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Milí studenti, kolegyně, kolegové, čtenáři!
Krásou titulní stranu pro plánované dubnové číslo Salamandra jsem měla od našeho
absolventa Jakuba v rukou uţ začátkem dubna. Půlka dubna a já měla všeho všudy 4
příspěvky. Neděle 17. dubna, a já zvaţuji, co dál. Vzdát to, zkusit to? Za zkoušku nic nedáš,
řekla jsem si. Vzala jsem si termináře úkolů od ledna do dubna, to abych nezapomněla na
nějakou důleţitou akci školy. Zapnu počítač, přihlásím se na facebook, a hledám.( Doufám a
věřím, ţe po přečtení tohoto úvodníku si mě většina studentů neodebere z přátel). Okamţitě
jsem začala oslovovat připojené přátele s prosbou o napsání příspěvku do Salamandru a hned
jsem jim nabídla námět, který se jich týkal. Na otázku, kolik času jim na to dávám, jsem
odpověděla, ţe hodinu. Totéţ jsem zkusila u dvou studentek přes mail. Neţ jsem se domluvila
s posledními na facebooku, začaly mi chodit na maily příspěvky. Poslední ten večer přišel ve
21,30 hodin, tři studenti přislíbili poslat v pondělí.
Výsledek? Poslali všichni. Moc všem děkuji, protoţe toto číslo vychází jedině díky jim.
-Hana Potměšilová, koordinátorka SPGH

Konečně přišlo jaro. Uklízíme, chodíme na vycházky, sajeme energii ze sluníčka, těšíme, nebo
netěšíme se na Velikonoce. Maturanti začínají cítit tlak blíţící se maturity. Kaţdý proţívá
jaro po svém. Jaru se ve svém příspěvku věnuje Eliška. Abych nezapomněla. Dva studenti –
Honza a Zbyněk – přinesli vlastní fotografie, které pořídili v minulých týdnech v okolí svého
bydliště. Jsou krásné. A vznikly pro náš Salamandr.

Výhody jara
Venku povlává jemný větřík, vidíme, jak
slunce prosvětluje okvětní lístky třešní a
švestek. Jsou jakoby průhledné a teplé, na
pohled překrásné. Jak se vyhrabat ze své
zapšklé komory a pocítit sílu ţivota
v ţilách? Jednoduše – jděte ven!
Vím, ţe maturitní ročníky to mají zvlášť
těţké, musejí se učit a čouhat ven, jestli na
ně slunce ještě pořád čeká nebo jestli uţ se
naštvalo a zašlo za velká mračna. Stejně
jsou na tom ti, kteří trpí jarními nemocemi
jako alergie a rýmička. Taky ven
nemůţeme. Učiva je pořád stejně hodně,
ne-li více, takţe někteří sedí nad
dvacetistránkovým učivem na písemku
nebo si lámou hlavu s příklady.
Nesmíme ale zapomenout, ţe škola není
všechno! Hurá ven! Na kolo uţ někdy
opravdu je teplo, na válení na dece asi ne,
protoţe zem je zatím studená. Trávník se
ale krásně zelená, nazlátlé světlo ho dělá
hebkým aţ mechovým, takţe hurá se
proběhnout. Máte psa? Doufám, ţe ho venčíte!
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Můţete vytáhnout starší i novější kousky
zářivých barev ze své komody, udělat si dobrou
a pohodlnou náladu a jít si třeba sednout pod
strom, poslouchat jak si ptáci vypráví nejnovější
jarní drby a ve velkém parnu si dát i osvěţující
limonádu.
Narcisky a tulipány nám taky můţou dodat
radost. Obzvlášť uklidňující je totiţ (překvapivě)
pletí a zalívání záhonů – dodá vám to pocit, ţe
jste něco udělali a JE TO OPRAVDU VIDĚT 
Samozřejmě uţ pouhou svou přítomností jsou
tyto rostlinky krásné…

TAK NESEĎTE DOMA U POČÍTAČŮ
A TELEVIZÍ, ALE VYRAZTE VEN
A UČENÍ SI VEMTE S SEBOU!
-Eliška Studená, 7.C

Studenti studentům
Studenti studentům. Tak se nazývá projekt, který je určený letošním třeťákům a spočívá v tom,
ţe studenti vyslaní školou jsou proškoleni jinými studenty a sami pak informují svoje
spoluţáky, případně další zájemce. Do tohoto projektu škola vyslala dvě studentky. Čtěte,
dozvíte se mnoho zajímavých informací!
Dne 14. 4. 2011 jsem se společně s Natálkou Filoušovou ze septimy zúčastnila ,,školení‘‘
ohledně státních maturit. Celou akci sjednal CERMAT. Proškolil pár studentů, jiţ
vysokoškoláků, kteří jsou nám věkově nejblíţe, a tak nám nejlépe dokázali objasnit danou
problematiku. Tak jsme tedy v Brně, na Gymnáziu na Slovanském náměstí, strávily dvě
hodiny nabyté informacemi ohledně maturit 2012. Nyní jiţ známe odpovědi na otázky, které
nám doposud nikdo nedokázal zodpovědět.
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Schéma maturit 2012:
Společná (státní) část
Český jazyk
Cizí jazyk

Školní část
Dva předměty vybrané z navrhovaných
předmětů – tyto předměty navrhuje ředitel
školy
Třetí předmět se týká praktické zkoušky

ZSV / Matematika / Informatika
+ moţnost volitelných předmětů navíc

Škála volitelných předmětů je široká, má však své podmínky. Při volbě nepovinných
předmětů si mohu vybrat:
- informatiku
- cizí jazyk (nemohu však mít stejný předmět v povinné i nepovinné části – tzn. volím
jiný jazyk, neţ mám v povinné části)
- matematiku
- základy společenských věd
U těchto předmětů si mohu zvolit niţší či vyšší úroveň.
U ostatních předmětů, coţ jsou:
- biologie
- fyzika
- chemie
- dějepis
- zeměpis
- dějiny umění
je automaticky předvolena vyšší úroveň.
Maturita z Českého jazyka se bude, jak jistě jiţ všichni víte, z části slohové - první a ústní,
která proběhne jako druhá na principu pracovního listu s uměleckým a neuměleckým textem
zvoleného dle seznamu vybrané literatury. Ústní zkouška je hodnocena zkoušejícími přímo na
místě. Na základě úspěchu, či neúspěchu bude student pokračovat v další části, jako je
didaktický test. Didaktické testy jsou opravovány a hodnoceny centrálně CERMATEM.
Na podobném principu bude probíhat i zkouška z jazyka cizího. Ústní část se skládá
z představení se, popisu obrázků, odpovědí na otázky kladené zkoušejícím a z témat, která
jsou předem daná. Dále bude následovat didaktický test sloţený z poslechu a gramatického
testu.
Z předmětů, které si zvolím do povinné části maturity, MUSÍM odmaturovat. V případě
neúspěchu opakuji pouze předměty, ve kterých jsem neprospěl. Na opravu jsou dva pokusy
v časovém rozmezí pěti let. Při volbě nepovinných předmětů případné propadnutí neohrozí
maturitu jako takovou. Na vysvědčení sice bude uvedeno, ţe student z daného předmětu
neodmaturoval, ovšem opravná zkouška z daného předmětu se konat nebude. Maturitní
vysvědčení bude předáno 20. 6. 2012
Více informací o státní maturitě naleznete na stránkách www.novamaturita.cz
-Michaela Rozkydalová, 3.A
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Skrz výlohu vidím mnoho úšklebů,
kaţdý má stovky dojemných příběhů.
Lţivých, bohuţel.

