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EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,
je tady leden a s ním spojené pololetí. Uzavírání klasifikace se blíží a všichni začínají
stresovat. Navíc při pohledu z okna se chce každému akorát spát. Na odlehčení pro Vás
máme nové číslo školního časopisu AKÁDE.
Tereza Mičulková
šéfredaktorka
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Vánoční volejbalový turnaj
Ve středu 21. prosince se na naší škole uskutečnil Vánoční turnaj ve volejbalu.
Týmy tvořené těmi nejlepšími z 3. a 4. ročníků soupeřily s týmem
pedagogických pracovníků naší součásti. Souboje byly vyrovnané, ale i přes
veškerou snahu studentů opět zvítězil tým učitelů a potvrdil tím svou
neporazitelnost.
Tato akce je na naší škole již tradiční a velmi oblíbená.

Tereza Mičulková, 4. A

VÁNOCE
Vánoce jsou jedním z nejkrásnějších svátku v roce. Je to čas, kdy se všichni díváme na
pohádky, zdobíme stromeček, pečeme cukroví, balíme dárky, píšeme pohledy, zpíváme
vánoční koledy a dodržujeme vánoční tradice. Ale hlavně je to čas, kdy je celá rodina
pohromadě. Co se vám představí při slově vánoce? Já osobně si představím hodně sněhu,
dárky, stromeček, kapra a salát, ale také pohodu, lásku a rodinu. Vánoční období začíná první
adventní nedělí, potom pomalu, ale jistě přichází Svatý Mikuláš a my již odpočítáváme dny
do Vánočních prázdnin. Na náměstích ve městech se rozsvěcují vánoční stromy a začínají
vánoční trhy. Začíná shánění vánočních dárků pro rodinu a naše blízké. Někdy je opravdu
těžké vybrat takový dárek, abychom blízké osobě udělali radost, ale pamatujte, že každý
dárek darovaný od srdce má tu největší cenu, ať už je jakýkoliv. Nejde přece jen o dárky, ale
o to, abychom byli zdraví, užili si pohodu s rodinou a blízkými přáteli, a abychom se všichni
měli rádi. Každý z nás dodržuje nějaké vánoční tradice, někdo drží půst, aby viděl zlaté
prasátko, někdo rozkrajuje jablíčka. Těmito tradicemi děláme Vánoce ještě krásnější.
I vánoční čas má své kouzlo lásky a pohody, proto bychom si měli vánoce užívat s rodinou a
blízkými, odpouštět lidem, hlavně těm blízkým.
Když to vydržíš až do večera nepapat tak uvidíš zlaté prasátko… Á Tatí ?
No..? A bude mít takový velký žahnutý žuby naholu ?
Musíš vydržet a budou i zuby… Ne né já nemusím, já už ho vidím

Eliška Trefilová, 1. B

Filmové novinky roku 2017
Rok 2017 je pro filmové fanoušky jako stvořený. Do kin jde spousta nových filmů, ale také mnoho
pokračování. Zde je jen malá ukázka toho, co můžeme během roku v kině vidět.

!! Upozornění: Článek obsahuje spoilery!!

Rychle a zběsile 8
Premiéra: 13. 4. 2017
Automobilovou sérii čeká prý závěrečná trilogie.
Hlavní dějová linka by se měla odehrávat v New
Yorku, ale podíváme se i na Kubu a Island.

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta
Premiéra: 26. 5. 2017
Oblíbení hrdinové Jack Sparrow a Will Turner se
vracejí v pátém pokračování úspěšné série, ve
kterém se společně postaví novému nepříteli,
pirátu Salazarovi. Ten dokázal uprchnout ze
zakletého Bermudského trojúhelníku a nyní se
snaží zničit všechny piráty. Jedinou nadějí je získat
Poseidonův trojzubec, artefakt umožňující ovládat
mořské vlny.

Já padouch 3
Premiéra: 29. 6. 2017
Největší světový padouch Gru a jeho žlutí
mimoní pomocníčci se vracejí v novém
dobrodružství. A budou čelit neméně
rafinovanému zločinci jménem Baltazar Bratt.
Naštěstí má Gru i další pomocnice – agentku
Lucy Wilde a 3 adoptované uličnice: Margo,
Edith a Agnes.

Spider-Man: Homecoming
Premiéra: 7. 7. 2017
Mladý Peter Parker / Spider-Man se začíná více
sbližovat se svou nově získanou identitou
pavoučího superhrdiny. Peter, nadšený ze svých
zážitků s Avengers, se vrací domů, kde žije se svou
tetou May. Proti Spidermanovi se však postaví
Volture a v ohrožení se octne vše, co je pro Petera
skutečně důležité.

Thor: Ragnarok
Premiéra: 2. 11. 2017
Thor je uvězněn na druhé straně vesmíru bez
svého mocného kladiva a ocitá se v závodu proti
času, aby se vrátil zpět na Asgard a zastavil
Ragnarok - destrukci své domoviny a všech
Asgarďanů - který je v rukou nové mocné hrozby,
nelítostné Hely. Nejprve však musí přežít smrtící
gladiátorský souboj, ve kterém bude bojovat proti
svému bývalému spojenci a Avengerovi Neuvěřitelnému Hulkovi.

Star Wars: Epizoda VIII
Premiéra: 14. 12. 2017
Rok 2017 bude zase patřit Jediům, světelným
mečům a Síle. J. J. Abrams rozehrál novou trilogii
výborně a budoucnost Hvězdných válek nás zajímá
asi všechny. Epizoda VIII má sledovat události po
Star Wars: Síla se probouzí.

Tereza Mičulková, 4. A

FLORBALOVÝ MARATON?
Na naší škole se už pěkných par let hraje 24 hodin NONSTOP basketbal, ale co
takhle vyzkoušet nebo přidat něco nového? Co takhle florbalový maraton?
V dnešní době je florbal velmi populární, stejně jako basketbal. Určitě spoustu z
vás baví basketbal a spoustu z vás i florbal, tak proč to nezkusit. Můžeme si
zahrát proti sobě a vyzkoušet naše síly, můžeme přece hrát holky proti holkám,
kluci proti klukům, ale třeba taky holky proti klukům, protože i kluci bývají
porazitelní. Velkou výzvou by byl také souboj studentů proti učitelům. Hlavní je,
abychom si užili srandu a vyzkoušeli něco nového. Jde o to, abychom vytvořili
co nejvíce družstev, ať už smíšených nebo družstva holek a kluků. Obvykle se
hrává černí proti bílým, ale klidně bychom si barvy mohli vymyslet vlastní. Jen je
třeba znát váš názor, jestli by se někdo zúčastnil, klidně můžeme udělat anketu,
jestli ano nebo ne, potom by se sdělilo o maratonu více.
Čekáme právě na tvůj názor :)

Eliška Trefilová, 1. B

