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VERŠE NABÍRAJÍ
JINÝCH OBDOB. SVÉ
O TOM VÍ TŘÍDA 1.C

WUT?
EXISTUJE ČASTĚJŠÍ A
OTRAVNĚJŠÍ SLOVO?

EVAKUACE A VÝBUCH
PLYNU
ANEB JAK TO
VLASTNĚ NEBYLO

FLAPPY BIRD
A JEHO
NEVYZPYTATELNÉ
KLONY

Jakýsi fantomas se rozhodl céčku
poplést hlavu verši

| ILUSTRACE: ANJA GLADOVIĆ

A daří se mu.
Slovo “wút?” slyšíme v poslední době na chodbách i ulicích velmi často. Ale
teď ho zaslechneme ještě častěji, hlavně u šaten v naší škole. Proč? Během
posledního měsíce se totiž v šatně třídy 1.C, která sídlí v učebně U36,
objevují zvláštní krátké básničky. Vždy jsou složené ze dvou veršů a rýmují
se. Autor, mohli bychom mu říkat například Céfa (céčkův fantomas), básně
tiskne na papír a následně je nalepí na dveře šatny lepenkou. Během

Kdo by řekl, že i
takto se dají verše
použít. Autor totiž
podává básničky
jako vtip a možná i
jako útok. Někoho
totiž verše baví
svou výstižností,
jiné zas uráží svojí
pravdivostí.
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měsíce února stačil vyvěsit tři básně. Jsou podle mnoha
studentů velmi trefně napsané. Mnozí říkají že vlastně
vystihuje soudobou situaci. Céfa totiž básně píše stručně, ale
přesně a vždy reaguje na aktuální dění jak třídy 1.C, tak školy.
Tématy se nezaobírá příliš jednotlivci, ale spíše obecně
známými situacemi. (Viz sloupec vpravo)

AKTUALITY

JE TO TEDY ŽERT
NEBO
OFENZÍVA?

Kdo je Céfa? Názorů mnoho,
ale který je ten správný?
Zajímavé je, že dvě ze svých básní Céfa přilepil na dveře
zamčené šatny, zatímco jednu (tu první) dal přímo na zeď
uvnitř šatny, která byla prý také zamčená. Lucie Dvořáčková to
okomentovala slovy: “Supér! Někdo se nám vloupal do šatny!
(smích)” Ano. Někdo se mohl “vloupat do šatny”, ale stejně tak
to budí podezření, že to byl někdo, kdo k ní má klíč. A to jsou
buď žáci 1.C, profesoři anebo vrátný či vrátná. Anebo někdo,
kdo klíč někomu ukradl (vlastně si ho “půjčil”), okopíroval ho a
pak ho zas dotyčnému nenápadně vrátil. Možné je všechno. Ale
co si o tom myslí přímo studenti postižené třídy? Šli jsme se
zeptat a zde jsou jejich odpovědi:
Jakub Rejnoch zvaný “Rejnok” (pozn. autora: říká mu vůbec
někdo nějak jinak?) : “Zaslechl jsem, že to byl někdo z 3.C “
Lucie Dvořáčková: “Je to velmi poetické! Velmi originální!
Oceňuji to, že si s tím někdo dal takovou práci, vymyslet to,
vytisknout, připravit…jo, a oceňuji snahu!”
Michal Sklenář: “Byl to Melcher!”
Lukáš Melcher: “Co? Ne, já jsem to nebyl! Neposlouchej ho!”
Huy Quang Nguyen: “Byl to Klouček!”
Daniel Bego: “Byl to Huy!”
Lukáš Trojan: “Cože? Co, co bylo? Vo co de?”

Byl to zahradník.
Všeobecné podezření padá také na třídu 8.F. Někteří dotázaní
ani nechteli odpovídat (a vše by nejspíš zapírali, kdyby to bylo
nutné) a rozhodli se své názory raději neobhajovat. Co je tedy
výsledkem?
Byl to zahradník.
Zahradník Céfa.

Toto byla první Céfova
báseň. Další báseň byla
vyvěšena den po tom, co
byla aféra s vybuchujícím
plynem v chemických
laboratořích naší školy a
zněla takto:

!
!
!
!
A po tom, co studenti 1.C
opakovaně strhávali
básně jak ze dveří, tak ze
stěny, dostali rychlou
odpověď:

!
!
!
!
Která je tedy velmi trefná
a komická.
(Pozn. autora: Dostává
mě, jak s básněmi dokáže
Céfa stírat.)

|AUTORKA: ANJA GLADOVIĆ
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MÉDIA TO OPĚT
TROŠKU PŘEHROTILA
WUT?
EXISTUJE ČASTĚJŠÍ A
OTRAVNĚJŠÍ SLOVO?

