicím už zkušenost má a poměrně nedávnou. 

Ze světa: 

Chicago nestačilo na Minnesotu, nepomohlo ani deset bodů Satoranského. Český reprezentant 
odehrál bez sedmi vteřin 26 minut a připsal si i 6 asistencí. 
 

Bulls tak nevyužili šanci pojistit si desátou příčku v tabulce Východní konference znamenající poslední 
postupové místo do předkola Play off, když jedenácté Toronto rovněž prohrálo 96:102 v New Yorku. 
Naopak jim odskočila devátá Indiana výhrou 132:125 nad Memphisem. „Je před námi ještě hodně 
práce, to vám řeknu. Musíme být mnohem lepší, než jsme teď,“ řekl trenér Chicaga Billy Donovan, 
jehož tým vedl jen v úvodních minutách. Pak ale Minnesota šňůrou 21:8 převzala kontrolu nad 
zápasem a už Bulls nepustila před sebe. 
           Matyáš Koutný, G1 
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Kdo převezme trůn F1? 

Co si budeme nalhávat? Hamilton už je starší a 
jsou tu noví, talentovaní mladíci, kteří si na 
sedačky starých mazáků brousí zuby. Když 
„propůjčil” Hamilton svou sedačku od 
Mercedesu G. Russelovi, všichni byli ohromeni 
jeho stíhací jízdou po neplánovaném pitu  
(servisní zastávce). Není se co divit, když 
Russel získal titul Formule 3, 
Formule 2, Virtual F1. 
Další adept je mladý 
Japonec Tsunoda.  
Zajel sice jen jeden závod, ale v něm dokázal 
předjet mnoho zkušenějších soupeřů a celkově 
dojel na 9. místě z 20. Dále má dobré karty 
Latifi, jehož otec pracuje v týmu McLaren. V 
neposlední řadě je tu i mladý Schumacher. Ale 
asi si to rozdají především Russel a Tsunuda. 
Oba tito mladíci ukázali nepředstavitelný 
talent. Můžeme se jen těšit. 
    Jakub Szostek, G1 

 

Rybolovná technika-přívlač 

Rybářské revíry se dělí na pstruhové a mimo 

pstruhové. Na pstruhových vodách se může 

lovit od 16. dubna a na mimo pstruhových 

vodách až od 16. června. 

 Na pstruhových vodách se loví většinou na 

lehkou UL (ultralehká) přívlač, což znamená že 

se vláčí s pruty o délkách 1,8 m do 2,2 m. 

Většinou 2-15 gramů, menšími navijáky   

1000–2500 a monofilem o průměru 0,010-

0,018 a na malé pstruhové nástrahy rotačky 

velikosti    00-2, woblery o velikosti 2,5-5 cm, 

malé plandavky a gumové nástrahy. Chytají se 

převážně Pstruzi Potoční, Pstruzi Duhový, 

Siveni Američtí, Lipani Podhorní, a Jelci Tloušti. 

 Na Mimo pstruhových vodách se vláčí na 

tvrdší pruty od 2,4 do 3,0 m většinou 20-60 

gramů, pruty jsou osazeny navijáky od 3000 

do 6000 s navinutým monofilem nebo 

pletenou šňůrou. Většinou se chytá na 

woblery a Gumová kopyta a twistery. 

Nejčastěji se chytají Candáti, Štiky a Okouni. 

Zdeněk Pospíšil, G1 

Sušenky 

Ingredience:     

3 hrnek hladké mouky 

1 lžička soli, může být i méně 

1 lžička jedlé sod 

1 hrnek cukru krupice 

2 ks vajec 

1 balení másla 

1 hrnek mléčné čokolády 

Postup:           
Do jedné mísy dejte hladkou mouku, sůl a 

jedlou sodu. Do druhé mísy dejte máslo, cukr 

a vejce. Pak to všechno smíchejte dohromady 

do první mísy a pořádně zamíchejte. Až se z 

toho vytvoří hustá kaše, přidejte čokoládu 

nakrájenou na malé kostičky. Udělejte ze 

směsi malé kuličky a dejte je na pečící papír a 

dejte péct do trouby, která je předehřátá na 

175 °C a nechte to péct asi 10 minut. Dobrou 

chuť :D 

                Kateřina Prečová, G1 

Roblox 

Roblox je hra, ve které je přes 2 miliony 
miniher. Můžete v ní hrát úplně všechno, a 
nikdy vás nepřestane bavit. Od různých 
stříleček, přes tyccony, parkoury, hororovky až 
do péče o rodinu, takže se určitě zabavíte. 

