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ALENKA V ŘÍŠI
DEZINFORMACÍ A ZA
DISPLEJEM ANEB TIKTOK JAK
HO NEZNÁTE
Článek o tolik oblíbeném fenoménu
zvaném TikTok
ČTĚTE NA STRANĚ 5

MÁTE RÁDI NOVÉ VÝZVY A
CHCETE ZAŽÍT NĚCO
NEOBVYKLÉHO?
Program DofE je u nás stále aktivní!
ČTĚTE NA STRANĚ 8

Slovo úvodem v učebnách informatiky
a robotárně. Také se máme čím
pochlubit. Skupinka studentů
obsadila v ekologické olympiádě
nejvyšší příčku. Jste zvědaví, jak
vznikala nová sběratelská řada
profesorských kartiček?
Nečekejte a nalistujte si
předposlední stranu.
 
Přejeme vám příjemný zážitek!
 
Vaše sexta
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Milí čtenáři,
 
rok se s rokem sešel a my vám
nabízíme nové číslo Palachovin.
Jsme starší a zkušenější. Máme
za sebou několik mediálních
vzdělávání a ještě na nás další
čekají. Přinášíme podzimní
číslo, ve kterém se dozvíte, kolik
peněz se vybralo
ve volejbalovém turnaji Hrajeme
pro. Nabídneme rozhovory
s profesory a prváky.
Od Michala Urbančíka se

dozvíte, jaká je jeho vize
sportovních akcí ve škole. Anna
Dvorščíková nám odhalila, co
obnáší organizace projektového
dne Hrajeme pro.
 
Stále sledujeme kvalitu
stravování v jídelně, jejíž vedení
má první rok za sebou.
S výsledky ankety spokojenosti
se můžete seznámit na druhé
straně novin. Článek Škola není
zastaralá přináší informace
o nových vychytávkách

Jídelna v 
anketě

foto: Instagram: gymplácké_chalky
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Hráli jsme pro Martínka

Tradiční charitativní turnaj
„Hrajeme pro dobrou věc”
vybral prodejem svačinek,
limitovaných sběratelských
kartiček pedagogického sboru
a různého drobného zboží
z jarmarku nádherných 61 812
Kč. Peníze půjdou na pomoc
osmiletému Martínkovi, který
trpí lehkou mentální retardací
a poruchou autistického
spektra. Vítězem
volejbalového turnaje se stala
septima, přehazovanou
vyhrála tercie.
 
Akce odstartovala týden
před samotným turnajem. Žáci si
mohli během přestávek kupovat
velmi chutné svačinky upečené
a s láskou připravené studenty
z řad různých ročníků.
Kromě delikates byly k mání
i hrací kartičky s avatary učitelů
(více ve článku Zbrusu nové
učitelské karty na podporu
sbírky „Hrajeme pro” vypadají
lépe než kdy jindy). Přispět
na dobrou věc se nebáli rovněž
i naši pedagogové.
 
Cílem akce bylo vybrat co
nejvyšší peněžní částku, která
putovala na pomoc malému
Martínkovi. Ten trpí lehkou

mentální retardací, kvůli ADHD
nevydrží chvíli v klidu, kontakt
se spolužáky mu významně
ztěžuje jeho porucha
autistického spektra.
 
Charitativní akce vyvrcholila
samotným turnajem
ve volejbale, jehož se zúčastnili
zájemci z řad studentů nižšího
i vyššího gymnázia. Ti, co se
aktivně nezapojili do hry, mohli
svůj tým přijít podpořit
do sportovní haly anebo si zahrát
deskové hry ve svých učebnách.
 
V průběhu celé akce se podařilo
vybrat částku 61 812 Kč, jež
byla v závěru turnaje předána
za velkého aplausu Martínkovi.
Věříme, že mu vybrané peníze
zpříjemní jeho nelehký osud.
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Volby přinesly iniciativní a 
schopné předsednictvo
Studentská rada si
během covidových let
bez pochyby prošla temným
obdobím. Radě scházel respekt
u ostatních studentů a zástupci
tříd vinu házeli jeden
na druhého. Věci se ale mění.
Nový, studenty zvolený
předseda již rozjel mnoho
projektů, založil sportovní
výbor a pomohl znovu
zprovoznit a prosadit
instagram rady.
 
Na začátku roku se na naší škole
uskutečnily historicky první
předsednické volby. Všem
studentům připadlo právo volit
a být volen, tímto se mohl stát
předsedou kdokoliv mimo
uzavřený kruh studentské rady.
Celé volby bylo možné sledovat
na znovuobjeveném instagramu
rady, kde jsou studenti nově
pravidelně informováni.
Prostřednictvím tohoto účtu se
v současné době hlavně
oznamují akce a vyvěšují ankety.
 
Nový předseda, Štěpán
Bačinský, neotálel ani chvíli
a hned se pustil do práce. Založil
již zmíněný sportovní výbor,
složený ze studentů vyššího
a nižšího gymnázia, který
pomáhá s organizací školních
turnajů. Školní záchody září
novým vybavením, které bude
ještě postupně přibývat
a v přípravném procesu je
naprostá novinka, kampaň
na propagaci soutěží, díky které
se studentům odkryjí
a zpřehlední veškeré možnosti,
které jim škola nabízí. Také se

díky iniciativě rady daly
do pohybu věci okolo jídelny.
„Kvalita jídelny stagnuje, spíše
klesá, vedení jídelny je ale
vůči kritice otevřené a naslouchá
připomínkám jejich strávníků”
říká Ondřej Lorenc ze sexty,
který se na projetku podílí.
Prvním krokem byl dotazník,
který členové rady za pomoci
paní profesorky Drápalové
a žáků sexty vypracovali
a rozeslali všem studentům
a pedagogům.
 
Nové předsednictvo v čele se
Štěpánem Bačinským ze septimy
a jeho místopředsednictvem
tudíž dělá, co může, a studentská
rada opravdu začíná znovu
nabývat úcty u svých spolužáků
a pomalu získávat větší oblibu.
Avšak většina školního roku je
ještě před námi, proto se teprve
ukáže, do jaké míry bude
renesance rady úspěšná.
 
Příspěvky sledujte na instagramu
@studentska_rada_gjp.
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Přinesla změna 
vedení jídelny 
nějaký výsledek?

foto: Tereza Drápalová

Polévku si téměř vždy bere jen 9
% strávníků. Necelá polovina
respondentů si ji nebere nikdy.
28 % si ji bere každý čtvrtý den.
72 % polévka chutná a zbytek je
nespokojený. Necelých 90 % si
polévku nepřidává. 10 % má
kladnou zkušenost s jejím
přidáním.
 
