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EDITORIAL 

 
Milé čtenářky, milí čtenáři, 

 

Je tady květen a spolu s ním i období maturit, praxí a taky poslední možnosti opravit si 

známky. Všichni jsou vystresovaní a nikdo nic nestíhá. Než se znovu ponoříte do učení, 

můžete si přečíst nové číslo školního časopisu AKADE. 

 

Tereza Mičulková 

šéfredaktorka 
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VÝZNAMNÉ DNY V KVĚTNU 
1. 5. Svátek práce – připomínka stávky americký dělníků 

3. 5. Mezinárodní den svobody tisku – slouží pro připomenutí, že média celosvětově by 

měl být svobodná a nezávislá 

3. 5. Den slunce – hlavním důvodem vzniku tohoto dne je význam sluneční energie pro 

planetu Zemi 

4. 5. Den hasičů – v tento den se vzdává hold jak už dobrovolným, tak profesionálním 

hasičům 

5. 5. Mezinárodní den porodních asistentek – tento den je oslavou této specializované 

profese 

5. 5. Den Evropy – jeden ze symbolů evropské unie 

6. 5. Světový den astmatu – tento den souží pro připomínku tohoto závažného onemocnění 

8. 5. Světový den Červeného kříže – tento den slouží jako připomínka zakladatele 

Červeného kříže 

8. 5. Den Matek  

8. 5. Vzpomínkový den na ty, kdo ztratili svůj život během druhé světové války – 

v tento den si připomínáme všechny oběti 2. Světové války 

12. 5. Mezinárodní den ošetřovatelek - roku 1820 12.5. se narodila ve Florencii Florence 

Nightingalová, která jako první mezi britskými raněnými vojáky vytvořila základy 

ošetřovatelského modelu, který se používá do dnes 

12. 5. Mezinárodní den podpory nemocných s chronickým únavovým syndromem  

13. 5. Mezinárodní den Falun Dafa - Falun Dafa je meditační cvičení jejímž zakladatelem 

je učitel Li Chung-č' 

13. 5. Světový den koktejlů aneb Lufťákovo den - světovým dnem koktejlů si 

připomínáme první zmínku o koktailu jako takovém 

15. 5. Mezinárodní den rodiny  

15. 5. Světový den proti mozkové mrtvici - den proti mozkové mrtvici byl vyhlášen 

evropskou institucí EUSI se zaměřením na otázku, jak zmírnit příčinu cévních mozkových 

příhod a zvýšení prevence proti ní 

16. 5. Evropský den Slunce - evropský den Slunce se rozšiřuje každým rokem do více 

Evropských zemí, kde si lidé připomínají význam Slunce pro naši planetu 



17. 5. Mezinárodní den proti homofobii - mezinárodní den boje proti homofobii, čili jiné 

sexuální orientaci, byl vyhlášen Evropským parlamentem, aby si lidstvo uvědomilo, že 

v dnešní době se zde nenachází pouze lidé s heterosexuální orientací 

17. 5. Světový den informační společnosti - vznikl teprve nedávno roku 2006. Vyhlášením 

tohoto dne chtěla OSN zvýšit podvědomí o vzdělávání, přístupu k informacím a dalších 

jiných možnostech prostřednictvím internetu a komunikačních medií. 

18. 5. Mezinárodní den muzeí - mezinárodní den muzeí se slaví po celém světě a v každé 

zemi je slaven po svém 

21. 5. Světový den kulturní diverzity pro dialog a rozvoj (Světový den kulturního 

rozvoje) - otevírá příležitost k prohloubení našich znalostí o hodnoty kulturní rozmanitosti, 

měl by nás dovést k myšlence jak žít spolu lépe 

21. 5. Týden solidarity s obyvateli všech koloniálních území - týden solidarity s obyvateli 

všech koloniálních zemí je stanoven na termín 21. - 28. května 

22. 5. Mezinárodní den pro biologickou diverzitu - tento den nám připomíná různorodost 

všech živých organismů na naší planetě Zemi 

24. 5. Evropský den parků -  slaví hlavně ochránci přírody po celé Evropě, čímž si 

připomínají důležitost národních parků, zeleně, chráněných krajinných oblastí 

25. 5. Ručníkový den - svátek, kdy si všichni fanoušci Douglase Adamse a jeho díla nosí 