Touha po křídlech
Všichni jen nadávají,
jak se ten druhej změnil.
Jak hrozně ţije,
Jakej je debil.

Ţijeme v lepším světě,
prý moderní doby.
Spíš v nekončícím pekle,
plného zla a zloby.

Lidi myslí jen na sebe,
kaţdý se do popředí dere.
Nikdo nedá nic,
ale plnou hrstí bere.

Kaţdý si ztěţuje.
Neví, co všechno můţe ztratit,
jednou aţ nebude mít zdraví,
uţ to nepůjde vrátit.

Nakupují, jak kdyby měl konec světa být.
Mají miliony důvodů,
proč nemají to, co vţdycky chtěli mít.
Tak proč dnes lidi řeší,
co kdo na sebe věší?

Hezké by bylo,
kdyby kaţdý uvědomil si,
ţe má hodně.
Má svobodu,
která tu nebyla.
Kdysi.

Kdo má slávu, kdo nemá nic.
Kdo má prachy, kdo má víc.
Kdysi tu prý byl ráj
a v něm obyčejná opice a ryba.

Brzy vyrostou děti fejsbuku,
budou jich hory.
Kaţdý bude mít svoje love story,
co napsal druhému do zpráv.

Nikde ţádné lţi a závist,
nebylo jich třeba.
Proč v dnešní době neslyšíme smích?
Ţádná radost, kdyţ napadne sníh.

Nebudou umět ţít normální svět.
Nebudou umět říct mnoho krásných vět.
Šťouchnutí budou brát, jako projev lásky.
Hazard, drogy a samé sázky.

Jen myšlenka
„co bude letos v zimě módní?“
Proč tátové nejezdí s dětma na saních?
Tak jak to dělával ten můj?

Kam to spěje?
Budou pít jen colu,
protoţe je z Ameriky.
Kofola zruší slogan:
„Padesát let spolu.“
Protoţe je vlastenci odhodí.

Všechny jen zajímá,
co máš, koho hledáš,
jak se chováš.
Aniţ by přemýšleli sami nad sebou.
Pro všechny je ţivot
prý těţká stezka.
Radši začnou hledat
útěchu mezi regály Tesca
.
A aţ nebudou mít dost,
postaví zas nový.
Větší, hezčí,
však co se změní?

Vidím kolem sebe,
mnoho ovládaných těl.
Všude samá přetvářka,
kdo by to chtěl?
Sestra je sestře cizí.
Nedivme se,
ţe máme celosvětovou krizi.
Vţdyť si kolem vlastních krků
děláme smyčku.
Rozpustíme lidstvo,
tu vyspělou smečku.
Chci křídla.

Vidím hospody, znuděné děti, ulhané reklamy.
Staré kašny, opuštěné parky, protivné dámy.
Všude obchod, aréna, všude bar.
a z volebních letáků
to sleduje Sobotka Baltazar.

Odletět někam aţ za nebe.
Protoţe andělé uţ taky umírají,
začínají myslet jen na sebe.

Tato básnička má svého autora, na jeho přání ho ovšem neuvádíme. Já, kdybych to tak uměla napsat,
bych se chlubila. Jedná se ale o našeho studenta, či studentku. Přísahám :)
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EXKURZE
O Švýcarsku se Švýcarkou
4. března strávila celý den na gymnáziu
moje kamarádka ze Švýcarska Kira. Měly
jsme předjednané návštěvy v hodinách
němčiny. Vyprávěla velmi zajímavě o sobě,
o Švýcarsku a o jejich škole. Téma školy
zaujalo nejvíce. Dozvěděli jsme se např., ţe
svačit chodí mimo budovu školy na školní
dvůr za jakéhokoli počasí, nebo nás zaujalo
jejich známkování, které je opačné, neţ u
nás. Mají 6 známek. 6 je nejlepší a
1nejhorší, a kdyţ má někdo dvojku, tak
většinou uţ propadá. Taky mají zajímavé
prázdniny, které mají vţdycky 14 dní a
hlavní prázdniny, které máme my 8 týdnů,
oni mají jen 5. Nebo ţe nemohou zůstat jen
tak doma, kdyţ se jim třeba nechce, je jim
nevolno, ujede autobus... Mají jen dva dny
ve školním roce, které mohou pouţít na
absenci z rodinných důvodů. A kdyţ
onemocní, tak 4 dny omlouvají rodiče a pro
delší absenci musí mít omluvenku od
lékaře.
Samozřejmě nejvíce zapálená byla pani
učitelka, která si vše pilně zapisovala. Mně
se hodina moc líbila, bylo to uvolnění od
klasického učení, přitom zajímavé. Kira
byla nadšená návštěvou jiného prostředí.
Slíbila, ţe nás určitě někdy znovu navštíví.
-Kateřina Ševelová, 2.A

Terakotová armáda v Brně
Dne 15. dubna 2011 se ţáci 2.C společně se
studenty 2.A zúčastnili exkurze „Terakotová armáda“
v Brně. Exkurzi nám zprostředkovala v rámci výuky
dějepisu paní učitelka Komoňová a jel s námi i pan učitel
Handl, který nám během cesty autobusem povyprávěl i
některé zeměpisné a biologické zajímavosti.
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Bylo pěkné počasí, a tak nám cesta do Brna rychle uběhla. Trvala asi půl hodiny.
V Brně u Galerie Vaňkovka jsme z autobusu vystoupili a všichni jsme odešli do blízké
budovy Triniti, kde se celá expozice jmenované výstavy nacházela. Šlo o vysokou prosklenou
administrativní budovu, v jejíţ dvou patrech byla výstava nainstalována. Kdo měl s sebou
fotoaparát a zaplatil si poplatek, mohl si terakotovou armádu prvního čínského císaře i
vyfotografovat. Na vstupenkách jsme kaţdý měli různé znaky, podle kterých jsme se
v průběhu výstavy pomyslně zařadili právě do terakotové armády. Někdo byl generál, jiný
v pěchotě, všichni si své místo našli. Výstava postav, vozů i koní byla velice zajímavá, sochy
byly duté, proto jsme usoudili, ţe jde o nějaké odlitky, protoţe originály byly určitě plné jako
kaţdá socha, ale pro výstavu a její přemísťování po Evropě i světě by právě tíha kaţdé sochy
byla určitě velikým problémem. Dozvěděli jsme se spoustu nových poznatků o nejstarších
čínských
dějinách
i
čínských
dynastiích, kdy a proč tato armáda
vznikla. Velmi se nám líbily i
nejrůznější
menší
vystavené
exponáty, které byly rozmístěny i
v malých vitrínkách po celé budově.
Na dvou místech výstavy jsme se
mohli dokonce posadit a zhlédnout
informační filmy doplněné světelnými
efekty. Na konci expozice byl i stánek
s malým občerstvením.

