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Milí čtenáři SALAMANDRU,

v loňském roce jsme si slíbili, že se pokusíme o inovaci školního časopisu. Dali jsme dohromady malý tým lidí a sešli se, 
jak jinak, brzy ráno ve škole. Diskutovali jsme o nové podobě časopisu, o nových rubrikách, o termínech, rozdali jsme si 
úkoly. Pozvali jsme další a další přátele z Facebooku na nově zřízené stránky - www.facebook.com/casopis.salamandr, 
kde můžete najít aktuální informace kolem časopisu i školy samotné. Věříme, že jsme našli cestu, jak zapojit do 
práce na časopisu stále větší počet zájemců z řad studentů. Pomocnou ruku nám podal náš absolvent osmiletého 
studia Kuba Šabata, který studuje Marketingové komunikace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Většina 
titulních stran od vzniku Salamandru, je jeho dílo. Nabídl se, že nám pomůže s jeho novou grafickou podobou. 

V současné době je časopis ve stádiu rekonstrukce. Nedivte se nad podivnými nápisy rubrik atd., právě toto 
grafické zpracování naznačuje určitý přechod mezi minulou podobou časopisu a tou budoucí. Časopis dostane 
nový kabát a bude mít jasnou formu. Už to nebudou zcvaklé A4, bude to časopis, jak má být. Pokud máte zájem 
a chuť, pošlete nám své připomínky, nebo jej rovnou tvořte spolu s námi! 

Dne 16.11. se uskuteční karamelový den - budeme prodávat Krovky a Lotusky za symbolickou cenu. Výtěžek opět 
půjde na charitu. Akce proběhne v režii 6.c a 2.a.

PaedDr. Hana Potměšilová a Zuzana Troubilová, 4. A
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Do Polska, do města Miezdna, nás jelo 10. Debora, 
Veronika, Martin, Lukáš I., Lukáš II., Patrik, Dušan, 
Dominik, Tomáš a Vojta + paní učitelka Čeperová, pan 
ředitel a pan starosta s manželkou. Ubytováni jsme 
byli v neznámých rodinách. Zprvu jsem neměla dobrý 
pocit. Nakonec jsem zjistila, že rodina je úžasná a také 
moji kamarádi si nemohli stěžovat. První večeře byla 
v rodině také proto, abychom se lépe poznali. Mým 
hostitelům jsem předala dárek od našeho vinařství, 
který je velmi zaujal. Na oplátku jsem dostala 
dárkové balení vodky. Po večeři jsem si vybalila 
věci, umyla se a šla spát. Moje kamarádka Veronika, 
spolu s ostatními, byla ještě po večeři v pizerii. 

Druhý den jsme navštívili město Pszczyna, kde 
jsme viděli zámek, malý park s bizony a hlavní 
náměstí. Po obědě nás přijal starosta města Dariusz 
Skrobol. Po přivítacím projevu jsme zhlédli jejich 
typické tance. Odpoledne jsme navštívili Osvětim 
(Německý nacistický koncentrační a vyhlazovací 
tábor). Neměli jsme dobrého průvodce, vůbec to 
nesplnilo mé očekávání. Večer pro všechny účastníky 
uspořádali žáci, učitelé a rodiče slavnostní večeři 
v místním hotelu. Měli jsme kuře a hranolky, jako 
skoro každý den. Seznámili jsme se tam se všemi 
účastníky z Turecka, Bulharska, Portugalska, 
Rumunska a Itálie. Večeře se povedla, všichni 
jsme se dobře bavili, dokonce kluci začali i zpívat. 
Někteří jeli po skončení opět někam do restaurace.

V pátek jsme se měli ve škole zúčastnit prezentace, 
ale ta se naštěstí konala jenom pro učitele. Návštěva 
pivovaru Zywiec , kde jsme ochutnali i pivo, se nám 
líbila z toho dne asi nejvíc. Celý den bylo špatné počasí a 
nemohli jsme jet na plánový výlet do Beskyd. Měli jsme 
také navštívit město Szczyrk a poté Wislu. Jenže kvůli 
nepřízni počasí jsme byli pouze na večeři v horách, kde 
byla opět legrace. S jednou výjimkou. Každý den jsme 
měli něco z hub, to se myslím nelíbilo nikomu. A po 
večeři se jelo domů. Dnes se žádná ‘‘párty‘‘ nekonala. 
A předposlední den, tedy v sobotu, byla naplánována 
návštěva Krakowa. Krakow se mi velice líbil, je to 
nádherné historické město, neobyčejné. Malinko mi 
připomnělo Prahu. Navštívili jsme zajímavé Národní 
muzeum, bylo velice moderní. Měli jsme zde i 
společný oběd. Návštěvu solných dolů Věličky, je to 
národní památka UNESCO, jsme kvůli špatnému 
počasí museli zrušit. Tam jsme se těšili. Večeře byla 
v rodinách a po ní jsem jela do Vole na bowling a na 
pizzu, kde jsme se sešli i s kamarády. Vznikla z toho 
taková menší diskotéka, začali jsme tancovat a zpívat..

Poslední den jsme před odjezdem navštívili 
jejich školu, která byla velmi pěkná, vypadala 
jako by byla jenom na ukázku. A jelo se domů.

Debora Vrátilová, tercie

NA	NÁVŠTĚVĚ	V	POLSKU



Jako každý rok jsme se i letos vydali v rámci Dne jazyků 
do Brna na anglické divadlo - tentokráte na představení 
David Copperfield, které bylo ztvárněné na motivy 
známého spisovatele Charlese Dickense. Zatímco vy už 
jste seděli v lavicích a pilně poslouchali výklad našich 
učitelek a učitelů, my jsme se chvíli po osmé hodině 
shromažďovali před školou a netrpělivě jsme čekali na 
odjezd. Odjezd plánovaný již na 8.15 hodin se trochu 
oddálil, ale i tak jsme divadlo stihli včas. Dokonce jsme 
čekali na další opozdilce z jiné školy, a tak i představení 
začalo o něco později. A o čem bylo? Příběh vyprávěl o 
lásce mladého muže, jak jinak než Davida Copperfielda, 
a dívky Emily. Tato láska nebyla ale tak jednoduchá, jak 
by se mohlo zdát, procházela různými nesnázemi i zvraty. 
A jakými? To bych prozradila moc... Celé představení, 
které samozřejmě bylo hrané v anglickém jazyce, bylo 
provázeno působivými písničkami a hrou herců na 
různé hudební nástroje. Dokonce herci zavítali i mezi 
nás, publikum. Celou divadelní atmosféru potrhávaly 
také jednoduché kulisy a kostýmy, které přidávaly na 
autentičnosti. Po představení nás už jen čekala cesta 
zpátky do školy a volná hodina na oběd. A komu ještě ten 
den neskončila škola, musel jít na odpolední vyučování...

Teď mi už nezbývá nic jiného, než vám - doufám, 
že mohu za všechny - říci, že se nám divadlo velice 
líbilo, a proto bych vám chtěla doporučit, abyste 
příští rok divadlo navštívili a nenechali to jako 
já až na poslední rok. Mohlo by vás to mrzet.

Barbora Šťastná, 4. A

MOTÝL	–	PRIMA
Od 21.9. do 23.9. pobývaly třídy 1.C a 1.A v 
Křižanově. Jako dozor s námi jely paní učitelky Blanka 
Cahová, Simona Chrastilová a Marie Němečková.

Cílem pobytu bylo navzájem se poznat a spřátelit 
se. Hned po příjezdu nám paní učitelky přidělily 
pokoje, abychom se mohli ubytovat a dostali jsme 
volno, abychom se pořádně “rozkoukali”, hráli jsme 
seznamovací hry. Večerku jsme měli ve 22:00, i když 
se nikomu ještě spát nechtělo. Druhý den pro nás paní 
učitelky připravily zajímavý program na celý den. Hráli 
jsme hry, vyplňovali pracovní listy a hráli hry na hřišti. Po 
obědě byl odpolední klid. Celý den jsme paní učitelku 
přemlouvali, až nám nakonec večer povolila udělat 
diskotéku, na kterou jsme se všichni moc těšili. (Hlavně 

my holky :D). Hned ráno jsme museli balit, abychom 
se stihli nasnídat a zahrát si ještě pár posledních her.

Nikomu se nechtělo domů, ale náš pobyt byl bohužel 
u konce. Počasí bylo po celou dobu suprové. Cíl 
pobytu byl splněn. Navzájem jsme se poznali a 
paní učitelka si konečně zapamatovala naše jména 
:D. Domů jsme se vraceli s dobrým pocitem.

Julie Moškvanová, 1.C

MOTÝL	-	SEKUNDA
Ve dnech 19. – 21. září podnikla naše třída a 4. A 
Motýlí výlet do Křižanova. Ráno jsme měli sraz na 
Dukelském náměstí a čekali na autobus, který nás na 
místo dopravil. Jakmile jsme přijeli, ubytovali jsme 
se na pokojích po 2 nebo po 3. Pak jsme sešli o patro 
níže do jídelny, kde jsme dostali základní informace a 
potom jsme si dali oběd. Celá tato akce byla zaměřena 
na zdravý životní styl. Vyplňovali jsme různé dotazníky 
a pracovní listy, malovali plakáty, ale také jsme se 
dozvěděli plno zajímavých věcí o stravování. Velice 
mě bavilo připravování ovocných, zeleninových nebo 
těstovinových salátů, které byly později ohodnoceny 
spolužáky. Každý si měl přinést vlastní suroviny a ve 
skupině připravovat salát dle vlastního výběru. Tato 
činnost byla zpestřena výpadkem elektřiny. Tento výlet 
s námi trávili pan učitel Šedý, paní učitelka Formanková 
a Potměšilová. Myslím, že se všem velice líbil a každý si s 
sebou odvezl mnoho hezkých zážitků a nových poznatků.

