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STUDENTI Z KVINTY VYROBILI
SBĚRATELSKÉ KARTY UČITELŮ
Kdo je nakreslen na sběratelských
kartičkách?
ČTĚTE NA STRANĚ 3

„KDYŽ TREFÍTE ZPÁTKY,
DOSTANETE ŘÍZEK,” ANEB
ZTRACENI V LESE 2021
Za organizací branného dnu stojí
mnoho času a nadšení
ČTĚTE NA STRANĚ 4

Slovo úvodem
Milí čtenáři,
po covidové odmlce do rukou
dostáváte další ročník časopisu
Palachoviny. V organizaci
vydávání tohoto periodika se
událo několikero změn. Tou
hlavní jsou tři redakce, které se
postarají o zprostředkování dění
u nás ve škole. První číslo
dostala na starosti kvinta. Druhé
a třetí číslo zpracují

pod vedením svých češtinářek
druhé ročníky.
 
Co zde najdete? Velký prostor
věnujeme charitativnímu turnaji
Hrajeme pro... Také si zde
přečtete, jak se cítí primáni
a prváci na naší škole. Dostanou
se k vám informace
z mimoškolních akcí a soutěží.
Nechybí ani oblíbený rozhovor

s pedagogem. Tentokrát vám
o sobě něco prozradí vyučující
zeměpisu a dějepisu Jan Bašta.
 
Věříme, že si k nám opět najdete
cestu.

autor článku:
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Hrajeme pro ... 
Zdeňku
I letos jsme díky projektu
Hrajeme pro... mohli pomoci.
Pro malou Zdeničku se vybralo
neuvěřitelných 50 000 Kč.
Volejbaloví mistři z celé školy se
měli sejít již po jedenácté.
Turnaj byl však z důvodu špatné
epidemiologické situace zrušen.

Nové vedení jídelny tu s námi bude dalších 
pět let. Do vybavení investují milion korun
Naše jídelna se na začátku
školního roku dostala
pod nové vedení. Všichni
kuchaři a kuchařky se stali
zaměstnanci firmy GTH a ta
se zavázala, že do vybavení
investuje milion korun. 
 
Firma GTH CATERING je
akciová společnost založena
v roce 1996, která se zabývá
stravovacím průmyslem.
Pod svoje vedení dostala
společnost jídelnu na začátku
školního roku a bude ji
provozovat dalších pět let. Tato
firma sídlí v Praze a mimo naší
jídelnu provozuje např. jídelnu
ZŠ Broumov nebo Hudební
školy hlavního města Prahy.
 
Prvně bychom se měli podívat,
zda byl dobrý krok vedení
měnit. Většina dotázaných
na otázku, jestli je nová jídelna
lepší, odpověděla takto: „Jídlo se
zlepšilo, ovšem fronty jsou delší
a na výdej se čeká dlouho.“
 
Fronty se zatím jeví jako
největší problém nového vedení.
Mnohokrát se stává, že se čeká
až k pingpongovému stolu
a taková fronta studenta může
připravit až o 15 minut jeho
času, což může vyústit
v nestihnutí autobusu
nebo zájmového kroužku.
Z našich poznatků vyplývá, že
hlavním problémem je jedno
z epidemiologických opatření
proti COVIDU-19. To zakazuje
strávníkům, aby se obsloužili
sami, a tácy s příbory jim musí
po jednom vydávat zaměstnanec
jídelny. Otázkou je, zda je toto

stále potřeba a jestli by vyřazení
tohoto pravidla a uvolnění jedné
kuchařky, která by mohla
pomáhat s výdejem, nebylo
lepší.
 
V poslední době se nám
v jídelně rozmohl takový nešvar.
Zmizelo druhé jídlo z výběru
(pozn. redakce: v době, kdy tento
článek vznikal byly několik týdnů
na jídelním lístku uvedeny pouze
dvě jídla), což není úplně
příjemné. Když bereme v potaz
to, že potom máte na výběr
z něčeho, co vám nechutná,
a něčeho, čemu se tu říká
vegetariánské jídlo. Tento
problém byl naštěstí jen necelý
měsíc a druhé jídlo se nám
vrátilo. Doufejme, že kuchařkám
a kuchařům bude přát zdraví.
Přeci jenom na začátku roku
onemocněla polovina personálu
a vařili jen dva lidé. S tím se
zkrátka lidé musí smířit.
 
Kvalita jídla se podle našich
spolužáků o něco zlepšila
(nejspíš díky absenci
melounového salátu). Místo toho
se přistoupilo k přípravě
jednodušších a běžnějších
pokrmů, které dávají dle našich
respondentů smysl. Ovšem je
třeba dodat, že se stále nenašel
důvod k přidávání rozvařené
zeleniny do stravy, která ji dle
názoru několika dotazovaných
jen hyzdí Jsme si vědomi jejích
nutričních hodnot. Avšak
převařená mrkev nebo hrách už
v sobě moc výživy nemá.
V současné době probíhá
u strávníků dotazníkové šetření,
jak jsou spokojeni s kvalitou,

teplotou a výběrem jídla. O jeho
výsledku vás budeme
na stránkách Palachovin
informovat.
 
Výhru koncesního jednání firmě
GTH zaručilo několik inovací.
Prvně se zavázala, že investuje
nemalé peníze do vybavení. Je
možné, že právě nová myčka
nádobí a další přístroje zařídí
o něco kvalitnější jídlo. Ovšem
provoz nové kantýny, která je
druhým slibem, začal v plném
nasazení až několik týdnů od 1.
září později. Důvodem byl
nedostatek personálu. Na druhou
stranu si musíme připomenout
vzkaz, na kterém bylo uvedeno,
že se zavře na pouhý týden a ne
skoro na měsíc. Naštěstí pro ty
z nás, kteří si neumí udělat
svačinu sami, je záchrana
zpátky. Dohady o tom, zda byl
starý bufet lepší, nebo ne jsou
velmi vyrovnané. Především
jsou všichni šťastní za nějaké to
kafe či koblihu „na nakopnutí”.

