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TEPLÁKY VE ŠKOLE ANO, ČI
NE?
Výsledky ankety, které jste zúčastnili
i vy.
ČTĚTE NA STRANĚ 5

NA CO BUDOU VZPOMÍNAT
MATURANTI?
Maturanti bilancují. Co jim GJP dalo
a vzalo?
ČTĚTE NA STRANĚ 7 A 8

Milí čtenáři,

 
je tu jarní číslo Palachovin
a v něm vše, co hýbe školou:
vývoj situace ve školní jídelně,
rozhovor s panem zástupcem,
dočtete se o událostech, jako byl
lyžařský výcvik, maturitní ples
nebo cesta oktavánů
do Compostely, zamyslíte se
nad vhodností tepláků ve škole,
pocítíte trochu sentimentu spolu
se čtvťáky, kteří u nás končí
svoji misi, ale rozhovor
s absolventkou ukáže, že jde
vlastně o začátek nějaké nové,
čekají vás drobné a drobnější
zprávičky ze školního života,
ale také originální divadelní
recenze a jedna téměř
profesionální o seriálu, na který
třeba sami koukáte, a kreativní
text o neméně kreativní školní
džungli.
 
Přejeme příjemné počtení.
 
Vaše 2. A 

Rozhovor s Michalem 
Vejvodou, zástupcem ředitelky
 
V předchozím čísle jste si mohli
přečíst rozhovor s paní
ředitelkou. V duchu této tradice
jsem položil několik otázek
i panu zástupci.
 
Z jakého důvodu jste se
rozhodl právě pro povolání
učitele?
Původně jsem učitelem být
nechtěl, chtěl jsem dělat
novinařinu. Částečně jsem i psal
do novin. Dělal jsem přijímací
zkoušky na fakultu sociálních
věd, obor novinářství, ale
nedostal jsem se. Pedagogická
fakulta byla záložním plánem,
což bylo tenkrát tradiční. Byl
jsem tam rok a opět zkusil
přijímací zkoušky na FSV,
znovu jsem se ale těsně nedostal.
Myslel jsem si, že to budu
zkoušet dál, jednou to přeci vyjít
musí. Potom přišel zlom,
díky kterému jsem kantorem.
Měl jsem první praxe
na základní škole v Nuslích,
původně jsme tam měli jako
začínající studenti
pedagogických fakult pouze
sedět vzadu a pozorovat, jakým
způsobem probíhá výuka,
nicméně tehdejší ředitel nás
poslal před studenty, ať si to
jdeme zkusit. A to mě oslovilo.

Proč jste si vybral zrovna naše
gymnázium?
Řízením osudu, neměl jsem to
nějak v plánu. Původně
pocházím z Příbrami, nicméně
jsem se přiženil do Neratovic.
Tehdejší tchyně učila zde
na gymnáziu, takže mi to
v podstatě domluvila. Hned
po dokončení školy jsem tedy
šel sem.
 
S jakými cíli jste přicházel
na naši školu?
Začínající učitel, měl jsem
potřebu předat své vědomosti
a povědomí o životě těm
mladým lidem, takže žádný
speciální cíl jsem neměl.

Povedlo se tyto cíle realizovat,
či nikoliv?
O to se člověk snaží.
Samozřejmě jsou studenti, kteří
jsou vděčnější, a také ti méně
vděční, podle toho, co se jim
snažíte předávat. Následně
v pozdějších letech za námi
přicházejí absolventi a říkají, že
to bylo fajn. To je to, co dává
určitou motivaci dál pokračovat.
 
Jak dlouho zde učíte?
Od roku 2000.
 
Myslíte si, že současný
vzdělávací systém na naší
škole odpovídá požadavkům
21. století?
Po desetiletí mluví politici
i rodiče o tom, že by se mělo
školství nějakým způsobem
měnit a také nějak posouvat.
Mluví o tom, ale já sám za sebe
jsem vždy postrádal to, jakým
způsobem se to má dělat, a školy
to trochu postrádají také.
Nicméně současný vládní
dokument Strategie 2030+ je teď
hlavně o posunu předávání
vědomostí, které jsme jako
kantoři někde získali. Aby to, co
studentům předáme, bylo
nějakým způsobem využitelné
pro jejich další život, občanský,
podnikatelský, to už je různé. →

Jak na tom je naše jídelna
Kvůli změně firmy v jídelně se
začaly šířit dezinformace
ohledně současných
zaměstnanců.
 
Z doslechu jsme se dozvěděli, že
většina chce dát výpověď,
studenti se začali obávat, že
budou bez oběda. Protože nás
zajímalo, co je na tom pravdy,
šli jsme se osobně hlavního
vedoucího zeptat.
 
V září nastoupila nová firma
GTH. Původní zaměstnanci
od ní dostali nabídku, že zde
mohou stále pracovat za stejný
příjem a stejné finanční
prostředky. Nabídku přijali,
bohužel ale postupem času
vyvstal problém.

 
Původně měli odměny i z
činnosti, kdy jídelna vaří pro cizí
strávníky, např. důchodce,
maminky na mateřské dovolené
apod. Na tyto odměny teď
nedošlo a to byl hlavní důvod
výpovědi několika zaměstnanců.
Ze sedmi tak odchází čtyři ke
konci března, pátá kuchařka
odejde koncem dubna.
 
Dle GTH budou všichni
zaměstnanci nahrazeni novými,
takže se není čeho obávat.
V jídelně jsou momentálně dvě
až tři nové posily, které první
měsíc budou vařit dvě jídla, poté
se pokusí podávat opět tři, jak
jsme zvyklí.

Nemusíte se bát, kantýna bude
stále ve stejném režimu.