Sylva Poláková, sekunda

MOTÝL	-	1.A
Dne 21.3. 2011 se třída 1. A vydala na svůj první 
„motýlí výlet“ do rekreačního střediska v Křižanově.  
Jela s námi naše pí uč. třídní Marie Němečková, které 
mimochodem děkujeme za zorganizování tohoto 
výletu. Cesta autobusem nám rychle uběhla. Dorazili 
jsme přesně na oběd. Oběd byl výborný, jako každé jídlo, 
které nám připravili. První odpoledne bylo ve formě 
aktivit venku, které uteklo docela rychle a hned byla 
večeře. Po večeři byl pro nás připravený pestrý program. 
Čekaly nás různé seznamovací hry, které nás bavily.
 
Druhý den dopoledne byl v režii dalších 
seznamovacích her. Jako například „zvědavý míč“, kde 

ANGLICKÉ DIVADLO
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jsme vytvořili kruh a házeli si s míčem a ptali se na 
různé otázky. Po obědě a po poledním klidu jsme šli 
dělat zeleninové a ovocné saláty, které byly moc dobré, 
a myslím si, že se nám povedly. Také jsme nechali 
trochu salátů pro primány, aby si pochutnali na tom, 
co jsme vytvořili. Po té si pro nás paní Němečková 
připravila procházku lesem, kde jsme hráli hru, která 
se jmenovala „důvěra“. Paní učitelka nás rozdělila 
do dvojic a jeden z té dvojce si zavázal šátkem oči a 
ten druhý ho vedl kolem stromů. Smyslem hry byla 
důvěra v kamaráda. Hned po hře nás čekala večeře a 
po ní další hry. Nejvíce nás bavilo Městečko Palermo.
 
Další, ale bohužel poslední den strávený v Křižanově, 
jsme nejprve balili, uklidili pokoje a potom četli 
naše obálky. Do obálek jsme si každý navzájem 
napsali to, co si o sobě myslíme. Při cestě domů 
nás zastavila kolona aut, kde se stala nehoda. Ale 
netrvalo to dlouho a už jsme byli doma. Myslím si, 
že se shodneme na tom, že to byl perfektní výlet a 
určitě si cestu do Křižanova naplánujeme znova.

Barbora Jevická, 1. A

POSLEDNÍ	MOTÝL
V pondělí 19. září jsme se (4. A) vydali na náš poslední 
Motýlí výlet. Třetím rokem jsme byli na stejném místě, 
a to v Křižanově. Po příjezdu jsme dostali oběd. Guláš 
se šesti. A potom jsme se pustili do práce. Nejprve 
jsme si každý udělali test sémantického významu, 
který nám zabral poměrně dost času.  Potom jsme 
hráli pár známých her (Mám rád všechny lidi v této 
místnosti, zvláště ty, kteří…Dirigent), které se hrají v 
kruhu. Na večeři jsme si dali rizoto a po ní jsme hráli 
Hru na čtyři rohy, při níž jsme si měli uvědomit, jaká 
očekávání mají stát, rodiče, naši přátelé i my sami od 
sebe tak za 10 let a jak by se ta očekávání změnila, 
kdyby... Večer jsme pokračovali v debatování na 
předešlé téma a večerka byla jako vždy později :). 

Druhý den jsme si po vydatné snídani probrali 
deset přikázání mezilidských vztahů, deset rad pro 
optimální odpočinek a vyplnili dotazník efektivního 
hospodaření s časem. Stihli jsme zde také probrat třídní 
věci, jako např.: výběr stužek a šerp na stužkování. 
Následoval oběd, po kterém jsme se vydali navštívit 
Dětské středisko Březejc. Počasí nám bohužel moc 
nepřálo. Po celou dobu „Motýla“ pršelo a při naší 
túře do Březejce tomu nebylo jinak. V DS nás mile 
přivítali. Celým areálem nás provedly zaměstnankyně 
střediska a vysvětlily nám, co jak funguje. Setkali 
jsme se také s některými handicapovanými dětmi, 
které měly velikou radost z naší návštěvy. Dokonce 
si tam velice oblíbili jednu naši spolužačku. Mohli 
jsme zde vidět mnoho výrobků, které klienti DS 
vyrábí. Např.: utkané kabelky, pouzdra na mobil nebo 
třeba „podsedáky“, keramické věci, různé korále a 
obrazy. Dětem jsme také dovezli nějaké dárečky v 
podobě oplatků, sušenek aj. Při cestě zpět už tolik 
nepršelo a tak se šlo do Křižanova lépe. Po kynutých 
knedlících, které jsme měli na večeři, jsme si ještě 
vyplňovali různé dotazníky, z nichž jsme se dozvěděli, 
jak nás vidí naši spolužáci a jak se vidíme my sami. 
Upřesnili jsme si naše povahy a den byl opět u konce.

Ráno jsme si rychle zabalili věci a pokoje se 
připravovali pro další návštěvníky. Všichni 
jsme si tento Motýlí výlet pořádně užili a věřím 
tomu, že na něj budeme šťastně vzpomínat :). 

Marie Návratová, 4. A
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JEDINEČNÝ	ZÁŽITEK
V září 2011 jsem navštívila se školou kouzelnou 
zemi, Švýcarsko. Tušila jsem zhruba už od vyprávění, 
jak asi vypadá nebo co mám čekat. Věděla jsem z 
každodenního sezení ve škole, že je to vnitrozemní 
stát ve Střední Evropě a tato federace má dvacet 
šest kantonů. Ale takové učebnicové výtahy vám 
zcela přesně nepopíší to, co vidíte, když stojíte 
na kopci a pod vámi si tiše leží celá ta krása.

Jen, co jsme po dlouhé noci prospané někteří vedle 
hasicího přístroje na zemi, vylezli na ranní rozbřesk u 
benzinové pumpy, šli jsme se zkulturnit. Na dnešní den 
byla naplánovaná návštěva místní školy v Neuchatel, 
a proto jsme nechtěli vypadat moc pomuchlaně. 
Moje intuice mi říkala, že na záchodech bude 
jistě řada a tak jsem vyrazila z autobusu jako 
první. Když jsem anglicky u pokladny poprosila 
o klíč, došlo mi, že bych mohla mluvit česky a 
vyšlo by to na stejno. Za pár minut jsme se se 
zbytkem spolužaček domluvily lámanou němčino-
francouzštinou a cesta k umyvadlům byla naše.
Byl nádherný východ slunce a celá naše skupina se 
procházela kolem pobřeží. Koukala všude tam, kde 
bylo něco, co my neznáme. A někteří jedinci mávali 
studentům za prosklené třídy.  Před přivítáním ve škole 
jsme ochutnali skvělý croissant a následovala návštěva 
do hodin němčiny a francouzštiny, dále oběd a výlet lodí. 

Cestou na naši první studentskou ubytovnu jsem 
zavřela oči a probudil mě až nepříjemný chlad, 
který sem pustily otevřené dveře. Ty během našeho 
zájezdu byly pro nás rozhodující. Buď se už teď 
vystoupí do zimy, nebo pojedeme ještě krásných 
deset minut v teple, než autobus zaparkuje.

Další den byl výlet do sýrárny v GRUYERE . Nevím, 
jestli jsem byla sama, ale čekala jsem nějakou menší 
továrnu za městem. A až když jsme všichni začali 
stoupat do zeleného kopce, došlo mi, že to bude asi jinak.
Kolem mě bučely krávy, všichni se fotili, někdo 
se snažil nabrat sílu a z plných plic vdechoval ten 
nádherný vzduch. Do zvuku zvonců, co měly krávy 
na krcích, jsem poslouchala nadšené výkřiky a 
udivené hlasy. „Podívej tam, hej.“ „Jo, a co teprve 
tamto!“ V tu chvíli jsem měla opravdovou radost. 

V malé chajdě na vrcholku stráně jsme pozorovali, 
jak starší pán vyrábí ručně pravý švýcarský sýr. 
Myslím, že na jeho výrobu nemusí být deset škol 
a kurzů, ale musíte mít cit pro chuť. Celá tato 
procedura trvala kolem hodiny a potom jsme 

všichni nadšeně vyrazili ještě za něčím lepším. Za 
jemným sametem, za tmavou nocí > za čokoládou. 

Čokoládovna v BROC, vypadala jako podle mých 
představ. Byl to nádherný vysoký dům, jak jste jistě 
viděli už na fotkách. Ale to, co bylo vevnitř snad nikdo 
nečekal. Nádherná prohlídka, jak čokoláda vznikala. 
Připomínalo mi to, jako bych každým krokem do 
jiné místnosti otevírala tajemnou komnatu. Byli jsme 
v deštném pralese, na houpající se lodi, v baroku a 
potom v realitě před naleštěným sklem, za kterým 
probíhala výroba miniaturních čokoládových tyčinek. 
Každý vyšel z ochutnávky různých druhů 
čokolád s nádherným úsměvem a naše skupina 
si odvezla z „továrničky“ kolem 27kilo čokolády.

Další den následovala jedinečná výstava Moneta v 
městečku  MARTIGNY. Myslím, že tento názor nelze 
popsat, protože tuším, že každý měl jiný. Někdo seděl 
na lavičkách hned, jak jen to šlo, protože mu to nic 
neříkalo. Další stál jako přikovaný před „Barevném 
trním“ a zkoumal pravou podstatu obrazu. Můžu 
s hrdostí říct, že jsem byla něco mezi tím. Zhlédla 
všechna díla, prodiskutovala nádherně nakreslené 
lekníny na hladině jezírka a potom se připojila ke 
skupince zkoumající, jak měkké tu mají křesla. Dále byl 
v městě trh a tuším, že tomu nemohl nikdo z výpravy 
odolat. Procházela jsem se s kamarádem mezi stánky, 
kolem koření, korálek nebo oblečení. Možná obyčejný 
trh, ale pro mě měl své kouzlo. Kvůli zadanému úkolu 
jsme provedli kvíz s místními obyvateli a hned na 
to si koupili jahody a pozorovali procházející osoby.