 
Velká část sortimentu se skládá
ze sladkého pečiva. Také tu
můžeme najít bagety, které
vyrábí kantýna sama. V nabídce
jsou i nějaké sušenky a kupa
sladkých nápojů. Co se týče cen,
jsou úměrné tomu, aby na tom
jídelna vydělala a zároveň
nezruinovala studentské
peněženky. Muffin, který
ve většině obchodech stojí
kolem 30 korun, se v kantýně
prodává za 31 Kč.
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Od malovaných kamínků po tykev či 
cuketu. Na jarmarku 1. B najdete vše

foto: Justina Uxová

foto: Justina Uxová

prodeje. O jarmarku jsme
diskutovali a vše potřebné
plánovali asi měsíc a nejvíce
práce jsme odvedli ve dnech
těsně před jarmarkem.
 
V prodeji se mimo nápojů
a malovaných kamínků
objevily i pro školní akci
poměrně netradiční výrobky,
jako například květiny, různé
druhy zeleniny apod. Co vás
k výběru podobného zboží
vedlo?
 
Profesorka Pořízková: Řekla
jsem si, že by bylo fajn, kdyby
nás tato charitativní akce vedla
k sounáležitosti s ostatními
zdravými i nemocnými kolem
nás. A tak mě napadlo, proč
třeba nekoupit domů květinu
pro radost nebo zelí na sobotní
zelňačku k obědu
nebo vyloupané ořechy
pro večerní posezení u televize
či do výborné třené bábovky?
Akci v tomto ohledu
sponzorovalo Zahradnictví
SINCO, Farma Vraňany
a ostatní drobní pěstitelé z 1. B.
 
Byl jarmark úspěšný? Naplnil
výdělek vaše očekávání?
 
Profesorka Pořízková: Jarmark
byl z mého pohledu úspěšný.
Ve středu se vybralo
pro Zdeničku 13.133,- a tato
suma není ještě konečná.
Neprodané zboží bude nabídnuto
k prodeji při další akci
k Hrajeme pro… Jsem ráda, že
vydělaná suma peněz pomůže
malé Zdeničce a její rodině
v nelehké situaci.
 
Plánujete v budoucnu
uspořádat podobnou akci?
 
Profesorka Pořízková: Pokud
bude další ročník Hrajeme
pro … v podobném scénáři,
budu jarmark opět podporovat.

foto: Justina Uxová

A vlastně již dlouho plánuji
charitativní jarmark v rámci
environmentální výchovy
a osvěty. Podobná akce mohla
být již před rokem v rámci Dne
Země, ale pandemie neumožnila
její realizaci. Výtěžek této
plánované akce měl podpořit
Ochranu mořských želv
v Indonésii. Věřím, že se akce
v budoucnu uskuteční,
protože mořské želvy naši
pomoc potřebují, a v kabinetě
mám k prodeji připravenou
krabici plnou krásných
keramických a háčkovaných
želviček, které vytvořili již
předloni naši žáci v hodinách
výtvarné výchovy a paní
profesorka Sekulová ve volných
chvílích.
 
V předchozích letech velkou
část sbírky tvořil výtěžek
z prodeje domácích pečených
čajů paní profesorky Sekulové.
Právě paní profesorka Sekulová
zorganizovala již před 11 lety
první dobročinný turnaj, který se
stal na naší škole tradicí a každý
rok pomohl tomu, kdo to
potřeboval. Bohužel vzhledem
k současné covidové situaci byl
volejbalový turnaj již po druhé
zrušen. Avšak jarmarky a trhy se
nyní staly napříč studenty
a profesory velmi oblíbenou
akcí. Vzpomeňme svačinkový
týden před 17. listopadem, kdy
si všichni studenti chodí kupovat
dobroty, které připravují
jednotlivé třídy. Věříme, že
těchto charitativních trhů
v blízké době přibude.
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I letos dobročinná akce
„Hrajeme pro... Zdeničku“
bohužel musela proběhnout
bez hlavní události,
volejbalového turnaje. Avšak
v rámci sbírky byly
uspořádány jiné doprovodné
akce. Jednou z nich byl
dobročinný jarmark.
Organizace Hrajeme pro... se
chopila paní profesorka
Dvorščíková, vyučující
tělocviku. K realizaci
jarmarku napomohla paní
profesorka Pořízková se svou
třídou 1. B. Obě nám poskytly
rozhovor.
 
Jak nápad jarmarku vznikl?
 
Profesorka Dvorščíková:
S kolegyněmi jsme přemýšlely,
jak a co udělat. Lenka Pořízková
sehnala nejvíce produktů a také
zapojila svou třídu. Darovala
vlastní med, ořechy, sehnala
ovoce a zeleninu z Vraňan,
okrasné květiny atd. Ale nosili
i studenti, např. pitíčka
a dobroty. Nesmím zapomenout
na krásné malované kameny
od jedné maminky žáků z primy
a kvinty. Díky uspořádání
jarmarku jsme vybrali přes 13
000 Kč.
 
Profesorka Pořízková: Nápad
na uspořádání jarmarku jako
jedné z akcí na podporu Hrajeme
pro Zdeničku měla kolegyně

Anna Dvorščíková. Jarmark
organizovala spolu s paní
profesorkou Terezou Drápalovou
Šajtarovou a se mnou.
 
Co všechno organizace
jarmarku a Hrajeme pro ...
obnáší? Jak dlouho trvalo dát
takovou akci dohromady?
 
Profesorka Dvorščíková:
Do organizace celé charity, tedy
i do Hrajeme pro, které bylo
kvůli špatné epidemiologické
situaci bohužel zrušeno, se
zapojily i ostatní vyučující, např.
paní prof. Duchková udělala
návrh diplomů a darovacího
šeku. Paní prof. Hilská
připravila medaile, kolegyně
Nejedlá nacvičila se studenty
písničku. Kolegyně Drápalová
Šajtarová organizovala
přednášky pro nehrající žáky,
kolega Dvořák vymyslel herní
plán, kolegyně Niemcová dala
v semináři dohromady
přednášku o autismu.
 
