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Vážení a milí čtenáři,

 

v tomto školním roce vás budeme naposledy zaneprázdňovat a snad i lehce bavit

školním časopisem. Blíží se prázdniny, známky jsou uzavřeny, a proto pochopím,

když se mnohým z vás nebude chtít číst celý časopis. Nebojte se, nejste v  tom

sami, dokonce i někteří určení redaktoři pro aktuální číslo tak úplně nenapsali svůj

článek, a toto vydání tak článků obsahuje o něco málo méně než obvykle.

Doufáme ale, že se to tolik neprojeví na kvalitě a pokud ano, nazvěme toto číslo

pro jistotu letním vydáním. 

 

I tak ale v časopisu narazíte na pár pro vás možná zajímavých článků, můžete si

přečíst pár rad, kam vyrazit o prázdninách, jaké knihy si v  následujícím

dvouměsíčním volnu výhledově můžete přečíst, paní zástupkyně nám pak třeba

zhodnotila letošní školní rok a z pera paní učitelky Krausové zase vzešel článek o

častých větách a hláškách našeho pedagogického sboru. 

 

Věříme, že se vám poslední vydání letošního GYMOPEDU bude líbit, přejeme vám

jen ty nejpříjemnější prázdniny a v novém školním roce se určitě můžete na další

čísla těšit.
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Na počátku září loňského roku jsme si všichni
oddechli. Porodní bolesti začínajícího školního roku
byly silné, ale nikoliv neobvyklé. Vše si sedlo, jak
mělo. Rozvrh žáků i učitelů dostal definitivní podobu
a rozjetý vlak mohl nabírat na rychlosti. 
 
Týden co týden přinášel něco nového, podnětného,
zajímavého. Adaptační kurzy prvních ročníků
přispěly k  vytvoření nových kolektivů a navázání
nových přátelství. Podzimní maturitní zkoušky
prověřily znalosti repetentů. A nastal čas Vinobraní.
Trocha oddechu a zábavy neuškodila nikomu.
Podzimní dny se vlekly ve znamení zkoušení,
hodnocení, exkurzí, seminářů, přednášek. S  velkým
očekáváním a nadšením jsme sledovali soutěž „Ahoj
republiko“, kterou vysílala Česká televize. Zúčastnila
se jí třída G2.A a byla velmi úspěšná. 
 
Pak nastal čas prezentovat naší školu na veřejnosti.
Tradičně jsme vyslali své zástupce na školní burzy
téměř do celého kraje, aby informovali zájemce o
studijních oborech naší školy. Mise se vyplatily.
Přesvědčil nás o tom listopadový  den otevřených
dveří. Byla to náročná akce. Velkou zásluhu na jejím
úspěchu má i Studentský parlament.
 
A jedeme dál. Maturantům začalo být jasné,
z  kterých předmětů budou maturovat. Možná větší
starosti jim dělaly přípravy a realizace maturitních
plesů. Akce v  pravdě reprezentativní. Přehlídka
krásných šatů dívek a elegantních mladých mužů
s  nádechem nostalgie i strachu z  budoucího
očekávání. Vše dobře dopadlo. Uf!
 
Dalšími akcemi první půle školního roku byly studijní
pobyt Erasmus +, akce DofE, semináře, souvislé
praxe, divadla, exkurze, klasifikace, třídní schůzky,
soutěže...
 
Už aby tady byly Vánoce. Vánoční prázdniny přišly
jako na zavolanou. Trocha odpočinku, nicnedělání a
relaxace se svými rodinami byly velmi vítané.
A začal nový rok. 
 

Leden ubíhal ve znamení druhého dne otevřených dveří,
(mimochodem opět velmi zdařilá akce), naši žáci se mohli
pochlubit svými výbornými výsledky v  soutěžích. Všichni se
soustředili na uzavírání klasifikace za první pololetí. Lyžařské
kurzy nabídly našim žákům vyžití v zimních sportech. Někteří se
naučili lyžovat a jiní svou techniku zdokonalili.
 
V únoru odcestovali žáci G3.A v rámci Erasmu do Francie, jejich
starší spolužáci obhájili své ročníkové práce,  jiní pak
reprezentovali naší školu ve sportovních soutěžích. 
 