M. Gregorová, A. Hamplová,
A. Koudelková
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Pokračování rozhovoru s M. Vejvodou
na osmileté gymnázium do jedné
třídy (primy), hlásilo 82 dětí,
dnes je to 126 dětí. Na čtyřleté
gymnázium se tehdy hlásilo 59
žáků a dnes je to 97, takže
nějaký posun tam je. Z toho
můžeme usoudit, že to narůstá.
Nejsilnější byl rok 2020, tam
bylo těch uchazečů nejvíce.
Nevím ale, jestli se to dá
interpretovat tím způsobem, že
vezmu školu a počet zájemců
a řeknu si něco ve smyslu, tahle
škola je dobrá nebo špatná,
protože se v tom odráží
demografie.
Potom tam rozhodně hraje roli
i to, že gymnázium je bráno jako
prestižní škola, to znamená, že
řada rodičů chce mít své dítě
na gymnáziu bez ohledu na to,
že to dítě nechce, takové
studenty tady také rozhodně
máme. Velkou roli hraje
speciálně u osmiletého gymnázia
i dojíždění, děti z Neratovic
nebudou ve většině případů
dojíždět na Mělník, i když se jim
tady bude líbit více. Ještě se
v tom svým způsobem může
odrážet, že jsme si tady za pár

let vybudovali pověst náročné
školy, takže bohužel máme
i trochu signály o tom, že
některé studenty od toho, aby si
dávali přihlášky k nám, odrazuje
to, že by tady museli ,,makat”.
Tohle pro zajímavost odrazuje
i některé učitele.
 
Chtěl byste na závěr
rozhovoru studentům něco
vzkázat?
Přál bych si, aby studenti byli
dostatečně sebevědomí
a zároveň zodpovědní a nebáli se
řešit problémy sami za sebe.
Obecně mi vadí, že jako Češi
máme sebevědomí velmi nízké
a že jsme hodně kritičtí, ale
nejraději bychom, aby naše
problémy za nás někdo vyřešil,
hlavně abychom my nikde
nefigurovali tím, že jsme
o problémech řekli. Občas se to
objevuje i v té škole. Studentům
bych tedy přál zdravé
sebevědomí a to, aby se nebáli
komunikovat.
 
M. Jindřich

Té strategii rozumím, tohle se
tady snažíme dělat, ale není to
úplně jednoduché a je to běh
na dlouhou trať, protože já
pamatuji v zásadě vyučovací
hodiny ve smyslu, že kantor
přijde, stoupne si před tabuli
a tam ta moudra, která nasbíral
za celou svoji kariéru a kterých
je čím dál tím víc, přednese
studentům a jako kontrolu chce,
aby si to zapamatovali a dali mu
to zpátky. To je samozřejmě

špatně, ale na druhou stranu
jsme v tom všichni kromě těch
mladších učitelů vyrůstali. Tohle
je jedna z hlavních věcí, kterou
se tady teď snažíme dělat jinak.
 
Jak se změnil zájem o studium
na gymnáziu během Vašeho
působení?
Zhruba v době, kdy jsme tady
s paní ředitelkou nastupovali
jako nové vedení školy, což je
nějakých šest let nazpět, se

Informace o olympiádách
Přinášíme výsledky posledních
olympiád, gratulujeme!
 
Olympiáda z českého jazyka: 
 
I.kategorie: 1. místo - Josefína
Černá
 
II.kategorie: 1. místo - Vojtěch
Deliš (postup do okresního kola)
2. místo - Pavel Peroutka

(postup do okresního kola)
3. místo - Kateřina Helclová +
Tereza Šoustková (náhradníci)
 
Dějepisná olympiáda:
 
postupující do okresního kola
z I.kategorie: Lukáš Fidrant,
z II.kategorie: Damián
Humpolec, Jakub Deliš a Ondřej
Bednárik

 
Biologická olympiáda:
 
Kategorie A:
1. místo: B. Svobodová (postup)
2. místo: A. Chlistovská (postup)
3. místo: A. Mikšíková
(náhradník)
 
Kategorie B:
1. místo: V. Hrabánek (postup)

2. místo: J. Klivan (postup)
3. místo: Š. Bačinský
(náhradník)
 
Španělská olympiáda:
 
1. místo: Olga Burkhardová
2. místo: Tereza Šoustková
3. místo: Theo Kubek
 
V. Fialová

Lyžařský výcvik v Peci pod Sněžkou
Naše cesta na lyžák vyššího
gymnázia začala v neděli 20.
února v brzkých ranních
hodinách. 
 
V Peci pod Sněžkou jsme
vyložili věci z autobusu
a počkali na rolbu, která nám
následně vyvezla věci k chatě.
My jsme šli pěšky jako i každý
následující den. Na místě nás
čekala teplá polévka. Jakmile
jsme dojedli a vybalili si věci,
vyrazili jsme na krátký výjezd
na běžkách. Večer jsme strávili
hraním karetní hry jménem
UNO.
 
Každé ráno jsme vstávali v osm
hodin na snídani, abychom se
v devět mohli vypravit na svah.
Byli jsme rozděleni do tří
lyžařských skupin. Každá měla
svého učitele. Areál byl veliký

a měli jsme pestrý výběr
sjezdovek.
 
Obědy nám společně s teplým
čajem a zákuskem vozili každé
poledne přímo na svah.
Ze střediska jsme odcházeli
v půl čtvrté. Každý den byla
večeře v šest hodin, vařili velmi
dobře. V sedm hodin jsme měli
většinou sraz ve společenské
místnosti a zbytek večera bylo
volno.
 
Takový byl celý týden
s výjimkou středy, kdy jsme
kromě pár studentů, kteří neměli
potřebné vybavení, vyrazili
na společný výlet na běžkách.
 
V pátek byl odjezd
v odpoledních hodinách rovnou
ze svahu. Na Mělník jsme
dorazili okolo sedmé hodiny

večer.
Nakonec bychom chtěli všem
zúčastněným poděkovat
za krásný a pohodový lyžák.

 
M. Vlastník, M. Tuček
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Svatojakubská cesta

Povinných 100 kilometrů tak
ušli kluci za méně než týden. Jak
sami říkají, nejvíce je překvapila
vstřícnost k poutníkům
od Španělů a jejich ochota.
Krásná je také příroda, která
po celou dobu poutníky provází.
 
Každých 20 kilometrů narazíte
na poutnickou ubytovnu, tzv.
albergue. Místo se nedá
rezervovat, platí, kdo dřív přijde,
má matraci. Každý poutník má
s sebou oficiální papírový
průkaz, credencial del peregrino,
ten otevírá cestu do ubytování,
naši studenti si průkaz pořídili
v santanderské katedrále.
 
Svatojakubská cesta je hodně
oblíbená, tradici poutních cest
ale najdete po celém světě.
V Norsku je to např. cesta
svatého Olafa, v Japonsku je to
cesta Kumano Kodó.
 