VERŠE NABÍRAJÍ
JINÝCH OBDOB
SVÉ O TOM VÍ TŘÍDA
1.C

FLAPPY BIRD
A JEHO
NEVYZPYTATELNÉ
KLONY

“V gymnáziu Christiana Dopplera
hrozil výbuch kyseliny. Studenti této
školy byli evakuováni.”

Říká kdo?
Mnoho rádií a serverů informovalo o dění na naší škole ze dne 25. února. Jedno z rádií uvedlo: ”V
gymnáziu Christiana Dopplera hrozil výbuch kyseliny. Studenti této školy byli evakuováni.”
Server prazskypatriot.cz: “Studenti gymnázia ve Zborovské evakuováni. Našla se podezřelá
lahvička.”
Internetový deník blesk.cz zveřejnil: “Hasiči evakuovali 45 studentů gymnázia kvůli nebezpečné
kyselině.” Atd. atd.
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Ale jak to bylo doopravdy?
Evakuován nebyl vpodstatě nikdo. Jen 2 třídy, které sídlí blízko chemicko-biologických laboratoří,
byly přesunuty do jiných. Vše údajně začalo běžnou inspekcí školy. Poté si ale inspektor všiml
zvláštní lahvičky. Usoudil, že by mohla být nebezpečná, a tak byla povolána policie. Ta však na
řešení těhle případů povolává hasiče. Ti přijeli a povolali pyrotechniky. Ti zjistili, že se jedná o
kyselinu pikrovou, která může při prudkém přehřátí vybuchnout. Dříve se tato kyselina ve
školních laboratořích používala zcela běžně, takže není nic zvláštního, že se na našem gymnáziu
našla. Pyrotechnik jí tedy odnesl a tím vše skončilo.

Z pohledu studentů…
To bylo vtipné. Spoustu profesorek a profesorů si na chodbě mumlalo: “Co se děje?” Odpověď
mnoha studentů by byla: “A co by se mělo dít?” Nikdo totiž doopravdy nic netušil. Studenti
situaci komentovali slovy: “Tak já jdu a tam policista. No, nic. Jdu dál a tam hasiči. Hm, zvláštní…
A nakonec vidím, jak si povídají dva pyrotechnici. Tak jo, asi se něco děje.” Následně jsme se
dozvěděli od profesorů, že se našla kyselina, která prý může vybuchnout. “Ale během toho, co jste
tam byli vy (5.M), to nevybouchlo“ řekla jedna z profesorek. “A to by jinak určitě vybuchlo,” dodal
jeden z žáků. Ano, to je pravda, takže se vlastně nic neděje.
|AUTORKA: ANJA GLADOVIĆ
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UMĚNÍ

UMĚLECKÝ KOUTEK
Zde je možnost ukázat svůj talent! Pošlete nám i vy svoje díla. Ať už je to

báseň, obrázek nebo povídka, nebojte se ukázat vaše názory, postoje a myšlenky. Stačí zavítat do
třídy 5.M (U35) a shánět se po Anje ;) (bude ječet radostí, věřte mi, já jsem totiž Anja)

Název:

Zentangle

Anna
Rybecká (5.J)
Ilustrátorka:

“Čistě
volný proud
myšlenek…”
Myšlenka díla:

Název:

Siréna

Anja
Gladović (5.M)
Ilustrátorka:

“Kdyby
někdo chytil sirénu
,
co by s ní udělal?
Pohladil jí a
vypustil na svobodu?
To rozhodně ne.
Ten někdo by to
chtěl všem ukázat
Ale musí si jí přivázat
aby mu neutekla. Zabránit jí v komunikaci. Proč? Protože mnoho
lidí se chová nelidsky. A to jsem chtěla tímto obrázkem vyjádřit.”
Myšlenka díla:
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INFORMAČNÍ RUBRIKA

!
!

POČEŠTĚNÉ “WŮT”
JE NESMYSL
FANTOMAS VERŠŮ
ZAÚTOČIL NA CÉČKO

EVAKUACE A VÝBUCH
PLYNU
ANEB JAK TO
VLASTNĚ NEBYLO

FLAPPY BIRD
A JEHO
NEVYZPYTATELNÉ
KLONY

Wůt? vlastně nic neznamená
!
!
!
!
!
!
Zdroj: memegen.com

!!