S napětím jsme čekali, kolik zájemců odevzdá přihlášku na naší
školu. V  březnu nám pomohl Studentský parlament při
organizaci zkoušek nanečisto pro přihlášené uchazeče.
 
Za nejnáročnější období považuji duben a květen. Při běžném
provozu jsme museli zvládnout přijímací i maturitní zkoušky.
Jejich příprava, administrace, distribuce, zajištění byly velkou
výzvou!
 
Je tu červen - závěr roku. Rozběhly se letní kurzy se zajímavým
programem, exkurze, projekty, vrcholí klasifikace, třídní učitelé
připravují aktivity na poslední týden.
 
A všichni se těšíme na prázdniny!!!
 
Absolventům přeji mnoho úspěchů v jejich dalším působení. Ať
už to je pracovní proces nebo další studium a s ostatními se
těším na shledání v září po prázdninách.
 
 

Jaký byl školní rok
2018/19 na gpoa?
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PaedDr. Ivana Herzigová
statutární zástupce ředitele

Fotka: Dominik Chalupník



Otázka, kterou možná řeší hodně z vás, byť bych vám samozřejmě přál, abyste své plány již měli jasně dané a nemuseli tyto
věci řešit. Tento článek je však pro ty, kteří ještě stále nemají ponětí, co s určitými dny.
 
Ideální radou na úvod by samozřejmě bylo najít si brigádu. Často slýchám ve svém okolí argument, že už je příliš pozdě a už
nezbyde čas nic sehnat. Tato myšlenka je však poměrně mylná, na letní sezónu chtějí být všechny organizace plně připraveny
a pochopitelně se to ne všem podaří, proto shánějí volné ruce i teď na poslední chvíli. Ostatně když sami procházíte městem,
jistě jste si všimli nejednoho nápisu „Sháníme brigádníky“.
 
Chápu ale, že tohle nebyla úplně ta rada, kterou jste chtěli slyšet. Zkusíme to tedy jinak. 
Pokud vás alespoň trochu zajímá kultura nebo hudba určitě stojí za doporučení 
Hudební festival Znojmo, který se letos koná od 11. do 28. července a nabízí 
velmi pestrý program plný jedinečných hudebních akcí, od zahajovacího koncertu 
houslisty Pavla Šporcla na Hradišti, přes Koncert malých géniů nebo večer 
s cimbálovou muzikou na nádvoří Louckého kláštera až po operu Saul od G.F. 
Händela s jedinečným Adamem Plachetkou. Pokud máte rádi kulturu, víno 
nebo ideálně oboje, je pro vás festival ideální možností, jak strávit červenec 
(celý program v případě zájmu naleznete na webu www.hudbaznojmo.cz). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nejde pochopitelně o jedinou hudební akci, která se ve Znojmě o prázdninách odehraje, 
ale z těch významných ještě určitě musím zmínit Přehrady fest na Vranově, kam přijedete 
smetánka českého popu a zahraje zde to nejlepší z jejich repertoáru. Opět se můžete těšit 
na velké hvězdy, přijede Marek Ztracený, skupina MIG 21 nebo Chinaski. Nutno však 
podotknout, že tento festival asi nenavšíví úplně stejné publikum jako Hudební festival Znojmo, 
protože fanoušci mainstreamové muziky ne vždycky hltají hudbu vážnou.
 
V souvislosti s kulturou ale je třeba zmínit i znojemské památky, které můžete v  létě navštívit, navíc budou památky různě
vylepšeny a dočkáte se ledajakých vychytávek. Každý den od 1.července do 31.srpna budete moci například navštívit večerní
prohlídku Radniční věže s  ponocným, což je dozajista výjimečný zážitek. Prázdninový program si pro vás připravili také
pořadatelé na zřícenině hradu Cornštejn. Projet se budete moci stejně jako v průběhu roku i Vinobusem nebo nově zřízeným
Znojmáčkem. A neprohloupíte určitě ani návštěvou klasických památek od Znojemského podzemí až po rotundu svaté
Kateřiny.
 