M. Legner, J. Zikmund

Studenti oktávy Ondřej
Bednárik, Vojtěch Deliš, Vít
Novotný a Jan Sklenář zdolali
Svatojakubskou cestu
během loňského léta. Šli
společně celkem šest dní.
Všichni se shodují na tom, že
poznali Španělsko, jeho
kulturu a chování místních
lidí.
 
Vzhledem k tomu, že se jedná
o spirituální cestu, je vlastně
jedno, kdy na ni poutníci
vyrážejí. Mělničtí gymnazisté si
vybrali červen. Součástí každé
poutní cesty, tuto nevyjímaje, je
víc poznat sama sebe. Mnoho
lidí během putování nalezne
na cestě odpovědi na své
důležité životní otázky, jiní
vymyslí nový byznys a další
najdou vděk za svůj život.

 
Studenti si zvolili jako cestu
do Santiaga camino primitivo.
Vyrazili tedy z Luga přes San
Romano de Retorta a Melidu až
do malebného španělského
města Santiago de Compostela.
Většina lidí volí část některé
ze španělských cest, ta našich
spolužáků je jednou z nejtěžších.
Do Santiaga se ale můžete vydat
i od Středozemního moře, podél
pobřeží severního Španělska
nebo jít podstatnou cestu
Portugalskem. Svatojakubskou
cestu poznáte jistojistě podle
symbolu mušle hřebenatky.
 
Terén této duchovní cesty není
náročný, většinou poutníci
zdolávají 20 kilometrů za den.
„Ušli jsme také přibližně 20
kilometrů denně,“ říká Honza.

Den otevřených 
dveří
Dne 24. února jsme provázeli
uchazeče po naší škole.
 
Trasu prohlídky jsme si každý
určil sám. Jediné, co jsme měli
shodné, byly papíry
s programem školy a konečná
zastávka v kavárně s čajem
nebo kávou a zákuskem.
 
Samotné vyprávění bylo
po prvním či druhém okruhu
po škole celkem náročné.
Někteří návštěvníci měli zvídavé
otázky, na které jsme ani neznali
odpovědi. Obzvláště ti mladší se
nás vyptávali na kde co.
Nenapadlo by mě, že někoho
bude zajímat, k čemu slouží
zaprášený stroj v rohu knihovny.

 
Další uchazeči potřebovali
neskutečné množství času
na prohlídku jedné učebny. To
z důvodu více lidí v jedné
skupině nebylo možné, a tak se
občas vyskytly situace, kdy jsme
se museli rozhodovat, koho
provázet dále a koho opustit.
 
I přesto si myslíme, že se nám
role průvodců vydařila. Také
skoro všichni zájemci už
přihlášku k nám podali.
Provázení určitě rozvinulo naše
komunikační schopnosti.
 
M. Blahníková, J. Machutková

Katedrála v Santiago de
Compostela 
 

 
 
 
 

Albergue 
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Džungle

 
Džungle je jen pro zvířata?
To mi ani neříkej!
K nahlédnutí jsou tu vrata,
tak se na ni podívej!
 
Využít prázdnou část školy
zdá se jako dobrý nápad,
ale nikoho už nenapadlo,
že se při tom musí makat.
 
Žáci museli brousit, kreslit.
To je ale námahy.
Jak nápady upřesnit?
Vytvořili si představy.
 
Kupovali barvy, laky,
pracovali ve volných chvílích.
Zúčastnilo se toho taky
mnoho studentů pilných.
 
Stalo se tu toho mraky,
legrace tu taky byla.

 
Nepojmou to vaše zraky,
co vlna nápadů způsobila.
 
Z džungle se stalo cosi,
co ohromí člověka,
že pivo se tam nosí
a voda z kohoutku stéká.
 
Naše džungle není aspoň
ledajaká,
jedinečnost je důležité zachovat.
O pozornost si jednoduše říká,
zde dobrá nálada může panovat.
 
Všem zúčastněným děkujeme
za tolik dřiny a námahy.
S kreativitou nikdy
nepolevujme.
Proč bychom to taky dělali?
 
K. Štolbová, N. Strnadová

My děti ze stanice Zoo
Tercie, kvarta a 1., 2. a 3.
ročníky vyššího gymnázia se
dne 9. března zúčastnily
divadelního představení
známého autobiografického
příběhu My děti ze stanice Zoo
inspirovaného stejnojmennou
knižní i filmovou předlohou.
Bylo to vyprávění o osudech
mladé Christiane, která žije
v Berlíně a se svou partou
poznává temnou stránku
alkoholu, drog, a když už nejsou
žádné peníze, dokonce se
prodává. Pomalu, ale jistě
propadá drogám a už není cesty
zpět.
Jedná se o zajímavý, skutečný,
zastrašující příběh, který určitě
poučil mnoho z nás.
 
L. Virágová, P. Hrybová
 
 

... aneb když si škola
udělá výlet do divadla 
 
Zní to jako dobrý nápad, když se
vaše škola rozhodne také jednou
s vámi někam vyrazit (a není to
zrovna úklid odpadu kdesi
v neznámu). Jenže to nadšení, že
se vyhnete obávanému testu
z matematiky a hodině biologie
k tomu, tak trochu opadne,
když se dozvíte, že se jdete
koukat na depresivní hru
o dětských feťácích z Německa,
ale dejme tomu, že to pořád není
nic hrozného.
 
Tak si tedy pojďme povědět, jak
to vlastně celé proběhlo.

Po krátké inventuře, kdy jsme
venku koukali, jak ostatní třídy
vcházejí, zatímco my stojíme
v zimě, nás konečně vyslali
dovnitř odložit si věci a najít si
nějaké slušné místo (tedy pokud
nějaké zbude, jelikož tou dobou
už byl v místnosti skoro každý).
Naštěstí bylo volno v docela
dobrých řadách, takže ani tam
nebyl problém.
 
Zádrhel totiž nastal až
po samotném posazení, jelikož
jsem zjistil, že se dívám téměř
přesně na zátylek nějakého
golema v řadě před námi (nutno
podotknout - postupně jsem
tento doplněk docenil). V této
chvíli už bylo pozdě se snažit
sednout si jinam, tak jsem si
řekl, že hlava není taková
překážka a dá se přes ni koukat.
 