Poslední sekce otázek se
zabývala salátovým barem,
nápoji, dobou čekání na oběd
a čistotou jídelny. V otázce, zda
strávníci využívají nabídku
salátového baru, byla majorita
(77%) odpovědí kladných.
Zbylých 23% ho nevyužívá
vůbec. Tři čtvrtě respondentů je
spokojeno s nabídkou nápojů. 81
% by v zimě přivítalo teplý
nápoj.
 
Téměř dvě třetiny jsou
spokojené s čistotou jídelny.
Zbylá více než jedna třetina je
nespokojena.
 
Na konci každé sekce byl přidán
prostor na případné připomínky.
Sešlo se jich celkem 93, což je
jedna třetina. Většina byla
negativní. „80% jídel bylo
pro mě málo teplých,“ napsal
jeden z respondentů. Nejvíce si

dlouhé čekání ve frontě na oběd

lidé stěžovali na malé množství
jídla (17 stížností), poté
na přesolené polévky a špatnou
chuť jídla (u obojího 12
stížností). Zákazníci jídelně také
vytkli neodpovídající popis jídel
v menu, např.pokrm obsahoval
kousky jater, které nebyly
v objednávce uvedeny.
 
Na závěr lze napsat, že anketa
pro jídelnu nedopadla zrovna
hvězdně. V doplňujících
odpovědích se často objevovala
kritika chuťové stránky jídel,
teploty chodů, jejich nutričních
hodnot, obzvlášť v nabídce
třetího chodu, a nespokojenost
s téměř žádnou nabídkou salátů
a dezertů. Do budoucna můžeme
tedy doufat, že zájem studentské
rady o zlepšení kvality
a výsledky ankety pomohou
situaci změnit a posunout dál.
     
;
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Na začátku minulého roku
převzala vedení školní jídelny
firma GTH multicatering
a všichni naivně doufali, že se
její kvalita zlepší. Vše
nasvědčovalo, že se škola
dočkala očekávaného efektu.
Výsledky ankety ale svědčí
o něčem trochu jiném. Kvalita
jídelny byla více kritizována
než chválena.
 
V říjnu byla gymnazistům
a pedagogickému sboru
rozeslána anketa spokojenosti se
školním stravováním, kterou
společně vytvořili členové
studentské rady s žáky sexty
pod vedením paní profesorky
Drápalové Šajtarové. Na anketu
odpovědělo 277 respondentů,
z celkového počtu rozeslaných
dotazníků se tudíž vrátilo
přes 50 %.
 
Anketa byla rozdělena do šesti
sekcí. První zjišťovala, zda je

respondent strávníkem jídelny.
90 % odpovědělo kladně, 7%
uvedlo, že již do zařízení
nechodí, a to z důvodu chuťové
stránky pokrmů, a zbylá 3 %
nikdy jídelnu nenavštěvovala.
 
Další skupina byla směřována
k hodnocení hlavních chodů.
Na otázku, zda jsou respondenti
spokojení s chuťovou stránkou
jídla, 49 % odpovědělo:
„Většinou ne.” 42 % hodnotilo
jídlo chvalitebně, pěti procentům
hlavní chody nechutnají vůbec
a 4 % strávníků je shledalo
dobrými.
 
U spokojenosti s velikostí porcí
hlavních chodů to tak jasné
nebylo. O první příčky se dělily
odpovědi s 34 % „Ne, nejsem
nasycen/a po hlavním chodu, ale
polévku jsem si nedal/a” a 33 %
strávníků odpovědělo, že je
nasyceno. 15 % pokládá porce
i s polévkou za vyhovující
a třináct procent porce i s
polévkou neshledává
dostačujícími. 5 % celé jídlo
(včetně polévky) z důvodu
velikosti porce nedojí.
 
V otázce, zda jsou kuchařky
ochotné přidat jídlo, převažovala
polovina záporných odpovědí.
Avšak 13 % odpovědělo „ano,
vždy mi přidají“. Zbytek (31 %)
si nepřidává vůbec.

Škola není zastaralá. Co je nového ve škole?
Ještě není ani pololetí a už se
na naší škole mnohé změnilo.
Zásadní je změna ve složení
pedagogického sboru
a studentské rady.
Pro studenty jsou také poutavé
nové zájmové kroužky. A díky
fondu z Evropské unie přibylo
i nové technické vybavení.
 
Do tohoto školního roku nepřišli
jako obvykle jen noví studenti,
ale i noví učitelé - a to hned
čtyři. Učitelka fyziky, učitelka
ruštiny, učitel matematiky
a učitelka francouzštiny
a hudební výchovy.  
&nb
sp;
 
Novinkou nejen tohoto, ale
i předešlých školních let bylo
uskutečnění prvních
předsednických voleb. Nynější

složení studentské rady vypadá
velmi slibně. Více si přečtěte
ve článku „Předsedou studentské
rady se stal Štěpán Bačinský
a hned se s ostatními členy vrhl
do práce“.
 
Skvělý způsob, jak strávit
odpoledne a odreagovat se, je

zapojit se do nějakého
zájmového kroužku/klubu. K již
už tak velkému výběru přibyl
ekokroužek nebo keramické
dílny pro nižší i vyšší gympl.
 
Současný školský trend -
podporování digitalizace
a informatiky - se významně
dotkl i našeho gymnázia, takže
do učebny a kabinetu
informatiky přibyla spousta
nových vychytávek.
 
Pro Micro:bity teď máme
opravdu hodně součástek
a doplňků, např. set na sestrojení
robotického psa.
 
K laseru se přidaly ještě dva
řezací plotry Cricut Explore,
uzpůsobené na řezání nálepek.
Ty je možné dál zažehlit

na hrnky nebo trička pomocí
speciální „žehličky“.
 
Dále se pořídily dva 3D skenery
a čtyři 360° kamery Theta. 360 °
kamery se používají na projekty,
jako virtuální prohlídky
nebo street views, které se
nejlépe vychutnají s 3D brýlemi.
S nimi se možná v budoucnu
setkáme i v hodinách. Je v plánu
předělat třídu na počítačovou
učebnu s 30 počítači a 15
brýlemi s virtuální realitou.
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Časy některých 
kroužků studentům 
nevyhovují

škola dostačující, až na nějaké ty
drobnosti. Občas se konají
i nějaké sportovní turnaje, ale ne
všichni studenti mají možnost si
zahrát. Hodiny probíhají
pohodově, ale někdy možná až
moc. „U sportovních kroužků by
učitelé mohli více upozorňovat
na chyby a případně poradit,“
stěžují si někteří.
 