No a jestli vás ani tato nabídka dostatečně neoslovila, můžete prostě jen poznávat krásy našeho kraje, Znojemsko
 je přeci ideální místo pro běžné procházky krajinou a ležení u vody. Proto mám na vás jedinou prosbu, 
užijte si léto plnými doušky a přeji vám, abyste si po začátku školního roku řekli, že jste 
spokojeni s tím, jak jste vaše leté strávili.

KAM VYRAZIT O PRÁZDNINÁCH?
TIPY NA LETNÍ AKCE A VÝLETY V OKOLÍ
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šéfredaktor
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NEWSNEWS

Fotka: znojmo.tv

Město Znojmo uspořádalo architektonickou
soutěž o vodní prvek na Horním náměstí. Cíl
byl jasný - vybrat esteticky vhodnou kašnu
(či jiný vodní prvek), která by svou vizáží
zapadla na náměstí a mohla zde bez
problémů stát. Je sice otázkou, na kolik
výhodná poloha kašny skutečně je, protože
při akcích na náměstí ve stylu Majálesu
v tomto prostoru jaksi stojí lidé, ale to není až
tak důležité. Vítězem architektonické
soutěže se nakonec stal projekt Štěpána
Matějky s názvem Koruna Znojma.  Jak bude
vodní prvek vypadat a kde konkrétně bude
umístěn, vidíte na přiložené fotografii.

Oficiální informační web Microsoftu vybral město Znojmo mezi 50
nejkrásnějších malých měst na světě. Zasloužit se o to mělo kromě
fascinující architektury také skvělým vínem, které zde sommeliéři
a nadšení milovníci vína dlouhodobě obdivují. Obyvatelé Znojma 
a znojemského okresu mohou pochopitelně s  touto volbou jedině
souhlasit, samozřejmě se však objevily také negativní ohlasy.

Za modrými sklepy v  Novém Šaldorfě bude v  příštím roce
zpřístupněno nové fotbalové hřiště s  umělou trávou. Vystavět ho
nechal oblekovický klub FK Znojmo, jehož hráči zde budou
absolvovat zimní přípravu. Na Znojemsku totiž mnoho hřišť
s umělou trávou jinak nenajdeme, výjimky tvoří znojemský stadion,
Jevišovice a Tasovice. Hřiště v Šaldorfě by však mělo být normálně
přístupné i pro veřejnost, takže jestli si i někdy budete chtít jít
zakopat s kamarády, neměl by v tom být problém.

Nová kašna na
Horním náměstí

Znojmo vybráno mezi 50
nejkrásnějších malých měst na světě

V Novém Šaldorfě vyroste nové
fotbalové hřiště s umělou trávou

Jan Ondruš
šéfredaktor

G6.A
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  Posledním článkem tohoto školního roku  bych ráda navodila příjemně lenošivou, létem provoněnou náladu. Prázdniny
netrpělivě číhají za rohem a doba ledových káv či svěžích drinků, koupaček či opalovaček u vody či bez vody s něčím pěkným
ke čtení je tu, co bys melounem dohodil.
 Účel mé last-minute tvorby je vás všechny pobavit a připravit vás na offline režim léta.
 
Položila jsem svým kolegům a kolegyním dvě otázky a ráda bych se s vámi podělila o jejich luxusní odpovědi. Některé jsem
nasbírala i po cestě do jídelny, v jídelně či na chodbách školy, a opravdu stojí za to!  V rámci GDPR nebudu zveřejňovat jména
kolegů a kolegyň, zástupců a zástupkyň , kteří se mého malého průzkumu zúčastnili, i přesto budou možná odhaleni. 
 
Moje první otázka zněla:
Jakou větu/jaká slova(slovo) používáte nejčastěji ve svých hodinách?
 Jejich sebereflektivní odpovědi jsou následující:
 
Ha, vaříš z vody!
Tak, takže ...
Zeptej se nějaké/ho bystřejšího spolužáka/žačky.
Drž, mlč.
Open your books page..
Ticho!
Těžko říct, co tím chtěli autoři knížky říct.
Dobrý den, posaďte se.
Ok, alright.
Přátelé, upozorňuji vás ...
Dopiš, zkontroluj, odevzdej. Vem si "blbečka" , neruš a hraj si.
Never say I don´t know.
Tell me more about it!
A jdu na tebe! 
Why?
Pravítka, tužky, rýsovací potřeby a FUNGUJEMEEE.
 