Představení začíná, zhasínají
světla a první, co slyšíme, je cosi
o zácpě, v tu chvíli si říkám
jenom „Co to je, proboha?“ Už
v ten moment jsem tak nějak
pochyboval, na co jsme to
vlastně šli (to, že se celý příběh
neodehrává v zoo, jsem zjistil až
ráno toho dne), ale jinak se to
celkem dalo dodívat. Až na ten
slovník. Kdybych měl spočítat,
kolikrát jsem tam slyšel, jak
někdo někoho posílá do pr…,
nejspíš se nedopočítám.
 
Dohromady bych řekl, že jako
cesta k odsunu zmíněného testu
to bylo dobré, ale znovu bych
na to nešel.
 
D. Honzátko

Sbírka pro Ukrajinu  
 
 
 
Dne 3. března se na naší škole
všichni společně složili
na sbírku pro Ukrajinu.
 
Žáci i učitelé přinesli spoustu
tašek s věcmi potřebnými
pro hygienu, jídlo, hračky, psací
potřeby, různé pastelky a knížky,
dokonce i oblečení, někteří se
drželi konkrétních balíčků podle
zadání města, jiní nosili cokoliv
a ve velkém.
Bylo toho opravdu hodně, takže
se všechno ani nevešlo do jedné
třídy. Žáci, kteří se podíleli, byli
oceněni formou žlutomodrých
stužek symbolizujícími barvy
ukrajinské vlajky.
 
Poté byly věci odeslány těm,
kteří je potřebují.
 
B. Kseničová
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Maturitní ples 4. B
hudby se žáci prošli
po červeném koberci a každému
bylo věnováno pár vět, které
vystihovaly jeho osobnost. Dívčí
přehlídku pestrobarevných šatů
ocenili všichni v sále a ani kluci
nebyli pozadu, slušelo to zkrátka
všem.
 
Následoval společný tanec
s rodiči a učiteli a poté byli
na parket vyzváni všichni, kteří
si chtěli společně užít hezkou
atmosféru. Ani na tomto plese
nechyběla výherní tombola
a dražba. Ceny byly
díky sponzorům a známým
vskutku rozmanité, od lahví
výborného vína až po žárovky
do světel.
 
K pobavení všech si žáci
připravili půlnoční vystoupení,
ve kterém předvedli scénky
známých filmů, nechyběly
Pelíšky, Sněženky a machři
nebo třeba Slunce seno, které
bylo motivem celého večera.
Do rána se všichni dobře bavili
tak, jak má na každém správném
plese být.
 
T. Koudelková, T. Husáková

Každým rokem se žáci
posledních ročníků chystají
na svůj závěrečný maturitní
ples. Nejinak to bylo i u žáků
4.B našeho gymnázia.
 
Letošní rok byl o to více
očekávaný, jelikož předchozí
roky covidová situace plesy
neumožnila.
 
Maturanti si pro svůj ples
vybrali kulturní dům
v Neratovicích, volba to byla
jistě dobrá nejen z důvodu
prostorného sálu, ale i z hlediska
dopravní dostupnosti. Bylo
vidět, že si na výzdobě celého
prostoru dali opravdu záležet, už
při vstupu nás zaujal zajímavě

připravený fotokoutek,
ve kterém si všichni zúčastnění
mohli pořídit milou vzpomínku
se svou rodinou, přáteli a učiteli.
 
Při pohledu na slavnostně
oblečené spolužáky, které denně
potkáváme na chodbách školy
v běžném oblečení, na nás
dýchla slavnostní atmosféra.
Jakmile se slova ujal moderátor
večera, nenašel se nikdo, kdo by
měl čas se nudit.
 
Program zahájily mělnické
mažoretky, které na sebe strhly
pozornost všech v sále. Poté
studenti proslovem přivítali svou
třídní učitelku, což zahájilo
slavnostní šerpování. V rytmu

Může se do školy chodit v teplákách?
Při zkoumání předchozích
čísel Palachovin vyvolal ve 
2. A text Oldy Kajzra
z minulého vydání čilou
diskusi o tom, zda tepláky
do školy patří, nebo ne.
Zeptali jsme se proto na názor
rovnou všech žáků. 
 
Anketa zaslaná přes Bakaláře
přinesla mnoho zajímavých
a rozmanitých odpovědí, někteří
se rozepsali a někteří stručně
vyjádřili svůj názor. Samozřejmě
se najdou i nějací vtipálci, kteří
si z nás udělali trochu bžundu.
 
A teď už k samotným
výsledkům: ty se trochu lišily
od našeho očekávání. Mysleli
jsme si, že drtivá většina hlasů
bude pro nošení tepláků
ve školních prostorách, nakonec
to vyšlo přibližně v poměru 3:2,
ale přesto u žáků převládl názor,
že tepláky ve škole nošeny být
mohou.
 
Některé výroky z ankety
citujeme.
 
O. Bah, K. Kasáček
 

„Jsou pohodlnější než
džíny a neškrtíme se
v nich celý den. Možná to
nevypadá tak slušně jako
džíny, ale…“ 
 
 
 

„Nejsem primát, abych
nosil tepláky do školy.“ 
 
 

„Neexistuje u nás
povinnost nosit do školy
školní uniformu, proto
nelze obecně definovat,
které oblečení je do školy
nevhodné. Školní řády
zpravidla obecně uvádějí,
že žáci mají chodit
do školy vhodně a čistě
oblečeni. Žákovi nelze
neumožnit vzdělávání
pouze z toho důvodu, že
přijde do školy
v teplákách či krátké
sukni.“  

„Je to jako do Teska.“  
 
 
 

“Když má člověk dlouhou
školu, chce se cítit hlavně
pohodlně. Některé
tepláky můžou být i vážně
hezké…“ 
 

„Je to pohodlné a chci se
tu cítit jako doma.“  
 

„Tepláky nosí jen
Nightwork.“  
 

 
„Jako ať si každý nosí,
co chce, ale nějaká
úroveň oblečení by tu
mohla být.“  
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Rozhovory s absolventy 3: Věra Fidrantová
Věra Fidrantová studovala
na našem gymnáziu v letech
1991 - 1998. Poté absolvovala
vyšší odbornou školu
zdravotnickou, obor
fyzioterapeut a fyzioterapií se
dnes živí.
 
Jak myslíte, že Vás
gymnázium ovlivnilo
ve výběru Vašeho povolání?
Výběr povolání úplně
neovlivnilo, ale věděla jsem, že
půjdu jistě studovat dál. Dobré
bylo, že jsem si mohla vybrat
prakticky kterýkoliv obor, co by
mě bavil. Gymnázium dalo
dobrý základ ve všech
předmětech.
 