Později asi kolem druhé byl vyhlášen kilometrový 
výstup kolem vodopádů  Les Gorges du Durnand a 
potom hurá k jezeru  Champex. Další část zážitku, 
která opravdu nelze popsat. Myslím, že musíte sami 
sedět u toho velkého azurového oka a kolem něj vidět 
tichou přírodu. Statné kmeny vrb a tmavozelené 
lesy pokračující dál do neznáma. Malinké paloučky 
pokryté mechem přímo pro odpočinutí a všude 
kolem vás vysoké skály, jako věčné strážce všeho 
klidu a času. Tak vysoké a tak mohutné, že dosahovaly 
až do nebe, kde se zdravily s bílými načechranými 
mraky, které splývali s bělostným sněhem. 
Po okouzlující éře fotek u jezera jsme nasedli do 
autobusu a vydali se strmými zatáčkami dolů. 
A večer při dobrém pocitu, že jsme na studentské 
ubytovně navázali dobré mezinárodní vztahy, šli spát.

Poslední den jsme mohli vstávat o trochu později a 
taky u toho tak někteří vypadali. Sbalili jsme si své 
saky-paky a s velikým nadšením jsme vyrazili naším 
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„domovem“ o pár kolech na nejnavštěvovanější 
švýcarský hrad CHILLON. Co vám budu povídat. 
Ne, že by se mi hrad, kameny, výhled a všechno to 
nelíbilo. Ale myslím, že víte, co si máte představit 
pod pojmem hrad na vodě s nádherným výhledem 
na Ženevské jezero. Po prohlídce hradu jsme si 
udělali procházku do MONTREUX. Za neutracené 
peníze jsme dostali pizzu se švýcarským sýrem a 
připravili se na noční přejezd Německem domů. 

Po návratu do České republiky nás zase čekala 
realita s bonusem chození do školy. Ale myslím, že 
každý z naší výpravy si něco ze Švýcarska přivezl 
sem, k sobě. Nemyslím suvenýr nebo skvělou 
čokoládu, ale to „něco“ po čem jsme ještě dva 
týdny na to v němčině nepsali překlad na slovíčka, 
i když jsme měli. Každý si vzpomněl na ty bučící 
krávy a zelené lesy a hned měl úsměv na tváři.

Pro mne to však byl další z nádherných zážitků, 
které se vám vryjí do srdce. A pokud občas cítíte 
úzkost, vybavíte si pomněnkové nebe, čerstvý, 
podzimní vánek a saténový dotyk nekonečných 
luk kolem zlatavých paprsků na zmrzlých tvářích.

K. H. 
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Dne 24. října třídy 3. A a 3. C. vyrazily z Hustopečí 
autobusem do Polska, přesněji do Osvětimi, aby se 
zde prošli a prohlédli hrůzy koncentračního tábora.
Cesta probíhala tak jako každá jiná cesta na 
exkurze. Když jsme se blížili k místu určení, pí 
uč. Komoňová nám sdělila několik informací 
ohledně doktora smrt Josefa Mengele. Byla to fakta 
od kapání roztoků do očí dětí až po hromadné 
upalování pomocí jámy, v níž planul oheň, a několika 
sklápěček. Po této přednášce nastalo asi největší 
ticho během celé exkurze (nepočítám prohlídku).  

Poté co jsme dorazili na místo (část s prohlídkou,  
Auschwitz I), dostali jsme každý sluchátka, přijímač. 
Na 40 lidí jsme dostali 2 průvodce, byli jsme 
tedy rozdělení do dvou skupin (po třídách). My, 
3. A, jsme měli pána z Ostravy, který tyto hrůzy 
popisoval již velice s klidem a rutinně, což svědčilo 
o tom, že atmosféře, jež se nedá popsat, už přivykl.

Ukázal nám, jak to v táboře chodilo. Jak těžké to měli 
Židé i ostatní vězni. Ne že by se to nějak výrazně lišilo. 
Pracovat tu musel každý od 14 let. Těhotné ženy, 
mladší děti, staří, invalidé a nemocní byli rovnou 
posíláni do „sprch“ a zde hromadně vražděni za 
pomoci cyklonu B. Ukázal nám ty hromady kufrů, bot, 
brýlí a všelijakého harampádí co si lidé s sebou vezli 
v naději, že je budou potřebovat. Ty hromady vlasů, 
co se spolu s věcmi vracely zpět vlaky do říše. Vlasy 
se použily jako tkanina a věci jako levná výpomoc 
německým občanům. Ukázal nám všelijaké způsoby 
trestů, jež snášeli vězni i Židé. Například kobka, 90cm 
na 90cm, kam příslušníci SS nechali uvrhnout 4 až 6 
vězňů, kteří stáli celou noc bez nároku na spánek a 
později k ránu opět nahnáni do práce. Kdo byl slabý, 
byl jako nepotřebný popraven. Vražděn tu byl každý 
a dodnes nejsou důkazy, kolik bylo přesně obětí.
Samozřejmě jsme zažili mnohem více, a kdo by 
měl zájem slyšet a hlavně vidět vše, doporučuji, 
aby si  jel sám prožít na vlastní kůži, zažít si tu 
atmosféru, když stojíte uprostřed plynové komory. 

Po této prohlídce jsme spolu s průvodci nastoupili 

zpět do autobusu a jeli do Auschwitz II. Zde 
vše probíhalo ve velkém ( Auschwitz I měl 28 
baráků, Auschwitz II jich měl 300). 2 moderní 
plynové komory dokázaly za 15 minut usmrtit 
tisíce lidí a není divu, že krematoria nestíhala. To 
byl jeden z mála velkých problémů příslušníků 
SS. Prostě nestíhali plnit příkazy svého vůdce. 

Říká se, že by každý měl někdy navštívit tuto továrnu 
na smrt, aby pochopil cenu svého vlastního života.

(pozn. autora: Nechtěl jsem zde popisovat 
vše, co nám bylo řečeno a ukázáno. Šlo 
mi spíše o takový výňatek, pro představu). 

Václav Neveselý 3. A

I	DNES	AKTUÁLNÍ
24. října 2011 jsme společně s kolegou panem 
učitelem Handlem zorganizovali dějepisnou 
exkurzi do polského koncentračního tábora 
Osvětim pro studenty našeho gymnázia. Zájem 
o účast projevily dvě celé třídy, které z dějepisu 
učím, a to 3.C (tercie) a předmaturitní ročník 3.A. 

Počasí nám docela přálo, na pozdní říjnový termín 
ještě nebyla taková zima. A tak jsme vyrazili od naší 
školy příjemně vyhřátým autobusem plni očekávání a 
možná i s trochou obav ze stran studentů, co nového 
se doví, a ze stran nás - učitelů, aby byl celý den pro 
všechny příjemně stráveným výletem do historie.

Odjížděli jsme až po 8. hodině a mířili přímo do 
Polska. Na 14 hodin jsme měli domluvenou exkurzi 
s českými průvodci v Auschwitz I ( část Osvětim ) a 
Auschwitz II (část Birkenau). Dorazili jsme jako vždy 
na smluvený čas přesně. Musím pochválit spolupráci s 
naším panem řidičem a majitelem autodopravy  Trans 
bus s.r.o. Dolní Dunajovice Janem Vrábelem. Za svého 
působení v pedagogické praxi jsem opravdu nepoznala 

NÁVŠTĚVA	PEKLA	NA	ZEMI
Z	POHLEDU	STUDENTA OSVĚTIM
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spolehlivější, příjemnější a bezproblémovější jednání 
a cenově nejdostupnější dopravu, která opravdu 
nikdy nezklame!!! Takže všechno spolehlivě klaplo. 

Po příjezdu na místo si naši velikou 50-ti člennou 
skupinu rozdělili dva průvodci. Byl to polský 
průvodce a paní průvodkyně z Krakowa, kteří oba 
uměli perfektně česky. Navíc musím pochválit 
konkrétně paní průvodkyni naší skupiny 3.C, která 
byla velice příjemná, měla absolutně perfektní 
výklad podložený emocemi a určitě všichni ze 
skupiny pozorovali i procítěnost jejího projevu. 

Byla jsem velice překvapená, protože jsem za celou 
tři a půl hodinovou prohlídku nemusela ani jediného 
studenta či studentku napomenout, upozornit 
je na pietní místo, na kterém jsme se nacházeli. 
Všichni poctivě sledovali výklad a pravděpodobně 
se dokonale dokázali vžít do atmosféry, kterou 
nám průvodci líčili. Už v autobuse jsme s panem 
kolegou Handlem studenty seznámili s mnoha 
zajímavostmi o koncentračním táboře, protože jsme 
historickou exkurzi neabsolvovali poprvé. Už v 
autobuse bylo hrobové ticho. Při samotné prohlídce 
se dokonce objevily slzy, mnohdy zakrývané tmavými 
slunečními brýlemi, pozorní byli ale úplně všichni.

Velice mě překvapilo příkladné chování všech 
zúčastněných. Byli vnímaví, pozorní a velice ukáznění. 
Viděli jsme místa poprav, prostory, kde lidé snášeli 
mnoho nelidských zákroků a bolestí, až nakonec ve 
zbídačelém stavu umírali. Asi si opravdu dokonale 
nikdo z nás nedokáže představit skutečnou atmosféru, 
která v táboře kdysi za 2. světové války vládla. Přesto 
jsme se zarazili v místnosti, která byla skoro z poloviny 
naplněna vlasy vězňů a vězeňkyň, mezi kterými nebyli 
jen muži, ženy, ale i děti. Sevřený pocit v nás zanechaly 
místnosti s mnoha botami, střevíci, papučkami i 
botičkami těch nejmenších. Strašné byly prohlídky 
krematorií, tzv. ,,hygienických pavilonů“ tábora i 
hromad kartáčků na zuby, hřebínků, kartáčů na vlasy, 
štětek na holení a v neposlední řadě i kojeneckého 
a dětského oblečení. Naštěstí šlo jen o exkurzi, 

vzpomínání. Ještě že to všechno už bylo a my na to, 
ač s bolestí v srdci a úzkostí v hrdlech, vzpomínali.