Zajímá vás, co nejčastěji my učitelé používáme za dveřmi našich kabinetů?
Pokud jste děsně zvědaví, mimochodem jako já, nebudu vás déle napínat! Odpovědi jsou následující:
 
Co se děje? Co potřebuješ?
Janu? Kterou?
Já tam nejdu.
Už zase zvoní. Na téhle škole pořád zvoní.
Zdarec.
Fajn.
Ahoj, prosím tě, nevíš...?
Už zase supl...
Klíče jsouuuu ve dveříííích!
 
Možná právě přemýšlíte, kdo co mohl pronést, možná někteří z vás právě  ty své vyučující poznali hned. Snad vám těchto
několik odpovědí vyloudilo úsměv na tváři při vzpomínce na někdy až legrační situace v hodinách.
 
Tímto bych  chtěla velmi poděkovat všem, kteří mi na mé dvě anketní otázky odpověděli, a tím mi umožnili tento článek
zrealizovat. DĚKUJI!
 
Usrkávejte léto pomalými doušky, ale dopijte až do dna, určitě to bude stát za to.

Možná mnozí z vás hned odhalili, kdo z našich vyučujících má úvodní výrok ve svém repertoáru oblíbených vět.

HA! VAŘÍŠ Z VODY!
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ROZHOVORY
Jak zvládli naši noví učitelé svůj první rok na škole? 

Jak se vlastně do Vašeho života šťastně připletla nabídka pracovat u nás na škole?
Nabídka přišla nečekaně. Jednoho dne mi zavolal pan ředitel a pozval si mě na pohovor a já v tu chvíli zjistila, že mám nahradit
pana Václavka, který za mě tzv. ztratil slovo. Bylo a stále je trochu zvláštní, že mě tolik let učil, absolvovala jsem v  jeho
hodinách praxi během vysokoškolského studia a teď jsem ho nahradila. Můžu tedy říct, že díky němu tu teď jsem.
 
Jaké byly Vaše první pocity před úplně první vyučovací hodinou. Cítila jste nervozitu nebo něco jiného?
Lehká nervozita určitě byla, ale zároveň jsem se těšila a šla do třídy s velkým nadšením, které ostatně má většina začínajících
učitelů.
 
Překvapila Vás práce učitele na naší škole v něčem, třeba i proti tomu, co jste čekala?
Překvapilo mě, jak je někdy psychicky náročné učit, pracovat se studenty několik hodin denně. Na druhou stranu mě mnozí
studenti umí příjemně překvapit svou vůlí, zájmem nebo sebereflexí.
 
Bylo něco speciálního, na co jste si musela během školního roku zvyknout?
Že se z mých bývalých učitelů stali mí kolegové, bylo to však příjemné a úsměvné.
 
Jak byste zatím ve stručnosti charakterizovala naše studenty, se kterými se setkáváte?
Nadějní mladí lidé, kteří mají s trochou snahy a vůle šanci dosáhnout svých cílů.
 
Chtěla byste studentům prostřednictvím časopisu něco vzkázat?
Byla bych ráda, kdyby studenti vnímali učitele jako průvodce vzděláváním, ne jako nepřítele. Myslím, že vzdělávání je o
spolupráci učitelů a žáků, jsme jeden tým a máme společný zájem.

Mgr. Eva Malíková

Jak se vlastně do Vašeho života šťastně připletla nabídka pracovat u nás na
škole?
Někdy se člověk rozhodne udělat životní (pracovní) změnu a začne tomu jít
podvědomě i vědomě naproti. A tak vám ve správnou dobu na správném
místě řekne známý známého... (že je volné místo).
 
Jaké byly Vaše první pocity před úplně první vyučovací hodinou. Cítil jste
nervozitu nebo něco jiného?
Směs mírné nervozity s jistými očekáváními.
 
Překvapila Vás práce učitele na naší škole v něčem třeba i proti tomu, co jste
čekal?
V podstatě ne, možná mám výhodu, že zdejší prostředí a vztahy neznám
zevrubně a nemusím se zabývat různými “detaily”.
 