Jakmile exkurze skončila, navštívili jsme
ještě Galerii Vaňkovku, kde jsme uplatnili 20%
slevu z kaţdé námi zakoupené vstupenky z výstavy
Terakotová armáda na rychlé občerstvení.
Asi ve 12.15 hod jsme odjíţděli z Brna a do
13. hodiny jsme byli v Hustopečích. Exkurze se nám
moc líbila a doplnila nám zajímavé teoretické
poznatky z hodin dějepisu.
-Barbora Komoňová, 2.C

Uţ jste byli v Tibetu ?
Paní učitelka Růţková zpracovala na základě ţákovských výstupů příspěvek, který vám
nabízíme. Týká se projektu, který proběhl v tercii.
Nejspíš většina z vás ne. Třídě tercie hustopečského gymnázia se tato cesta podařila, byť jen
ve formě zajímavého projektu. Vše začalo tím, ţe jsme společně navštívili výstavu Šangri-la
v areálu brněnské Olympie. Zde jsme vstřebali atmosféru nejen Tibetu, ale také Indie, Nepálu
a jiných zemí a oblastí těchto nám vzdálených končin. Poznali jsme, ţe ţivotní styl, i tradice
těchto zemí se od těch našich velmi liší. Ţivot lidí v těchto místech mnohem více ovlivňuje
náboţenství, ať uţ jde o hinduizmus či buddhizmus. Věděli jste například, ţe i buddhisté mají
svoji představu pekla?
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Poznávání jiných kultur jsme se věnovali i
nadále. Nejvíce jsme se zaměřili právě na
Tibet.
Jde o malou, zemi s drsnými ţivotními
podmínkami. Tibeťané navíc musí bojovat za
svoji svobodu. I na výstavě jsme se dozvěděli
mnohé informace o dalajlámovi, mohli jsme
si vyslechnout jeho projev a poznat zajímavé
myšlenky této
mimořádné
osobnosti.
V hodinách dějepisu jsme se pak zaměřili na
historii Tibetu a v zeměpisu na přírodní
podmínky této země. S „tibetskými“ motivy
jsme pracovali i v hodinách výtvarné výchovy
– inspirovalo nás oblékání, zvyklosti a krajina
této země.
Zajímavými náměty týkajícími se Tibetu
jsme rozvíjeli i v hodinách českého jazyka.
Zajímala nás zejména kultura, písemnictví a
jazyk této země. Učili jsme se zároveň
pracovat s informacemi a dále je rozvíjet.
Tak například srovnávali jsme ţivot dětí u
nás a v Tibetu. Na základě dostupných informací jsme napsali příběh o chlapci, který v šesti
letech odejde do kláštera a nakonec zde proţije celý ţivot. Pro nás nepřestavitelné, ale pro
Tibeťany je to jedna z ţivotních cest.
Právě v klášterech vznikaly knihy – byly psány nejprve ručně, později pomocí ručního
tisku.
Naší pozornosti neunikla ani tibetská řeč a písmo – tolik se liší od našeho! Vyzkoušeli
jsme zhotovit jednu stránku turistického průvodce s tibetskými dialogy.
Kořením kaţdého jazyka jsou rčení a přísloví. Překvapilo nás, ţe některá přísloví nebo
rčení jsou sice jinak vyjádřena, ale znamenají vlastně totéţ v různých zemích. Jsou jen více
ovlivněna prostředím, ve kterém lidé ţijí. Například u nás řekneme: zabil dvě mouchy jednou
ranou a Tibeťané mají podobné úsloví: Zabít dva jeleny jedním šípem. Poznali jsme, ţe lidé
v různých koutech světa došli ke stejným zkušenostem vyjádřených právě v určitých
příslovích.
Stejně jako my mají i Tibeťané svoje pohádky. Jednu takovou jsme si přečetli a následně
srovnávali – v čem je jiná neţli naše? Například jiná je samozřejmě příroda, zvyklosti i
nadpřirozené postavy. V té naší pohádce „ Král Straka“ vystupovali nágové, tajemní
obyvatelé jezera. Určitě nikdo z nás ještě nikdy neslyšel o tibetském filmu. S jedním filmem,
ve kterém hrají tibetští herci, jsme se seznámili. Měli jsme k dispozici anotaci filmu a měli
zhotovit filmový plakát a vymyslet slogan, který přiláká diváky do kin.
K tibetské kultuře patří také výroba originálních koberců. Seznámili jsme se s postupem
jejich tkaní, ale také se zobrazovanými motivy. My jsme měli také za úkol „pomoci“ jednomu
majiteli dílny na výrobu koberců s reklamou a propagací.
Kaţdý z nás bude někdy postaven do situace, ţe se setká s lidmi jiných národností, jiného
náboţenského vyznání. Je dobré a uţitečné poznávat jiné kultury. Přesvědčili jsme se, ţe ţivot
Tibeťanů je těţký ve srovnání s naším, ale zároveň pestrý a v mnohém inspirativní.
-Anna Růţková
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Tercie v uměleckoprůmyslovém muzeu
V pátek 25. března se celá banda
sešla na vlakovém nádraţí asi v půl
osmé ráno . Koupili jsme si
jízdenky a vyrazili jsme. Všichni
natěšení a zásobení svačinami od
svých milovaných maminek, jsme
dojeli aţ do Brna. Z hlavního nádraţí
jsme se vydali podchodem, v čele
s panem Tupým. K muzeu jsme došli
krásnou procházkou, při které jsme
viděli Zelný trh a na něm plno stánků.
Také jsme spatřili divadlo Reduta a
Moravské Zemské muzeum, které
jsme navštívili během minulého roku.
Jakmile jsme vešli do muzea, uvítaly nás krásné, prosklené dveře. Odloţili jsme si bundy a
tašky, aby nám nezavazely a paní průvodkyně si nás odvedla na prohlídku. Zprvu jsme viděli
velký létající balón, potom různá auta, motorky, kola, snad vše, co by vás napadlo ve
spojitosti s technikou. Viděli jsme i různé umělecké obrazy, týkající se právě létání.
Dozvěděli jsme se něco také o ţivotě Karla Lhotáka, který byl důleţitou postavou celé
výstavy. Galerie se nám moc líbila a po prohlídce se i mnozí nadšenci šli podívat do prvního
patra, kde se konala výstava zrcadlového umění. Poté, co jsme si prošli celou galerii, vyrazili
jsme směrem k brněnskému orloji, který se nachází na náměstí Svobody, kde jsme spatřili i
velkou fontánu a mnohé zaujaly i obchody okolo. Prohlídli jsme si náměstí , aţ nás všechny
paní učitelka povzbudila tím, ţe jdeme do Vaňkovky. Všichni okamţitě nabrali sílu a šli jsme
směrem do nákupního centra. Měli jsme cca hodinový rozchod, kluci šli jako vţdy všechny
své peníze utratit do KFC nebo do McDonaldu, zatímco holky šly nakupovat dárky
k narozeninám, nebo hadříky. Po hodině jsme se dostavili všichni na stanovené místo a
spěchali jsme zpátky na vlak. Stihli jsme ho v pořádku, i s rezervou.
Byl to krásný den, který jsme strávili všichni pohromadě. Moc jsem si ho uţila a mohu
s jistotou říct, ţe mluvím za většinu naší třídy. Děkujeme panu učiteli Tupému i paní
Růţkové.
-Valerie Kapková, 3.C