Ale nikdo to neví.
Slovo wůt zní všude. Ale jaký je jeho původ a vznik a co vlastně znamená? Ve skutečnosti nic. “Je
tím myšleno anglické “what?” (v překl. co? resp. cože?). Anglicky mluvící lidé totiž při
konverzacích píšou wut jako zkráceninu slova what. Obojí se ale má
číst úplně stejně. Tak je to i míněno. Jenže všichni rádi počešťují, a
“Vzniklo to
tak se z toho vytvořilo české “wůt”, které vlastně nic neznamená, “
chybným
vysvětluje studentka Anna Rybecká. Ještě ke všemu toto slovo kvůli
počešťováním”
intonaci mnoha lidem leze na nervy.
|AUTORKA: ANJA GLADOVIĆ
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Tajemství hry Flappy Bird
Známá reflexní hra Flappy Bird, jejíž tvůrce je vietnamský vývojář Dong Nguyen, se šíří a stahuje
všude po světě. Ale jaká jsou její tajemství a aféry?

Aféra č. 1 - Nejde to udělat
Je to neudělatelná hra. Dokonce je tato věta dvojsmyslná. Nejen, že je i přes svou jednoduchost
ovládání (pouze klepání na obrazovku jedním prstem) velmi složitá, ale i nemá konec, hrajete
zkrátka do nekonečna (originální verze od původního tvůrce totiž nemá
ani tlačítko “pauza”). Jenže mnozí tuto byť nekonečnou hru zvládají hrát
jen pár sekund. Cílem je totiž aby váš ptáček prolétával mezi zelenými
trubicemi, kterých se nesmí, stejně jako země, dotknout. A je to mnohem
těžší než se zdá. Průměrné skóre nejspíš nepřesahuje číslo 5. Nám
nejvyšší známý školní rekord je 138 prolétnutých trubic.

Aféra č. 2 - Stáhnutí hry z obchodů
Byť se tato hra uchytila a většina lidí s ní zabíjí čas, někteří s ní zabíjejí i své elektronické přístroje,
na kterých tuto hru hrají. Člověk potřebuje viditelný cíl, aby měl dojem, že něco udělal. I když je to
jen hraní her. Ale tato hra cíl nemá, resp. cíl je překonat svůj stávající rekord (příp. cizí), což není
nijak omezeno, a tak hráč nemá pocit, že něco “dokázal”, že
někoho překonal apod. což způsobuje u mnoha hráčů agresi.
Někteří lidé dokonce rozbíjejí vzteky své telefony a tablety a
jsou agresivní ke svému okolí. To je jeden z důvodů, proč
Dong Nguyen stáhl hru z internetových obchodů (App Store a
Obchod Google Play). Dalším důvodem jsou výhružné a
útočné e-maily a zprávy uživatelů, kteří si stěžují na to, jak jim
“hra ničí život” (a telefony, nutno dodat). Třetím důvodem
jsou žádosti firem o prodej hry Flappy Bird, i přesto, že autor
už mnohdy prohlásil, že je neprodejní. Jedna z afér je také to,
že mnozí odborníci tvrdí, že autor pouze okopíroval různé
objekty z jiných her (grafika především ze série her Mario,
herní koncept je nespíš přebrán ze hry Helicopter Game a Piou
Piou vs. Cactus) a spojil je do jedné. Dong Nguyen to však zapírá a k agresivnímu chování se
vyjadřuje slovy: “Flappy Bird jsem navrhoval tak, abyste si jej zahráli na pár minut, když
odpočíváte. Jenže pro některé se z toho stala závislost. A to je problém. Nejlepším řešením bylo
Flappy Bird stáhnout. Tak navždycky zmizí.” Tímto ale není vše ukončeno.

Aféra č. 3 - vznikají nebezpečné klony
Po té, co už nebylo možné si hru Flappy Bird stáhnout, začalo vznikat mnoho klonů, jako možnost
zahrát si tuto hru. Jsou to například hry Flappy Wings, Smarcle Flyer, FlapMMO, Flappy Plane,
Flappy Whale, Flappy Penguin, Flappy Angry Bird, Flappy Bert, Fall Out Bird nebo Splashy Fish.

A tajemství těchto kopií?
Nikomu to neříkejte, ale mnohé z nich vám můžou sát peníze z účtů nebo posílat zpoplatněné
SMS zprávy.
|AUTORKA: ANJA GLADOVIĆ
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