Profesorka Pořízková:
Organizace jarmarku byla z mé
strany příjemnou aktivitou
s mojí třídou 1. B. Někteří žáci
se totiž do organizace zapojili
tím, že přinesli do prodeje
pitíčka, zeleninu, bylinky
a vyloupané ořechy. Další
skupina z nich se poté podílela
na přípravě prodejních prostor,
nacenění zboží a samotné
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Koupí sběratelských karet 
učitelů přispějete na dobrou věc

ilustrace: Anna Klimešová

svačinkového týdne. Unikátem
tohoto formátu je limitovaná
edice. Do budoucna ji autoři
plánují rozšířit o dalších deset
pedagogů.
Není to poprvé, co kvintáni
pracovali na něčem takovém, ale
tentokrát to bylo na daleko vyšší

úrovni! Učitelské karty se
objevily již na výletu s primány.
Ti museli splnit úkoly
na různých stanovištích a za
výhru dostali odměnu v podobě
pedagoga. Podruhé na hodině
dějepisu, na které vymysleli
zábavnou deskovku s tématem
pravěku ve stylu hry ,,BANG.”
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Skupina kvintánů vytvořila
sběratelské karty s obrázky
našich učitelů pohybujících se
v éře středověku. Autoři
věnovali veškerý výdělek
na dobročinnou akci Hrajeme
pro...
Tato malá skupinka kamarádů se
pokusila o projekt, který
Gymnázium Jana Palacha ještě
nezažilo. Na ručně vytvořených
ilustracích figurují naši učitelé,
kteří jsou zasazení
do středověkého světa
s nadpřirozenými jevy. A tak
není nouze o kartografa Janoviče
Baštoviče, gladiátorku Černou,
alchymistku Romču,
Bavorského rytíře Dvořáka,
elfku Drápalovou, moudrou
věštkyni Dvořákovou,
kouzelnou paní Šimkovou,

ilustrace: Johanka Vojtová

potulného historika Skaláka,
počtářku Wolfovou a kronikářku
Špajdu. Balíček tří karet se
prodával za 10 Kč a byl
přístupný během tzv.

Vandalismus ve škole zvolí mírnější trest a nechá
vandaly jen uhradit škody,
nebo přistoupí k radikálnější
variantě vyloučení ze školy.
 
Pokud by kdokoliv měl užitečné
informace k případu, které by
mohly pomoct s dopadením
výtržníků, prosíme, neváhejte je
sdělit vedení školy, komukoliv
v pedagogickém sboru
nebo napsat do schránky důvěry.
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foto: Markéta Wolfová

Ustřižené myši, rozbitá
kalkulačka, počmárané dveře
i zdi a kdo ví co ještě… To vše
má na svědomí jedinec
nebo skupina vandalů. Školní
majetek poškozují od začátku
tohoto školního roku.

foto: Markéta Wolfová

Vedení školy se tomuto jednání
snažilo předejít např.
zamykáním tříd o přestávkách,
ale to jen vyústilo k přesunutí
pachatelů na pánské toalety, kde
se začali projevovat vulgárními
obrázky a nápisy na zdech. Až

foto: Markéta Wolfová

budou vandalové chyceni, trest
je nemine. Bude jen na škole,
jak se k situaci postaví a zda

Kvinta spala ve škole

foto: Markéta Wolfová

Z pátku na sobotu dne 22.
října a 23. října studenti
kvinty, společně s jejich třídní
profesorkou Markétou
Wolfovou přespávali ve škole.
Jednak měli za úkol vytřídit
staré učebnice a knihy

ze studovny a konečně se
společně sejít a ve škole něco
zažít.
 
Účast na akci byla dobrovolná,
přesto byl zájem veliký.
V pátečních odpoledních
a večerních hodinách se sešla
většina třídy. Nejprve si
do tělocvičny odložili věci
na spaní a sladkosti. Následně šli
pomoct odnést vyřazené
učebnice připravené na odvoz
do sběrných surovin,
protože bylo potřeba je
zrecyklovat. Po splněném úkolu
následovala zábava.
 
Jedna třetina třídy hrála deskové
hry s paní profesorkou a dvě
třetiny byly v tělocvičně a hrály
různé míčové hry nebo si

foto: Markéta Wolfová

povídaly. Protože byla škola
zakódovaná, nemohli jsme se
pohybovat nikde jinde než
v okolí tělocvičny.
 
Jelikož jsme si měli pořád co
povídat, šli jsme všichni spát až
kolem třetí ráno. Budíček byl

v devět ráno a my jsme se
pod tíhou zážitků rozutekli
domů nabrat síly na další školní
týden.

autor článku:
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„Když trefíte 
zpátky, dostanete 
řízek,” aneb 
Ztraceni v lese 2021
Dne 30. září, se v rámci
branného dne konal již 2.
ročník orientačního závodu
Ztraceni v lese. Tento rok byla
trasa připravena pro žáky
sexty a 2. ročníků čtyřletého
gymnázia. Trať vedla lesem
v okolí Mšena a studenti
vybíhali z hospůdky Romanov,
kde se nacházelo zázemí akce.
Za organizací stála paní
profesorka Hilská a právě ji
jsme položily pár otázek.
 
Dokázala byste si vzpomenout,
kdy vás poprvé napadla
myšlenka uspořádat orientační
běh?
Pořádala jsem ho už
za socialismu – v Hořínském
parku, protože jsem nechtěla být
organizátorem branných dnů,
které každý nesnáší. Obvykle se
chodilo na pochoďáky.
V batůžku jsme si nesli pytlík
s pískem jako zátěž, igelitové
pytlíky, holinky, pláštěnku
a masku jako prostředky IPCHO
(improvizovaná protichemická
ochrana).
 