Mezi další oblíbené kroužky
patří deskové hry pod vedením
paní profesorky Wolfové,
divadelní kroužek pana
profesora Skaláka a a profesorky
Nejedlé nebo třeba robotika
po vedením paní profesorky
Hilské. Robotika už je ve škole
známou firmou. Naopak
deskové hry a divadelní kroužek
patří mezi novější zájmové
činnosti a rychle si získaly svůj
úspěch. Divadelní kroužek
minulý rok sklidil velký potlesk
při svém vystoupení s názvem
Dramatický vývar v kulturním
domě. „Je to úžasný kroužek
vedený vyučujícími Skalákem
a Nejedlou. Začátečníkům to
bude sice chvilku trvat, ale
po nějakém tom času už to bude
dobrý,“ zareagoval jeden
z dotázaných. Deskové hry
hodnotí studenti pouze kladně
a nemůžou si stěžovat. Jsou to
pro ně hodiny plné zábavy

a získávání nových vědomostí
a dovedností.
 
Volnějšími kroužky jsou
pro studenty například posilovna
po vedením pp Šťastného
a keramika pod vedením
profesorky Duchkové. Žáci
nejsou nijak omezováni, pokud
ale potřebují poradit, vždy se
mohou obrátit na vedoucího
kroužku.
 
Na otázku, zda nějaký kroužek
ve škole chybí, se objevily
návrhy filmového kroužku, více
jazyků, kroužku první pomoci,
stolního tenisu, malování,
famfrpálu nebo nohejbalu, ale
nejpožadovanějším se stal
basketbal. Škola má dostatečný
prostor a potřebné vybavení
pro tento sport, a proto nápad
není mimo mísu. O výsledcích
bude informována studentská
rada a s ní i sportovní výbor,
jehož členové budou moci
o basketbalu začít jednat.
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Aktuálně škola nabízí celkem
osmnáct kroužků. Rozhodli
jsme se udělat průzkum, jaký
je o ně zájem, jaké mají
výhody i nevýhody nebo o
jakých zájemci uvažují.
Odpovědělo dohromady 153
respondentů s odlišnými zájmy
i názory. Zjistili jsme, že
z dotázaných skoro polovina
na žádný kroužek nechodí,
a to hlavně z důvodu nešťastně
vybraného času konání
kroužku, a nebo také, že
studentům chybí basketbal.

 
„Nemám moc chuť na nějaký
kroužek chodit, mám málo
volného času,“ reaguje jeden
z dotázaných. Zhruba polovina
studentů žádný kroužek
nenavštevuje. Největším
problémem jsou časy zájmových
aktivit a někoho prostě jen nic
nenadchlo. „Všechny mi
připadají něčím zajímavé, jen
žádný není úplně pro mě,“
odpověděl další z respondentů.
 
Mezi nejoblíbenějšími kroužky
značně dominují sporty.
Nejnavštěvovanějšími jsou
volejbal pod vedením paní
profesorky Fiedlerové a florbal
pod vedením pana profesora
Bašty a paní profesorky Černé.
Sportovní aktivity studentům
přináší odreagování a získávání
nových dovedností. Spousta
respondentů doporučuje
sportovní činnosti
i začátečníkům. Vybavení má

Na gymnáziu straší!

 
31. řijna se uskutečnila
halloweenská soutěž o nejlepší
kostým. Soutěžilo se ve třech
kategoriích a vítězi se stali Josef
Kryml v převleku Technokeře,
Jitka Vabroušková, která
představovala pana profesora
Jakuba Skaláka, a skupina dívek,
jmenovitě Magdaléna
Gombíková, Anežka Zeiplová,
Markéta Mikysková a Anička
Plecitá, v maskách Teletubbies.
 
Letos se s kostýmy roztrhl pytel
a 26 z nich se účastnilo soutěže.
Velmi oblíbeným a častým
převlekem byl jednoduchý duch
vytvořený z prostěradla, ale
objevily se i mnohem
zajímavější, například: plyšový
medvěd, elf, hrob, rytířky

a pirátky nebo třeba již zmíněný
technokeř.
 
Do samotné soutěže se studenti
mohli zapsat o velké přestávce
u tělocvičny. Každý soutěžící
musel zaplatit 10 Kč „startovné“
a z celkové částky se pak
pořídily odměny pro vítěze.
Vybrali si, v které kategorii
budou soutěžit (nejstrašidelnější,
nejpropracovanější nebo nejlepší
skupinový kostým). Všichni
poté byli individuálně i společně
vyfoceni Lukášem Havlákem,
který tímto pro organizátory
zprostředkoval velmi kvalitní
fotky. „Bylo to trochu chaotické,
když na to byla jen velká
přestávka, ale kostýmy byly
úžasné,“ vyjádřil se k akci
Vojtěch H. ze sexty. Pro vítěze
poté mohli žáci hlasovat
ve formuláři, aby byla
zachována férovost hry.
 
Výherci i s fotkami svých masek
byli zveřejněni na instagramu
studentské rady.
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Postavte si vlastního robota
Pojďte si vyzkoušet různé
zábavné aktivity, jako tisknutí
na 3D tiskárně, řezání
laserem, virtuální realitu,
nebo si dokonce postavit
robota. Robotika se koná
každý pátek od 13:30
a obvykle končí kolem 16:00.
Zaštiťují ji paní profesorka
Hilská a paní profesorka
Wolfová.
 
Přijďte se podívat, jak probíhá
robotický kroužek, který nabízí
pestré množství aktivit. Je to
také skvělá možnost poznat nové
kamarády roboťáky a možná
i šplhnout si u učitelů.
 
Robotika nabízí čtyři Prusa 3D
tiskárny, dvě mini a dvě
klasické, které jsou navíc
schopné tisknout v různých
barvách. Dostupná je také
laserová řezačka, která dokáže
vyřezat třeba váš portrét
nebo deskovku, nebo můžete
objevovat nově zakoupené
stavebnice s microbity. Když už
vás nebaví dále přemýšlet,
můžete se odreagovat při hraní
beat saberu ve virtuální realitě.
 
Výhodou tohoto kroužku je, že
ho také navštěvuje spousta
milých lidí, ochotných pomoci

a také i něco naučit.
 
Každoročně stavíme nové roboty
a jezdíme na soutěže, na kterých
se naše týmy umísťují v první
desítce. Řešíme zde velký počet
úkolů, jako například třídění
puků, sumo nebo únos
plyšového medvěda.
 