Bylo něco speciálního, na co jste si musel během školního roku zvyknout?
Specifikum nižšího počtu žáků a jistá omezenost prostor pro TV přes zimní
období.
 
Jak byste zatím ve stručnosti charakterizoval naše studenty, se kterými se
setkáváte?
Většinou slušní, samostatní, odpovědní, někdy citliví na (ne)stejný přístup
učitele v různých třídách.
 
Chtěl byste studentům prostřednictvím časopisu něco vzkázat?
Ať mají víru ve snahu kantorů kvalitně studenty vzdělávat.

PaedDr. Radek Karas
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Tak už je to konečně za náma!
Tuhle větu si asi přeje říct každý student naší školy, na
který nás polovina učitelů děsí každý den tím, že maturita
je za dveřma. Věřte mi, že říct ji, je skvělej pocit. A taky mi
věřte, že ten pocit stojí za ty nervy (za ně hlavně stojí
všechny ty skvělý memes o písemný části maturit, kterým
pak rozumíte).
 
Asi byste si teď rádi přečetli, že maturita je vlastně
formalita a že je to celý úplně v klidu - není. A ten, kdo to
tvrdí, byl podle mě celej svaťák opilej a teď má tak velký
okno, že si ten stres nepamatuje.
 
Proto vám sem chci napsat pár tipů, který mě a mý
spolužáky pravděpodobně zachránily od psychickýho
zhroucení.
 
1. Rada, která je asi úplně jasná, ale stejně si ji neodpustím.
Vyberte si předměty, který máte na přijmačkách na vejšku,
ušetříte si tím obrovský množství učení. Pokud nemáte nic
na vejšku, dejte si to, co vás baví, tím si zase ušetříte
obrovský množství starostí. No a jestli nepotřebujete nic na
vejšku a nic vás nebaví, vemte si IVT, to se zmáknete
naučit za dva dny celý a nemáte šanci propadnout.
 
2. Začněte tím, co vás nejvíc štve a do čeho se vám nejmíň
chce. Jo, já vím, je to otrava, ale na konci, až budete v tom
největším stresu, si jen budete pročítat to, co se učíte rádi,
a budete za to nejvíc vděční.
 
3. Začněte se učit tak tři týdny dopředu ale moc to
nehroťte. Řekněte si, že maturujete o dva dny dřív a všecko
musíte umět už na ten termín. Pak máte dva dny k dobru -
v těch dvou dnech si úplně všechny otázky pročtěte
znovu. Dvakrát přečíst je totiž mnohem efektivnější než to
jednou drtit.
 
Tak přesně tohle jsou věci kterých jsem se držela já. A
upřímně? Po maturitě jsem řekla, že bych si to dala klidně
znova, a to jsem přesně ten typ, co místo školy chodil na
pivo. Jo, a když už jsem u toho piva, dám vám tu nejlepší
radu ze všech - najděte si parťáka, s kterým se vám dobře
učí, sbalte se, běžte do hospody, a když se nenecháte moc
unést alkoholem, naučíte se toho víc než vystresovaní
doma. (Jde to teda i bez toho piva, ale pak to z nějakýho
důvodu není taková sranda.)
 
Tahejte levou rukou a myslete jenom na to, co si vytáhnout
chcete, padne to tam, uvidíte.
A když ne, prostě se tvařte, jako že to umíte a zahrajte si na
náhodnej generátor slov, který se aspoň týkají toho
předmětu. Učitelé jsou u maturity nejhodnější na světě a
něco si z toho na tu čtyřku určitě vyberou. 
 
Přeju hodně štěstí a hlavně pevný nervy!

MATURity 2018/19
Snadná práce?!

Valentýna Sturzová
G4.B
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Ačkoliv se King proslavil zejména horory, není to jediný žánr, kterému se věnuje. Zelená míle je skvělé drama
s mysteriózními prvky. Odehrává se v Americe ve 30. letech, kdy je do věznice přivezen zvláštní vězeň - Coffey. Je obrovský
a na první pohled vzbuzuje hrůzu. Zdání však klame. Černoch, kerý se bojí tmy, je obviněn z  vraždy a znásilnění dvou
malých holčiček. Udělal to však skutečně on? Příběh se ještě více rozbíhá, když strážný ve věznici, který je vypravěčem celé
knihy, pocítí na vlastní kůži, že Coffey dokáže něco neuvěřitelného.