Můžete hrát s přáteli (které si můžete přidávat 
rovnou ve hře) na “private” serverech, což 
jsou servery jen pro vás a kamarády, nebo 
můžete na normální, které jsou pro všechny. 
Jsou zde Češi, Angličané, Rusové …. Můžete si 
designovat skin podle svých představ, nebo po 
zakoupení robuxů si můžete svůj skin ještě 
vylepšit, usnadnit hraní miniher. Z eventů se 
dají získat také věci na skin, nebo věc do dané 
minihry, která vám ji může usnadnit víc než 
robuxy. 

    Antonín Hroch, G1 
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Vtipy 
Pepíček dostane od tety nové autíčko a 
maminka mu připomíná:  
„Pepíčku co se říká?“ 
„Nevím“ odpoví Pepíček. 
Maminka mu trochu pomůže a proto říká: 
„Pepíčku, co říkám tatínkovi, když přinese 
výplatu?“  
Pepíček si vzpomene a povídá: 
„Neříkej, že je to všechno!“ 
 
Pepíček přijde domů ze školy a maminka se 
ptá: 
„Ahoj Pepíčku, jak bylo první den ve škole?“ 
Pepíček jenom vykulí oči a povídá:  
„JAK JAKO PRVNÍ?! TO MI CHCEŠ JAKO ŘÍCT, 
ŽE TAM PŮJDU ZNOVU?!“ 
 
Jde navštívit žížala sestru a ptá se jí  
„Kde máš manžela?“     
Na to se jí dostane odpověď: 
„Ale, je s chlapama na rybách.“ 
 
Přijde ježek za hadem a povídá: 
„Hade, já se ti omlouvám za to, že jsem si 
s tebe dělal srandu, že nemáš ruce.“  
Had nad tím jen pokývá hlavou a říká: 
„To je v pohodě.“  
A ježek mu na to řekne: 
„Dobře tak ruku na to!!“ 
 
Tetička přijela k rodině na Vánoce a malý 
Pepíček jí před spaním říká:  
„Teto, nezapomeň se v pokoji pořádně 
zamknout!“ 
„A proč?“ ptá se tetička.  
„Protože tatínek říkal, že nám můžeš být 
ukradená.“ 
 
Paní učitelka: 
„Tak jste se dověděli, že se těleso při zahřívání 
roztahuje a při ochlazování smršťuje, uvedete 
mi nějaký příklad?“ 
Marek se hlásí a paní učitelka říká: 
„Ano, Marku?“  
Marek: 
„Prázdniny, protože letní jsou dlouhé dva 
měsíce a zimní jenom týden!“ 
    Nela Paulusová, G1 

 

Já chci pejska 1 
Znáte tuto větu? Ano? Správně, toto je velmi 
oblíbená věta nejen dětí, ale i dospělých! 
Vážně si chcete pořídit pejska? Tak čtěte 
dokonce! V tomto prvním článku vás uvedu 
prvními kroky do života psů a poradím kde a 
jakého si pořídit. 

Proč si (ne)pořizovat psa? 
❖ Osamění a špatné náladě můžete dát s 

pejskem sbohem. Psi jsou přeborníky 
v rozveselování. Vždy cítí, že jste 
smutní a snaží se vám pomoc. 

❖ Existuje i jiné zvíře, které by svého 
pána milovalo tak, že by ho 
pronásledovala až na konec světa? 
Mám pro vás jasnou odpověď. NE! 
Tímto jsou psi výjimečnými! Svou 
věrnou povahou a bezmeznou láskou 
k lidem. 

❖ I pro vás může být někdy obtížné se 
zvednout z gauče a přimět své tělo ke 
sportu. S čtyřnohým společníkem však 
ne. Psi milují sport úplně stejně jako 
mazlení na gauči a je pro ně nezbytné 
chodit na procházky. 

❖ Čtyřnohý kolega je někdy opravdu k 
nezaplacení. Pro mnohá povolání je 
dokonce nezbytnou součástí týmu! 
Využívají se např. na zachraňování, 
hledání omamných látek, hledání lidí… 

❖ Pozor na to, že psi jsou dlouhověcí! 
Taková malá čivava žije průměrně až 
18 let. 

❖ Finanční zajištěnost je velmi důležitá. 
Musíte platit za veterináře, kvalitní 
krmení. I pořizovací cena pejska je 
velmi vysoká, pokud si přejete psa s 
PP! A musíte psa nechat očipovat (psí 
známka nestačí) + poplatek každý 
měsíc za čip. Na rok vás pes (bez 
zdravotních potíží) vyjde cca. 14 000 
Kč. 

❖ Výchova každého psa je základem! 
(Budu se o ní ještě zmiňovat) 
Nevychovaný pes by mohl být hrozbou 
pro okolí. … 

❖ Pozor na alergii na psa, ale i tak 
můžete žít se psem.  

Příště se podíváme na psí plemena. 
Sofia Horčicová, G1 