Recetox
Do školy nám přišla nabídka pro studenty třetích ročníků na kurz „Pochopení
environmentálních souvislostí klíčem k řešení globálních problémů“. Kurz se konal v
Centru pro výzkum toxických látek v prostředí – Univerzitní kampus Bohunice. Je to
samostatný ústav přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
Ve středu(23. 3. 2011) jsme se vydaly, čtyři studentky 3.A, do Brna. V osm hodin ráno jsme
byly na místě a seznámily jsme se s dalšími osmi účastníky z JM kraje. Celým kurzem nás
prováděly tři mladé a velice příjemné slečny, zaměstnankyně centra. V průběhu kurzu o nás
bylo výborně postaráno. Po celou dobu jsme měli k dispozici pití, na oběd jsme dostali pizzu
a ke svačině obloţenou bagetu.
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Kurz byl zahájen sedmi přednáškami. Setkali
jsme se zde s mnoha zajímavými tématy (Sinice;
recyklace; farmaka ve vodách; voda v našem
ţivotě; globální transport chemických látek;
akumulace látek v potr. řetězcích; ţivotní cyklus
výrobku). Po přednáškách jsme se vydali do
malé laboratoře, ve které jsme prováděli krátký
pokus o „rozpouštění“ látek v půdě, pak jsme si
vypočetli svou ekologickou stopu a na závěr
jsme si povídali o půdní ekotoxikologii.
Následovala delší pauza na oběd, po níţ jsme se
opět vrátili do laboratoře. Rozdělili jsme se do
několika skupin a prováděli dva testy. První tet
spočíval v klíčivosti semen a inhibice růstu
kořene rostlin. Pro tento test jsme pouţívali
Hořčici Bílou a zjišťovali jsme jím toxicitu odpadních vod. Druhým a našim jiţ posledním
pokusem v laboratoři byla zkouška inhibice pohyblivosti korýše Hornatky velké.
V 16:00 jsme dostali svačinu, proběhla velká diskuze o tématech zmíněných na přednáškách a
dostalo se i na vyhodnocování našich testů.
Z kurzu jsme si přivezly plno materiálů a také nové poznatky. Nejvíce se nám líbily
přednášky, avšak od laboratoří jsme čekaly trochu víc. Největším záţitkem pro nás asi byla
automatická pipeta, kterou v naší školní laboratoři nemáme. :-D 
-Návratová Marie, 3.A

SOUTĚŢE
Úspěšní recitátoři
Je potěšující, ţe se na našem gymnáziu najde početná skupina studentů, kteří mají blízko k poezii a
uměleckému přednesu. Kaţdoročně tak můţeme uspořádat školní kolo recitační soutěţe. Uvádíme dva
příspěvky, které to dokumentují. První vznikl pro Hustopečské listy, druhý napsala Terezka, kdyţ se
vrátila z krajského kola. Terezce dodatečně gratulujeme :)

Školního kola recitační soutěţe se účastnilo dvacet pět studentů. Soutěţili jsme ve dvou
kategoriích: I. kategorie – ţáci niţšího stupně a II. kategorie – studenti 1. – 4. ročníku vyššího
gymnázia. Ti nejlepší pak postoupili do vyšších kol soutěţe uměleckého přednesu – do
oblastního kola Wolkerova Prostějova a do Břeclavi, kde soutěţí mladší ţáci. V těchto
vyšších kolech recitačních soutěţí jsou naší studenti jiţ tradičně úspěšní a nejinak tomu bylo i
letos.
Na oblastním kole Wolkerova Prostějova ve Velkých Pavlovicích se studentka oktávy
Michaela Listová umístila ve II. kategorii na třetím místě. Připomeňme, ţe tato studentka
v minulém roce obsadila první místo a několikrát postoupila i do krajského kola Wolkerova
Prostějova. Ţáci niţšího stupně reprezentovali naše gymnázium 8. 3. v Břeclavi na oblastní
přehlídce „Dětská scéna 2011“. Ocenění se dočkali v obou kategoriích. Tereza Vaculíková
(sekunda) se stala vítězkou 3. kategorie a postupuje do krajského kola soutěţe v Brně. Porotu
zaujal také výkon Martina Húska z kvarty. Za procítěný přednes Seifertovy básně získal druhé
nejvyšší ocenění – zvláštní cenu poroty.
Studenti, kteří se věnují uměleckému přednesu a chtějí dosáhnout úspěchu, musí spolu se
9

SALAMANDR SALAMANDR SALAMANDR SALAMNDR
svými vyučujícími věnovat nemálo času přípravě, aby mohli v podobných soutěţích obstát.
Učí se zároveň hledat mnohdy skrytý smysl uměleckých textů, a navíc – coţ je velmi cenné
v dnešní době – vystupovat na veřejnosti.
- A.Růţková, D. Turzáková, vyučující
13. 4. 2011 jsem jela na krajské
kolo recitační soutěţe do Brna s
paní učitelkou Turzákovou. Hodně
jsem se připravovala, moc jsem se
těšila a byla zvědavá, jaká bude
porota a ostatní soutěţící. V
krajském kole jsem byla uţ dříve, a
to ve 2. třídě. Prostředí v budově
Labyrint, kde jsem byla, na mě
působilo pozitivně a příjemně. Ten
den tam soutěţily dvě kategorie.
Třetí a čtvrtá. Já byla ve třetí. Po
zahájení jsme se vydali do
místnosti, kde měla soutěţ v naší
kategorii probíhat. Nejdříve jsme se pořádně rozmluvili a pak se uţ mohlo začít soutěţit.
Nejdřív odrecitovalo 5 soutěţících, kteří se potom vydali s dvěma dospělými do místnosti,
kde spolu diskutovali o textech. Např., proč si je vybrali, jak si myslí, ţe to zarecitovali a
podobně. Ostatní měli přestávku. Já recitovala jako poslední a ze svého výkonu jsem byla
spokojena. Nevím, jestli víte, o čem byl můj text, ale jen tak pro zajímavost, v porotě byl
vousatý pán. Sice jsem nepostoupila do celostátního kola, ale získala jsem cenu diváka, coţ
uţ je pro mě i tak velký úspěch. Ráda bych se do Brna ještě podívala.
-Tereza Vaculíková, 2. C

Středoškolská odborná činnost
Dne 15. 4. 2011 jsme se zúčastnili
spolu s Danem Kresou a Kubou
Zimolkou okresního kola SOČ
v Kloboukách u Brna. Zkratka SOČ
znamená středoškolská odborná
činnost, která je na různá témata dle
oborů. My s Danem jsme měli práci
v oboru historie a Kuba zase
v kategorii elektrotechnika. Téma,
kterým jsem se zabývala, byl odsun
Němců z Brna po druhé světové
válce. V práci popisuji obecný
rámec odsunu a různé názory a
domněnky jak z české, tak německé
strany. Abych získala informace
potřebné ke své práci, tak jsem
jezdila do mikulovského archivu a do Moravského zemského archivu v Brně, dále si také
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dopisovala s panem Otou Filipem, coţ je exilový
autor ţijící v současné době v Německu (z ČSR byl
vyhnán kvůli údajnému podvracení republiky) a
čerpala z mnoha dalších pramenů, jak českých, tak
německých. V mém oboru bylo celkem pět prací a
postoupit mohly jenom dvě. Já jsem se bohuţel
umístila aţ na místě třetím, takţe nepostupovém.
Moje umístění mě sice mrzí, ale rozhodně to
neznamená, ţe bych to Danovi, který byl druhý,
nepřála nebo, ţe bych s prací skončila a nehodlala se
jí dále věnovat. Jeho téma byly Hustopeče ve druhé světové válce a práce byla velmi kvalitní,
takţe postoupil právem. Do příštího roku to pro mne znamená to, ţe budu pokračovat dále
v práci a rozšířím ji o pár kapitol. Příští rok bych se chtěla zúčastnit soutěţe znovu a tentokrát
uţ snad s postupem do krajského kola v Brně.
-Barbora Bízová, 3.A