Co všechno obnáší přípravy
takového závodu?
Stavbu tratě si užívám, jezdím
celé září do Mšena, chodím
s vnučkou po lese a vymýšlím
trasy. Ty zakreslím do mapy

a předám RNDr. Miroslavu
Šimkovi, předsedovi SK Los
Mělník. Ten je ve speciálním
software překreslí a mapy nechá
v Praze vytisknout. S panem
starostou Ing. Martinem
Machem domluvím na den
závodu pozastavení práce v lese.
U ČD objednám přepravu
skupin. Oslovím třídní učitele
a rozešlu studentům google
formulář. Podle odpovědí
nachystám objednávku jídla
v Hospůdce Romanov. Napíšu
hlášenku akce, vyplním cesťák
a od všech zúčastněných vyberu
peníze. Po závodu napíšu článek
na web a do Mšenského
zpravodaje. Do Radnice letos
napsala p.p. Drápalová
Šajtarová. Akci vyúčtuji, letos
nám zbylo jen pár drobných a ty
utratím za ceny pro vítěze.
V hromadné korespondenci
natisknu diplomy, na laseru
vyřežu medaile a poprosím paní
ředitelku o slavnostní vyhlášení
výsledků. Vše nafotím.
 
Měla jste možnost si dráhu
projít?
Trasy jsem postavila, většinu
lampiónů i pověsila a po závodě
sundala, takže ano a mnohokrát.
Den před závodem vyvěšuji
lampióny na turisticky
frekventovaných místech a to

foto: Max Uxa, sexta

vždycky poprosím nějakého
fyzicky zdatného jedince
o pomoc (p. p. Dvorščíková).
 
Oba ročníky měly zázemí
v Hospůdce Romanov. Proč
zrovna tady?
Je tam sál, kam se všichni
vejdeme a kde nám v případě
chladného počasí paní hostinská
zatopí. Hospůdka stojí
v blízkosti zmapované oblasti.
Když před 4 roky běžela letošní
oktáva v Želízech orienťák,
sotva jsme se do hospody vešli
a i s dopravou byl problém.
Oproti tomu Hospůdka
Romanov v roce 2017 pojmula
123 závodníků. Zmapovaná je
i oblast blízko Řepína, ale tam
bychom museli objednat
autobusy, kadibudky a postavit
stan. Startovné by na 50 Kč
rozhodně nevyšlo.
 
Jak byste vy sama ohodnotila
letošní závod? 
Cíl branného dne byl vrchovatě
naplněn. Studenti prokázali, že
umí dobře číst mapu
a zorientovat se v náročném
terénu. Jsou fyzicky zdatní

a vytrvalí. Jsou schopni
navzájem spolupracovat
a pomáhat si.
Myslím, že se účastníkům i letos
branný den líbil a že si ho užili,
takže doufám, že nikdy nikoho
nebudu muset k účasti
na branném dni nutit. Letos nám
vyšlo počasí, ale ze zkušenosti
vím, že ani déšť a bláto nevadí.
Obecně mám exkurze a výlety
ráda.
 
Po úspěšném absolvování
závodu byli žáci i odměněni.
Konkrétně řízkem s kroketami
nebo kuřecí směsí
s bramboráčky. “Ehm, sežral
jsem dva a kila kroket,” byla
jedna z odpovědí žáků sexty
na otázku, zda řízek chutnal.
Všichni zúčastnění, jak
závodníci, tak organizátoři, si
akci náramně užili.
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Máte rádi výzvy? Program DofE je přímo pro vás
DofE (The Duke of
Edinburgh's International
Award) je celosvětový
program rozvoje studentů
ve věku od 14 do 24 let
v několika oblastech - sportu,
talentu a dobrovolnictví. Učí
se, jak na sobě pracovat, jak
dotahovat věci do konce anebo
jak spolupracovat v týmu.
Účastníci si vyberou aktivitu,
ve které se chtějí
zdokonalovat.
 
Po dokončení své výzvy - např.
přečtení 100 knih, uběhnutí 100
kilometrů měsíčně - získají
certifikát, který se jim může
hodit pro budoucí studium
nebo kariéru. Vybrat se dá hned
ze tří úrovní. K dispozici jsou
bronzová, stříbrná a zlatá. To
určí, jak se dlouho budete

programu věnovat. Minimální
doba je 6 měsíců a úplný strop je
18 měsíců. Na konci absolvují
týmovou expedici v přírodě, kde
si vyzkoušejí, jak umí navzájem
pomáhat lidem. Do tohoto
programu se může zapojit
kdokoliv. Buď výše zmiňovanou
výzvou, nebo peněžním
příspěvkem.
 
Zeptali jsme pana profesora
Dvořáka, který je v DofE
certifikovaným vedoucím
společně s kolegou Baštou.
 
Získá se i nějaká odměna
navíc?
p. p. Dvořák: „Odměna je spíše
duševní. Člověk má potvrzeno,
že se dokáže dlouhodobě
soustředit a pravidelně něčemu
věnovat, zároveň splnil nějaké

cíle, které si na začátku kladl
a hmatatelnou odměnou je již
zmiňovaná plaketa.”
 
Může se tento certifikát hodit
při studiu?
p. p. Dvořák: „Na některých
univerzitách je možné získat
i nějaké body k přijímačkám,
běžně se to ve světě uvádí
do životopisu a člověk má
přístup k různým mezinárodním
a místním akcím, kde může
potkat plno fajn lidí. Budeme
rádi, když se další přidají.”
 
DofE založil princ Philip v roce
1958 především pro mladé,
protože i on sám byl velkým
nadšeným sportovcem. Už
v roce 1995 v České republice
byl program pod záštitou
Ministerstva školství, mládeže

a tělovýchovy převážně
na středních školách. Za tuto
dobu bylo už oceněno přes 5 000
účastníků. V roce 2019 získalo
cenu vévody z Edinburghu 750
mladých lidí. Program podporují
významné české osobnosti, např.
Jakub Vágner, Marek Eben,
Šárka Strachová.
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„Zatím se mi tu velice líbí, a i kdybych 
mohl jít na jinou školu, určitě bych 
zůstal.“
Na to, jaké to je na našem
gymnáziu, jsme se zeptali
studentů prvních ročníků,
kteří rozhodnutí o výběru
střední školy udělali poměrně
nedávno a stále si zvykají
na nové prostředí. Zeptali
jsme se jedné dívky a jednoho
chlapce z 1.A i 1.B na to, jak si
zvykají na změnu a jak se jim
zde líbí.
 
