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Anna Smúdalová

Možná vám přijde trochu zvláštní, že píšu o tak staré události, ale hned se
dozvíte proč. Je to proto, že tato akce se koná jen jednou za tři roky, a pokud

jste to postřehli, tak další Navigamus bude v roce 2015.

Ohlédnutí za akcí Navigamus 2012
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Lucie Peterková

N eříkejte mi, že jste ještě nikdy neslyšeli o  Hunger Games, protože každý člověk,
kterého znám, alespoň trochu ví, o čem to asi je. Já osobně preferuju víc knihu, i

když film taky nebyl špatný. Jenže znáte vůbec pořádně hlavní hrdiny? Radši si to ověřte...

Obrázky jsou z internetu

Znáte Hunger Games?



Číslo 2, ročník 14, školní rok 2014/2015

Představujeme redaktory
st

ra
na

4

G
a

M
a

J
a

Představuje se vám Hedvika Stachovcová
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Anna Smúdalová

Sbírejme víčka
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Hedvika Stachovcová

P okud jste se rozhodli s rodiči nebo s rodinou pořídit si psa, měli byste si zjistit co koupit
a co rozhodně vynechat. Není to ale tak jednoduché, protože každý, kdo něco pro psy

vyrábí, se snaží upoutat vaši pozornost. Proto se před tím, než vyrazíte rabovat zverimexy,
zamyslete a sepište seznam toho, co váš mazlíček bude potřebovat, a dejte si na vše pozor.

Pořizujete si psa?
Co mu koupit a co
vynechat.
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PPoořřiizzuujjeettee ssii ppssaa?? CCoo mmuu kkoouuppiitt aa ccoo vvyynneecchhaatt..
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Martin Ulmann

Slavný detektiv je znovu na výsluní

F anoušci populárního detektiva Sherlocka Holmese si ještě ani nestačili oddychnout a už
je tu nová hra s názvem Sherlock Holmes: Crimes and Punishments. Tato hra byla již

delší dobu očekávaná a předepokládalo se, že bude lepší než předešlé "Sherlockovské" hry. Byly
tyto předtuchy správné?

Spousta lidí, kteří se dodívali na poslední
díl ze seriálu Sherlock, se nemohil dočkat
další epizody. Jenže ta má být vysílána až na
jaře 2016. Tohoto období čekání se rozhodlo
využít irsko-ukrajinské studio Frogwares, které
připravilo pro fandy dobrodružnou hru,
přímo podle příběhů Sira Arthura Conana
Doyla z 20. století, tedy nikoliv podle seriálu.
Takže očekávaní "moderního" Londýna mohli
hráči vypustit z hlavy. To ale neznamená, že
prostředí vypadá špatně. Naopak, tak detailně
vypracované objekty a předměty se jen tak
někdy nevidí. Ale teď už přímo k příběhu.

Hra je rozdělená do 6 kapitol, které mají
svůj základ podle knižní předlolhy:

Vražda Černého Petra - první případ ve
hře, ve němž musíte vyřešit, kdo zabil
námořníka harpunou.

Záhada na kolejích - již ve druhém
případě se vydáte na "dovolenou" zjistit, jak
mohl zničeho nic zmizet vlak.

Krvavá lázeň - z neznámých důvodů byl
majitel lázní zabit. Byla to vražda, nebo
smrtelná kletba?

Aféra v Abbey Grange - někdo zabil
manžela bohaté ženy a vy musíte zjisti, jestli se
jednalo o vraždu pro peníze, nebo pro lásku.

Drama v Kew Gardens - majitel
botanické zahrady byl otráven. Váš úkol je
zjistit čím.

Procházka při půlměsičku - bratr
malého sirotka byl obviněn z vraždy. Právem,

nebo neprávem?
Takže pokud jste už některý případ četli,

ani vám moc nebude vadit, když si ho
zahrajete. Ze začátku vám hra bude
napovídat kam jít, co udělat, koho
vyslechnout, jak vyšetřovat atd. Nezbytné
pro vyřešení případu je samozřejmě
shromažďovat důkazy, abyste mohli co
nejdříve vystopovat zločince. Poté, co budete
mít dostatek indícií, můžete odsoudit
podezřelého k vysokému nebo nízkému
trestu; záleží na jen vás. Může se taky stát, že
odsoudíte neviného člověka. Tím případ
skončí a vy si můžete vybrat, jestli se dozvíte

správné řešení, nebo budete pokračovat
v dalších případech v domnění, že jste případ
vyřešili správně.

Sherlock Holmes: Crimes and
Punishments je opravdu výborná hra, kterou
bych doporučil všem, kteří si chtějí (alespoň
virtuálně) zahrát na detektiva. Pokud budete
tolerovat krátkou herní dobu, tak si z této hry
odnesete skvělý zážitek.
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Lucie Figalová, Pavlína Dudová

V šichni jste určitě zaregistrovali odchod našeho (teď už bývalého) ředitele. Naše třída 
kvarta dostala za úkol napsat o něm jakoukoliv slohovou práci. Připravili jsme tedy pro

vás pár vět o panu Balnarovi jako učiteli, ale taky o tom, jak na nás zapůsobil jako člověk.
Tímto způsobem bychom se rádi s  PaedDr. Antonínem Balnarem, PhD za celou redakci
Gamaji rozloučili a poděkovali mu za vše, co pro naši školu udělal.
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Marie Jarošová

Díky p. profesorce Indrové jsem měla možnost vyzpovídat jednoho ostravského
vytvarníka, který mimochodem i nějakou dobu vyučoval na naší škole výtvarnou

výchovu, Antonína Gavlase. Pan Gavlas je fotograf a sochař a v neposlední řadě se věnuje také
tvorbě malovaných smaltovaných van, a dokonce v roce 2006 založil mezinárodní sympozium
uměleckého smaltu ve VítkovicíchSMALTART. A na základě této činnosti také vznikl tento
rozhovor. Takže příjemné čtení :).
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Obrázky autorce poskytl pan
Gavlas.

NNEEZZRRAANNIITTEELLNNÝÝ VVOODDNNÍÍ DDRRAAKK

Jan Lukovský
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Jan Lukovský

A na závěr pro vás máme tři kreslené vtipy našeho Honzy. Dobré, ne?