Pokud byste měla možnost
vrátit se do Vašich
studentských let
na gymnázium, kam by to bylo
a proč?
Vrátila bych se někam
do poloviny svého studia, to
znamená zhruba do kvarty, a to
proto, že by byl čas ještě něco
udělat jinak, lépe.
 
Zažila jste přestup ze staré
školní budovy do nové. Jaké to 
 

pro Vás bylo?
Byla jsem na obou dvou
budovách a jsem ráda, že jsem
na obě mohla chodit, dokonce
jsme pomáhali se stěhováním.
 
Motivoval Vás někdo
ze školního sboru ve studiu,
nebo jste již měla předem
připravené plány?
Jestli mě někdo motivoval, si
úplně nepamatuji, protože se
domnívám, že moje plány
na budoucí povolání přišly až
zhruba rok po maturitě.
 
Jak byste popsala dobu
přestupu z gymnázia
na vysokou školu? Bylo to
pro Vás obtížné?
Gymnázium mi dalo dobrý
základ, přechod na VOŠ byl
snadný.
 
Má na Vás velký vliv aktuální
situace ve světě, např.
Covid-19 nebo válka na Ukrajině? 
Covid neměl velký vliv, spíše
tedy různá opatření. Ovlivnily
nás velmi zavřené školy našich
dětí a například také nemožnost
 
cestovat do zahraničí.
 

Kdybyste měla možnost poslat
vzkaz sobě na gymnáziu, jak
by vypadal?
Vzkázala bych si: Uč se víc
angličtinu! A užij si to (směje
se).
 
Myslíte si, že studovat
bez internetu bylo ve Vaší době
těžší, než kdyby už internet
byl?
Bez internetu jsme museli
informace zjišťovat jinak.
Museli jsme hledat v knihách
a chodit do knihovny. Ale
informace se musely také více
pamatovat, protože získat je
nebylo tak jednoduché jako
dneska.
 
Myslíte si, že vás gymnázium
připravilo na vaše budoucí
povolání?
Věděla jsem že chci studovat
nějaký přírodovědný obor.
Nevěděla jsem, jestli medicínu
nebo pedagogické zaměření
na přírodovědu a biologii.
A proto jsem si vybrala různé
semináře biologie a také latinu.
A to se mi hodně vyplatilo.
Latina na VOŠ byla vlastně
stejná jako na gymplu, takže už
to člověk nemusel znovu

studovat. A cítím, že gymnázium
mi dalo velmi široký rozhled
ve všech možných předmětech.
 
Kdo byl Váš nejoblíbenější
profesor na škole?
Naší třídní byla profesorka
Marie Lukášová. Na ni
vzpomínám ráda.
 
D. Honzátko, F. Hegr

Pět minut po osmé

Kdyby byly pozdní příchody
olympijský sport, měla by naše
škola hned několik adeptů
na vítěze.
 
A ačkoliv se na naši škole koná
mnoho sportovních turnajů, tak
tento není mezi profesory zrovna
oblíbený.
 
Ještě pět minut po zvonění se
ulice Pod Vrchem hemží
studenty, kteří jako obvykle
nestíhají. Po každém sportovním
výkonu v podobě vyběhnutí 110
schodů v rekordním čase se
student konečně přiřítí do třídy
a vítězoslavně prohlásí svou
dlouhodobě připravenou řeč:
Autobus měl zpoždění. Přestože
dotyčný ani ve skutečnosti
autobusem nejezdí. Najde se
ovšem pár statečných jedinců,
kteří přiznají tajemství svého

úspěchu: Jsem nestíhal.
Nebo jinak známo pod větou:
Jsem zaspal.
 
Diskvalifikace v podobě třídní
důtky nastává ve chvíli, kdy
rodiče studenta neomluví jeho
účast na tajném turnaji
v pozdních příchodech. Pokud se
student rozhodne dále účastnit,
musí počítat s tím, že bude
muset čelit větším následkům,
ze kterých mu nepomůže ani
jeho tajný sponzor ČSAD a jiné
podobné organizace. Největší
výhrou, kterou si sportovec
může odnést, je nucené ukončení
studia.
 
A tak bychom řekli na konec:
Nesportujte.
 
T. Šoustková, E. Lonská
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Na co budou vzpomínat maturanti?
Maturanti právě začali svůj
poslední měsíc na naší škole.
Chtěli jsme vědět, na co budou
vzpomínat.
 

Vojta Venzara, oktáva 
 
Co ti dalo studium na naší
škole? Jaký přínos to pro tebe
mělo?
Nejvíc, co mi to dalo, jsou
kamarádi a lidé tady kolem,
protože jsou to super lidi, se
kterými si rozumím, máme
společné zájmy a problémy.
Také možná nějaké znalosti,
mistrovství v přípravě taháků
a lenost.
 
Co ti studium vzalo, co si
myslíš, že bys měl, kdybys
nestudoval tady?
Lepší prospěch mi vzalo,
protože kdybych byl někde
na učňáku, tak procházím
s jedničkami a flákám se ještě
víc než tady a taky… No to je
asi jediné.
 
Myslíš, že ti vzalo i volný čas,
jinak bys měl víc koníčků,
a protože ses musel učit, jsi

o ně přišel?
Ne, já jsem se neučil, takže mi to
nic nevzalo, v některých
ohledech možná i přidalo.
 
Jaký je tvůj nejoblíbenější
nebo nejlepší zážitek
ze studia?
Tak samozřejmě nejlepší jsou
vždycky společné akce, které ale
teď dva roky nebyly, což mě
štve. Nejlepší jsou společné akce
přes noc. Moje oblíbené jsou
teďka přespání s deskovkami, co
se tady pořádají, a potom tady
jsou školní akce, ale tam jde
hlavně o ty lidi, se kterými tu
akci strávíš. No a pak tu jsou
některé vtipné příhody
s profesory, které nebudeme
jmenovat (smích).
 