Před časem probíhala soutěž MF DNES, kde studenti 
měli vyjádřit své názory prostřednictvím tří témat, z 
nichž první bylo o situaci na Šluknovsku a o romské 
problematice. Byla jsem velice zklamaná, když tehdy 
práce 1. tématu hodnotil ve svém příspěvku po zaslání 
studentských prací z celého Jihomnoravského kraje 
editor MF DNES pan Robert Klos a napsal v závěru 
svého příspěvku o studentech (autorech prací), kteří se 
o Romech vyjadřovali i negativně, následující:  ,,Takové 
věty, které jsou v každém třetím článku, řadí budoucí 
právníky, lékaře nebo politiky k rase čistokrevné 
blbosti.“  Hluboce se mýlíte, vážený pane editore, 
dnešní studenti jsou plni emocí, jsou vnímaví, jsou 
rozumní a chytří. Je to společnost, která dělá chyby, a 
která nedostatečně řeší situaci s romskými problémy, 
a tyto nedostatky pak se v praxi odráží možná u 
každého třetího studenta. Byla jsem svědkem mnoha 
pohlazení romských dětí i dospělých na fotografiích 
v Osvětimi, mnoha slz v očích, když bylo o útrapách 
Židů, Romů i lidiček ostatních národností studentům 
povídáno. My, kteří s těmito lidmi pracujeme, učíme 
je a snažíme se předávat jim jen ty nejlepší zkušenosti 
a poznatky z našeho života, věříme, že na tuto generaci 
budeme brzy hrdi, protože čas uteče jako voda, jako 
uteklo víc jak 70 let od Osvětimi, a my už dnes víme, že 
se na tuto budoucí generaci budeme moci spolehnout. 
Je lidská, je citová, je neposlušná (jako jsme byli i 
my), ale je zvídavá a už teď je v mnohém rozumnější, 
vynalézavější, objektivnější a znalejší než jsme byli my. 
Kéž by s nimi šla budoucnost ruku v ruce, a pokud se 
už nevyhnou ekonomickým a politickým problémům, 
věřme, že je nikdy nepotká ani špetka bolesti, která 
mnohonásobně dýchala v Osvětimi z každého 
koutu, z každé stěny, z celého tábora a vyvolala 
v každém z nich nevýslovně bolavé vzpomínání.                                                                                                               
                                                                               

Mgr. Věra Komoňová

Z	POHLEDU	UČITELE
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V Národním parlamentu dětí a mládeže máme své 
zastoupení přímo v ústředním orgánu – v Radě NPDM. 
Do Prahy za naše gymnázium jezdí Iveta Jakubčíková ze 
septimy. Několikrát do roka probíhá pětidenní zasedání 
Rady i Předsednictva (druhého z vrcholných orgánů). 
Iveta popsala letní zasedání, které vám předkládáme.

Den první – Dobrovolnictví
„Dobrý den, ja bych se chtěla nahlásit, že už 
jsem teda tady. Já patřím k Janě a ..“ (Jana 
Votavová – koordinátorka NPDM, pozn. redakce)
„Jasně, jasně, už Tě čekáme. Tady máš klíč, ostatní 
jsou na dvorku.“ Okamžitě se tam, i s kufrem, 
vydám. Jaké překvapení mne však čeká! Jana, 
špinavá na obličeji od hlíny, mi už zdálky mává, 
Anička zalévá právě zasazenou květinu, a kluci! 
Jakub eL. plevel stříhá, Jirka do něj kope, tahá za 
něj holýma rukama, Jakub Há. se směje Jirkovi a 
Tomáš zase příspěvku na fejsbuku od Jakuba Há. 
„Tady máš rukavice a pomoz se sázením, jo?“ hodí 
mi Jana své pracovní pomůcky a zasměje se. „ No 
co, dnes se věnujeme dobrovolnictví! Tak šup šup.“ 

Den druhý – Ulov si oběd
„Děcka, já musím na pracovní schůzku, uvaříte 
oběd. Je to hrozně jednoduchý, během chvilky to 
máte hotový.“ Většina členů R+P to ihned pochopí  
jako rozkaz ke hře na schovávanou.  Tedy pouze s 
nákupním seznamem, Jirkou a nákupním košíkem 
vyrážíme na lov. V Bille zneškodníme smetanu, v 
Tescu chytíme tuňáka, v Lidlu ochromíme cibuli. Vše 
probíhá hladce, dokud nestaneme před sporákem v 
hotelové kuchyni. Snažíme se protivníka zneškodnit 
vší silou, ten se ale velmi dobře brání. Po hodině 
boje je stav nerozhodný. Dva hrnce se sic začaly 
připalovat, konečně jsme ale uvařili větší část 
těstovin. I drsňáka Hodana rozbrečí manévry cibule, 
utěrka vzplane vzteky nad nerozhodným skóre. Po 
třech hodinách je však rozhodnuto. Protentokrát 
jsme, i když s lehkou újmou na psychickém 
zdraví nás, a fyzickém zdraví nádobí, boj vyhráli. 

Den třetí – Kam zmizely oříšky? 
Středa je zasvěcena Kulatému stolu s MUDr. Evou 
Vaníčkovou, CSc. na témata Úmluva o právech dítěte 
a její dodržování. I Jirka na chvíli v myšlenkách 
opouští poníky, jeho milované téma k hovoru. Paní 
Vaníčkové je představen projekt Nenech s sebou 
zametat, nad nímž vyjádří velké nadšení. Z diskuze si 
odnášíme plno nových informací a názorů. A hlavně! 
Víme, že příště, až zase pozveme paní Vaníčkovou 
k nám, máme nakoupit více slaných oříšků. 
Den čtvrtý – Ministerstvo a psi? To jde k sobě
Ranní návštěva Ministerstva a odboru školství a 
diskuse s ředitelem odboru Mgr. Michalem Urbanem 
nás velmi mile potěšila. Ředitel popsal fungování 
odboru, koordinátorka Jana Votavová nastínila 
spolupráci mezi PDM a zástupci krajů (měst) v 
praxi, delegáti NPDM představili řediteli projekt 
Nenech s sebou zametat. Všichni jsme se velmi dobře 
pobavili, ale také jsme se dozvěděli plno nového, 
nejen my od pana Urbana, ale snad i on od nás. 
Abychom si i trochu užili letní Prahu, vydali 
jsme se na Petřín. Rychlost výstupu byla přímo 
úměrná množství psů na cestičkách na Petříně, 
neboť nejmenovaný člen Předsednictva pojal 
podezření, že ho psi pronásledují a chtějí zabít, 
velmi svižně tedy poháněl celou skupinku kupředu. 
„Já chci na zrcadla!“
„Já na rozhlednu!“
„Já na jídlo!“ řekla Jana a bylo rozhodnuto. 

Den pátý – Rekonvalescentní
Káva. Hodně kávy. Bohatá snídaně a frekvence 
rozhovorů o ponících výrazně poklesla, v porovnání 
s prvními dny. Jsme unavení, jsme upracovaní, a jsme 
nadšení! Na rozloučenou si totiž věnujeme chvilku 
plavání v nejmenovaném krytém bazénu. A pak zase 
hurá, všichni domů. Rychle si užít posledních pár dnů 
prázdnin, než se znovu pořádně vrhneme do práce 
na projektech a setkáních. A že jich bude, těšte se.

Iveta Jakubčíková, septima

ZE	ŽIVOTA	PARLAMENTU
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FÓRUM  2000
20% světové produkce kokainu putuje do Ruska.

Věděli jste to? A co třeba, že při výzkumu na 
škole v Anglii, kde studovalo  400  ruských 
studentů, jen tři z nich odpověděli, že se po 
ukončení studia hodlají vrátit do Ruska? Nevěděli? 

Přiznám se, ani já ne. Jenže pak jsem se dostala spolu 
s dalšími třemi studenty našeho gymnázia k možnosti 
jet do Prahy na konferenci Forum 2000, akci, kde 
významní hosté řeší různá mezinárodní aktuální 
témata, která sahají od mezináboženského dialogu až 
k lidským právům. Tento rok se konala ji popatnácté. 

Za ideou konference Forum 2000 stojí bývalý prezident 
České republiky Václav Havel. V roce 1997, tedy 
na úplném začátku, byla myšlenka pozvat do Prahy 
světové intelektuály, aby diskutovali o výzvách, kterým 
svět čelí na přelomu nového tisíciletí. Od té doby se 
konference Forum 2000 vyvinula v uznávanou akci.

Není to však pouze další akce pro zvané. Zúčastnit se jí 
může každý, kdo se zaregistruje a má zájem dozvědět 
se něco nového. Na konferenci se tedy často střetávají 
lidé s velmi odlišnou kulturou, náboženstvím, ale 
i politikou a vzděláním. Možnosti dialogů jsou 
neomezené. Od oficiálních diskuzí v rámci tématických 
panelů, až po milý rozhovor u kafe nebo oběda s 
představitelem církve, nositelem Nobelovy ceny, 
prezidentem nebo dokonce princem. Jedna podmínka 
tu ovšem je – musíte znát cizí jazyk a nebát se mluvit.

Pro mne, jakožto studentku, byla velmi důležitá 
možnost dozvědět se mnoho informací o aktuálním 
dění ve světě, stejně jako poznat zajímavé lidi 
a v neposlední řadě ověřit si, jak rozumím 
ruštině, angličtině, němčině či francouzštině.

Iveta Jakubčíková, septima  

SRDÍČKOVÝ	DEN
19. září se naše škola připojila k celostátní 
charitativní akci pod záštitou nadace Život dětem. 
Šlo o charitativní sbírku na pomoc handicapovaným 
dětem. Devatenácté září se stalo Srdíčkovým dnem 
a celé Hustopeče, jako mnoho dalších měst po naší 
republice, byly zaplaveny dvojicemi studentů, kteří 
za pouhých 30,- Kč  prodávali magnetky s motivy 
zvířátek. Proč „pouhých“? Třicet korun je celkem 

dost, za to se dá pořídit docela dobrá svačina. 
„Pouhých“ proto, že tyto peníze byly vybírány na děti, 
které v životě neměly to štěstí jako my, zdraví lidé.