Proč sis vybral/a zrovna toto
gymnázium?
M: „Byla jsem tady na dni
otevřených dveří a zaujalo mě,
kolik je tu mimoškolních aktivit
a líbilo se mi, jak je škola
moderně zařízená.“
A.Š.: „Protože sem chodí ségra
a říká, že je to dobrý, a nevím,
co budu dělat dál.“
 
Jaké jsou zásadní změny
oproti základní škole?
L: „Mám pocit, že zde
dostáváme více domácích úkolů

foto: Marta Hradcová

a aktivity.“
 
Jsi spokojen/á s výběrem
školy?
L: „Zatím se mi tu velice líbí, a i
kdybych mohl jít na jinou školu,
určitě bych zůstal.“
Mi: „Jo, zatím jo.“
 
Jsi spokojen/á s kolektivem?
A.Š.: „Jo, jsem.“
M: „Celý kolektiv si sedl
a všichni jsou milí, takže jsem
s kolektivem spokojená.“
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a že celkově v hodinách
pracujeme více.“
A.Š.: „Já jsem chodila na Erizu,
takže ten styl toho učení je dost
jinej pro mě. Měli jsme více
projektů a taky nás ve třídě bylo
málo, takže to bylo
efektivnější.“
 
Jak se ti líbilo na adaptačním

kurzu?
M.K.: „Adapťák byl super.
Úplně mega užitý.“
M: „Adapťák byl úžasný, našla
jsem si tam hodně kamarádů
a přijde mi, že jsem si se všemi
začala být blíž a měla jsem
možnost ostatní poznat, tak jak
bych je ve škole nepoznala.
Přišly mi dobré společné hry

Jak naši školu vidí primáni??
Tradičně se v Den otevřených
dveří chodí seznamovat s naší
školou spousta lidí
a budoucích žáků. Letošní
primáni odhalují své pocity.
I to může ovlivnit výběr školy.
 
Jaký je gympl ve srovnání
s vaší bývalou školou?
Ondra Hrabánek: „Lepší je tady
to, že se tu méně mluví sprostě
a s více lidmi se zde dá
skamarádit. Nevýhoda
samozřejmě je, že se zde více
učí a očekává se lepší výkon.
Zase se zde naučím věci, které
mě zajímají a na základce by se
neučili ze začátku a dozvím se je
dříve.“
Maru: „Přijde mi, že jsou tu
přísnější učitelé, ve třídě jsou
děti fajn, já jsem půlku třídy
znala, takže to nebyla taková
změna.“
Anežka: „Přijde mi, že gympl je
o hodně lépe vybaven než moje
minulá škola. Jsou tu lepší
kantoři a o mnohem zábavnější
hodiny. Kolektiv ve třídě je
skvělý.“
L. D.: „Na gymnáziu se mi líbí
více, protože tu lépe vaří a je to
tu hezké.“
 
Jaký pro vás bylo mít

foto: Tereza Drápalová

na každý předmět jiného
učitele a často se přesouvat
z třídy do třídy?
Ondra Hrabánek: „Nejen bylo,
ale stále je to matoucí, se pořád
přesouvat. A mám podezření, že
je rozvrh sestavený tak, aby ten
další předmět byl vždy v jiném
křídle a patře!“
 
Maru: „Učitelé mi tolik nevadí,
ale přesuny mi moc nejdou,
často se ztrácím.“
 
Anežka: „Je to trochu náročné.“
 
L.D.: „Na přesun ze tříd a na
jiné učitele na každý předmět

jsem byla částečně zvyklá
ze základky, ale chvíli jsem tu
bloudila.“
 
Měli jste první školní den
nějaké obavy? Jaké? Potvrdily
se?
Ondra Hrabánek: „Měl jsem
obavy o všem, o čem jsem vůbec
mohl. Bál jsem se, jestli najdu
kamaráda, jestli budou všichni
učitelé přísní... Naštěstí se
většina obav nesplnila. Většina
učitelů je hodná, kamaráda jsem
našel a ještě více věcí jsem se
obával zbytečně.“
 
Maru: „Mé obavy byly, že budu
dostávat špatné známky.“
 
Anežka: „ Ano, měla jsem obavy
ohledně profesorů, ale naštěstí se
nevyplnily.“
 
L. D.: „Ano, že tu budou špatně
vařit a že se se mnou nikdo
nebude bavit, ale obavy se
nenaplnily.“
 
Líbí se vám školní jídelna?
Chutná vám?
Ondra Hrabánek: „Školní jídelna
se mi líbí, chutná mi však jen
někdy.“
L. D.: „Školní jídelna je tu hezká

a vaří tu dobře.“
Maru: „V jídelně mi chutná, vaří
tam dobře.“
Anežka: „Vaří zde mnohem lépe
než na předchozí škole. “
 
Jak vám vyhovuje vybavení
školy?
Ondra Hrabánek: „Vybavení je
perfektní! Abych řekl pravdu,
3D tiskárna mě překvapila
HODNĚ.“
Maru: „Vybavení je pěkné, my
ve škole jsme ho neměli, tak si
musím zvyknout.“
Anežka: „Vybavena je velmi
dobře.“
 
Líbil se vám adaptační kurz? 
Maru: „Adapťák byl super,
bavily mě hry, výlety, koupání
a sporty.“
Anežka: „Adapťák jsem si velmi
užila, hlavně kvůli kamarádům.“
L. D.: „Rozhodně ano.“
Ondra Hrabánek: „Abych řekl
pravdu, NE.“
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„Naše gymnázium je velmi kreativní, živé 
a kupředu směřující prostředí,“ říká Jan 
Bašta, zástupce mladé generace učitelů
Mgr. Jan Bašta, vyučující
zeměpisu a dějepisu a také
hrdý skaut, pracuje ve školství
poměrně krátkou dobu, ale
i tak je mezi žáky jedním
z nejoblíbenějších profesorů.
Připravili jsme si pár otázek
a sestavili tak rozhovor o jeho
kariéře a učitelském řemeslu.
 