Je nějaký největší trapas
nebo nejhorší zážitek,
nad kterým se zpětně
zasměješ?
Mé všechny trapasy jsou
nepublikovatelné (smích)
a nevím, jestli je chcete vědět. Já
se na trapasy většinou snažím
zapomenout, nemám jich moc
v paměti. No nejhorší zážitek
byl s nejmenovanou paní

profesorkou, která vždycky,
když si někdo balil ještě
před zvoněním, tak mu vysypala
tašku. Každý asi známe, když si
v tašce zapomeneme starou
svačinu, což se přesně stalo mně
asi v tercii, a rohlík z mé svačiny
v tašce uschnul a rozmačkal se
na strouhanku. Já jsem
samozřejmě na konci hodiny
pospíchal, zabalil si
před koncem a dále si to asi
každý umí domyslet. :) Bylo to
velmi trapné, ale zato vtipné
pro ostatní.

 
Co bys vzkázal budoucím
studentům? Na co bys je
nalákal? 
Nalákal bych je nejspíš na tu
spoustu věcí, co se tady na škole
dají dělat, jako třeba virtuální
realita nebo ta spousta kroužků,
která tady je, a spousta akcí, jež
se zde pořádají, třeba přespání
s deskovkami.
 
A co bys vzkázal nižším
ročníkům? Máš nějakou radu?
 
Vzkázal bych, že učení jazyků je
důležité. Zanevřel jsem na něj už
v sekundě nebo v tercii a do teď
toho lituju. Umět tři jazyky se
hodí a v dnešním světě je to
potřebné. Důležitá rada je také,
že profesorky a profesoři tady
jsou také jenom lidi. Na což si
myslím, že tady studenti občas
zapomínají. A zakončil bych to
skvělým nepsaným pravidlem,
tedy teď již psaným,
o předbíhání ve frontách, jehož
znění je: Lidé, kteří jsou
na gymnáziu delší dobu, mohou
předbíhat ty, kteří jsou tady
kratší dobu.

Vítek Novotný, oktáva 
 
Jaký je tvůj nejlepší zážitek
ze studia na škole?
V čerstvé paměti mám zážitek
z minulého pátku (18. 3., pozn.
red.), kdy jsme se spolu se
sekundány zúčastnili jedné
mezinárodní akce, kde jsme
prezentovali jistý
environmentální projekt. Byl to
pro mne silný prožitek, vidět, jak
úžasně aktivní, kreativní
a angažovaní ti sekundáni jsou.
Opravdu mi to udělalo radost.
 
Stal se ti někdy nějaký trapas,
na který si dosud pamatuješ?
Třeba když se ti něco
nepodařilo?

 
Když se něco nedaří, tak to
nepovažuju za trapas. Občas se
poslední dobou pěkně hádáme
s paní profesorkou Špačkovou,
což mě mrzí. Prostě už to
nemám nastaveno tak, že bych
byl ochoten přijmout její názor
bez diskuze, čímž vznikají
v celku zbytečné třenice. To mě
mrzí, protože si jí jako osoby
hodně vážím.
 
Co ti studium na naší škole
dalo?
 
Co mě opravdu obohatilo, tak to,
jaké jsem tady potkal osobnosti,
ať už mezi mými spolužáky, či
mezi profesorským sborem. Paní
profesorku Špačkovou už jsem
zmiňoval, ta je pro mě v tomto
duchu poměrně velkým vzorem.
Setkávat se s někým, kdo má
v sobě iniciativu vybudovat
v kostele varhany, psát knihy
a mnoho dalšího, to je opravdu
nebývalé… Nebo paní
profesorka Wolfová, to, jak se
staví k problémům kolem sebe,
to, jak má ráda svoji práci, to je
pro mě velice inspirativní.
Takových lidí je tady
mezi profesory hodně a mezi
mými spolužáky určitě neméně.
V tom mě tahle škola posunula
velmi daleko.
 

 
Co ti studium tady naopak
vzalo?
 
Pamatuju si velký skok
mezi nižším a vyšším
gymnáziem. Na nižším gymplu
na nás byly kladeny vysoké
nároky a myslím, že jsem v té
době byl velmi dobře
motivovaný školou. Nižší gympl
pro mě byl tedy místo, kde jsem
se opravdu hodně naučil, vyšší
gympl tohle určitě ztratil.
Kromě matematiky jsem se
nenaučil skoro nic nového,
většinu věcí jsem si jenom tak
zopakoval, a jelikož to pro mě
mnohdy nemělo žádnou
návaznost do praxe, tak jsem se
na hodinách i velmi často nudil.
 
Myslíš si, že by to mohl být
i do budoucna problém
na nějaké vysoké škole, najít
zase tu motivaci?
 
Myslím si, že nebude. Budou
tam noví spolužáci, prostředí,
nové pracovní příležitosti, takže
si myslím, že to na vysoké
problém nebude.
 
Na co bys nalákal nové
uchazeče na naší školu? Co
bys vypíchnul?
 
 

To souvisí hodně s tím, co jsem
už řekl, potkají tady určitě lidi,
kteří pro ně připraví podnětné
prostředí. To platí zejména
pro uchazeče o osmileté
studium, pro ně je tohle podle
mne skvělá volba, zejména
pokud se jim nechce nikam
dojíždět. Co mne napadá, je také
zdejší, podle mého názoru
nad poměry progresivní
prostředí, např. zdejší kroužek
robotiky.
 
Co bys vzkázal nižším
ročníkům?
 
Ať od téhle školy neočekávají
to, co jim nedá: ať se angažují
sami, co můžou, ať nečekají, že
je škola někam sama od sebe
dovede. Hledejte si svoje stáže,
svoje projekty a koníčky, škola
vám pak určitě nebude házet
klacky pod nohy v tom se v nich
rozvíjet. Tyhle aktivity, které
vám gympl sám od sebe
nepřinese, pro vás nakonec
budou přínosnější než studium
samo o sobě. Ryze praktická
rada závěrem: napište a obhajte
svoje SOČky už ve třeťáku,
ve čtvrťáku na to nebudete mít
pořádně čas a navíc vám to
nestačí pomoct s přijímačkami
na vysokou.



STRANA 8 / 10

3. ČÍSLO 2021/2022, ŠKOLNÍ ČASOPIS, MADE BY 2. A

Anička Kalivodová, 4. B 
 
Jaký je tvůj nejlepší zážitek
nebo nějaká hezká
vzpomínka?
Fúha, těch je. Tak mezi první by
se mohlo řadit spaní
s deskovkami, které jsme měli
v prváku. A jakékoliv výlety
s mojí třídou, například
když jsme jeli na Malou Skálu
teď ve čtvrťáku, to bylo
suprový. Nebo turnaj ve futsalu
minulý rok, kdy jsme vytvořili
dívčí tým, obzvlášť ten moment,

kdy jsme daly gól vítěznému
týmu, prvákům (letošním
druhákům). Tak tyhle zážitky
byly asi nejlepší.
 