Na robotice se hodně naučíte,
leccos zažijete a pobavíte se.

autor článku:
ADAM BERÁNEK

autor článku:
LUKÁŠ GRAMSKOPF



STRANA 4 / 10

1. ČÍSLO 2022/23 MADE BY SEXTA, PALACHOVINY, ŠKOLNÍ ČASOPIS ZDARMA

„Podmínky pro 
výuku mých 
předmětů jsou tu 
super, jsem tu velmi 
spokojen,” 
pochvaluje si školu 
učitel tělocviku a 
informatiky Michal 
Urbančík
Michal Urbančík u nás
na gymnáziu učí druhým
rokem a už to tady dobře zná.
Uskutečnili jsme proto
rozhovor, kde se pana
profesora ptáme, jak
na pracovní prostředí školy,
tak na studium na vysoké
škole.
 
„Pane profesore, co říkáte
na vybavení školy v oblastech
sportu a informatiky?”
„Musím se přiznat, že vybavení
školy byl jeden z důležitých
faktorů, proč jsem si přál
na škole začít učit. Dle mého
názoru je nadstandardní.
V rámci TV se každých 14 dní
těším do velké haly. Je radost
učit TV v takovém prostoru.
Zejména pro výuku sportovních
her je hala naprosto ideální
a většina škol nám ji může tiše
závidět. Ostatní prostory
pro výuku TV nabízí také
kvalitní zázemí a vybavení,
zejména pak pro výuku dalších
sportovních odvětví jako je:
gymnastika, atletika, úpoly, atd.
V rámci informatiky je dle mého
názoru vybavení školy
na výborné úrovni. Škola
(vedení školy) skvěle využívá
možnosti získávání finančních
prostředků z různých grantů
a v rámci podpory
ze Středočeského kraje. Neustále
se dokupuje nové vybavení tak,
abychom mohli rozšířit portfolio
našich činností v rámci výuky
informatiky. Momentálně
do školy „přistálo“ nové
vybavení, jako 3D skenery, 3D
kamery, další rozšíření
pro Micro:bity, laserová řezačka
papíru, nedávno VR headsety
a další. Už se těším na zapojení
tohoto vybavení do výuky.”

 
„Jak byste zhodnotil přístup
studentů gymnázia
v porovnání s jinými školami,
kde jste učil? Liší se nějak
přístup?”
„Myslím si, že to bude všude
podobné. Na všech školách
najdeme šprty a flákače. Těžko
se též porovnávají žáci
průmyslovky s žáky gymnázia,
kde je daleko širší záběr.
Celkově mi ale přijde, že jsou
tady žáci cílevědomější,
sebevědomější a ctižádostivější
v dřívějším věku.”
 
„Co všechno obnáší studium
tělesné výchovy na VŠ?”
„Zkoušky a zápočty jsou jak
teoretické, tak praktické.
Studenti musí absolvovat
instruktorské kurzy (lyže, voda,
brusle, atletika, pobyt v přírodě),
splnit limity z jednotlivých
odvětví - atletika, gymnastika,
plavání a sportovní hry. Po třech
letech studia musí studenti splnit
soubornou zkoušku, kde je např.
i desetiboj. Poslední roky studia
se již kladl velký důraz
na didaktiku a metodiku výuky
jednotlivých činností, sportů.
Nicméně každá fakulta má
trochu jinou skladbu předmětů
a jiný program. Zároveň se
obsahová náplň studia oboru
neustále vyvíjí.”
 
„Máte nějaká doporučení
pro zájemce o studium vašich
oborů na VŠ?”
„Základ je dobrá parta, abyste se
do školy těšili. V TV to jde
většinou samo:) Takže jako
první si vytvořte dobrou partu,
najděte si kamarády, na které se
můžete spolehnout a pak už se
jen občas naučte na nějaké ty

zkoušky. Moje hlavní
doporučení vychází z mých
osobních zkušeností a z toho,
čeho nejvíce lituji. Tedy, snažte
se studium dokončit co nejdříve
a vyražte na zkušenou do světa.
To jsou zkušenosti a zážitky,
z kterých se pak čerpá celý
život.”
 
„Učí se vám na GJP lépe než
na školách, kde jste učil?
Pokud ano, proč?”
„Těžko říct. Když jsem začínal,
byl jsem mladší, žáci byli v TV
výkonnostně na úplně jiné
úrovni, v Informatice se
věnovali přímo jen tomuto
oboru, jejich znalosti byly
mnohdy ohromující a vše bylo
skvělé. Postupem času vše
ztrácelo lesk. Učil jsem pouze
TV. Výkonnostní úroveň žáků
šla rapidně níž. K tomu nám
tehdy vedení spojilo skupiny
a učili jsme rázem celé třídy, čili
30 žáků. Efektivita hodin se tedy
razantně snížila a limitně blížila
nule. Začal jsem se poohlížet
po jiné škole a jsem moc rád, že
jsem se dohodl na GJP.
Podmínky pro výuku mých
předmětů jsou super. Jsem tu
velmi spokojen. Byl to pro mě
nový impuls a krok správným
směrem. Snad mi nadšení vytrvá
co nejdéle:)”
 
„Co říkáte na sportovní akce
(turnaje, kurzy,…), které škola
nabízí? Mělo by takových akcí
být víc?”

„Zaplaťpánbůh za každou
takovou akci. Je nám všem
jasné, že učení není pouze
o sezení v lavicích. Když to
vezmu podle sebe, tak nejčastěji
vzpomínám ze studií na akce,
jako jsou sportovní turnaje,
kurzy, exkurze, výlety, apod.
Troufám si tvrdit, že podobně to
bude mít většina žáků. Myslím
si, že model, ke kterému se snad
blížíme, tj. 1.ročník - adapťák,
lyžák; 2. ročník - voda; 3. ročník
- sporťák; a k tomu jarní kurzy,
„Hrajeme pro…“ a mezitřídní
turnaje ve futsalu, florbalu, příp.
basketbalu, je parádní a těžko by
mohl být širší.”
 
„Je nějaký sport, o kterým si
myslíte, že by se měl učit, ale
není tu pro něj vybavení?”
„Myslím si, že škola má
vybavení téměř na všechny
sporty. Co by mohlo být lepší,
ale není to reálné, jsou prostory
na atletiku. Tam jsme bohužel
limitováni rozměry venkovní
plochy. Mrzí mě, že na Mělníku
není žádný klasický atletický
ovál (400 m). Myslím si, že by si
to město, resp. občané
zasloužili.”
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Alenka v říši dezinformací  a za 
displejem aneb TikTok, jak ho 
neznáte
Mezi lety 2019 a 2020 získal
TikTok pozornost mnoha lidí
a s tím i spojenou popularitu.
Stal se jednou
z nejpoužívanějších sociálních
sítí na světě, obzvlášť
mezi mladými, ale i jejich
rodiči. Pro mnohé sloužil jako
únik od problémů a starostí
během pandemie, avšak
pokračuje v tom i nadále. Ne
vždy je ovšem nebe slunečné
a bez mráčků, to platí
i v případě TikToku.
 