Z AKCÍ PARLAMENTU
Škraboškový ples, aneb benátský karneval
25. 2. 2011 se uskutečnil dlouho očekávaný ples. Myslím, ţe nejen mnou, nýbrţ všemi
studenty – moţná i učiteli. Jiţ dopředu bylo vybráno jeho téma: Škraboškový ples, aneb
benátský karneval. Benátský karneval v Hustopečích? Mohl se nad tím někdo pozastavit, ale
ano, bylo to tak. A věřte, ţe „škrabošek“ jsem potkala opravdu hodně.
Jak je jiţ zvykem na našem studentském plese se nebaví jen studenti, ale i jejich rodiče,
přátelé a známí. I díky nim bylo letos neobvykle mnoho cen v tombole. Los si mohl koupit
kaţdý a tím pádem mohl kaţdý i vyhrát. Ceny byly krásné, zmínit mohu třeba krásné dorty,
různé poukazy, kabelky, ale také monitor k PC, externí harddisk nebo slámové víno.
Samozřejmostí jiţ je předtančení. Jako vţdy překrásné. Všechny tančící stálo určitě mnoho
sil.
Kapela hrála skvěle. Podlaha klouzala skvěle. Barmanská show se také povedla skvěle.
Myslím, ţe celý ples byl skvělý. Kdo nepřišel, ať lituje a chystá se na příští rok!
Kaţdoročně po plese prostřednictvím ankety zjišťujeme, jak se ples vydařil, jak by ho naši studenti,
kteří „plesali“, oznámkovali. Na následujících řádcích uvádíme výsledky.

Na dotazy odpovědělo 80 studentů. 7 postřehů oznámkovali v průměru takto:
1. Výzdoba sálu – 2
2. Kapela – 2
3. Předtančení – 2
4. Téma plesu – 2
5. Tombola – 1
6. Barmanská show – 2
7. Celkový dojem z plesu – 2
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Z připomínek ještě uvedeme:
Zdálo se vám, ţe byl malý výběr nealkoholických nápojů (dá se domluvit) a drahé
(oznámíme)
Moc plouţáků a dlouhé přestávky kapely (opravdu?)
Problémy s opilci (cizí návštěvníci) – mohla více zasahovat ochranka
Toalety – ucpané záchody (patří celá rule papíru do toaletní mísy?)
Vyhlášení krále a královny plesu – mohlo by být slavnostnější (noste návrhy)
Více fotek, pestřejší program, stylovější výzdoba sálu.

Vítězství v soutěţi o nejlepší button
Další úspěch zaznamenal studentský
parlament. V celostátní soutěţi o nejlepší
button Národního parlamentu dětí a mládeţe
získal náš návrh první místo. Vyhlášení vítěze
proběhlo na II. plesu NPDM, který se konal
v Brně v sobotu 19. března. Potěšující je, ţe
naše „placka“ bude napříště zdobit všechny
oficiální
i
neoficiální
jednání
na
celorepublikové úrovni. Předsedkyně dětských
parlamentů Jana Votavová nám předala cenu –
multifunkční zařízení, které ve škole hojně vyuţijeme.
12
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Plesu jsme si krásně uţili. Byl v hollywoodském stylu s bohatým programem,
soutěţemi, tancem, tombolou, volbou krále a královny plesu. A opět jsme zabodovali.
Královnou plesu se totiţ stala naše studentka Zuzka Troubilová, které jsme na místě mohli
navíc popřát vše nejlepší ke krásným osmnáctým narozeninám. Narozeniny ostatně oslavil i
náš studentský parlament. Je tomu právě 10 let, co jsme oficiálně zahájili činnost podepsáním
Statutu SPGH.

„Parlamenťácká“ výměna zkušeností
Zástupci Studentského parlamentu našeho gymnázia se zúčastnili ve dnech 18. – 20. března
první Parlamentní výměny zkušeností. Cílem této akce, která probíhala v Brně pod taktovkou
Národního parlamentu dětí a mládeţe bylo, aby všichni její účastníci participovali a
předávali si zkušenosti ze svých školních, městských či krajských parlamentů. Moţnost vyjet
do Brna vyuţili 4 studenti, na ples potom vyjeli i další.
Participace - tento pojem provází NPDM na kaţdém kroku, ovšem mnoho studentů ani
neví, co tento pojem znamená. Slovo participace pochází z anglického participation = účast –
účast na ţivotě ve společnosti. NPDM pomocí vzájemné komunikace přispívá do veřejné
diskuse a částečně tak ovlivňuje dění na národní scéně týkající se dětí a mládeţe.
Spolupracuje s různými národními institucemi a vyvíjí aktivity k rozvoji a osvětě mládeţe v
otázkách, které se jí bezprostředně týkají. Jsme rádi, ţe i my jsme toho součástí.
V průběhu víkendu jsme absolvovali několik workshopů na různá témata, například
psaní projektů, etiketa, kyberšikana, osobní prezentace a rétorika. Tato akce se sice konala na
jednom brněnském gymnáziu, ale
nepředstavujte si to tak, ţe jsme
seděli v lavicích jako ve škole.
Nabili jsme zde mnoho nových
poznatků a zkušeností a zároveň
jsme se i pobavili. Nechyběl
taneční workshop, ve kterém jsme
se naučili základy společenských
tanců, coţ jsme poté aplikovali na
plese NPDM. Večery se nesly
v duchu diskuzí nás, samotných
studentů - předávali jsme si
zkušenosti a participovali.
-Zuzana Troubilová, 3.A

Ples NPDM
Slečna s blond vlasy vyčesanými do sloţitého účesu si s lehkým pohupováním v bocích
uţívá svou hvězdnou cestičku do sálu kulturního domu Brna – Bystrc, lemovanou svícemi. U
dveří jiţ stojí nachystaný mladý bodyguard ve vkusném saku. Vcházející slečně se lehce
ukloní.
Nenacházíme se na ţádném předávání filmových ani hudebních cen, ale na letošním – jiţ
druhém – plese Národního parlamentu dětí a mládeţe, tentokrát na téma Hollywood. Sál je
vyzdoben zlatými hvězdami, pod podiem je vystavená tombola, několik dívek si na dámských
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toaletách přepudrovává nos – přípravy vrcholí! V předsálí se hromadí zvědaví účastníci plesu.
Kaţdý dostane lístek, hvězdu, zletilí i razítko na ruku. A konečně můţeme dovnitř!
Hosté se brzy usadí ke stolům, jen několik málo lidí postává u pódia v podivných šatech,
jakoby z jiné doby. Co to má znamenat? Na podium vkročí moderátoři plesu – Aneta
Skřebská, velvyslankyně NPDM a současný předseda NPDM, Tomáš Botlík, aby uvedli první
číslo večera - předtančení Předsednictva a Rady NPDM. Sálem se ozve potlesk, mnoho
z hostů se usmívá. Kdyţ začne hrát známá melodie z muzikálu Pomáda a Tomáš vykročí se
svými stylovými tanečními kreacemi, nikdo nemůţe zůstat chladným. Předtaneční je oceněno
bouřlivým potleskem.
O ţivou hudbu se stará mladá kapela z Mostu. Všichni členové skupiny jiţ mají za sebou
plno úspěchů z hudebních soutěţí, není tedy divu, ţe parket brzy zaplní první odváţní
tanečníci, aby ocenili jejich hudební um. Soutěţe se však konají i na plese NPDM. Probíhá
jak klání o krále a královnu plesu, tak i vědomostní soutěţ o historii NPDM. Je také moţno
zakoupit lístky do tomboly.
Celý sál se skvěle baví, s nastávající půlnocí však přichází nervozita. Kdo bude králem a
královnou? Všechny slečny tiše doufají, ţe svými tanečními kreacemi, nebo snad zvolenou
róbou okouzlí nejednoho muţe, chlapské ego však také nezůstává pozadu. Není však ţádným
překvapením, kdyţ post krále plesu obsadí pan Gemela, otec členky letošní Rady Aničky,
neboť jeho charisma a tanec naplňují sál celý večer. Paní Gemelové sice vítězství v roli
královny plesu unikne – to získá Zuzka Troubilová z gymnázia v Hustopečích – není však
příliš nešťastná. Dme se pýchou nad úspěchem svého manţela.
Ani ostatní nejsou nijak smutní, vesele se radují ze svých výher v tombole, která letos čítá
téměř 200 výher, ale i z tance a poslechu hudby. Škoda jen, ţe ples končí uţ jednu hodinu po
půlnoci. Někteří účastníci trochu huhlají a frflají, kdyţ si ale uvědomí, ţe ráno brzo vstávají,
neboť ples NPDM je spojen s parlamentní výměnou zkušeností, rádi se vydají na cestu zpět
do budovy klasického a španělského gymnázia v Brně Bystrci, kde mají zajištěné přespání.
Tak zase příští rok nashledanou!
- Iveta Jakubčíková, členka Předsednictva NPDM