Jedná se o knížku s  velkým poselstvím, která je založena na
pravdivé události. Malířka Gerta požádá svého muže, aby ji stanul
modelem v  ženských šatech, jelikož její modelka nepřišla. Když si
však Einar Wegener oblékne ženské šaty, pozná, že je to něco, co
mu v životě vždycky chybělo. Einar je transsexuál a my sledujeme
jeho smiřování se sebou samotným a protloukání se s  touto
odlišností v době, kdy to nebylo tak úplně tolerováno.

Tato knížka vyšla před pouhým měsícem, jako již několikátá kniha
autorky. Vypráví příběh Elišky, která si z  dětství nese obrovské
trauma. Když ji bylo jedenáct let, vrátila se domů ze školy a našla
svou matku a malého bratříčka mrtvé ležet na zemi – matka zabila
svého syna a pak zabila sama sebe. Eliščin otec se zhroutí, a tak se
o ni stará podivínská teta v jejím velkém opuštěném domě. Když je
však Eliška dospělá, začne se zajímat o to, proč? Proč to její matka
udělala? Jaký měla důvod?

Příběh tří generací, který se táhne celým stoletím. Začíná ještě před první světovou válkou, kdy se Anna a Antonín do sebe
zamilují a bez dovolení Anniných rodičů se odstěhují z města. Krátce na to však začíná první světová válka a Antonín musí na
frontu, odkud se vrátí s  vojenským zraněním. Příběh pokračuje narozením Alžběty, Boženy a Ctibora. Co všechno zažijí
během druhé světové války, komunismu, jak osud zamíchá s jejich životy, kam až se dostanou? A přečká vůbec tato rodina
všechny nesnáze?

Jozef Karika je pro mě jedním z mála autorů, který mě dokáže naprosto strhnout, pohltit a naprosto vyděsit. Trhlina i
další autorovy knihy jsou především horory odehrávající se na Slovensku, odkud autor pochází. Samotná trhlina se
odehrává v pohoří Tribeč, které je i ve skutečnosti velmi zvláštním místem. Odnepaměti se tam totiž ztrácí lidé a to za
velmi podivných událostí (pokud se o tom chcete dozvědět víc, koukněte na internet, poslední případ je starý jen pár
měsíců). Nechci vám toho moc prozrazovat, snad jen to, že u této knihy se budete bát. Opravdu bát.

Jedna z  autorových knih se nachází i v  naší povinné četbě, ale já osobně mám od něj nejraději tuto. Paulo Coelho píše
především filozofické knihy, které vůbec nejsou jazykem složité na čtení, ačkoliv je na ně potřeba klid – abyste se mohli nad
autorovými myšlenkami zamyslet. Veronika se rozhodla zemřít je kniha skutečně o Veronice, která se rozhodla zemřít. Je to
mladá dívka, která je vlastně se svým životem i šťastná, jen má pocit, že už nadešel její čas. Když chce spáchat sebevraždu,
zachrání ji. Je umístěna do psychiatrické léčebny, doktor ji však řekne, že ji zbývá pouze týden života. Teď je jen otázkou,
bude opravdu chtít ještě zemřít?

ZELENÁ MÍLE S T E P H E N  K I N G

DÁNSKÁ DÍVKA D A V I D  E B B E R H O F

REKONSTRUKCE V I K T O R I E  H A N I Š O V Á

SLEPÁ MAPA A L E N A  M O R N Š T A J N O V Á

TRHLINA J O Z E F  K A R I K A

VERONIKA SE ROZHODLA ZEMŘÍT P A U L O  C O E L H O

6 KNIŽNÍCH TIPŮ NA LÉTO

Viktorie Štyriaková
zástupkyně šéfredaktora

G2.B
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CHERNOBYL
Každý z  nás už určitě slyšel o Černobylské havárii, nejhorší
jaderné katastrofě v  dějinách lidstva. Letos však vznikla
v  koprodukci HBO a Sky pětidílná minisérie, která celou tuto
tragédii velmi přesně popisuje.
Ihned po vydání prvního dílu (6. května) se zvedla obrovská vlna
nadšení z celkového provedení tohoto seriálu a téměř ihned se
dostal mezi momentálně nejsledovanější seriály.
 