A nějaký trapas, co se ti stal?
Trapasů mám hodně, třeba první
zkoušení z fyziky, kdy se mi
paní profesorka vysmála, že
jsem třídní šašek, ale jinak se
snažím z nejhorších zážitků
dělat ty nejlepší a celkově si
z nich dělat legraci.
 
Co ti studium tady dalo, jak tě
obohatilo?
Tak určitě mi dalo skvělé
kamarády. A pak všeobecný
přehled. Dalo mi čas na to,
abych úplně změnila obor,
kterým se v budoucnosti chci
zaobírat dál. Třeba když jsem se
sem hlásila, tak jsem chtěla jít
na medicínu, a teď mám v plánu
studovat koreanistiku, což je
úplně něco jiného. Takže
kamarády, přehled a čas.

 
A co ti naopak vzalo studium?
Čas (smích), dalo mi sice čas
na výběr školy, ale zároveň mi
vzalo čas v mém soukromí,
jelikož jsem se už opravdu
musela začít víc věnovat studiu.
Na základce to bylo přece jen
daleko volnější, ale na druhou
stranu to není nic drastického.
A možná chutné obědy (smích),
v tom jsem si na našem gymplu
určitě přihoršila.
 
Co bys vzkázala nižším
ročníkům? Nám například.
Hlavně si to tu užijte, udělejte
maturák, nestresujte se s tím
učením zbytečně. Učení je sice
důležité, ale musíte si najít čas
i sami pro sebe. A pokud jste
na čtyřleťáku, tak se nebojte
osmileťáků, protože nejsou o nic
lepší než vy, povyšovat se
můžou a budou, ale nezáleží
na tom.
 

Na co bys nalákala další
studenty, co bys vypíchla tady
na škole?
Můžu zmínit velký výběr jazyků
a jejich kvalitní výuku. Dále
mnoho zajímavých kroužků,
jako jsou například sportovní
kroužky, zejména florbal pana
profesora Bašty, deskovky
a robotika. Také, že naše škola je
celkem pěkná, s rodinnou
atmosférou a hlavně tu máme
jezírko a novou džungli!
 
A. Homutová, N. Eppingerová

Starý mobil pro 
REMOBIL

 
Vítězem se stala třída sekunda
s největším počtem nasbíraných
úlovků, a to s celkem 72
telefony. Jako hlavní cena jim
byl udělen jeden den na třídní
exkurzi dle jejich výběru
a certifikát za skvělou práci.
 
Na druhém místě se umístila
třída 1. A s 23 telefony a 3. A se
14. Celkově se vybralo 132
telefonů a každý z nich poputuje
na dobrou věc.
 
Děkujeme paní profesorce
Pořízkové, Adrielly Soares
Maciel z 3. ročníku a Magdě
Gombíkové z tercie za skvělou
organizaci a propagaci.
 
V. Langerová, sexta

 
V prosinci nás škola vybídla
k tomu, abychom ve svém
okolí posbírali vysloužilé
mobilní telefony a přinesli je
do školy.
 
Naše gymnázium se totiž
zapojilo do soutěže zvané Starý
mobil pro REMOBIL pořádanou
společností Recyklohraní. Jejím
cílem bylo dát telefony
na recyklaci a mimo jiné také
poučit nás o dopadech, které má
výroba elektronických zařízení
na životní prostředí.
 

Valentýnský badmintonový turnaj

24. 2. 2022 se na naší škole
tradičně odehrál Valentýnský
badmintonový turnaj.
 
Zúčastnilo se 18 dvojic
rozdělených do tří kategorií:
mistři, dobří a “hobíci”.
Na prvním místě se mezi mistry
umístila dvojice Anna

Kuchařová - Štefan Chromjak.
Jakožto vítězové si odnesli
háčkované králíčky a pečený čaj
od paní profesorky Sekulové.
Mezi dobrými skórovaly
Barbora Zelenková a Pavlína
Suchá, vítězi “hobíků” se stali
Benjamín Šanda a Daniel

Vodička, trofeje si ale odnesla
i všechna druhá a třetí místa.
 
Příští rok se můžete zúčastnit
i vy.

 
A. Koudelková
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The Witcher (první série)
Zdravím, čtenáři! Původně jsem
chtěla napsat recenzi spíš
na nějaký aktuální film, ale
když nedávno vyšla druhá série,
řekla jsem si, že udělám recenzi
na tu první.
 
The Witcher, nebo také
Zaklínač, je akční a dobrodružný
fantasy seriál, jehož první série
se na Netflixu objevila v roce
2019 a druhá v roce 2021. Seriál
byl režírován Alikem
Sakharovem, který se podílel
na režírování několika epizod
seriálu Hra o trůny, Chicago Fire
nebo Pýcha a předsudek.
 
Mnozí by namítali, že Zaklínač
je vlastně série knih,
nebo dokonce hra. Pravdou je
vše. Zaklínač (knižní série) byla
napsána roku 1986 polským
spisovatelem Andrzejem
Sapkowskim. Seriál je
zpracován podle knih a pro jeho
pochopení jsou knihy, řekla
bych, celkem důležité.
 
Hlavní postavou seriálu je Geralt
z Rivie, o kterém se dozvídáme,
že je zaklínač, neboli mutant,
který má nadlidské schopnosti,
a společnost se na něj
kvůli tomuto faktu dívá jako
na monstrum. Geralta hraje
Henry Cavill.
 
První série je pro ty, kdo nečetli
knihy, velmi zapeklitá. Jsou totiž
použity hned tři dějové linie,
které se ani neodehrávají
ve stejnou dobu a týkají se tří
odlišných postav. Je proto
matoucí a vyžaduje koncentraci
a trochu přemýšlení, což má ne

každý v lásce.
 
Hned na začátku první epizody
vidíme Geralta bojovat
s monstrem v močále, kde mimo
jiné poznáme i jeho
nadpřirozené schopnosti.
 
Geralt se totiž jako zaklínač
lovem monster živí. Loví je
a části jejich těl potom prodává
komukoli, kdo by je mohl
z jakýchkoliv důvodů chtít.
Jindy si zase nechává zaplatit jen
za to, že monstra zabije a zbaví
tak lidi nebezpečí.
 