Přednáška o terorismu
Terorismus je dnes celosvětový problém.
Růst z něho vyplývajících rizik nutí instituce,
organizace a státy spojovat síly a spolupracovat
v boji proti tomuto zlu. Globální spolupráce v
boji proti terorismu je dnes ţivotní nutností.
Toto téma je v dnešní době velmi diskutované,
zároveň je atraktivní také pro studenty. Proto
jsme se rozhodli uspořádat přednášku o
terorismu. Oslovili jsme tedy studenta
filozofické fakulty Olomoucké univerzity, který
studuje obor politologie a mezinárodní vztahy a
právě on se nám pokusil vysvětlit problematiku terorismu a fundamentalismu. Konkrétně se
zaměřil na Čečenský terorismus na Kavkaze, o kterém se neví tolik jako například o
Afghánistánu či Iráku, kvůli spojitosti s Al-Kaidou. Přednáška v pondělí 4. 4. byla velmi
úspěšná, a to nejen díky hojnosti studentů, kteří se zájmem naslouchali a také diskutovali.
-Zuzana Troubilová, 3.A
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ZE ŢIVOTA ŠKOLY A RŮZNÉ
Nádherná My Fair Lady!!!
Naše škola čas od času pořádá zájezdy
na divadelní představení.
Dvě poslední My Fair Lady (ze
Zelňáku) a Mary Poppins jsme
zorganizovali i pro rodiče a příbuzné
našich studentů.
Muzikál My Fair Lady jsme měli
rezervovaný celý rok, a kdyţ se na nás
konečně dostalo, odjeli jsme 12. 3.
2011 s velikým očekáváním na večerní
představení do Městského divadla
v Brně. Muzikál byl beznadějně
vyprodán.
V hlavních
rolích
květinářky Lízy Ďulínkové jsme viděli
úţasnou Jitku Čvančarovou a roli profesora Jindřicha Hradského perfektně ztvárnil Martin
Havelka. Slavný americký muzikál a jeho brněnská verze s přívlastkem ze Zelňáku byl
opravdu nádherný. Postava Lízy se přesunula z původní londýnské trţnice Covent Garden na
brněnský Zelný trh. Nejde totiţ jen o jazykovou inovaci, ale i o posun do místních reálií.
A tak postavy v úvodu nevycházely z Královské opery, ale z Reduty, kde se nehrála Verdiho
Aida, ale lidová operetka Na tý louce zelený… A brněnský hantec dal celému představení
opravdu domácí glanc.
Z představení jsme odcházeli opravdu spokojeni, odjíţděli jsme plni dojmů a hned
jsme také naplánovali další návštěvu divadla, a to na rodinný muzikál Mary Poppins na nové
Hudební scéně 23.4.2011. Moc se všichni těšíme.
-Věra Komoňová

