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Jak si Lando Norris ve svém oranžovém McLarenu spravil chuť 

To, že jsem velký fanda F1, jste už z minulých článků asi pochopili. Ale víte, jak může být takový 
závod dramatický? Zkusím vám to aspoň přiblížit. 

Již v kvalifikaci (sobotní část závodu, kde se určuje pořadí jezdců na nedělním startu) se našla piha na 
kráse závodního víkendu. Lando Norris zajel třetí nejrychlejší čas, ale poté rozhodčí našli na jeho 
krasojízdě chybu. Penalizace za vyjetí z tratě v deváté zatáčce ho poslala na startu až na 7. pozici.  

Brzy po startu závodu začalo pršet. Lando nedokázal bruslit na vodě jako jeho protivníci a propadl se 
až na 9. místo. Poté využil pár chyb jezdců před sebou a získal zpět svou 7. příčku. Velkými kusy ujídal 
náskok jezdce Ferrari před sebou, lehce ho předjel. Teď se před ním objevil jeho týmový kolega. Norris 
týmu okamžitě zahlásil, že je rychlejší a ať ho před něj pustí. Jakmile se tak stalo, Hamiltonovi, který byl 
před ním, uklouzl jeho Mercedes a propadl se až několik příček za Landa. Po restartu (vybourali se 
jezdci a startovalo se znovu) se historie měla opakovat a Lando předjel dalšího jezdce v červeném 
Ferrari. Katapultoval se tak na 2. místo, jenže Mercedes Hamiltona se rychle přibližoval a s Landem se 
nepáral. Lando Norris tak po zpackané kvalifikaci a startu ze 7. místa dojel třetí. Famózní výsledek pro 
McLaren! 

Jakub Szostek, G1 

 

 

 

 

 

 

 



Clash of Clans (CoC) 

Clash of Clans je mobilní hra, ve které si 
rozvíjíte vesnici podle své fantazie. Účel této 
hry je dobývání vesnice pro pohárky, mince, 
elixír a postupem času i „dark elixir”. Za tyto 
věci si kupujete upgrady (vylepšení) pro svoji 
vesnici, jimiž se bráníte před armádami, které 
na vás budou útočit. Také je tu funkce připojení 
do klanu, v němž je tzv. Clan War neboli válka 
klanů. Také se vám v Town Hall level 4 otevře 
druhý ostrov, kde se odehrává to samé. Velmi 
tuto hru doporučuji, protože ji sám hraji. 

    Antonín Hroch, G1 

 
Recenze, spíše úhel pohledu… 
 

Pochvala, anebo hodnocení +/-?! 
Obojí! Prima je opravdu prima, tedy tak, jak ji 
znám z hodin všeobecných jazykových  
rozborů, slohu a literatury! A nyní několika 
čísly třídního-školního časopisu je její 
výjimečnost umocněna i Gymnaziálem! 
Příznačný název – žurnál gymnaziální! 
Dokonce týdeník, respektive pondělník! 
Chválím formu (trojjedinost stránek a ilustrací 
různého typu), chválím nápady-obsahy textů, 
chválím autorky a autory, chválím otevřenost 
ve smyslu „přispěj kdokoli“! Bez zdroje totiž 
není pramen a následný tok sdělení… 
Neváhejte, jakémukoli textu je Gymnaziál 
nakloněn!  
                  Eva Pálková, učitelka 

 

 

 

 

 

Zajímavost 

 

 

 

Dvojitá duha nad Šumperkem v neděli 23. 5. ve večerních 
hodinách 

Další smutná zpráva 

V neděli 23. 5. v ranních hodinách zemřel 
jeden z dospělých čápův mladých Bucích, 
podrobnosti v dalším šestém vydání příští 
pondělí i s dalším pokračováním čapího 
hnízda. 