viditelně umístěný ručník 

25. 5. Týden solidarity s národy bez správního teritoria 

25. 5. Mezinárodní den ztracených dětí – symbolem tohoto dne jsou pomněnky 

25. 5. Den Afriky - patří Africkému černému kontinentu od roku 1963, kdy byly podepsané 

listiny Organizací za sjednocení Afriky 

25. 5. Mezinárodní den počítačů  

29. 5. Mezinárodní den mírových jednotek OSN  

30. 5. Evropský den melanomu - evropský den melanomu připomíná všem závažnost a 

rizika spojená s tímto onemocněním 

30. 5. Svátek sousedů - tento svátek si prosadil roku 1999 Atanase Périfan a Den sousedů 

má sloužit k utužování vztahů se spolubydlícími a sousedy 

31. 5. Světový den bez tabáku - světový den bez tabáku má za cíl snížit počet osob, které 

kouří 

31. 5. Den otevírání studánek  

 Kateřina Cahelová, 3. A 



Nonstop basketball  2016 
(23-24. 4.) 

 

Jak už bývá zvykem, ani tento rok se neobešel bez této super akce. Začínalo se v pátek 23. 4. 

v 15:00 a končilo se v sobotu 24. 4. v 15:00. Všichni hráči i my pomocnice jsme se sešli 

v dobré náladě a po celou dobu jsme si jí drželi. Letos se zúčastnilo mnoho dobrých hráčů, 

kteří ale po přibývajících nočních hodinách jeden po druhém usínali vyčerpáním, a tak 

nezbylo nic jiného než nasadit „mladou krev“.     

 

Od dvanácté večer v podstatě hrálo jen pár přeživších, kteří měli nejspíš dost energie, jelikož 

někteří z nich hráli i pět hodin téměř v kuse.  O některých by se dalo říct, že byli poté skoro 

mrtví únavou. K ránu se, ale začali všichni probouzet a tak kolem šesté až sedmé ráno nebylo 

nouze o hráče a ti vyčerpaní si mohli v klidu odpočinout, nasnídat se nebo se vyspat.  

 

Ti, kteří nespali vůbec jako třeba některé pomocnice či hráči byli opravdu dost unavení a 

nálada začala pomalu upadat. Nakonec, ale šli spát skoro všichni ospalci, a tak se nálada opět 

zase začala vracet do normálu.  

 

Samozřejmě na někoho může být taková akce příliš, a tak není divu, že mnoho účastníků 

odešlo ještě před koncem. Na konci zůstalo jen pár jedinců.  

 

Zvykem nonstopky je vybrat nejlepší hráčku, hráče a masku. Ani tento rok se bez tohoto 

neobešel. Vítězství za nejlepší masku získal pan učitel Žlebek, který je mimochodem také 

organizátorem.  

 

Doufám, že se i příští roky bude tahle akce nadále udržovat a že se sejdou tak skvělí lidé jako 

vždy a budeme moc strávit „den“ v dobrém kolektivu jako tomu bylo i tento rok. 

Příští rok by to chtělo větší účast, tak se nebojte oslovit kamaráda či kamarádku a prožijte tyto 

chvíle s námi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kateřina Sinčáková 3. B 



ČERNOBYL 30 let od jaderné katastrofy 

Koncem dubna 1986 vybuchla jaderná elektrárna Černobyl. Dodnes se přesně neví, kolik lidí 

na následky havárie zemřelo nebo onemocnělo. Jenom na Ukrajině má status "invalida 

Černobylu" přes sto tisíc lidí.  

Černobylská havárie se stala 26. dubna 1986 v jaderné elektrárně v ukrajinském Černobylu 

(tehdy část Sovětského svazu). Šlo o nejhorší jadernou havárii v historii jaderné energetiky.  

Při pokusu na 4. reaktoru došlo 

k jeho přehřátí, protavení a 

výbuchu, při kterém se do 

ovzduší uvolnily radioaktivní 

látky. Došlo tak ke kontaminaci 

okolního prostředí, v omezené 

míře radioaktivní spad zasáhl 

značnou část Evropy.  

Uváděné počty obětí sahají od 

31 oficiálně zemřelých 

bezprostředně při havárii až po 

odhady desítek až stovek tisíc 

úmrtí v důsledku záření podle 

některých studií. Po havárii bylo okolí včetně města Pripjať evakuováno a proměnilo se 

v zakázanou zónu, budova reaktoru byla provizorně obestavěna betonovým sarkofágem pro 

zamezení další kontaminace prostředí. Zajištění a případná likvidace stále nebezpečného 

reaktoru je časově, technicky a finančně velice náročné. 