Scio testy – výhoda či nepřítel studentů?
Oslovila jsem na fcb studenty oktávy. Řekla jsem si, ţe kdyţ spousta z nich jezdila a moţná
ještě jezdí na různé kurzy a uţ absolvovali a budou absolvovat testy SCIO, ţe by to mohlo být
vhodné téma. Odpovědí mi přišlo, ţe to zítra, tj. v pondělí napíší nějak dohromady, ale
nebude to dlouhé ani veselé. Tak veselé to, pravda není, s tou délkou to neodhadli. Zkrátka
jim to šlo.
Jak jistě víte, většina studentů hlásící se na VŠ musí zdolat
nesnadný úkol v podobě testů OSP či oborových testů,
které zajišťuje společnost Scio.
Na první pohled se tyto testy jeví jako nesnadný, mnohdy
skoro nesplnitelný úkol, ve skutečnosti to tak ale není. Při
bliţším prozkoumání zjistíme, ţe jednotlivé typy příkladů se neustále opakují a je jen na nás,
jak k nim přistoupíme a kolik času věnujeme přípravě.
Mnoho studentů si často platí předraţené kurzy (zbytečně), které je mají na tyto typy
úloh připravit. My sami jsme podobné kurzy absolvovali a následně se zúčastnili jednoho
z prvních termínů (společnost Scio jich letos vypsala šest – od prosince aţ do konce května).
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Naše výsledky nás utvrdily v názoru, ţe pouhé vysvětlování úloh prostě nestačí. V ostrých
testech jde především o čas, které je na nekřesťanský počet úkolů velmi málo. Řešit zadání
v časové tísni a stresu vás nikdo nenaučí. Je proto důleţité trénovat na klidném místě, kde si
můţeme časový pres simulovat a vytvořit si vhodnou strategii k řešení.
Jak samotné testy probíhají? Na základě vašeho přihlášení na stránkách www.scio.cz
je vám přiděleno číslo, pod kterým budete celou dobu – od administrace zkoušky aţ po
vyhodnocení vystupovat. Na kaţdou zkoušku se musíte dostavit včas, pokud přijdete po
zahájení testu – zpravidla 25 minut po době uvedené jako začátek v pozvánce (letos vţdy
v 9.00 hodin), máte smůlu, zkoušku nemůţete absolvovat. Administrátoři všem uchazečům
vysvětlí pravidla, vypnutý mobil a na lavici pouze psací potřeby a láhve s pitím jsou
samozřejmostí. Z vlastní zkušenosti doporučujeme mobil si opravdu VYPNOUT, nestačí
pouze tichý reţim s vibracemi – pokud vám totiţ někdo volá, vibrace opravdu JDOU slyšet.
Samotný test OSP (obecné studijní předpoklady – jeden z typů testů, pozn. redakce)
má dvě varianty – základní a rozšířenou. Pokud se hlásíte např. na práva, je nutné absolvovat
variantu OSP – R, většina škol se ale spokojí se základní variantou. Ta je rozdělena na tři části
– oddíly verbální, analytický a kvantitativní. Mezi oddíly není dovoleno přecházet. Na první –
verbální máte 25 minut (35 úloh), na analytický 30 minut (25 úloh) a kvantitativní 35 minut
(25 úloh). Rozšířená verze má kromě těchto tří částí ještě dvě obtíţnější – oddíl kritického
myšlení a oddíl abstraktního uvaţování. Na kaţdý z nich je časová dotace 40 minut a obsahují
20 úloh.
Takto jsme prozatím absolvovali dva nebo tři termíny, z čehoţ uţ lze ledacos usoudit.
Zaprvé účastněte se prvních termínů, chodí na ně málo uchazečů a získat vysoký percentil je
snazší. Za druhé, kaţdá verze na kaţdém termínu testů je jiná a oddíly jinak obtíţné, někdy je
těţší kvantitativní oddíl, někdy verbální, jindy analytický, stejně tak v OSP – R, další dvě
části. Je to věcí náhody, kterou verzi dostanete a jak si budete stát ve své skupině. Uţ jen
proto je dobré si vyzkoušet více termínů, zvláště pokud vám testy dělají problém a dosaţený
percentil k přijetí na vaši kýţenou fakultu ještě nestačí. Jen malému procentu uchazečů totiţ
Scio testy vyhovují natolik, aby jim jeden termín zkoušky stačil k dobrému výsledku.
Tímto se dostáváme k finanční stránce věci. Jedna zkouška totiţ vyjde asi na 400,- Kč
(OSP – Z), pokud absolvujete OSP – R, je to asi 500,- Kč. Pokud přičtete ještě oborový test
podle poţadavků fakulty, např. ZSV je to dalších 400,- Kč navíc. Jeden termín, například na
Právnickou fakultu UK v Praze nebo UPOL v Olomouci je tedy 900,- Kč, přičteme-li ještě
náklady na dopravu, je to cca 1000,- Kč na jeden termín.
Scio testy, ač mají výhodu, ţe je můţete absolvovat kdekoli, několikrát a platí jako
přijímací zkoušky na mnohé fakulty v ČR, přičemţ se započítává váš nejlepší výsledek, jsou
drahé a drahá je i příprava na ně. Broţury, které společnost vydává, obsahují pouze pár
ukázkových testů a stojí stejně jako jedna ostrá zkouška – čili dalších 400,- Kč za jeden
tematický sešit.
Nad otázkou, zda je to tak dobře, můţeme nejspíš polemizovat. Scio je komerční
společnost a má logicky zájem na tom, aby vydělala. I to je důvod, proč jsou její testy
koncipované tak, aby se nedaly stihnout, student byl v presu a udělal více chyb a aby se
přihlásil příště zase. Je to jednoduchý systém začarovaného kruhu.
Další nevýhodou „Sciotestování“ je také fakt, ţe úlohy jsou často sporné a co student,
to jiné myšlení a jiná odpověď. Nová instituce veřejné oponentury testu, kterou „se slávou“
letos Scio zavedlo, také není nejkorektnější. Do veřejné diskuze sice můţete přispět svým
názorem, nikdy se ale nedozvíte, jestli váš názor někdo bral v potaz a studentům tímto chybí
jakákoliv zpětná vazba v podobě oficiálního vyjádření tvůrců k úloze. Zřídkakdy se navzdory
protestům některá úloha opravdu vyřadí.
Nakonec ať se rozčilujete víc na sebe nebo na Scio, dojdete k závěru, ţe jde o boj
s větrnými mlýny. Nikdo ze studentů se totiţ nemá ke konkrétnímu činu a oficiální stíţnost
jednoho, dvou lidí, neznamená nic oproti mlčící většině. Nezbude tedy nic jiného neţ sednout
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nad maturitní otázky a vzorové testy a zkoušet a zkoušet a zkoušet to znovu. Přesto všechno
věříme, ţe snaha nevyjde docela v plen. Někteří uţ se z nás touto cestou na některé obory
dostali, byli to hlavně obory vyţadující OSP – Z, kde jde získat vysoký percentil snadněji neţ
u verze OSP – R, která je hodně závislá na sloţení skupin – zde se stává, ţe i s vyšším počtem
bodů neţ na předcházejícím termínu máte niţší výsledný percentil . Je zajímavé, ţe
v základní verzi jsme tuto potíţ ale nezaznamenali. Nechceme vás odradit od oborů, které
„Scia“ vyţadují, tento článek berte spíš jako varování, abyste se vy sami nelekli, tak jako letos
my . Říká se, ţe píle je nejlepší lék na kaţdou překáţku a nejinak je tomu u přijímacích
zkoušek. Čím lépe budete připraveni, tím více se vám to vyplatí a toto platí univerzálně.
- Studenti oktávy
Budoucím maturantům přejeme, aby zdárně odmaturovali, aby se dostali tam, kam chtějí,
a to co nejjednodušší cestou. Holt, někdo ten percentil přes 90 mít musí, tak co by ne
hustopečští gympláci ?




Studentská kapela Nevers
Díky kampani o hlasování pro kapelu Nevers, které proběhlo několikrát ve školním rozhlase
snad uţ ví kaţdý na naší škole, ţe školní kapela zaţívá první úspěchy. Drţíme jim palce, aby
se jim dařilo, zvláště na Majálesu v Brně a přejeme jim spoustu fanoušků. Oslovený Radek –
kytarista kapely – se vám ji pokusí přiblíţit. Výzva - hledají „basáka“. Vzhledem k tomu, ţe
jsem je slyšela, vzhledem k tomu, ţe vím, ţe „basa tvrdí muziku“, přeji jim kvalitního
muzikanta, a to brzy.
Naše historie sahá do března 2009,
kdy jsme si se spoluţáky řekli, ţe by
nebylo špatné zaloţit kapelu. Nebylo
nic jednoduššího, neţ tak učinit a za
pár měsíců jsme zkoušeli. Problémy
se zkušebnou vyřešil hustopečský Mklub, ve kterém zkoušíme doteď. Za
3 roky hraní jsme prostřídali pár
členů, názvů a sestav a uţ rok se
jmenujeme Nevers. Minulý rok se
nám podařilo ustálit formaci kapely a
dostali jsme se do studia, ve kterém
jsme nahráli dvě písničky. Hrajeme
alternativní-big-beat.
Letos uţ jsme odehráli dva koncerty. Jeden ve Velkých Pavlovicích, kde jsme hráli
pro projekt Adopce na dálku a druhý se konal v břeclavském klubu Piksla, který jsme
roztancovali a dokonce i rozezpívali. V letošním roce nás čeká mnoho dalších koncertů a na
červenec 2011 plánujeme zorganizovat pár koncertů v blízkých městech a vesnicích.
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Hlavně vám všem chceme poděkovat, za vaše hlasy, které jste nám posílali na
Majáles, protoţe si tam 29. dubna zahrajeme. Moc díky panu řediteli a všem, co nás podpořili.