Algoritmus TikToku patří
k nejpropracovanějším vůbec –
zaznamenává každý lajk,
zobrazení, kliknutí, čas
přehrávání videa nebo sdílení.
Zároveň má přístup k poloze,
historii vyhledávání, obsahu
zpráv uživatele a jiným osobním
datům. Na základě všech těchto
faktorů doporučuje takový
obsah, který udrží jedince
na aplikaci co nejdéle. Obsah se
ale stupňuje a stává se
extrémnějším, ať už v ohledu
názorů či emocí – to se mnohdy
děje, aniž by si toho uživatel
povšiml. Dostává se tak do tzv.
rabbit hole (králičí nory).
 
Čím více dat o preferencích účtu
TikTok získá, tím méně virální
videa nabízí. Takováto videa
s pár stovkami zhlédnutí často
unikají kontrole, kterou má
nastavenou každá sociální síť.
Ta funguje jako síto filtrující
nevhodný a explicitní obsah
(násilí, nahota, sebepoškozování,
nezákonné jednání, …). Přesto

se podaří některým videím
kontrole uniknout a postupem
času jsou uživateli nabízeny čím
dál víc vyhraněnější
a radikálnější názory. Se
zvyšujícím se výskytem
podobného kontentu je jedinec
utvrzován v korektnosti
prezentovaných tvrzení, čímž
proniká do již zmíněné králičí
nory.
 
Právě názorové extrémy jsou
největším nebezpečím tohoto
jevu. Případná dlouhodobá
konzumace může mít takřka
fatální následky, obzvlášť
u mladistvých, kteří tvoří
přes polovinu všech uživatelů
na TikToku.
 
Evidentně všudypřítomná je
nenávist všeho druhu – videa
zaměřená na sebepoškozování,
sebevraždu, poruchy příjmu
potravy nebo sexuálně explicitní
obsah. Samotnou kapitolu tvoří
různé challenge, jak bezpečné
a zábavné, tak i nebezpečné či
adrenalinové. Jedny
z nejnebezpečnějších jsou např.
blackout challenge, při které se
lidé přidušovali s cílem omdlít či
dosáhnout stavu euforie,
nebo salt and ice challenge, kdy
se na kůži přiloží sůl, následně
led a jedinec má za úkol vydržet
bolest co nejdéle. Tyto challenge
povětšinou končily vážnými
a nevratnými zraněními
nebo dokonce smrtí.
 
Sociální sítě se také neustále
hemží dezinformacemi a fake

zdroj: CBS News

news, TikTok v tomto ohledu
není výjimkou. S nabývající
popularitou se pro mnohé stává
hlavním zdrojem informací
bez jakéhokoliv jiného ověření
pravdivosti. Spousta lidí využívá
platformu pro informování se
o vakcíně proti COVIDU-19,
globálním oteplování či ruské
invazi do Ukrajiny. Tyto
informace jsou z velké části
zavádějící nebo nepravdivé, a s
každým sdílením se šíří dál.
Toho využívají určité korporace
ve svůj vlastní prospěch, aby
vzbudily strach nebo obavy
a společnost byla tak lépe
manipulovatelná.
 
Speciálním případem je
Královec, satirická reakce
polského influencera na falešná
ruská referenda o připojení částí
Ukrajiny k Rusku. Tento vtip se
stal velmi populárním nejen
mezi Čechy, nýbrž po celém
světě. Obdržel dokonce reakce
od známých politiků.

Korespondent BBC v Praze Rob
Cameron vysvětlil na Twitteru:
„Kaliningrad byl založen v roce
1255 na počest českého krále
Přemysla Otakara II. Takže by to
bylo (připojení k Česku) podle
ruských standardů naprosto
legitimní.“ Na TikToku vypadá
satira velice skutečně, až
do takové míry, že by se mnozí
mohli v létě vydat na dovolenou
k moři do Královce.
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V druhové ochraně jsme první. Máme olympijské zlato
28. ročník Ekologické
olympiády ve Vlašimi se letos
konal od 30. září do 1. října.
Letošní ročník s tématem
Druhové ochrany byl pro naši
školu mimořádně úspěšný.
Tým Včelojedů, který
reprezentovali Katka
Helclová, Jirka Klivan a Vojta
Hrabánek, vyhrál. 
 
Ekologická olympiáda je soutěž,
v níž studenti středních škol
prokazují své znalosti z biologie
a ekologie, schopnost kritického
myšlení a využívají tyto
dovednosti v praxi. Skládá se
ze dvou částí, z teoretické, která
je tvořena poznávačkou
a testem, a z praktické, kde je
zapotřebí i trochu manuální
zručnosti.

V průběhu praktické části se
soutěžící pohybovali v terénu
a hledali vhodné lokality
k umístění budek pro sovy
pálené. Svá zjištění zpracovali
ve velkém časovém presu
do prezentace, kterou následně

museli obhájit před porotou.
V další části soutěže nešlo tolik
o znalosti biologie jako spíše
o šikovnost. Na řadu přišly
pracovní nástroje, dřevěné desky
a hřebíky. Cílem bylo stlouct
soví budky. První dva pokusy
o sestavení našim studentům
nevyšly. Díly k sobě nepasovaly
správně. Až třetí pokus vyšel
na výbornou.
 
Celkově bylo na plnění úkolů
velmi málo času, a tak soutěžící
obětovali obědovou pauzu
na monitoring a přípravu
na přednášku. A to i přesto, že se
už dopředu těšili na tradiční
vlašimské řízky.
 
Při přednášce samotné se
Včelojedům sotva podařilo
zmínit pointu jejich výzkumu,

protože se zbytečně zasekávali
na detailech. Spoustu jim toho
pak vypadlo.
 