Proč jste si vybral zrovna naše
gymnázium?
 
Poměrně dlouho trvalo, než jsem
se pro mělnické gymnázium
rozhodl. Mnoho let jsem chtěl
začít na nějaké základní škole,
abych se opravdu musel naučit
učitelské řemeslo. Nakonec ale
několik faktorů rozhodlo
pro mělnické gymnázium,
při čemž za ten nejdůležitější
považuji, že z této školy přišla
nabídka. Nemohu ale ani

zapomenout na pocit, který jsem
cítil, když jsem na našem
gymnáziu byl v roce 2017
na praxi. Dojem udělali studenti
se zájmem, nevyhořelí vyučující
či podporující vedení školy.
 
Jak dlouho zde učíte?
 
Začal jsem učit těsně
před dokončením mého
vysokoškolského studia, tedy
od začátku kalendářního roku
2020. Toto je tedy první škola,
na které nejsem pouze na praxi,
ale jsem jejím zaměstnancem.
Ovšem na plný úvazek jsem
zaměstnaný teprve od léta 2020,
předtím jsem učil jen ve třech
třídách.
 
Co Vás na tom baví?
 
Z pozice učitele mi nejvíce

energie dodává, když vidím něco
povedeného, co studenti stvořili
sami, ať už ve skupinách
nebo úplně samostatně.
Od nákresů či komiksů,
přes texty, mapy, grafy, až ke
středoškolským odborným
pracím. Naše gymnázium je
velmi kreativní, živé a kupředu
směřující prostředí.
 
Proč jste se rozhodl pro práci
učitele?
 
Že jsem se rozhodl být učitelem,
opět zapříčinilo několik faktorů.
Už na gymplu jsem často
spolužákům vysvětloval dějepis
nebo literaturu. Vždy jsem byl
rád, když jsem pochopil, proč
daný člověk něčemu nerozumí,
a mohl jsem najít různé cesty,
jak ke stejnému poznání dovést
různé lidi. Hodně to ale také

souvisí s tím, že jsem skaut,
takže v mém životě vždy byly
zříceniny, mapy či lesy. Zároveň
bych neměl zapomenout
na jednu dějepisářku a jistého
zeměpisáře, kteří také k mému
rozhodnutí přispěli. Historii
i geografii miluji a jsem rád,
když si se mnou chce někdo
o těchto krásných vědách, které
jsou o porozumění světa, v němž
žijeme, povídat.
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Podívejme se společně do budoucnosti
První školní měsíc se na našem
gymnáziu představila
interaktivní výstava zvaná
Okno do budoucnosti. Na pěti
stojanech s tablety se studenti
mohli dozvědět o nových
technologií, na kterých pracují
různé instituce
ve Středočeském kraji. 
 
Na seznamu institucí byly:

BIOCEV- organizace zabývající
se novými léky a léčebnými
metodami proti rakovině.
ASTRONOMICKÝ ÚSTAV AV
ČR - výzkumná instituce
zabývající se hvězdnou
a galaktickou astronomií,
zkoumáním meteorů, sluneční
astronomií a pohybem
kosmických těles. ELI
BEAMLINES - organizace

s nejsilnějším laserem na světě.
CENTRUM VÝZKUMU ŘEŽ-
zabývající se vývojem a inovací
v oboru energetiky, zejména
jaderné. UNIVERZITNÍ
CENTRUM ENERGETICKY
EFEKTIVNÍCH BUDOV
ČVUT- organizace snažící se
zajistit vodu na souši.
 
Během této výstavy se také

pořádala soutěž. V každé
projekci byla jedna otázka,
když soutěžící sepsal všech pět
odpovědí správně, mohl si
vybrat cenu. Dalo se vybírat
mezi přívěskem, pytlem
nebo powerbankou.

autor článku:
ADAM BERÁNEK

ČASOPES aneb z historie školních časopisů

Školní časopis vychází
s přestávkami již 33 let, proto
v tomto čísle představíme
historicky první školní časopis,
který máme v archivu
na našem gymnáziu.
Nejmenoval se jako dnes,
Palachoviny, ale Časopes.
 
Autoři uváděli, že se jedná
o občasník. Časopes nevycházel
pravidelně. Na titulní straně byl

vždy umístěn vtipný obrázek.
Redakce často psala i vtipy či
edukativní články. Dále také
Časopes pořádal soutěže a psal

o událostech, jež se děly v ČSR.
Například v prosincovém čísle
z roku 1989 je zmínka o dění
v listopadu 1989.: „Uplynul již
měsíc od události, která nás
všechny pobouřila a napomohla
politizaci našeho myšlení. Nikdy
nám nevymizí z paměti, že
v pátek 17.11. 1989 došlo
k brutálnímu zásahu
pořádkových sil veřejné
bezpečnosti proti pokojné
manifestaci studentů
u příležitosti 50. výročí
zavraždění studenta Univerzity
Karlovy Jana Opletala
německými fašisty. I my jsme se
připojili k protestu studentů,
herců a široké občanské
veřejnosti a dospěli k názoru, že
i my musíme přispět k rychle
probíhajícímu
demokratizačnímu procesu
v naší vlasti.“ V Časopsu se
nepsalo nejen o událostech

z dění v Československu, ale i o
školních akcích např.
o sportovních i vědomostních
turnajích.
 
Jelikož jsme jako autoři tohoto
článku měli možnost si
prohlédnout všechny originální
výtisky, musíme říct, že na svůj
věk jsou velmi zachovalé
a pokud má nějaký student
zájem se na ně podívat, může se
obrátit na paní profesorku
Drápalovou Šajtarovou, určitě
mu ráda vyhoví.
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GEOKURZ ve 3. ročníku
3. A, 3. B a septimu čekal v září
první výlet tohoto školního roku,
a to v rámci geokurzu, který se
zpravidla každoročně pořádá
pro třetí ročníky vyššího
gymnázia.
 