Přesto jsme se bohužel střetli i s lidmi, kteří rezolutně 
odmítali přispět, navíc si nás ani nevyslechli. 
Našel se i jeden člověk, který zpochybnil platnost 
našeho certifikátu, který jsme měli každý pár 
na prokázání toho, že nejsme žádná pochybná 
individua a nechceme to pro sebe. Argumentace, 
že toto si může na počítači vytisknout každý, 
byla celkem chabou zástěrkou pro harpagonskou 
lakotu, ale co už… Takových byla naštěstí menšina.  

Ti ostatní rádi přispěli, někdy dali i o desetikorunku 
víc, nebo brali magnetky rovnou dvě, a za to jim 
mnohokrát děkuji. Byli ale i tací, kteří by chtěli pomoci, 
ale neměli drobné peníze a asi pochopíme všichni, 
že jen tak na ulici se vám celá papírová stokoruna 
nebo i víc nebude chtít dát i na sebelepší účel.

Toto osobně považuji za slabé místo celé akce. 
Samozřejmě, že látkové pytlíky, které sloužily jako 
kasička, byly zapečetěné a my k nim nemohli, ale mít 
odděleně určitý kapitál mincí, abychom mohli dávat 
zpět, vydělali bychom dětem víc peněz. Co můžu jen z 
vlastní zkušenosti říct, tak těch, kteří neměli drobné, se 
našlo tolik, že by mi na jejich spočítání nestačily prsty 
obou rukou. Nad tímto by se mělo ještě popřemýšlet a 
zkusit najít schůdnou cestu. Kdo nebude chtít přispět 
a bude mu 30 Kč moc, tak ten je nedá nikdy. Ale proč 
by se nemělo vyjít trochu vstříc těm uvědomělejším?

I když počasí nám toho dne zrovna nepřálo a 
podzim už o sobě dával znát, úspěch jsme měli, 
magnetky byly z většiny prodány a my odcházeli 
domů s dobrým pocitem. Ten nepramenil jen z 
toho, že místo odpoledního vyučování do půl čtvrté 
jsme se se školou loučili už dopoledne, když jsme 
vše prodali, což nemůžu popřít, že bylo příjemné. 
Hlavně ale šlo o to, že jsme pomohli dobré věci a 
handicapované děti budou mít s naší pomocí nové 
invalidní vozíčky, rehabilitační pomůcky, zdravotní 
kočárky, chodítka a plno jiných věcí, se kterými my 
se bohudíky nemusíme potýkat, ale oni bohužel ano. 

Chtěla bych popřát letošním septimánům hodně štěstí 
do příštího Srdíčkového dne. Za rok to bude na vás. 
Vy budete ti, co budou procházet městem a prodávat 
magnetky. Neberte to jako břemeno, ale jako dobrý 
skutek, protože až prodáte, dostaví se dobrý pocit a 
vědomí, že jste něco vykonali. A ještě drobné post 
scriptum těm, kteří razí názor, že němčina jim je na 
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nic- není, my jsme se snažily oslovit s Natálkou u hotelu 
Centro dva pány, že jim také prodáme magnetku a když 
z nich s nechápavým výrazem vypadlo: „Deutsch?“, 
tak aspoň jsme jim uměly říct, o co se jedná. Naneštěstí 
si od nás nic nekoupili, ale co víte, třeba příští rok…  

Kristýna Macháčková, oktáva 

ADOPCE	NA	DÁLKU
Naše škola má adoptovaného indického chlapce Gokul 
R Shet, kterému je 19 let. V Indii je poněkud odlišný 
systém školství. Gokul dokončil první semestr na 
indické střední škole a v současnosti absolvuje druhý 
semestr. Jeho prospěch je průměrný. Žáci mohou 
získat maximální počet bodů 600 za jeden semestr 
a Gokul získal 385. Ve škole i ve vesnici má přátele 
a díky tomu je šťastný. Peníze, které mu posíláme, 
pokrývají školní docházku, zdravotní a sociální 
péči, školní potřeby, vánoční dárky, předplatné 
časopisu, může chodit do dětského klubu a sportovat.  
Minimální částka stanovená jako roční příspěvek 
na studenta je 6000,- Kč. Letos jsme na účet České 
katolické charity odeslali 7200,- Kč. Poděkování 
patří vám všem, komu není cizí pomoci potřebným.  

Zuzana Troubilová, 4.A
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Dne 20. října se naše skupinka o jedenácti žácích 
ze 2.A vydala do Brna na Masarykovu univerzitu, 
přesněji na Fakultu sociálních studií. A co že jsme 
tam dělali? Studování to samozřejmě nebylo. Zatím.

Naše škola je jedna z partnerů Masarykovy univerzity, 
která pořádá semináře či přednášky pro středoškolské 
studenty jak s humanitním, tak z přírodovědným 
zaměřením. Byl nám nabídnut seminář z oblasti 
psychologie, který si nás hned získal svým názvem 
“Jaké je to mít duševní nemoc?”, a tak jsme neváhali 
a přihlásili se. Vydařený seminář vedla mladá 
studentka doktorandského studia psychologie, 
která nám přiblížila pojmy jako je schizofrenie, 
deprese, mánie a další. Zároveň se s námi podělila 
i o zkušenosti s lidmi, kteří trpí právě takovými 

nemocemi. Dokonce jsme se dozvěděli příběhy 
dvou lidí - schizofreniků, které nás utvrdily v tom, 
že musí být nesmírně těžké s takovou nemocí žít. 

Ze semináře jsme si tedy odnesli spousty poznatků 
a nových vědomostí. Věděli jste třeba, že 80 % 
vyléčených schizofreniků spadne do této nemoci po 
pěti letech znovu? Nebo že může existovat člověk, 
který má schizofrenii rád? Ano, i takové případy jsou, 
i když jsou výjimečné. Plni dojmů (o nudě nemohla 
být žádná řeč) jsme se po skončení semináře vydali 
zpátky na vlak a kdo ví, třeba práh této fakulty 
překročíme za pár let už jako vysokoškolští studenti.

Klára Tomešová a Michaela Krahulová, 2.A

NA	“MASARYČKU”	UŽ	V	DRUHÉM	ROČNÍKU

PartnerstvÚ ve 
vzdÚlÚvÚnÚ
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Studenti 
a vÚda

Projekt Lego v kvartě – exkurze na Mendelovu 
univerzitu
I tento rok probíhá na našem gymnáziu výuka 
v rámci projektu Lego ve výuce informatiky a 
fyziky. Každé pondělí si polovina naší třídy pod 
vedením pí uč. Jiráskové hraje se stavebnicí Lego, 
staví roboty, programuje a učí se s nimi pracovat. 

Abychom lépe robotům porozuměli, jsou pro nás 
naplánovány různé exkurze. Hned 16. září jsme 
společně s žáky z Velkých Bílovic měli možnost navštívit 
ústav informatiky na Mendelově univerzitě v Brně.

Ráno jsme již před školou netrpělivě čekali na příjezd 
autobusu. Byli jsme rádi, že nemusíme do školy a 
samozřejmě jsme se těšili, co nového se dozvíme. 
Cesta do Brna netrvala dlouho. Jakmile jsme 
přijeli, rozdělili jsme se na skupiny podle škol 
a dozvěděli se, jak bude exkurze probíhat.

My z gymplu jsme šli hned pracovat s roboty, zatímco 
Bílovičtí šli na prohlídku některých tamních učeben. 
V počítačové učebně pro nás byli připraveni roboti ze 

stavebnice Lega a ke každému z nich jiný úkol. Měřili 
jsme teplotu, odpalovali míčky, přesouvali předmět. 
Vždy jsme museli vytvořit program. Někteří tvořili 
podle předlohy, jiní museli program vymýšlet sami. 
Úkoly byly seřazené podle obtížnosti. Týmy, které si 
troufly na nejtěžší, mezi sebou soutěžily o cenu. Tou bylo 
autíčko na dálkové ovládání, které nakonec vyhrál náš 
tým. Avšak musím uznat, že kluci si také nevedli špatně.

Měli jsme málo času, takže jsme se museli 
vyměnit. Šli jsme se podívat po škole. Nahlédli 
jsme do jiné počítačové učebny a taky do 
místnosti, kde jsme se dívali na krátké 3D filmy. 
To už ale nebylo tak zábavné, jako práce s roboty. 

Po exkurzi pro nás byl zajištěný oběd v nedaleké 
restauraci. Ten nám moc nechutnal, ale protože už 
jsme měli hlad, nezbývalo nám nic jiného, než ho sníst. 
Zpáteční cesta uběhla ještě rychleji, takže jsme 
už brzy stáli před školou a mohli se rozutéct 
domů. Už se však těšíme na další exkurzi.

Petra Kratochvílová, kvarta

PROJEKT	LEGO	V	KVARTE
EXKURZE NA MENDELOVU UNIVERZITU
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Projekt je  realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlašovaného 
Jihomoravským krajem  a   spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Exkurze Dlouhé stráně
Dvě velmi vydařené exkurze absolvovali studenti 
zapojení do projektu „LEGO ve výuce informatiky 
a fyziky“. První z nich proběhla 23. září do 
přečerpávací  elektrárny  Dlouhé stráně v Jeseníkách. 
U vstupu nás přivítala průvodkyně, přiblížila krátce 
elektrárnu a pustila dokumentární film. Poté jsme 
prošli hlavní prostory a zhlédli další prezentaci. 
Ke dvěma elektrárenským nádržím nás odvezl 
autobus. Zde jsme se pokusili o rekord oběhnout 
nádrže do 7 minut. Rekord nepadl, ale nevadí. 
Dojem z exkurze nám to nikterak nepokazilo.