Příčin havárie bylo více, typ použitého reaktoru, nevhodný pokus a nedostatečná 

kompetentnost personálu. K rozsahu následků přispěly nepřipravenost a nevhodné kroky 

v krizovém postupu řešení následků havárie. 

Dnes je dříve zcela evakuovaná oblast kolem elektrárny rozdělena na dvě zóny. V té první 

žije asi 600 starších lidí, kteří se do oblasti dobrovolně vrátili a dostávají peněžní příspěvek 

od státu, který zajišťuje také dovoz jídla a vody z nezamořených oblastí. Do druhé, tzv. mrtvé 

zóny mají přístup jen vědci a exkurze. 

Výsledky studií, hlavně udávané počty postižených, se velmi liší podle toho, která organizace 

je vypracovala. 

Kateřina Ťápalová, 3. B 
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„Společně zvítězíme, rozděleni padneme.“ Přesně tahle věta je mottem celého filmu. Captain 

America: Občanská válka je již třináctý díl série Marvel Cinematic Universe. Role Captaina 

Ameriky se zhostil Chris Evans. V dalších rolích se objevují například: Robert Downey Jr., 

Anthony Mackie, Scarlett Johanssonová, Sebastian Stan, Daniel Brühl a další. 

Děj 

Film se odehrává v době, kdy Steve Rogers 

převzal vedení nově zformovaného týmu 

Avengers, který se nadále snaží chránit lidstvo. 

Dojde však k dalšímu incidentu, ve kterém 

sehrají Avengers nešťastnou roli. Politické tlaky 

vyústí ve vytvoření systému zodpovědnosti vedenému vládní organizací, jež na tým super-

hrdinů dohlíží a řídí ho, ten však rozdělí Avengers rozdělí na dva tábory. Jeden vede Steve 

Rogers, jenž hájí svobodu Avengers. Druhý vede Tony Stark, který překvapivě zastává 

myšlenku vládního dohledu a zodpovědnosti.  

Můj pohled 

Jako každý správný fanoušek jsem si ani já nemohla nechat ujít další díl série Marvel 

Cinematic Universe. Rozhodla jsem se proto ještě se dvěma přáteli jít na tento film do kina již 

na předpremiéru, abychom to měli z první ruky. Už v předsálí mě velmi překvapilo, že asi 

polovina lidí na sobě měla trička s Captainem Amerikou nebo Iron Manem, podle toho, na čí 

straně jsou. Ani já jsem mezi nimi nemohla chybět a oblékla jsem si tričko s Iron Manem.  

Akci střídal humor a i přesto, že tam bylo asi 12 hlavních postav, byl děj pochopitelný a 

každý měl svůj prostor. Ve finále dojde na všemi očekávaný boj mezi Capem a Iron Manem, 

který se však od komiksů zcela liší. 

Zatímco v komiksu Iron Man zabije 

Captaina, ve filmu všichni hlavní hrdinové 

přežijí.   

Captain America: Občanská válka je opět 

velmi dobře zpracovaným filmem se 

spoustou oblíbených postav, ze kterého 

bude každý marvelovský fanoušek 

vstřebávat dojmy ještě dlouho. 

Tereza Mičulková, 3. A 



I’m doing this for me 
 

V poslední době jsem opět začala více číst. Když pročítám všechny ty knihy, nacházím v nich 

určitý vzorec, na kterém je postavený téměř každý příběh - cesta a seberealizace, kdy se 

člověk mění a vyvíjí. Zajímavostí ale je, že to nedělá kvůli sobě, ale kvůli svému okolí. Když 

se nad tím zkusíte zamyslet, tak i my děláme skoro vše pro ostatní jen ne pro sebe. Od 

malička chodíme do kroužků, které nás až tak moc nebaví, ale chceme vidět šťastné tváře 

rodičů, a proto do nich stejně chodíme. Málo z nás se ve škole učí pro sebe. Většina se učí pro 

učitele, rodiče nebo pro uznání okolí. Ti z vás, kteří upřednostňujete své okolí před Vámi 

samotnými, byste měli přehodnotit své priority – nejdřív já, potom ostatní. Zjistíte, že věci, 

které jste doposud dělali, Vás začnou bavit mnohem více a budete také více šťastní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denisa Sirotová, 2. A 