Celá naše kapela chodí k nám na gymnázium. Zpívá Bára Skřečková, na kytary hrají
Radek Ţiţlavský a Libor Böhm, na bicí hraje Radim Bádr. Baskytaristu nemáme, a tímto
chceme oznámit, ţe hledáme „basáka“, který by byl ochotný s námi hrát.
Doufáme, ţe zavítáte na některý z našich koncertů. Uţ se těšíme. Na koncertě ahoj!
-Radek Ţiţlavský, 7.C

Volejbal ve škole
Víte, ţe i gymnázium má volejbalový tým? Tento článek má , kromě jiného, nalákat nová
děvčata, která mají rády volejbal nebo by se ho rády naučily.
Dne 13.4. se v Hustopečích uskutečnil velikonoční turnaj pro školy. Turnaje se zúčastnily
čtyři týmy: Gymnázium Hustopeče, Pavučina Hustopeče (ZŠ Nádraţní Hustopeče), ZŠ
Pohořelice, ZŠ Komenského Hustopeče. V prvním utkání se setkal náš tým s týmem Pavučina
Hustopeče. Vedly jsme si dobře, se soupeřkami jsme drţely krok, ale se zkušenostmi, které
měly protihráčky jsme se nevyrovnaly a prohrály jsme. V dalším utkání jsme se setkaly
s týmem také z Hustopečí, a to s děvčaty ze Základní školy Komenského. Uţ od prvních míčů
byla vidět naše převaha, a tak jsme zvítězily 2:0. Poslední náš zápas, náš nejobávanější, byl
s hráčkami z Pohořelic. I tady bylo vidět, ţe protihráčky nehrají tento sport poprvé, nýbrţ
trénují pravidelně a jsou součástí volejbalových klubů v Pohořelicích. Nemohly jsme se
s nimi rovnat i přesto, ţe jsme s nimi první set prohrály o pouhé dva body. Celý zápas jsme
prohrály se stavem 2:0.
Ten, kdo chodí pravidelně na kaţdý turnaj v Hustopečích, si můţe všimnout, ţe v kaţdém
dalším turnaji je náš tým kvalitnější a sebevědomější.
Jako motivaci bych chtěla zdůraznit naše úspěchy. Jako největší úspěch pokládáme první
místo ve vánočním turnaji základních škol. V budoucnu nás čekají další turnaje, na kterých
bychom rády uspěly, a třeba zvítězily.
Pojďte nás podpořit i tím, ţe se přijdete podívat nebo se stanete součástí našeho týmu.
Tréninky probíhají v úterý od 14:45 hodin. Těšíme se na Vás !
-Za volejbalový tým Tereza Machová,1.A
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Japonský klid (článek, který není o tsunami)
Eliška se zamyslela nad mentalitou lidí. Jelikoţ se v posledních týdnech hovoří o zemětřesení
v Japonsku, pořádají se akce na pomoc postiţeným oblastech a navíc před několika lety
Japonsko navštívila se sborem Skřívánek, vybrala si Japonce. Čtěte, jak je vidí.
Kdybyste přijeli do Japonska, klidné tváře tamních obyvatel by vás dokonale zmátly. I kdyţ
víte, ţe Japonsko je proslulé klanějícími se lidmi s úsměvy ve tváři, řekli byste, ţe to musí být
nějaký omyl – v Japonsku se přece točí obrovské peníze, je tam shon, Tokijská metropole je
změť pracovitých rukou, které vytváří úţasné elektrotechnické i jiné zázraky. Řekli byste, ţe
tam jsou určitě uspěchaní, kdyţ toho tolik dokázali. Kdyţ jsou jedna z velmocí; prosperující
země vycházejícího slunce.
To byste ale byli na velkém omylu. Japonci sice opravdu zvládli obrovský kus práce jak
v minulosti, tak pro budoucnost. Zároveň ale měli na všechno čas.
Kdyţ jsem tam byla, konečně jsem pochopila, jak to chodí. Japonci mají naplánovanou
kaţdou minutu. Za druhé – nespěchají. Vše dělají pomalu, ale kdyţ jim vyprší čas, prostě toho
nechají. Dost jsme se divili, kdyţ jsme byli na obrovském rautu, kde bylo přehršel jídla,
najednou tam přišli číšníci a polovinu veškerého jídla odnesli (druhou polovinu jsme ‚stihli‘
sníst). Japonci totiţ ani nejedí tolik jako my, plýtvají zbytky, ale jen pokud k tomu mají důvod
(jako třeba raut na počest spřátelení s jinými národy), jedí malé mnoţství a nejlépe ‚od
kaţdého trošku‘. Není pro ně tolik důleţité sníst kvantitu a pořádně se ‚nacpat‘. Jídlu dávají
důleţitost, ale jen adekvátní.
Vlastně všemu dávají adekvátní důleţitost. Heslo pro ně je něco jako: ‚Ţij v souladu s duší a
přírodou.‘ To znamená, ţe nejdůleţitější je pro ně duševní klid. Samozřejmě, ţe jako kaţdý
stát chtějí dokázat svou velikost a zajistit si místo v dějinách. Ale i to podle mě dělají tak
plánovaně (postupně a důstojně) a nikdy se to nestane jejich posedlostí nebo ţivotním
krédem. Nepřikládají tedy ničemu přílišnou váhu, jen takovou, jakou si to zaslouţí. A není to
ani tak, ţe by tedy nebyli spontánní a neuměli ţít přítomností, kdyţ mají jakoby naplánovaný
celý den.
Kdyţ jsme večer nevěděli kam v Shizuoce jít, potkali jsme příjemného postaršího Japonce
v tmavém oblečení. Zastavil se s námi a rozhodl se, ţe nám ukáţe jednu malou hospůdku, kde
nás pak královsky pohostil a strávil tam s námi delší čas. A to měl ‚v plánu‘ jít na
lampionovou slavnost.
Kdyţ píšu o klidu v Japonsku, musím také říct, ţe hodně mají na svědomí tradice. Tradice čajový obřad, při němţ musíme kaţdou drahocennou minutu pečlivě uváţit a pít jen z určitého
místa na misce. Tradice, kdy se modlíme v šintoistických chrámech. Tradice krásy a krásného
umění jako jsou Tance starého města či jiné. Tradice přírody a ţivlů. A úsměvu.
Jasné je, ţe kaţdý Japonec je jiný. Některý má v sobě víc vody, jiný ohně. Některý je víc do
peněz, jiný se zajímá o vztahy mezi lidmi. Celkově bychom ale takhle, jak jsem výše uvedla,
mohli o Japoncích mluvit. Tedy aspoň podle mého.
A i kdyţ tady nemělo být nic o tsunami, přece jen – Japonci nehysterčí ani si nekradou
navzájem věci jako v jiných státech. Nic se pro mě prakticky nemění, své hodnoty mají pořád
pevné jak silně zakořeněný strom. Okolí se mění - i oni musí změnit svůj způsob ţivota,
pokud je to zasáhlo nějak více. Ale nevyznačují se panikou jako jiné národy.
-Eliška Studená, 7.C
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V době, kdy jsme toto vydání připravovali, probíhaly na naší škole státní zkoušky ze zpracování textu
na počítači. A protoţe jsme flexibilní, tak jsme hned zareagovali a uvádíme jejich výsledky. Všem, kteří
státnice úspěšně vykonali, moc gratulujeme.

STÁTNÍ ZKOUŠKYZE ZPRACOVÁNÍ TEXTŮ NA PC - 19. 4. 2011
S VYZNAMENÁNÍM VYKONALI
KRÁLÍK Jan – kvinta
RADOVÁ Veronika – 1a
BÍZOVÁ Barbora – 3a
PROSPĚLI:
VENCOVSKÁ Eva-5.C
SOUKOP Jan – 5.C
TOMKOVÁ Denisa – 5.C
FABIG Jan – 6.C
HORÁČKOVÁ Aneta-3.A
POLOLÁNÍKOVÁ Anna – 5.C
POKORNÁ Lucie – 6.C
SCHWARZOVÁ Aneta – 2.A
PETRÁŠOVÁ Kamila – 7.C
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