Editorial
Dopoledne druhého dne bývá nejdrastičtější, minimálně pro novináře. Ovšem dnešní dopoledne bylo krušné i
pro studenty, kteří se museli prokousat trémou během prezentací. Nebojte se, soucítíme s vámi. My jsme se zase
naběhali za informacemi, správně po novinářsku, nevyspalí. Ale i tak se k vám dostává druhé číslo roku 2015.
Doufám, že se vám bude líbit!
Mici

ROZHOVOR S GARYM RANDOLPHEM
Jakožto zvědavý novinář jsem provedl rozhovor
s Garym Randolphem, což je člověk, který pomohl
rozběhnout GLOBE v Česku. Také drží titul
nejexotičtějšího návštěvníka letošních GG, protože
k nám přijel až z USA.
M: Ahoj Gary, jak ses dostal k českému GLOBE? Nejsme
totiž zrovna poblíž.
G: Ke GLOBU, nebo k Tereze, jsem se dostal přes mírové
sbory, když jsme tu po pádu socialismu pomáhali.
M: Mírové sbory? To zní jako vojenská jednotka, co
vůbec u nás dělaly?
G: Ano, to zní, ale právě opak je pravdou. Mírové sbory
založil president Kennedy, aby Spojené Státy mohly
pomáhat ostatním zemím jinak než vojensky. Je to
vlastně uskupení lidí, kteří chtějí nějak pomoci jiné
zemi, například učitelé, nebo ekologové (dodává, že tím
myslí lidi zabývající se otázkami životního prostředí). A
tak jsem se dostal k TEREZE - přes Danu Votápkovou a
Janu Ledvinovou.
M: To je rozhodně zajímavý příběh a zajímavá aktivita!
Jsme rádi, že tu máme takového významného hosta
jako tebe, plánuješ za námi přijet i příští rok, nebo
možná ten po-příští?
G: Přijel bych rád, ale cesta přes oceán vyjde poměrně
draho, takže to vidím nejdříve za dva roky, pokud
vůbec.
Poznámka editora: Rozhovor je volně přeložen.

MP

TEREZA HOŘÍ!
Jistě jsme každý slyšeli dnešní hlášení v rozhlasu, které vyzývalo k opuštění budovy. Ačkoliv ho téměř všichni ignorovali, ať už to někteří považovali za pokus dostat lidi na další bod programu, provokaci nebo falešný poplach,
nám to nedalo a nakonec se nám v redakci podařilo najít příčinu! Za vším byl velký zápal Terezáků, který byl jako
vždy nakažlivý. Nicméně tentokrát, historicky poprvé, měl tento zápal svou oběť – ve školní kuchyni totiž vzplála
trouba.
AS
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PREZENTACE A TRÉMA
Prošli jsme školu a zeptali se žáků na 3 otázky
jednoduché otázky a jednu otevřenou otázku.
Odpovědi na 3 otázky jsou graficky znázorněné
v grafech. Na otevřenou otázku „Jak bojujete
s trémou?„ se nám dostalo mnoho odpovědí –
Vám, čtenářům, jsme se rozhodli zprostředkovat
ty nejlepší z nich!
„Snažím se mluvit s přáteli a jíst.“
„Říkám si: » Za chvíli to bude pryč. «“
„Nijak“
„Snažím se uvolnit.“
„Nikdy jsem s ní nebojovala.“
K. D A.N

„Asi »milionkrát« si zopakovat text.“

Inzerce

NOVINY BLAHOPŘEJÍ!
Naše redakce by ráda poblahopřála dnešním
oslavencům, protože nejen GLOBE slaví. Takže
blahopřání jde k Terezákům, Pavlu Jáklovi a Romanu
Rohlíkovi, a paní učitelce Věře Králičkové. Všem
dalším, které jsme nedopatřením opominuli,
blahopřejeme stejným dílem a hlavně přejeme vše
nejlepší GLOBU!
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KŘÍŽOVKA
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Snad víte, co je tajenka, ne?