I přes to, že je tato práce vlastně
světu prospěšná a všichni z toho
vyjdou dobře, jsou zaklínači
neoblíbení. Říká se totiž, že
nemají city a nejsou to tak lidé.
 
Ne všichni zaklínače nenávidí,
později v sérii se například
setkáváme s bardem Jaskierem,
který Geralta doprovází na jeho
cestách a skládá na základě
jejich dobrodružství písničky.
 
Další z dějových linií je o mladé
princezně Cirille neboli Ciri,
které zemře rodina a její domov
padne do rukou nepřátel. Jí se
podařilo utéct a nyní se pokouší
najít Geralta, kterému byla
přislíbena již před narozením.
 
Poslední z dějových linií je
o čarodějce Yennefer, která je
narozená s deformovanou čelistí
a fialovýma očima, jež jsou
důsledkem její elfí krve.
Yennefer se učí magii a přichází
na způsob jak získat krásu, musí
ale obětovat možnost mít

potomky. Nyní se pokouší najít
způsob, jak by schopnost mít
děti dostala zpět. Její cesty
za léčbou neplodnosti ji
dostanou až ke Geraltovi
a Jaskierovi.
 
Ze všech tří se stanou přátelé
a na konci série se k nim
dramaticky připojí i Ciri, která je
s Geraltem konečně v bezpečí.
 
Seriál se mi osobně moc líbil,
ze začátku jsem nechápala vůbec
nic, protože jsem nečetla knihy,
ale s trochou přemýšlení to není
až tak těžké pochopit. Není to
samozřejmě pro každého,
humoru tam tolik není a seriál je
hodně krvavý, ale právě to mě
zaujalo a donutilo u toho zůstat.
Ty dějové linie mě hodně
zmátly, ale když jsem si je
v hlavě srovnala, skoro mi
dávaly smysl.

Mojí nejoblíbenější částí jsou
samozřejmě bojové scénky,
které Cavill zahrál skvěle,
a všechny scénky, ve kterých je
Jaskier, který mimo jiné skládá
úžasné písničky.
 
Rozhodně doporučuji se podívat
v angličtině, v češtině jsou
nějaké scénky opravdu
srandovní, ale rozhodně to není
to stejné.
 
První série je dle mého naprosto
úžasná. Lidé, kteří četli knihy, se
mnou možná budou nesouhlasit,
ale jelikož jsem je nečetla, je mi
to jedno a dávám seriálu
solidních 9.5/10. Půl bodu bylo
strženo, protože jsem neviděla
Geralta si dělat culík. Za mě
naprosto spravedlivé a přesné
bodování.
 
N. Vítová, foto flickr.com
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GJP ve Fokusu Václava Moravce Otázky byly trefné, a i
když mluvit před kamerou
nemusela být silná stránka
všech, prezentace studentů byla
na velmi vysoké úrovni i přesto,
že tréma a nervozita působila
na každého z nás.
Pro mě konkrétně bylo náročné
zvládnout tyto pocity v době
před položením otázky
a samotnou mě překvapilo, jak
v klidu jsem pak byla
při samotném dotazování.
 
Po skončení pořadu jsme měli
šanci hovořit s panem
Moravcem, který nám
poděkoval za účast a skvělé
dotazy. Bylo mi ctí obdržet
takovou pochvalu.
 
Účastí na této akci jsme všichni
získali velmi cennou zkušenost

a měli možnost rozšířit si obzory
v tak aktuálním tématu, jakým je
invaze Ruska na Ukrajinu, její
příčiny a dopady.
Pořad je k vidění na stránkách
ČT
https://www.ceskatelevize.cz/
porady/11054978064-fokus-vacl
ava-moravce/222411030530003/.
 
Adrielly Soares Maciel, 3. A

V úterý 22. 3. 2022 se vybraní
studenti zúčastnili živého
vysílání pořadu Fokus Václava
Moravce v prostorách
Národního muzea v Praze.
 
Diskuze se týkala agrese Ruska
vůči Ukrajině, zabývala se např.
otázkami jak agresi zastavit

nebo jak odpovědět na útok.
Studenti měli možnost připravit
si otázku pro jednoho z hostů
pořadu, kterými byli velvyslanec
Ukrajiny v ČR Jevhen
Perebyjnis, bývalý premiér
Bohuslav Sobotka, armádní
generál ve výslužbě Petr Pavel,
důstojník Generálního štábu
Armády ČR Otakar Foltýn,
jaderná inženýrka Dana
Drábová, psycholog Daniel
Štrobl, historik Alexej Kelin,
novinářka Petra Procházková
a ekonom Tomáš Sedláček.
 
Šlo o cennou příležitost rozšířit
si obzory o aktuálním tématu.
Naši školu svými dotazy
reprezentovali čtyři studenti.

Zprávy ze 
studentské 
rady

 
konotovala, ale samozřejmě
každá odpověď byla něčím
originální.
 
Toto zasedání bylo z mého
pohledu velmi přínosné,
poněvadž je důležité, aby se
skupina lidí, kteří chtějí
spolupracovat a být přínosnými
pro okolí, angažovala tím
správným a produktivním
směrem.
 
Do budoucna je naším
společným cílem to, aby se
informace z jednotlivých
zasedání dostávaly v největší
možné míře a samozřejmě
v nezkreslené formě
mezi všechny studenty
a vyučující, protože zpětná
vazba je klíčová.
 
M. Jindřich

První úterý v březnu se jako
vždy konalo zasedání
studentské rady.
 
Program této schůze byl pojat
odlišně než obvykle. Namísto
učebny 207 jsme se sešli v nově
zařízené studovně, která působí
velmi pozitivním a příjemným
dojmem.
 
V rámci komunitního kruhu
každý člen studentské rady řekl,
proč zrovna on zastupuje svou
třídu a co pro něj pojem
studentská rada vlastně
znamená. Většina názorů
a odůvodnění spolu blízce

Studovna v novém

Na podzim proběhla
rekonstrukce naší studovny.
Nyní je moderní a útulná.
 
„Studovna je moc hezká, líbí se
mi. Teď konečně splnila svůj

účel, studenti se sem chodí učit,
ale hlavně odpočívat,” říká
knihovnice Andrea Lelková.
 
Už jste se tam byli podívat?
 
K. Junková, E. Vondrová