Navzdory všem překážkám tým
Včelojedů zvítězil v těžké
konkurenci.
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Noví spolužáci 
hodnotí školu

vnímám spíše pozitivně, a když
se naskytne nějaký problém, tak
se mohu spolehlivě obrátit
na kamarády.“
 
Zvládáš učivo stejně jako
na základní škole, nebo je
úroveň požadavků jiná?
Kuba: „Učivo není stejně těžké
jako na základce, ale zatím ho
zvládám. Požadavky jsou jiné,
například v domácích úkolech,
kdy jich dostáváme více než
na základní škole.“
Ela: „Učivo je samozřejmě těžší
než na základní škole. Myslím,
že by to tak určitě mělo být
a očekávala jsem to. Zatím to
zvládám s domácí přípravou
v pohodě.“
 
Jaký máte kolektiv ve třídě?
Stále se poznáváte?
Kuba: „Kolektiv ve třídě je
dobrý se všemi spolužáky se dá
bavit. Někteří se pořád
poznávají, ale já už si myslím,

že se všichni nějak tak známe.“
Ela: „Podle mě máme skvělý
kolektiv, každým dnem se více
poznáváme a společně si
pomáháme.“
 
Jaký máš dojem z kantorů?
Jsou přísní?
Kuba: „Dojem mám lepší než
na základní škole, protože mi
přijde, že se toho od nich více
naučím, ale zároveň jsou
přísnější.“
Ela: „Kantoři mají jiné
požadavky než na základní
škole, přistupují k nám jako
k více zodpovědným, což mně
osobně vyhovuje.“
 
Jaký dojem na tebe zatím
udělala školní jídelna?
Kuba: „Celkem ujde, dávají tam
hrozně malé porce. Jinak
s výběrem mezi třemi chody
jsem spokojen.“
Ela: „Jídelna je podle mě lepší
než základní škole.“

 
Navštěvuješ kroužky? Které
škola nabízí? 
Kuba: „Nenavštěvuji, jelikož to
časově nestíhám. Jinak mi
přijdou zajímavé a rozhodně
někdy nějaký chtěl zkusit.“
Ela: „Chodím na latinu.“
 
Zvládnul ses již vyrovnat se
změnou prostředí, vyznáš se
v jiné budově?
Kuba: „Ano, ze začátku to bylo
obtížné, ale teď se už ve škole
vyznám.“
Ela: „Občas hledám některou
z tříd, ale každým dnem si více
zvykám na odlišné prostředí.“
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Zeptali jsme se nově
příchozích studentů Kuby
a Ely na první dojmy z naší
školy. Jejich názor nás vždy
zajímá, jelikož díky nim se
můžou inspirovat i další
zájemci o studium na této
škole.
 
Jak těžký byl přechod z tvé
minulé školy na gymnázium?
Máš zde kamarády, kteří ti
případně pomohli?
Kuba: „Nijak moc těžký nebyl,
na základní škole jsem měl sice
dobré kamarády, ale už jsem
chtěl nový kolektiv, takže jsem
byl rád, že jsem se dostal
na gymnázium. Ze třídy jsem
nikoho předtím neznal.“
Ela: „Určitě se toho mnoho
změnilo, ale všechny změny

Jak si prima 
užila adapťák? 
Užila, i když v 
pláštěnkách.

foto: Erika Duchková

Studenti primy zahájili školní
rok adaptačním kurzem
nedaleko od Hořic. Přestože
jim počasí nijak zvlášť
nepřálo, vrátili se jako
spokojená třída. Paní
profesorka třídní primány
hodnotí kladně.

Primárky doprovázely paní
profesorky Dvořáková
a Davídková a jejich třídní,
Duchková. Po příjezdu na místo
bylo na čase se ubytovat
v chatkách, kde podle několika
účastníků byly nekvalitní
polštáře, zima a pavouci, přesto
si to prý všichni užili.
 
Na nové studenty čekal společný
seznamovací program
na stmelení kolektivu. I přes
nepřízeň počasí trávili volný čas
sportovními aktivitami, jako je
třeba fotbal nebo ping pong
anebo vycházkami po okolí.
 
Předposlední den vyrazili
na výlet do nedalekých Hořic,
kde si prohlédli krásné město,
všechny jeho památky a nakonec
si někteří zakoupili údajně

drahé, ale pravé hořické
trubičky.
 
Navzdory prvotním obávám
a nervozitě odjížděli
z adaptačního kurzu všichni plní
nadšení.
 
A co řekla o primě třídní
profesorka? „Primáni jsou
pracovití, mají pozitivní přístup
k výuce. Navíc jsou kamarádští.
Ve třídě vládne příjemná
atmosféra.“
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Hrajeme pro ... 
má novou 
organizátorku, 
je jí Anna 
Dvorščíková

jsme tedy nového
hlavního organizátora -
paní profesorku Annu
Dvorščíkovou
o rozhovor. 
 
Kdo je organizátor akce?
 
„Organizátorem je škola, já,
moje kolegyně a kolega: Erika
Duchková, Lenka Pořízková,
Jana Fiedlerová, Martin Dvořák,
Tereza Šajtarová a třída septima
mi pomohla náramně.“
 
Byl to nápad jednotlivce či
skupiny?
 
„Čí přesně to byl nápad, nevím -
převzala jsem to po báječné
kolegyni Zdeňce Sekulové, která
pro sbírku vždy upekla několik
stovek pečených čajů.“
 

Jak se vybírá člověk,
pro kterého se budou vybírat
peníze?
 
„Letos jsem oslovila Maltézskou
pomoc a ti mi doporučili
Martínka, jeho sestra má také
handicap a rodina je sociálně
slabší.“
 
Z čeho všeho získáte výslednou
částku, kterou pak předáte
Martínkovým rodičům?
 
„Peníze budou z prodeje
svačinek, na nichž se postupně
vystřídá celá škola a hlavně
hráči, ti je mají jako zápisné,
a jarmarku, který zařídila p. p.
Pořízková.“
 
Jak akce probíhá?
 
„Od středy 9.11. do 16.11 se
prodávají již zmíněné dobroty

všem, kdo si je chtějí koupit
a podpořit tak dobrou věc.
Vyvrcholením celé charity je
volejbalový turnaj a turnaj
v přehazované, který se koná
tradičně před Mezinárodním
dnem studentstva, letos tedy 16.
listopadu.“
 
Kdo všechno se může účastnit?
 
„Účastnit se mohou žáci
a žákyně, kteří chtějí hrát tyto
hry, nebo také studenti, kteří si
rádi koupí o přestávku něco
na zub. A také družstvo
z profesorského sboru, které
tradičně hraje s vítězem.

autor článku:
ADAM FINKOUS

12. ročník charitativní
akce Hrajeme pro … byl
trochu jiný než
předchozí. Změny měly
více důvodů, jeden
z nich byl odchod paní
profesorky Sekulové,
která projekt vymyslela,
ale i větší výtěžek
díky sběratelským
kartičkám. Požádali
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„Myslím, že to je lepší než na 
základce, protože na základce 
jsem tolik nových kontaktů a 
přátel neměl,” říká Boris z 1.A
Zjišťovali jsme u nově
příchozích studentů, jaké jsou
jejich začátky na střední škole,
jejich pocity a jak se jim
podařilo začlenit do kolektivu.
Oslovili jsme Borise z 1.A
a Sharon z 1.B, kteří se stále
adaptují na jiný styl výuky
a rádi nám poskytli informace
o sobě.
 