První den, úterý, nás hned
zaskočil výšlap na Hazmburk,
kde hlavní geologickou složkou
je čedič. Krásný slunečný den
a teplé babí léto doprovázela
poměrně špatná viditelnost, ale
na kráse výhledu z hradní věže
to neubralo.
 
Po sestupu nás autobus převezl
do Třebenice, konkrétně
do Muzea českého granátu. Než
muzeum nakonec větší oblibě se
těšila navezená suť z dolu,
ve které si návštěvníci mohli
hrabat a hledat zbylé úlomky
červeného polodrahokamu. Mně
by se nejspíš hodily o pár
dioptrií silnější kontaktní čočky,
jinak řečeno, našla jsem jeden
úlomek, který mi stejně omylem
upadl a asi následně zmizel
z povrchu zemského. Někteří
šťastlivci by si mohli po tomto
dni zhotovit docela cenný šperk.
 
Chytré hlavy napadlo navštívit

místní kavárnu/čokoládovnu
nám doporučenou i panem
policistou rozhořčeným špatným
parkovacím vkusem našeho
řidiče, kde jsme zaskočili paní
„kavárnici“ velikostí výpravy.
Byla na nás sama, chudák.
 
Poslední a pro některé nejhorší
a úmorná zastávka byla
Milešovka. Ano, cesta na vrchol
nebyla nejsnazší, ale všichni to
zvládli a troška pohybu přece
nikomu neublíží. Na vrcholku
jsme byli obohaceni
informacemi o místní
meteorologické stanici a náš pan
profesor pak jen na závěr
při sestupu přidal zajímavosti
o znělci.
 
Zato geologická středa nezačala
nejlépe. Typická práce
na českých dálnicích zapříčinila
nekonečné čekání v kolonách,
jehož důsledkem byla dvě a půl
hodiny dlouhá cesta
do Koněpruských jeskyní, která
by podle Google maps měla
trvat pouze hodinu.
 
Pak se na nás vrhl pan průvodce
s pracovními listy, které měly
nejspíš aktivovat naše již

vyčerpané mozkové buňky. To
se však minulo účinkem a my
po zbytek dne zůstali
v úsporném režimu. Pro mnohé
také byla většina výkladu
opakováním, ale alespoň jsme si
ucelili vědomosti o pohybu
litosférických desek a jaké jevy
je doprovází. Nesměla chybět
ani prohlídka jeskynního krasu.
Z této části dne si odnášíme
poznatek, že BAHNO má větší
cenu, než jsme si doposud
mysleli. Možná větší cenu než
krápníková výzdoba.
 
Jako suvenýr si pak každý našel
zkamenělinu na stezce Zlatý kůň
nedaleko místního lomu. I mně
zde přálo větší štěstí než

v Třebenici.
Vrcholem dne měla být původně
procházka od hradu Karlštejn až
k Velké Americe, ale
kvůli časové tísni se plán musel
zkrátit jen na Velkou Ameriku,
u které jsme pobyli slabých pět
minut.
 
Po prázdninách a dlouhé
distanční výuce jsme stmelili
kolektiv třetího ročníku.
Samozřejmě hlavní prioritou
byla ta geologie, ale myslím, že
si všichni spíše užívali
přítomnost mezi vrstevníky
a přáteli.

Alexandra Tošková, septima

Ze soutěže ve Vlašimi vezeme brambory, bronz a borovice

foto: Lenka Pořízková

„A na čtvrtém místě v naší
soutěži se umístil tým
Železnohorci!“ Je sobota 25.
září 2021. Jsme ve Vlašimi,
v informačním sále místní
záchranné stanice. Úspěšně
jsme dokončili 27. ročník
soutěže Ekologická olympiáda.
Za sebou máme hlavní úkol,
test, poznávačku a praktickou
část.
 
„Úspěch nováčků velmi mile
překvapil,“ tvrdí paní profesorka
Pořízková, která tam byla
s námi. „Šlapali na paty
i zkušeným členům staršího
týmu. Kromě starší skupiny jsme
totiž vzali i nováčky, aby poznali
atmosféru soutěže.“ Starší tým
nakonec skončil třetí a my (tedy
J. Klivan, K. Helclová a V.
Hrabánek) skončili hodně blízko
za nimi. Železnohorci byla naše

přezdívka po celou dobu trvání
olympiády, kdy jsme si každý
vylosovali jméno podle
národního parku nebo rezervace.
 
„Tématem letošního ročníku
byla obnova krajiny, takže jsme
už dopředu navrhovali, co by
mohl být praktický úkol - proto
nás jeho zadání vůbec
nepřekvapilo,“ říká paní
profesorka. Nakonec nás zavedli
na tři vybrané lokality
ve Vlašimi, s tím, že požadovali
návrhy na jejich rekultivaci.
Konkrétně to byl bývalý hřbitov,
zrušené letní kino, které zničil
sesuv půdy, a malý prostor vedle
rušné silnice, který vznikl
přeměnou křižovatky
na kruhový objezd. A co s tím?
Moc času na realizaci jsme
neměli. Dopoledne jsme místa
prošli, nafotili a začali vymýšlet
návrhy. A po obědě zbývaly dvě
hodiny na dotvoření obrázků
a prezentace. A pak hurá na test
a poznávání druhů, dokonce
i podle zvuků.
 
Většinu práce jsme dělali
v pátek, další den jsme ale
vyrazili na praktickou část
obnovy krajiny – pomáhali jsme
vytrhávat semenáčky borovic
z nedaleké lokality, která vznikla

foto: Lenka Pořízková

po uzavření těžby zlata a stala se
ikonickým prostředím. Za dobře
odvedenou práci jsme taky
získali nějaké body
do konečného sečtení, které
proběhlo po našem návratu.
 