Exkurze Kurdějov a Kuželov
18. října jsme se opět vydali za objevováním elektráren. 
První, fotovoltaická, nás čekala v Kurdějově.  Druhá, 
větrná elektrárna, v Kuželově, vzdáleném asi dvě 
hodiny cesty od Kurdějova. Na místě jsme mohli 
obdivovat krásu starého kuželovského mlýna, který 
jsme si pak i celý prošli a dozvěděli se spoustu 
informací o městě Kuželov a o mlynářském povolání. 
Byl čas oběda, navštívili jsme proto tamější restauraci. 
Do budoucna si takové exkurze rádi zopakujeme.

Barbora Komoňová, tercie

PROJEKT	LEGO	ÚSPĚŠNĚ	POKRAČUJE
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Ze Úivota 
maturantÚ

Jako každý rok i letos mají maturanti spoustu úkolů. 
Mají před sebou maturitu, volbu vysoké školy a 
také “přijímačky” na tyto školy. Všichni by se měli 
snažit na tyto zkoušky připravovat. Existují různé 
programy, které přípravu usnadňují nebo zefektivňují. 

Přednáška na ÚP v Břeclavi
Hned na začátku školního roku jsme se vydali na 
Břeclavský Úřad práce. Zde pro nás byla připravena 
přednáška o současném trhu práce a o volbě povolání. 
Právě teď se rozhodujeme, co budeme vlastně v 
budoucnu dělat a co nás bude živit. Je to jedno z velmi 
důležitých rozhodnutí v životě a ovlivní celou naši 
budoucnost. Pracovnice ÚP nás informovala o tom, 
které zaměstnání jsou v současnosti nejžádanější, 
a které naopak. Vysvětlila nám jak psát životopis 
atd… Nakonec zbyl čas i pro dotazy a diskuzi. 

“Téespéčka”, NSZ…Co to je?
Nacházíme se v období, kdy jsme v jednom kole. 
Příprava na maturitu, učení do klasických hodin 
a ještě k tomu starosti okolo VŠ. Často si spousta z 
nás pokládá otázku, “Jak se dostat na VŠ?”. Příjmačky 
na vysoké školy jsou formou TSP nebo NSZ. Jak 
vypadají TSP? Testy studijních předpokladů (TSP) 
zkoumají schopnosti uchazeče úspěšně studovat na 
univerzitě. Skládá se ze 70 otázek členěných do 7 
subtestů po 10 otázkách, z pěti nabízených možností 
je vždy právě jedna správná. Za správnou odpověď se 
přičítá jeden bod, za nesprávnou odpověď se odečítá 
0,25 bodu; položka bez odpovědi znamená nula 
bodů. Jedná se o testování verbálního, symbolického, 
numerického a kritického myšlení, analytického 
myšlení a úsudků, prostorové představivosti a 
kulturního přehledu. Délka trvání TSP je 100 minut. 
Každá univerzita má odlišné TSP, kupříkladu MUNI 
si nechává vytvářet TSP od společnosti Scio. Více o 
TSP naleznete na stránce http://www.muni.cz/tsp.  
Co jsou OSP? Obecné studijní předpoklady jsou 
součástí NSZ (Národní srovnávací zkoušky). Fakulty 

některých univerzit uznávají právě NSZ. Součástí 
NSZ jsou právě OSP, které může být buď základní, 
nebo rozšířené, ZSV a oborové testy. Tyto zkoušky 
uznávají většinou humanitní fakulty. Informace o 
těchto zkouškách naleznete na www.scio.cz/nsz. 
Aby se student dostal na vysněnou školu, tak musí 
udělat tyto zkoušky, které nejsou úplně jednoduché. 
Jak se na ně připravit? Existuje mnoho alternativ. 
Nejjednodušší je domácí příprava- na internetu se 
dá stáhnout mnoho starých verzí těchto testů a na 
trhu je spousta knih s teorií i cvičeními. Důležité je 
si to procvičovat a pořád zkoušet!! Další možností 
jsou přípravné kurzy na VŠ, které nabízí společnost 
Sokrates nebo Tutor či samotné fakulty univerzit. 
Cena se pohybuje mezi 2 až 10 tisíci. Záleží na tom, 
co kurz obsahuje. Sama na takový kurz chodím a 
nepřipadá mi to marné. Naučí vás zde jak postupovat 
při řešení úloh a různé fígly. Záleží na studentovi, 
jakou alternativu si vybere. Každopádně by se měl 
poctivě připravovat, aby potom nebyl zklamaný, že se 
nedostal na žádnou školu a musel jít na pracovní úřad. 

Přednášky pro maturanty na našem “gymplu”
Na naší škole proběhly tři přednášky pro studenty 
maturitních ročníků. První byla obecně o vysokých 
školách a právě o přípravných kurzech na VŠ. Na 
této přednášce nám pan Petr, jinak přednáší na VŠ a 
pracovník společnosti Sokrates, vysvětlil, jaké vysoké 
školy existují v ČR, jak se na ně dostat, jak podat přihlášku 
atd..a také nás informoval o možnostech přípravných 
kurzů. Další přednášku si pro nás připravila MUNI. 
Mladá slečna, studentka Fakulty sociálních studií a 
Filozofické fakulty nám sdělila, jaké fakulty jsou na 
univerzitě, jak se na školu dostat, jaké je příjicí řízení a 
další informace o MUNI a Brně. A trilogii přednášek 
zakončila přednáška o NSZ, kde jsme se dozvěděli, co 
to vlastně NSZ jsou, které fakulty je respektují, kolik 
je termínů a tak podobně. Všechny tyto přednášky 
byly velmi užitečné a pomohli nám k nastartování 
příprav na VŠ a rozhodování na jakou školu vlastně jít.

ZE	ŽIVOTA	MATURANTŮ
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Tréninkový den NSZ
Dne 22. 10. se uskutečnil na Gymnáziu Matyáše 
Lercha Tréninkový den NSZ. V ten den si studenti z 
celé republiky mohli nanečisto zkusit OSP a to buď 
v základní, nebo v rozšířené verzi. Na této zkoušce 
panovala stejná atmosféra jako na opravdové zkoušce 
naostro. Probíhala paralelně v Praze, Brně a Ostravě. 
Z naší školy se jí zúčastnili čtyři studenti, a to v 
Brně. Zkouška se skládala z verbální, analytické a 
kvantitativní části. Po vyhodnocení  testů společnost 
Scio zveřejní výsledky, takže každý z nás bude vědět, 
jak na tom je a jaký má percentil. Tím také zjistí, 
jakou má šanci se dostat na vybranou školu a dozví 
se, v čem by se měl rozvíjet, aby zkoušky zvládl.

Zuzana Troubilová, 4.A

CestovÚnÚ 
a jazykovÚ koutek

There was a time when I was a naive little girl, who 
believed in good in people. That they would let an 
old granny pass the street without actually trying to 
make a fortune from her golden teeth. Or that when 
there was a girl trying to get on a Piccadilly line train 
to Heathrow airport with a giant luggage tied to her 
hand and even giant-ish billboard floating above her 
head saying “freaking out!” that those good and nice 
people would let her get on the train instead of using 
their elbows to get their pricey bottoms on first. And 
knocking out her friend who got left behind. Well, 
now this girl has grown up and she is furious when 
things seem to get out of hand. Especially her hand.

There are many types of transport in London, of 
course there are. You can take the not-so-red-and-
traditional busses that can go from anywhere to 
nowhere taking twice as much time than you would 
need for the same journey on foot. Or you can use the 
rail services – they cost you half less the underground 

does plus they are just beautiful. Literally. 
Then you can board on the DLR.  Yes, their trains 
look exactly the same as the ones from rail services. 
However, they are NOT the same so you have to use 
your bloody Oyster card when boarding or leaving 
this train-in-disguise. But they are nice and quick and 
one of their stations is just next to an Apple store. Did 
you know that you could play with their apples all day 
and they would not stare you out? No pun intended 
you crappy Czech stores. Sorry, I meant iStyles.

I guess I mentioned the Oyster card, did I not? Well, if 
you want to pretend like you are a true Londoner, you 
really need your own Oyster card. It is something like 
a credit card, as you have to top it up if you want to 
use it. Then every time you use anything with a stamp 
of London’s public transport you have to search for 
the yellow terminal (or a red one if you are changing 
from train to underground, for example), where you 
have to “log in” your card. Remember you have to 

THERE	WAS	A	TIME	WHEN	I	WAS	A	NAIVE	
LITTLE GIRL......
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“log off ” when leaving the train, otherwise you will be 
charged... well... a lot. “Logging-off ” is not necessary 
with buses as you pay a certain fee no matter how far 
or close you would like to go. Sounds good, right?

Except coaches and ships the only thing left is the 
underground. There are 12 lines plus the DLR and all 
of them provide good service right now, but beware, 
half of them has “planned  (part) line closure” for 
the weekend. Wondering where I got these intel? 
Well, write this down, you HAVE to check the tfl.
gov.uk site EVERY SINGLE TIME you plan on 
travelling. It is vital for you nerves otherwise you will 
soon find yourself stuck somewhere in the middle 
of nowhere with no Exit signs in you perimeter. 

If you are like me (and I suspect you are) you will 
fear the Piccadilly line. Despite the fact that London 
tube is idiot-proof, there are times when you will 
think that everyone around you is crazy. Piccadilly 
line is actually the one with the most delays and the 
most crowded trains. But do not be fooled, some 
other lines are not far behind. Remember to take 
a plan of the whole underground system, which 
you can get in every station. Or perhaps take two, 
or three and put it into every pocket you have. 
Even though it is not entirely impossible to travel 
without one, it sure is much more comfortable.
So now I can tell you how the story about the Heathrow 
airport ended, right? I caught the plane eventually but I 
got there A MINUTE before the gate closure as the nice 
lady reminded me. I just smiled and said “Whoops! A 
minute? Well, the Piccadilly line happened, you know.”

T.