 
Na začátku školního roku se
pravidelně pořádájí adaptační
kurzy, řekni nám, kde
a v jakém termínu se váš
adaptační kurz odehrával?
 
Sharon: „Většinu času jsme
strávili v kempu Alegro, který se
nachází poblíž městečka Hořice.
Do kempu jsme přijeli 13.
a odjížděli 16. září.“
 
Jací učitelé vás provázeli
adaptačním kurzem?
Boris: „Byli jsme tam s paní
profesorkou Davídkovou,
Dvořákovou, s panem
profesorem Urbančíkem, s paní
profesorkou Minaříkovou a to si
myslím, že je všechno.“
 
Sblížili jste se s ostatními?
Boris: „Určitě, vytvořili jsme si
tam nějaký partičky, skupinky
a našli jsme si nové kamarády,
se kterými jsme se třeba ještě
před adapťákem nebavili.“
 
Jaký máte teď ve třídě
kolektiv? 

Sharon: „Kolektiv naší třídy je
opravdu pestrý. Nicméně spolu
všichni moc hezky vychází
a není rozdělený na „skupinky“.
 
Boris: „Myslím si, že ve třídě je
hodně fajn kolektiv.
I když máme takové dvě
skupinky lidí, tak si myslím, že
jako třída vycházíme spolu
naprosto skvěle a je to lepší než
na základce,“
 
Jaká byla podle tebe
nejzábavnější nebo zajímavá
hra?
Boris: „Myslím, že nejlepší
bylo, když jsme si psali dopisy,
protože tam jsme si mohli pak
ještě napsat různé vzkazy a bylo
to hezký. Také jsme
obkreslovali postavu spolužáka
na papír a dovnitř jsme napsali
pozitivní věci a ven negativní
věci.“
 
Jak probíhaly vaše dny
na adaptačním kurzu?
Sharon: „Ráno jsme se vyhrabali
z postelí a čekala nás snídaně.
Potom si pro nás učitelé
připravili seznamovací aktivity.
Po obědě jsme si chvíli
odpočinuli a šli hrát další hry.”
 
Chodili jste na nějaké výlety?
 
Boris: „Byli jsme ve čtvrtek
odpoledne v Hořicích. Pěší túra
tam a zpátky byla 6 km, takže ne
moc daleko. Nakoupili jsme si
pravý hořický trubičky a prošli

fotografie třídy 1. B

jsme se tam v parku, kde byly
barokní i novodobější sochy,
takže to bylo docela zábava.“
 
Jaké jste měli počasí?
Sharon: „Obvykle bylo zataženo
a sem tam i pršelo, ale to nám
vůbec nevadilo. Vždy jsme si
nějak poradili!“
 
Doporučili byste něco
pedagogům zlepšit?
Boris: „Myslím, že nebylo, co
měnit. Paní profesorka
Dvořáková udělala dobrý
program s psychohrátkami a i
náš třídní profesor Urbančík se
nám to taky snažil nějak
zpříjemnit.”
 
Jak se ti teď líbí ve škole?
 
Boris: „Myslím, že je to lepší
než na základce, protože na
základce jsem tolik nových
kontaktů a přátel neměl. A máme
tady super partu jako celá třída.
Jako celek se bavíme i napříč
s ostatními třídami i setkáváme
se během volitelných jazyků. Je
tady víc akcí, např. Hrajeme
pro a funguje tady i studentská

rada. Myslím si, že to je prostě
o hodně lepší.”
 
Je to těžší než na základce?
Boris: „Tak zatím ne. Zatím si
myslím, že to tempo je tak nějak
adekvátní a stejný jako
na základce, ale myslím si, že to
bude horší, protože už jsme
dostali povinnou četbu, kterou
musíme přečíst do února.Taky
děláme hodně projektů
z dějepisu a zeměpisu a psali
jsme přírodovědného klokana,
takže si myslím, že je to tak
nějak ještě adekvátní.”
 
Slyšeli jsme, že máte v plánu
založit novou kapelu ve škole.
Mohl bys nám o tom říct něco
bližšího?
Boris: „Zatím je to ve fázi
příprav.”

autor článku:
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V září se prváci ocitli v pravěku. Aspoň na 
chvíli

Třídy 1. A a 1. B se v září
na chvíli ocitly v pravěku. Pan
profesor Skalák zadal
studentům miniprojekty
s pravěkým motivem,
ze kterých si žáci měli možnost
vybrat a zpracovat je dle své
fantazie. Nápadům se meze

nekladly. Po prezentaci
následovalo sebehodnocení.
Přestože si řada žáků vybrala
stejný typ projektu, každý byl
něčím jedinečný. Na malé
výstavce jste mohli spatřit
oppidum, venuši nebo zbraň
pračlověka.

 
Nejvíce se opakovaly jeskynní
malby, pravěké zbraně
nebo modelování sošek
a keramika. Ovšem nesmíme
zapomenout také na karetní hry
nebo modely oppida. Právě tyto
sklidily největší úspěch.
Nejzajímavější zadání splnil
jeden žák z 1.B. Celou jednu noc
strávil sám v lese. Některé
exponáty byly vystaveny
na chodbě u tělocvičny, kde si je
mohli prohlédnout ostatní. „K
pravěku nejsou písemné
prameny a právě k tomuto
období se nejvíce přibližujeme
touto cestou. Učíme se i jiné
dovednosti, než je psaní testů,”

odpověděl pan profesor Skalák
na otázku, proč se projekty
týkaly právě pravěku. V průběhu
výstavy jsme se ptali studentů
a ostatních profesorů na jejich
dojmy a slýchali jsme pouze
pozitivní ohlasy. Letošní
povedené keltské oppidum si lze
prohlédnout v učebně dějepisu.
Doufáme, že i příští rok si budou
moci budoucí prváci vyrobit
třeba vlastní Věstonickou
venuši.

Boris Drápal, Veronika
Mudrochová, Sharon Rostašová
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Máte rádi nové výzvy a chcete zažít něco neobvyklého? Program 
DofE je u nás stále aktivní!
Šest studentů sexty
v doprovodu pana profesora
Bašty využilo programu DofE
a vydali se o letní prázdninách
do slovenských hor, konkrétně
do Slovenského ráje, kde
společně strávili 4 dny
chozením po horách.
 