A nakonec jsme si
kromě diplomů pro třetí a čtvrté
místo vezli domů i pár sazeniček
borovic, které jsme osobně
vypleli, a paní profesorka má
v plánu je náležitě využít.
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THE GUILTY: AMERICKÝ 
REMAKE SEVERSKÉHO 
THRILLERU. STOJÍ TO ZA 
TO?
Americká předělávka
dánského filmu Tísňové volání
(Den skyldige) se 1. října 2021
dostala na streamovací
platformu Netflix. Viník (The
Guilty), v hlavní roli s Jakem
Gyllenhaalem, představuje
příběh policisty Joea, který byl
z důvodu pochybení
při výkonu služby dočasně
přeložen na pozici tísňového
operátora. Mezi případy
obyčejných občanů
sužovaných místními požáry
přijme Joe telefonát
od unesené Emily. Věci ale
nejsou vždy takové, jak se
na první pohled zdají.
 
Hned ze začátku může diváka
zaujmout obsazení filmu. Jake
předvedl skvělý herecký výkon
a zazářil stejně jasně jako třeba
v Zodiacovi
nebo Spider-Manovi. Ideální tempo se snoubí
s napínavým dějem,
díky kterému se tají dech a lze
jen těžko odtrhnout zrak

od obrazovky, a to i přesto, že se
příběh odehrává pouze
v ústředně tísňové linky. Tím
pádem vidíme případ Emily
očima Joea a informace se
dozvídáme ve stejný moment
jako on. Kvalitní snímky
a adekvátní délka také rozhodně
neubraly filmu na dobrém
dojmu.
 
Na druhou stranu tomu, kdo
viděl originál, nemá film téměř
co nabídnout, což je ale
vzhledem k tomu, že se jedná
o předělávku, pochopitelné.
Morholt na ČSFD vyjádřil svůj
názor takto: „Pokud divák nezná
nebo si nepamatuje originál,
věřím, že si film může užít. Já si
ho pamatuji, takže mi bylo jasné,
kudy se děj bude ubírat, což
celkový dojem logicky kazí.
Vypíchnout tak musím jen Jakea
Gyllenhaala, který film dotáhl
alespoň do mírného nadprůměru
- 60 %.“ Menším zklamáním
může být, že se nenaskytla

foto: Netflix Originals

příležitost dozvědět se více
informací o minulosti a osudech
Joea i ostatních figurujících
nebo také že autoři film ke konci
možná trochu uspěchali.
 
Celkově na nás film působil
velmi dobře zpracovaně, měl své
klady i nějaké ty zápory, líbil se
nám způsob, jakým byl natočen,
a doporučujeme ho nenáročným
divákům, i když věříme, že
i nějací filmoví fajnšmekři by
v něm mohli najít zalíbení,
především ti neznalí dánského

originálu.
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Vítězství znamená Brusel
Vítězstvím v soutěži se
septimánům podařilo ukořistit
výhru ve formě výletu
do belgického hlavního města.
Netradičně si prohlédli město
i zašli na oběd s našim
tiskovým mluvčím v EU. 
 
V neděli 19. září odpoledne
vyrazilo 10 soutěžících z Prahy.
Sedm našich chlapců a tři
z Kolína. Zvítězili v soutěži
Eurokvíz pořádané takzvanou
Čtyřdohodou partnerských
regionů ve Francii, Německu,
Polsku a samozřejmě
Středočeského kraje.
 
Když po dlouhých čtrnácti
hodinách v autobuse dorazili
do „hlavního města Evropy“,
čekal na ně bohatý program.
Seznámili se se svými
vrstevníky z Německa a Francie,
polský tým bohužel nedorazil
z pandemických důvodů,
kvůli nimž i naši studenti
postrádali tři spolužáky.
 
V následujících dnech si chlapci
prošli Brusel po stopách jeho
street artu vytvořeného slavnými
komiksovými umělci, snědli
spoustu dobrého jídla, viděli
modely ikonických staveb celé
Evropy, nebo navštívili Dům

evropských dějin. Zde se v pěti
patrech plných informací
interaktivní formou seznámili
s historií Evropské kultury,
potažmo Evropské unie. To vše
za doprovodu profesorek
Švajdové a Minaříkové a paní
Lucie Barber, která má
s cestováním do Belgie
zkušenosti a akci z české strany
zaštiťovala.
 
Nelze opomenout oběd českého
týmu s naším tiskovým mluvčím
pro EU, Petrem Janouškem, se
kterým si studenti i učitelé
zajímavě podiskutovali
o fungování zastoupení ČR v EU
a jeho vlastní branži.
 
A pak už hurá domů! S nově
nabytými zkušenostmi, zážitky
a známými náš tým dva dny
později vyráží do ČR, tentokrát
se zastávkou v Drážďanech.
Všichni si výlet užili a hodnotili
ho jako příjemný i přínosný.
A kdo ví? Možná příště
vyhrajete právě vy! Přeci jen je
to na našem gymnáziu téměř
tradice.

Pavel Peroutka, septima

Zprávy ze 
studentské rady 

Studentská rada se opět
po těžkých časech, kdy
pracovala jen distančně, sešla
a jejím předsedou se stal Josef
Kryml ze sexty.
 
Zástupkyní nižšího gymnázia se
stala Magda Gombíková z tercie.
 
Zástupkyní vyššího gymnázia
byla zvolena Monika Pořízková
z kvinty.
 
Studentská rada zasedá 3.
vyučovací hodinu alespoň jedno
úterý v měsíci v multimediální
učebně 207 a jedná s paní
profesorkou Mgr. Dagmar
Dvořákovou, která se také
zasedání účastní.
 
Členové studentské rady byli

seznámeni s novými stanovami
a následně je i schválili.
 
Přemýšlelo se o uspořádání
Vánočního koncertu, ale
kvůli mizivé potencionální
účasti se přešlo k charitativnímu
prodávání cukroví spojeného
s turnajem, pokud by to bylo
v souladu s vládními nařízeními.
 
Studentská rada bude žádat
SRPŠ o zakoupení nové sítě
na ping pong a také vedení školy
o schválení umístění druhého
ping-pongového stolu.
 
Projednávají se plány na stavbu
přístřešku před školou
na motorky a na kola.
 
Byl vznesen návrh
na uspořádání sněhové
„koulovačky“ pro studenty
před vánočními prázdninami,
pokud by to bylo v souladu
s vládními nařízeními.
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