LONDÝN 2011
Kdo by se nechtěl jen tak na tři měsíce sbalit a odjet 
do Londýna? Většina by touto nabídkou nepochybně 
nepohrdla.  Když se navíc našli ochotní učitelé, 
kteří nám dovolili nadehnat/dohnat učivo, stalo 
se, že jsme se já a (říkejme jí třeba Druhá Terez) 
ocitly v situaci popsatelné slovy:   Výbuch  Bomby 
V Pokoji, Poloprázdné Kufry, Předodjezdový Stres.  
Za touto situací následovalo něco podobného, 
konkrétně Žaludek Na Vodě, Ruzyně Mizící Pod 
Námi, Hele Není To La Manche? atd.  Nicméně po 
přistávací a prvotýdenní Jůů Auta Jezdí Nalevo, 
Co Musíme Ještě Vyřizovat? a Tyjo, My Jsme 
Vážně V Londýně? se na trvalém pořádku dne 
usadilo Pohoda Pohoda I ♥ London Pohoda.

Abych nepoužívala jenom nicneříkající kódy – 
skutečným účelem naší tříměsíční mise bylo stát 
se jedněmi z mnoha studentů Wimbledon School 
of English a vybrousit si tak znalosti angličtiny. 
Namířeno jsme měly na certifikát CAE; o to větší 
bylo naše překvapení, když nás poslali do CPE třídy 
s tím, že bychom se nudily. Ale nenudili bychom se 
určitě ani tak, jelikož jestli WSE něco nechybí, tak 
jsou to úžasní a charizmatičtí učitelé. Na každou třídu 
připadnou dva, z nichž jeden je „třídní“, má na starosti 
hlavní učivo plus kulturní koutek, a druhý hlavně 
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slovní zásobu a konverzaci. Naším prvním učitelem 
byl Chris, malinký vlasatý (později vlasatý a vousatý 
a ještě později nevlasatý a vousatý) komiksomaniak 
a zapřísáhlý milovník košilí, který byl na první 
pohled velice seriózní a pečlivý, nicméně když nad 
sebou ztratil kontrolu, stávalo se, že jsme se dovídali 
pikantnosti o tom, jaké je to být v Anglii republikánem 
nebo se program hodiny změnil v kreslení map 
na tabuli a rozebírání rozdílů mezi liškou a vlkem.

Náš druhý učitel byl v podstatě přesný Chrisův opak. 
To však neznamená, že by u nás byl o něco méně 
oblíbený – tedy vlastně oblíbená. Jednalo se o Helen, 
seriózní velšskou paní, která měla ve veliké oblibě 
politiku, a v podstatě veškeré soudobé dění – takže 
na tématu královské svatby jsme si opravdu pošmákli, 
a jestli jsem na začátku pobytu neměla nejmenší 
tušení o tom, kdo je Kate Middletonová, na konci 
jsem si byla jistá, že ji musí znát naprosto všichni.
Složení naší třídy bylo z jednoho úhlu pohledu velice 
rozmanité – z toho druhého už tolik ne. Celkem se 
tu nacházeli zástupci 5 světových zemí – konkrétně 
Česka, Švýcarska, Súdánu, Holandska a Brazílie. S tím, 
že švýcarská byla plná polovina – slovy 6 lidí. Jednalo 
se ovšem o obyvatele různých kantonů, a tak jsme se 
při rozebírání kulturních rozdílů přece jen dočkali 
rozmanitosti. Překvapením možná bude, že naše česká 
menšina si názorově a náladově nejvíce sedla s menšinou 
brazilskou. Dokonce nám pomáhali řešit paraboly.

A jaké pikantnosti jsme se to tedy dozvěděli o ostatních 
zemích? Švýcaři z Bernu jsou strašně pomalí, o těch 
italských se zase říká, že nejsou až tak moc chytří. 
Brazilci mají v názvech filmů rádi slovo „exploze“ a 
„explozivní“ (snad proto dostali naši drazí Brazilci 
životopis královny Viktorie, ve kterém místo „zemřela“ 
stálo „explodovala). V Holandsku se o královské 
rodině nedrbe tolik jako v Anglii a omluvte mě, leč 
pikantnosti ze Súdánu už se mi z hlavy vykouřily. 
Na mou obranu žila paní ze Súdánu už hodně let v 
Londýně, a tak toho z její rodné země bylo míň.

A jak jsme trávily mimoškolní hodiny? Objevováním 
neznámých koutů Londýna a Wimbledonu, stáváním 
se závislými na místních obchodech, například na 
čerstvém nakrájeném ovoci od Marks & Spencers, 
relaxováním ve Wimbledonském bytečku sledováním 
japonských seriálů (aby té angličtiny bylo moc, 
i když... ne, za celou dobu nikdy nebylo) nebo 
přecpáváním bytečku českými hosty. Získaly jsme tak 
nové milovníky Londýna a anglického energetického 
nápoje Relentless (jehož vyzkoušení je ode dneška 
povinné všem budoucím návštěvníkům GB).

Celé tři měsíce – mezi něž je zahrnuta i jedna 
víkendová návštěva v ČR – samozřejmě uběhly 
jako Temže (tedy když zrovna není přiliv a nepluje 
obráceným směrem, že), náhle byla královská svatba 
daleko za námi a datum CPE zkoušky se nemilosrdně 
přibližovalo. Přes velké obavy proběhla zkouška bez 
ztrát na životech, o čemž svědčí i zářijová poplašná 
zpráva šířená „fejsbůkem“ – všichni z naší třídy prošli!

Loučení bylo bolestné, a zahrnovalo i dva večery 
strávené v ulicích Wimbledonu (ano, večery, hospody 
tam totiž úderem dvanácté většinou zavírají), 
ke kterým se přidal i nevlasatý vousatý Chris. 
Na památku nám zůstala třídní fotka, certifikát, 
hromada vzpomínek, ještě větší hromada fotek a 
doživotní láska k Londýnu. A taky to, že se doteď 
při přecházení ulice díváme na špatnou stranu :-)
Cheers!

TNT (Terez n‘ Terez)

HOW	TO	SWEAR	LIKE	A	
PROPER	ENGLISHMAN

Look at the picture. Now back here. Can you fill in 
the last letter? I’m pretty sure you can. Everybody 
knows this word and a lot of people misuse it in 
every situation imaginable. But the key to proper 
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English swearing (not American, I’ll explain later) 
is not to use this word as frequently as possible, but 
to avoid saying it and yet insult the person in a way 
that hurts the same, or even more (mwahaha!). In 
case you are more interested in American swearing, 
go on, use this word, I have nothing to teach you.

Let’s begin. I will stay with my hangman for a while. 
Now, how to say this curseword without sounding 
impolite? When behaving like an Englishman, tea 
with milk has to flow from every word you say! So 
what does an Englishman do? He doesn’t say f_ _ _, 
but „the f word“ instead. Simple yet elegant, isn’t it?

Let’s carry on and extend our knowledge! A proper 
English curseword I’d like to introduce to you is the 
word „bloody“. It serves the same purpose as The F 
Word Plus An Ing. Let’s try it on an insult! Next time 
somebody gets on your nerves, you don’t blow up and 
say „You #$@†“%#  f#%$ing #@8&#!“. Instead of that 
you stay calm and say loud and clear: „You bloody 
hipster!“ You will feel much better, I can guarantee that.

So, we’ve practised direct swearing. Now, how to avoid 
swearing at all? In other words – how can you say that 
someone is a complete idiot without sounding too 
harsh? The answer is easy. Use a beautiful English thing 
called „understatement“. This means that instead of 
saying „there’s a huge unicorn in our garden pooping 
marshmallows all over the place!“ you say „I’m afraid 
little Charlie has had digestive problems again.“ To 
spell it out, you don’t describe the situation as it is, 
but you soften it a bit. How does this work in real life? 
Well, the next time you want to say that „Somebody is 
as stupid as a goldfish who has just been lobotomised“ 
you will say „Well, he’s a bit on the slow side.“

Was that a bit too much? Well, we can go on! Imagine 
you’re walking on a street, carrying a huge and 

delicious cake you are going to eat whole as you get 
home. Suddenly some bloody hipster bumps into you 
and the cake falls to the ground. What would you do? 
Would you scream? Would you fall on your knees 
and shout „Noooooooooooooo!“? No, you would 
not. Because you are an Englishman! As soon as the 
cake drops from your hands, you will relieve yourself 
saying the following words: „Whoops-a-daisy!“ Now, 
isn’t that better? If the cake was really good and your 
favourite, you can add „Whoops-a-bloody-daisy!“. 
Saying that, the hipster will surely be amazed and 
will forget to run, so you will have enough time 
to catch him and make him buy you a new cake.
Good luck to all of you!

T.  
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KULTURA

POZVÁNKY	NA	KULTURNÍ	AKCE
• 17.11. Jiří Schmitzer, Brno
• 18.-20.11. Factory Fashion Market č.5 – Shop Locally!, od 14:00, Brno, Kounicova 22
• 19.-20.11. FESTIVAL OTEVŘENÝCH SKLEPŮ – Svatomartinský festival na Znojemsku
• 23.11. Tom Jones, 19:30, Brno, hala Rondo
• 26.11. Košt mladých vín a domacích buchet (s jarmarkem), od 14:00, sokolovna Šakvice
• 26.11. COOL DANCE NIGHT, od 20:00, MěKS Hustopeče
• 2.-4.12. Vzpomínkové akce k 206. výročí bitvy u Slavkova

Obsazení výborné, scénář neotřelý, režie průměrná. 
To bychom tak měli zhodnocení. Ale teď vážnější věc. 

Opravdu jsou tyto filmy pro nás prospěšné? Když jsem 
se po Lidicích dívala na ostatní ‚gympláky‘ z vyšších 
ročníků, viděla jsem, že jejich nálada klesla pod bod 
mrazu. Hodně z nich vypadalo, že nad tím teď budou 
přemýšlet. Ano, my víme, že tam skoro všichni umřeli, 
my víme, jak to dopadne. Proč se na to dívat znovu?

Podle mě zbytečné je stálé vracení do minulosti 
a probírání historických událostí. Nemáme 
na tohle dějepis? Nebo společenské vědy? 
Těm, které to zajímá, tento film doporučuji. 
Vtáhl mě do děje a byl celkem realistický. 
Ale jinak – proč?