Seriál ze začátku vůbec neukázal příčiny celého výbuchu a
dojde k němu hned v 7. minutě prvního dílu. Na místo jsou ihned
povoláni hasiči, kterým však nikdo neřekl, že nehasí obyčejný
požár, ale jaderný výbuch. Vedení samotné elektrárny je totiž
přesvědčeno o tom, že k  výbuchu reaktoru za žádnou cenu
nemohlo dojít, a tvrdí všem, že se jedná o požár střechy
elektrárny. Hasiči jsou odtud odváženi do nemocnic
s popáleninami od radiace a v dalších dílech seriál velice barvitě
ukazuje jejich těžký boj s popáleninami.
 
Sovětský svaz vytvořil výbor vědců a politiků, kteří dostali za
úkol řešit vzniklý problém, ale na jakékoliv snahy o zamezení
šíření radiace je už příliš pozdě, do ovzduší se valí radioaktivní
materiál, který později zasáhne víceméně celou Evropu.
 
V  dalších dílech jsou pak vidět marné pokusy o shazování
radioaktivního materiálu ze střechy do chřtánu reaktoru, pokusy
o shazování písku z  vrtulníků, nebo kopání dlouhé štoly přímo
pod reaktor, evakuace občanů, kteří už však dostali plnou palbu
radioaktivního záření, zabíjení domácích zvířat z vyklízené oblasti 
a spousta dalších nemilých věcí.
 
V  posledním díle probíhá soud zaměstnanců elektrárny, kteří
svými činy ke katastrofě nemalou měrou přispěli. A právě
během onoho závěrečného soudu jsou retrospektivně
vysvětlovány všechny příčiny výbuchu, a tak není potřeba být
odborník na jadernou energetiku, aby si každý udělal obrázek o
tom, k  čemu to vlastně došlo a že špatná rozhodnutí
zaměstnanců černobylské elektrárny už jen nasadila korunu
nevyhnutelné katastrofě.
 
Celkově bych seriál zhodnotil velmi pozitivně a musím říct, že
jsem opravdu hltal každou minutu. Seriál doporučuji, kudy
chodím, protože by ho měl vidět každý a taky by si každý měl
udělat obrázek o tom, jak fungoval tehdejší politický systém.

ZAJÍMAVOSTI
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>  Spousta scén je natočena podle
skutečnosti, a dokonce i jména
všech postav jsou reálná. 

 
 

RECENZE

Adam Štraus
G6.A

> Soudruh Djatlow, vedoucí osudné noční
směny v Černobylské elekterárně, byl vystaven
tak vysoké radiaci, že 50% lidí, kteří tu noc byli v
elektrárně sním,  do 30 dnů zemřelo. Djatlow
přežil a byl odsouzen. Po devíti letech od
katastrofy zemřel na srdeční nemoc.

 
 

> Postava Uljany Chomjukové není skutečná.
Zastupuje v seriálu pouze skupinu vědců, kteří
společně s profesorem Legasovem řešili
černobylskou havárii. 

 

>  Seriál se samozřejmě nenátačel v Černobylu,
dokonce ani na Ukrajině, ale scény z elektrárny
se natáčely  v Litvě. 

 

>  V době černobylské havárie bylo v provozu v
celém Sovětském svazu 16 reaktorů RBMK -
stejných jako reaktor 4 v Černobylu. Dodnes se
10 z nich stále používá. 

 

>   Další tři reaktory v Černobylu i po havárii
běžely vesele dál, protože nebylo jak nahradit
elektřinu z této elektrárny. Poslední reaktor se
odstavil až v roce 2000. 

 

>   Závažnost jaderné havárie se vyjadrřuje
stupnicí 1-7. Černobylská havárie měla
pochopitelně číslo 7, ale během historie ještě
jedna jaderná havárie dostala č. 7 - japonská
Fukušima. 



 

1. číslo 
březen 2019

 
vyjde v říjnu 2019

4. ČÍSLO

WWW.GYMOPED.WEBNODE.CZ

2. číslo 
květen 2019