Říkáte si, jak nám může DofE
pomoci v cestování? Je to
snadné. Výzvy, které program
stanovil (např. během cesty si
nesmíte nic kupovat), nás
motivovaly ke zrealizování akce.
Naší druhou překážkou bylo, že
nás rodiče nechtěli pustit
samotné. Dofe opět dobře
pomohlo. Vyhledali jsme si
vedoucího výpravy. V našem
případě jsme oslovili pana
profesora Baštu, který svou
přítomností ujistil naše rodiče,
že by se nám nic nemělo stát.
Před výpravou jsme mohli
zažádat o příspěvek na cestu,
tohoto jsme však nevyužili,
jelikož expedice na Slovensko
nebyla finančně náročná
s ohledem na splnění podmínky
nic si nekoupit.

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. Ta
určí, jak se dlouho budete
programu věnovat. Minimální
doba je 6 měsíců a úplný strop je
18 měsíců.
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Sešli jsme se v pozdních
večerních hodinách na hlavním
vlakovém nádraží v Praze.
Zpoždění nás nerozhodilo.
Druhého dne jsme dorazili
do Popradu. Finálové přiblížení
do vesničky Vydrník nebylo už
problémem. Mezi Popradem
a Spišskou Novou Vsí jezdí
vlaků požehnaně.
 
Ubytovali jsme se přímo
na okraji Slovenského ráje
v autokempu Podlesok, kde jsme
měli základní zázemí a místa
pro tři stany, ve kterých jsme
následující tři noci přespávali.
Poté se naše parta vydala
na seznámení s terénem. To však
nemělo dlouhého trvání,
protože únava po noční cestě se

o sobě brzy dala vědět.
 
Následující dva dny jsme se
věnovali poznávání krás
Slovenského ráje s poctivou
dávkou chleba se salámem
a okurkou v batohu. Tato
vytříbená strava nám dodala
dostatek energie k prozkoumání
téměř celého parku, dokonce
i na pořádné večerní koupání
v horském potůčku (podrobnosti
se nehodí do novin, proto
chcete-li se dozvědět více,
kontaktuje Rosťu Ardana).
 
Cestou domů jsme ještě stihli
lehce poznat večerní Poprad
a pak nás čekal noční vlak zpět
domů.

Vyzkoušeli jsme si, 
jaké je to závodit při 
neuvěřitelné 
atmosféře
Česko vesluje je jedním
z projektů Labe arény, který
se snaží motivovat školy
k moderní výuce tělocviku
a přivést ke sportu co nejvíce
dětí. Důležitou a velice
zajímavou aktivitou tohoto
projektu je Školní liga
ve veslování na trenažérech,
které jsme se mohli účastnit
díky Českému veslařskému
svazu. Rozhodli se nám
darovat dva tyto trenažery
na krátkodobé zapůjčení.
Jednalo se o Concept 2 Model
D. Cena takového přístroje
v dnešní době přesahuje
částku 30 000 Kč.
 
V hodinách tělocviku jsme byli
seznámeni s veslováním
na trenažeru. Nejprve nám byla
ukázána správná technika,
kterou se zde budeme snažit
popsat. „Začneme od konce
tempa. Ruce jsou u těla a nohy

propnuté. Krok za krokem
natahuji ruce, překlápím tělo
dopředu z mírného záklonu
a krčím nohy do pravého úhlu se
zemí. Této fázi se říká
odpočinek. Následuje zátah, kdy
člověk vykoná stejný pohyb,
jako když jel dopředu, ale
tentokrát obráceně. To znamená,
že nejdřív odkopnu nohy,
překlopím tělo dozadu
a přitáhnu ruce k tělu,”
vysvětlují Karel Novotný
ze sexty a Vít Bradáček
ze septimy, kteří se několik let
věnují veslování.
 
Po krátké ukázce veslování jsme
šli konečně závodit. Každé
družstvo muselo být čtyřčlenné.
Závod byl ve formě štafet 4 x
100 m. O vítězi se rozhodovalo
až ve třetím kole. Nakonec se
jím zaslouženě stal tým
ve složení Vojtěch Beneš, Jakub
Deliš, Jan Svach a Adam Zloský

ze sexty. Tomuto výkonu jistě
pomohla skvělá atmosféra.
Všichni spolužáci totiž hlasitě
fandili svému týmu, aby zajel co
nejrychlejší čas a pokusil se
vyhrát. Na ty největší odvážlivce
ještě čekala trať 200 m.
 
Česko vesluje funguje už
od roku 2016 s podporou
Českého veslařského svazu.
Za tu dobu se stal velmi
vyhledávaným sportovním
zpestřením výuky. Zapojilo se už

přes 70 různých škol a přes 7000
studentů. Nejvíce je k vidění
v domácím Ústeckém kraji.
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ilustrace: Johanka Vojtová, Anna Klimešová

Zbrusu nové učitelské karty na podporu sbírky „Hrajeme pro” 
vypadají lépe než kdy jindy
Žáci sexty opět vytvořili karty
s podobiznami profesorů
z naší školy a vylepšili to
i mapou. Karty se prodávaly
v balíčku po třech a stály jen
pár kaček. Zájem byl tak
velký, že se po nich doslova
zaprášilo.
 
Stejně jako minulý rok se letos
rozhodla skupinka studentů
ze sexty vytvořit sběratelské
karty, na kterých jsou
vyobrazení učitelé našeho
gymnázia. Autoři je vylepšili
tím, že karty získaly unikátní
příběh, schopnosti, raritu,
i dokonce doprovodnou mapu,
jež pozvedla zážitek z jejich
sbírání na další úroveň.

ilustrace: A. Klimešová, J. Vojtová

Kartičky byly k dostání týden

ilustrace: A. Klimešová, J. Vojtová

před každoročním volejbalovým
turnajem, a jelikož byl zájem

studentů přímo devastující,
museli autoři zvýšit cenu
z původních 20 Kč na 30 Kč
a vytvořit mnohem více karet,
než bylo v plánu. Prodávaly se
v obálkách po třech kusech
a veškerý zisk obdržený z jejich
prodeje šel na podporu
charitativnímu projektu
„Hrajeme pro Martínka“, který
měl za úkol alespoň trochu
pomoci nemocnému chlapci.
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Druháci se vzdělávali s ČTK Ve volejbale se s námi utkal i tým 
České televize

Septima obhájila zlato Slavili jsme Halloween

 
Sextáni zvítězili v orienťáku

foto: Dana Hilská

Prodáváme charitativní svačinky

V debatní soutěži studenti 
postoupili do celostátního kola

Chytali jsme bobříky 
informatiky a byli jsme úspěšní

foto: Markéta Wolfová foto: Markéta Wolfová