Eliška Studená, oktáva

BURČÁKOVÍ	NEVERS
Ve čtvrtek 29.9. jsme zahráli večer na Burčákových 
slavnostech. Program s názvem Hustopeče se 
baví splnil svoji myšlenku a na náměstí se v 
podvečer začaly  shromažďovat davy příznivců 
živého rocku, punku a hard-rocku. Na Dukelském 
náměstí jsme zahájili hudební trojkoncert 
kapel - Nevers, Barbar Punk a Anthesis. 

Začali jsme o něco později, než bylo v plánu, ale i 
přes počáteční peripetie jsme se nazvučili, naladili 
a začali hrát. Jelikož se vytvořil menší časový 
skluz, posluchači byli zpočátku poněkud nevrlejší, 
ale po prvních skladbách se uvolnili a poddali 
se hudbě. Díky zmiňovanému skluzu jsme sice 
nezahráli celý připravený setlist, to ale nevadilo, 
protože jsme měli co přidávat a dokonce se nám při 
přídavku podařilo “rozezpívat” přední řady náměstí. 

Zážitek to byl neskutečný, už kvůli rekordnímu 
počtu návštěvníků, atmosféře a dokonce i 
počasí, které vyšlo jako na objednávku. Kritika 
posluchačů byla kladná, tak jsme byli spokojení.

Po nás přišla kapela Barbar Punk, která ještě na 
atmosféře přidala a připravila pro Hustopeče barbaří 
šou, která potěšila hlavně příznivce punku a poga.

Poslední kapelou večera byla hard-rocková 
kapela Anthesis, která měla tu smůlu, že hrála až 
tak pozdě, ale i ta si dokázala najít své fanoušky.
Sečteno a podtrženo - Hustopeče se bavily. 

Radek Žižlavský, oktáva

PROMÍTÁNÍ	FILMU	LIDICE



NASTĚNČINO	HABADĚJ	O	MRAZÍKOVI
Otázka: Co se stane, když smícháte nestárnoucí legendu 
z let, kdy jsme my „náctiletí“ byli ještě na houbách, 
schopnou paní učitelku „režisérku“ s nápaditou vizí a 
spoustu ochotníků s elánem? Může vám vzniknout dort, 
jaký dokáží uvařit jenom pejsek s kočičkou, lečo, nebo 
divadelní kroužek Habaděj, ve kterém je habaděj nejen 
název, ale především nápadů a lidí. Celé mraveniště.

Ať už souhlasíte nebo ne, vznikla ta třetí varianta. 
Mrazík tak mohla začít ožívat. Mnoho z vás se teď 
jistě musí ošívat, protože Mrazík nás přimrazuje 
svou berlou mrazilkou k obrazovkám rok co rok a 
tím pádem už se zákonitě musel vydělit liberální 
proud příznivců a radikální proud odpůrců. 
V našem případě se vydělil radikální počet 
nadšenců, kteří se na celém projektu chtěli podílet 
a konečně ho celý společnými silami realizovat.

Ono, divadlo je úžasná věc. Ale je tu spousta 
problémů, které se musí řešit, aby výsledek stál 
opravdu za to. Samotný příběh musí zaujmout a musí 
být realizovatelný na jevišti, které svou rozlohou 
rozhodně nepřipomíná fotbalové hřiště. Obsazení 
postav, také nic jednoduchého. Pak tu máme všechny 
ty vjemy: sluchové, zrakové, -ové. Osobně musím 
učinit doznání, že mé hlasové dispozice skutečně 
nejsou nikterak závratné, takže jsem musela z plných 
plic, jinak by nebylo slyšet nic. Hudba byla „jako z 
pohádky“, velkým oživením celého představení byly 
též písně a přítomnost moc šikovných mažoretek. 
Z překrásných kulis, vyhotovených převážně v 
hodinách výtvarné výchovy oči přecházely, až šilhaly, 
totéž platí o kostýmech a osvětlení to celé podtrhlo 
tlustou barevnou čárou. Z pece všem kapal pot na 

čele. Nejvíc asi paní učitelce Komoňové, protože 
do ní musela skočit. A pozor, neměla dabléra! 

Zatímco Ivan se mohl ptát Brada Pitta ve svém zrcadle, 
kdo je v zemi zdejší nejkrásnější, my dívky jsme byly 
ve zkrašlovacím V.I.P. salónu „Galanterka“ na umělém 
prodloužení vlasů do formy copů velice zajímavou 
a inovativní metodou zvanou: bavlnové splétání. 
Mrazíkovi bylo nakonec v té ruské zimě největší vedro, 
jeho sáně byly poháněné lidskou silou a pro jejich 
řízení nebylo třeba řidičského oprávnění. Firma Dům 
jako extravagance s r. o. nám poskytla v rekordním 
čase postavenou, bytelnou, dřevěnou chaloupku na 
kuří nožce. Já skutečně nechápu, čím to kuře krmili, 
nebo jestli ho nějak geneticky modifikovali, radši to 
ani nechci vědět, ale ta noha přátelé, ta noha unesla 
celou chalupu. Navíc byla ta noha velice ukázněná, 
protože nám ze scény nikdy neutekla. To naše Ťapka, 
jinak moje Delila, se ukázala být prvotřídní hvězdou a 
užívala si pozornosti všech divadelníků. Naštěstí jsme 
ji odnaučili opouštění scény v rámci plnění její další 
nově nabyté funkce – mazlícího plyšáka (zkráceně 
mazlíčka), protože si jednoduše odcházela do zákulisí 
pro pohlazení. Jinak byla ale zlatá. Tedy, ne doslova. Na 
každý pád jsem měla v ponožce pro Marfušku ukrytý 
pamlsek pro Ťapku (nikdy ne obráceně). Pádů naštěstí 
moc nebylo, jenom náš Saša, který ze sebe vydal vše a 
tak to má být. Marfuška a Baba Jaga si také vyzkoušely 
práci s nezkrotnou domácí zvěří, poněvadž obdržely 
prasátka a kůzlátka. V zákulisí to občas vypadalo jako 
na farmářském trhu. Nikdo o sebe ale nezakopával, 
nehádal se a chvíle strávené přípravou i na jevišti 
nakonec utekly tak rychle, až nám to bylo i líto. 

Byla to moc příjemná zkušenost a já chci ještě jednou 
jménem všech poděkovat všem. Zejména paní učitelce 
Komoňové. Za to, že nám věřila, za to, že si tím vším 
s námi prošla, že měla tu trpělivost a protože byla 
geniální čarodějnice. (Ano, všechno jsou to poklony.)
V poslední řadě doufám, že se celá divadelní 
inscenace líbila i divákům a už teď můžeme slíbit, 
že se máte na co těšit příště, protože se chystá nové 
představení. Škoda jen, že na něm už se podílet my 
maturanti asi nebudeme, ledaže bychom tu maturitu 
odložili, ale to myslím nepůjde. Však ono to pošlape 
i bez nás. Hereckých talentů je tam HABADĚJ!

21

Eva Rácová, 8.C
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Zdravím, 
v každém vydání Salamandru se vám, nerdům, geekům, 
členům kultů všech filmů a seriálů a hráčům her, budu 
snažit dodávat nejnovější info o novinkách, ale i recenze 
o starších, ale kvalitních kouscích kinematografie 
celého světa, popřípadě vzdálených galaxií a dimenzí. 

(Jamessiss)

Kung-fu pandy v Azerotu?
Když jsem se o tomto dozvěděl, lépe řečeno viděl, 
přemýšlel jsem, zda si ze mne dělají legraci: „Kung-fu 
pandy jako nový rasa ve WoWku?“ Ale nakonec jsem 
musel uvážit, že další rozvinutí příběhu, zboření nově 
zavedených rutin a zavedení nových systému jsou 
věci, kterým snad přijdu na chuť. Aha! Vy jste ještě 
nic neviděli a neslyšeli, že? Tak abych vás uvedl do 
obrazu: Příští rok by měl vyjít nový datadisk k World 
of Worcraft - The Mists of Pandaria. Rozšíření slibuje 
spoustu novinek, tady je jejich výčet:  nová rasa: 
Pandaréni:  
- obnovení staré rasy, která se objevila ve Wacraft III
- jídlo jim dá dvojnásobek HP
- základní cooking o 15 lvl
- dvojnásobná doba trvání dvojnásobku XP
- při padání se zraní o polovinu méně
- 3 sekundový stun

Pro Hordu i Alianci budou moci být všechny klasy až 
na DK

Nová klasa: Monk (mnich):  
- „chi“ power
- slibují perfektní plnění všech rolí: DMG, Heal a 
Tank
- zbraňe budou používat pouze na finishing movy
- bude nosit cloth a leather
- bude mít fist, 1hand zbraně, polearmy a stafky
- možný pro každou rasu stejně jako DK

  

Nový ostrov Pandaria: 
- nové questy
- nové dungy

Zvýšení maximálního lvl na 90
Nový PvE systém
Nový talent systém
Nový pet combat mód

Abych byl upřímný, těším se na novou kapitolu 
děje, který se v celém tomto světě odehrává 
a rád se nechám nadchnout novými systémy.

Kdy co vychází a kde:
The Big Bang Theory: v Americe vychází každé úterý; 
do 24 hodin je ke zhlédnutí na bigbang.kinotip.cz
How I Met Your Mother: v Americe vychází ve 
čtvrtek, do 24 hodin ke zhlédnutí na himym.kinotip.cz 
Naruto(manga): většinou ve středu večer je již k přečtení 
v Aj na mangastream.com; v pátek večer na kohona.cz
(Máte-li nějaký Váš oblíbený seriál, napište mi, rád 
sem přidám)

Nové filmy aneb světem očekávané trháky
Tintinova dobrodružství – 27. 10. 2011
Happy Feet 2 – 18. 11. 2011
Sherlock  Holmes: Hra stínů – prosinec 2011
Mstitelé – 3. 5. 2012
Star Wars: Epizoda I 3D: Skytá hrozba – 10. 2. 2012
Havran – nestanoveno

FILMY, SERIÚLY,
FANDOM
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