Josef Turek, G1 

 

Monte Cristo - strašidelný statek  

Christopher William Crawley byl bohatý člověk 
a svůj hotel přestavil na elegantní viktoriánskou 
farmu, kterou pojmenoval Monte Cristo. Po 
dokončení stavby však pan Crawley v roce 1910 
náhle umírá, údajně na otravu krve, a od té 
doby se na statku začínají dít podivné věci. Jeho 
manželka Elizabeth se po jeho smrti změnila. 
Stáhla se do sebe a přestala vycházet z domu 
(za necelých 23 let údajně vyšla jen dvakrát). 
Bez manžela však byla zlým člověkem, který 
vládl svému služebnictvu tvrdou rukou. „Ta 
žena byla chodící zlo,“ vypověděla jedna ze 
služek, která o pár měsíců později otěhotní a 
z neznámých důvodů následně spáchá 
sebevraždu skokem z balkónu. Ale to není 
jediná tragédie na tomto statku. Jiné služce 
vypadne z rukou dítě nad příkrými schody, a to 
následkem pádu zemře. Prý ho vytrhla jakási 
neznámá síla. Třetí služebná umírá u porodu, 
další sluha usne ve slamníku, který záhadně 
začne hořet a on v něm uhoří. Několik lidí 
vypovědělo, že na statku zahlédli obrysy 
postav, které zde zemřely. Vše to skončilo 
v roce 1948, když zemřela Elizabeth.  

             Nela Michalová, G1/Zdroj: enigma



Vtipy 3 

 
Jde králík do obchodu a ptá se: „Máte shnilou mrkev?” 
Prodavač mu na to odpoví: „Ne!” 
Druhý den se to opakuje a prodavač si večer řekne: „Tak já mu tu blbou shnilou mrkev seženu.” 
Další den králík opět přijde do obchodu a ptá se: „Máte shnilou mrkev?”  
A prodavač mu na to odpoví: „Hele, králíku, tohle je perfektní obchod, za normálních okolností ji tu 
nemáme, ale že jsi to ty, tak jsem ti ji sehnal.” 
Králík se usměje a řekne: „Obchodní inspekce.” 
 
 
Jede liška na novém kole, jede přes pole, louku, až dojede na mýtinu, kde na pařezu posedává vlk,       
v jedné ruce cigáro a v druhé pivo.  
Když si všimne lišky, vykulí oči a ptá se: „Liško, kde jsi sehnala to nové kolo?” 
Liška mu na to jen odpoví: „No, to víš, vlku, nepiju, nekouřím, tak jsem si za ušetřené peníze koupila 
nové kolo.” 
Další den jede liška na nové motorce, jede přes pole, louku, až zase dojede na mýtinu, kde opět vidí 
vlka, ten má v jedné ruce pivo a v té druhé cigáro.  
Poté, co si jí vlk všimne, vykulí opět oči a povídá: „Liško, kde jsi sehnala tu novou motorku, vždyť 
včera jsi měla ještě kolo?” 
Liška odpoví: „No, to víš, vlku, nepiju, nekouřím, tak jsem si za ušetřené peníze koupila i novou 
motorku.” 
Další den jede liška v novém autě, jede přes pole, louku, až zase dojede na mýtinu, ale vlk nikde. 
Najednou slyší rámus, podívá se na oblohu, a co nevidí - je to vlk s helikoptérou.  
Liška vykulí oči a povídá: „Vlku, kde jsi sehnal tu helikoptéru?” 
Vlk: „Ále… vrátil jsem flašky od piva!” 
 
 
Honzík: „Ahoj, mami, tak mě vyhodili ze školy!” 
Maminka: „Proč?“ 
Honzík: „Pamatuješ, jak jsi mi říkala, že mám vyhodit svoje problémy za dveře?“ 
Maminka: „No, ano.“ 
Honzík: „Tak jsem vyhodil za dveře paní učitelku.“ 
 
 
Jde učitel po třídě a rozdává písemky. 
Přijde k Romanovi a podává mu písemku. 
Na to mu Roman odpoví: „Ne, to je dobrý.” 
 
 
Stojí policajt na parkovišti před jedním barem a čeká na zavíračku. 
Chvíli před zavíračkou se najednou z baru vypotácí chlápek, který sotva stojí na nohou. Policajt se na 
něho zaměří a čeká. 
Muž se klátivou chůzí dostane až na parkoviště, kde s námahou vytáhne klíče z kapsy. Vyzkouší je 
nejmíň do pěti aut, mezitím mu klíče několikrát upadnou, i on několikrát upadne. 
Konečně nalezne svoje auto, otevře ho, sedne si za volant a deset minut tam jen tak sedí a pokouší se 
auto nastartovat. Všichni ostatní hosté postupně odjedou. 
Když konečně motor naskočí, policista neváhá, stoupne si před auto a nechá muže vystoupit. Pak mu 
dá fouknout a kupodivu nic. Policajt se diví, jak je to možné, a chlápek povídá: 
„Dneska jsem byl určený jako volavka já." 

    Nela Paulusová, G1 


