Editorial
Toto vydání se nese ve znamení obětí a myslím, že navždy odstaví tvrzení, že ráno druhého dne je nejkritičtější.
Noční ptáci mě mohli vidět, jak zkroušeně datluji na chodbě v diaspoře, protože novináře vykázali z redakce. U
většiny autorů platilo, že když zažívali životní strasti, tak psali lépe. Inu, snad i já budu pod tímto druhem tlaku
dělat noviny lepší. Za redakci přeji všem dobrou chuť k snídani!
Mici

SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ TÝMOVÉ TRIČKO GG 2015

Během konferencí jsem vyrazila s foťákem mezi týmy a nashromáždila fotky týmových triček.
Mezi těmito fotkami jste potom vy, gloubáci, vybírali to nejlepší, vítězům gratulujeme. Následuje vítězná trojice:
Třetí místo vyhrálo týmové tričko ZŠ Lískovec.
Druhé v pořadí se umístilo tričko ze ZŠ T.G.M. Moravské Budějovice (obrázek 2 a 3 zleva), osloveným gloubákům
se líbila veselá barva a obrázek na zádech.
Jednoznačným vítězem se stalo tričko Kunratického týmu, které můžete vidět na čtvrté a páté fotce. Lidem se
líbily roztomilé myšky a věta na zadní straně „Přijdeme tomu na gloub“.
A co vy které je podle vás nejhezčí?

SF

LOVECKÁ SEZÓNA ZAČALA
Je naším velkým potěšením všem čtenářům oznámit, že kachní lovecká sezóna v Kunratickém lese právě
započala. Doporučujeme, abyste se pohybovali se vší opatrností, pokud jste poblíž jakýchkoliv vodních ploch.
Jestli uslyšíte poblíž střelbu, pak nejlepším řešením je manévr v anglofonních zemích nazývaný „duck and cover“,
tj. přikrčit se a skrýt se za nejbližší objekt. Po pár minutách by mělo být bezpečné opustit tento úkryt. Pokud
budete mít nějaké nejasnosti nebo problémy týkající se této lovecké sezóny, pak doporučujeme kontaktovat
vašeho myslivce. Jakožto profesionál by měl být schopen vám pomoci.
AS
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LITVÍNOV ANEB CESTA TAM A SNAD I ZASE ZPÁTKY
Víte, kde je Litvínov? Vsadil bych se, že většina z vás ví. Moje škola před dvěma
lety hostila GLOBE Games. Odtud, z této končiny, která, nejen z dáli, připomíná
měsíční krajinu, se pět týmů pod vedením pana učitele vydalo na cestu sem do Prahy. K čemu přirovnat naší cestu sem na GG? Nejlépe by to beze sporu
vystihoval nějaký survival!
První cíl cesty bylo Křivoklátsko. Zde bylo v plánu vyzvednout batohy zástupců
něžného pohlaví v našem týmu, kteří opodál hledali trilobity. Po této zastávce
a po nemalé dávce pochybně vypadající zmrzliny, jsme pokračovali v cestě.
Jedeme, jedeme. Les tu a les támhle. „Myslím, že jsme blbě odbočili.“
konstatoval pan učitel. To snad ne – pomyslel jsem si. Teď by se mi hodila
GPSka v hlavě. „Víš, co by bylo zajímavé?“ byla mi položena otázka. „Nevím.
Co?“ odpověděl jsem. „Kdybychom jezdili v kruzích kolem Křivoklátu.“ Usmál
jsem se. „Křivoklát 4km“ oznamuje cedule. Na těch kruzích snad ještě něco
bude… A naštěstí - nebylo!
VP

TISKAŘSKÝ ŠOTEK

ZMRZLINA PO CHEMICKU

Každá správná redakce musí mít svého šotka, některé
redakce mají grafického šotka, což je ten lepší případ,
ten jen rozhodí grafiku a dále neškodí, navíc, u obrázků
si chyb snadno všimnete. Ovšem do naší redakce se
dostal šotek tiskařský, což je ta nejpodlejší odnož všech
domácích trpaslíků a jiných potvor. Ten rozhazuje úplně
všechno, nám se pohrabal v korekturách textu a ve
vkládání do Publisheru, protože dobře věděl, že tam už
naše unavené oči mnoho nepořídí. Dokonce vzal slova
od úst panu řediteli Beranovi a požadoval za ně
výkupné, to jsme uhradili a slova dodáváme: 3 slova,
které popisují GLOBE Games: odbornost, přátelství,
budoucnost.

Ingredience:
-Smetana ke šlehání
-Potravinářské barvivo
-Moučkový cukr
-Aroma
-Tekutý dusík
Postup:
Smetanu, barvivo, cukr a aroma smícháme v jedné
míse. Nakonec postupně přiléváme dusík.
Mícháme, dokud nebude mít směs správnou
konzistenci. A hotovo! Dobrou chuť všem
odvážným čtenářům!
EJ, KK

MP

SLOVO ZÁVĚREM OD TEREZY (TÉ OD NOVIN)
Rčení praví: Ráno moudřejší večera. S ubíhajícími hodinami GG se mi zmenšuje prostor v novinách. Čím to je?
Leckdo by mohl navrhnout, ta holka nemá co psát. Ale mýlíte se, našla bych témat, co byste na prstech končetin
nespočítali. To um redakčního týmu roste a tak se někdo musí upozadit. Je mi radostí ‚uhnout.
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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