What did happen on Fraiday from
2 PM to 3 PM
Po kolikáté se GLOBE GAMES
letos koná
Honšú, Kjúšú, Šikoku a který další
ostrov patří mezi Japonské
ostrovy
Jak se jmenuje muž, který pochází
s USA a byl na zahájení v Lucerně i
v sportovní hale?
Kolik let už je organizaci GLOBE?
Name of the school these GLOBE
GAMES are held at.
Jaký státní útvar je Švédsko?
Co probíhalo v Lucerně?
… is an international science and
education program.
Který jediný kontinent nezačíná
na písmeno A?
Where were GLOBE GAMES held
two years ago?
Co je každý den mezi 12:10 a
14:00 hodin.
RK

TROCHA UMĚNÍ NEUŠKODÍ
Riskovat někdy nezaškodí a na tomto byl založen i tento nápad. Dalo by se to nazvat momentálním zkratem, ale
nápad je na světě. Vyzvali jsme pět Gloubáků, aby nám nakreslili obrázek na téma „Jakou věc nejvíc oceňuji na
GLOBE Games“. Ovšem, když se nám obrázky vrátily, zjistili jsme něco neuvěřitelného, v obrázcích se odrazil
stres z prezentací a marketu. Tady máte ukázky, které necháme raději anonymní.

V dalším čísle uvidíme, jestli byl stres jednorázový či dlouhodobý!
MN, FL
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Dalším dotazovaným odborníkem byla Naďa Ziková – meteoroložka. V tomto oboru je sice více mužů, ale ženy tu jsou též zastoupeny v poměru cca 1:3. Ženy v této profesi mají spíše problém se starší generací mužů, která upřednostňuje mužský elePíše se rok 1891, Maria Skłodowska-Curie, ment ve vědeckém zkoumání. Co se týče pohovorů, zde je také
jako první žena v historii, byla úspěšně menší zádrhel a to hlavně v otázce mateřství. Obecně ale platí, že
přijata na Pařížskou Sorbonnu. Tím nejde o pohlaví ale o vaše schopnosti.
pravděpodobně rozjela jakousi revoluci Co na to muž? Odpovídal nám Karel Lípa, letecký meteorolog, ktepohledu na ženy, které se chtějí také podílet rý má s Terezou bohaté zkušenosti. Nicméně jeho obor je dosti
na vědeckém zkoumání. Jsou některé tyto náročný na fyzické zatížení, což je důvod proč tu ženy moc nenarozdíly znát i v české vědecké obci? Optal jdete. Ale jsou tu, a pokud se nějaká žena chce v tomto oboru
jsem se některých členů skupiny odborníků uplatnit, není to problém. Podle slov Karla Lípy je hezké, když je
na současných GG, která je právě tvořena v teamu nějaká žena. Závěrem asi říci, ženy to mají rozhodně ve
nemalým počtem žen.
vědě lehčí než jiných oblastech. Ve vědě nejde o pohlaví ale hlavně o vaše schopnosti, které máte.

ŽENA A VĚDA

JAK TO VIDÍ...

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

...pan ředitel Vít Beran
Co Vít pro letošní GLOBE Games
udělal? Snažil se ze všech sil,
aby GLOBE Games měly dobré
zázemí a podporoval organizátory, pana učitele Mazurka a
paní učitelku Vokurkovou.
Plán na večer: Setkat se
s kolegy.
3 slova, které popisují GLOBE

Zdroj: yr.no

…Petr Daniš
Co Petr pro GLOBE Games
letos udělal? Napsal grant na
americkou ambasádu, přenesl 10 krabic a ještě k tomu byl
na 5 schůzkách.
Plán na večer: půjde na oslavu.
3 slova, která popisují GLOBE
Games: příroda, spolu práce,
nadšení.

Čas

Předpověď

Teplota

Srážky

Vítr

8:00

zataženo

14°C

0 mm

6 m/s

11:00

zataženo

16°C

0 mm

7 m/s

14:00

polojasno

16°C

0 mm

6 m/s

17:00

polojasno

18°C

0 mm

6 m/s

20:00

polojasno

16°C

0 mm

3 m/s

23:00

polojasno

11°C

0 mm

2 m/s

SLOVO NA ZÁVĚR OD TEREZY (TÉ OD NOVIN)
„Nazdar, tady Mici, budeš mít slovo na závěr?“ Mici z redakce přes telefon. „Ano, ráda bych. Co se děje?“ Tereza
z chodby na Marketu. „Šachuju s místem. Potřebuješ ho zase hodně?“ Zní v telefonu. „Jak hodně, chci pár
řádků.“ Tereza znervózní. „Máš tři.“ „Dobře.“ „Tři s podpisem.“ „Sakra!“
TH
Redakce GLOBE zpravodaje: Mici, Tereza (ta od novin), MN Markéta Novotná, AK Adéla Kalužová, JM Jan Mikač, KK Karolína Kočicová, EJ
Eliška Janíková, KD Kateřina Drápelová, AN Adéla Nováčková, RK Radek Kubeš, ER Eva Radová, DZ Dominika Zemánková, VP Vojtěch Pulda, FL
Filip Luňáček, SF Simona Florianová, AS Adolf Středa (externista)
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