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Salamandr

Úvodník
Přátelé a kamarádi, studenti i učitelé!
Jaro přišlo, a s ním taky nový Salamandr plný zpráv o věcech minulých, přítomných i budoucích.
Studenti naší školy se od doby vydání minulého čísla zúčastnili mnoha zajímavých akcí. Atmosféra
zimní pohody na nás dýchne v článku o lyžarských kurzech ve Schladmingu a Jeseníkách, na léto nás
navnadí pí. uč. Komoňová s článkem o výletu do Francie, který proběhne v červnu 2012. O tom, jak
naše škola pomáhá se dozvíme v článku o Srdíčkovém dni, adopci na dálku nebo sbírce pro fond
SIDUS. Žáci se také účastnili mnoha soutěží – Dějepisné olympiády, Bible a my, rétorické soutěže
Mladý Démosthénes, soutěže v konverzaci s anglickém jazyce. O jejich nervozitě i úspěších nám na
stránkách časopisu rádi vypoví. V rubrice sport na nás zaútočí hráči Ligy mistrů, pak se na chvíli
vcítíme do života maturantů a nakonec ujistíme, že bychom opravdu měli jít volit novou hlavu státu, až
na to příjde.
Jarní číslo Salamandra je prostě naplněno k prasknutí. Jménem redakce vám tedy už přeji jen
příjemné počtení ve školní lavici (nejen při nudných hodinách) a milé strávení jarních dní.
Jakubčíková Iveta, 7.C
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Exkurze,
výlety
a školní akce
Comenius –Landscapes of Europe
ź Hi Leonor, how are you? Are you looking forward to
going to Czech republic? I´m writing you, because
you´ll spend 4 days in our family. I hope you´ll enjoy it
here. Bye. Tak nějak podobně to asi vypadalo u těch, co
se rozhodli ubytovat jednoho či dva ze třiceti studentů z
různých koutů Evropy, přesněji z Polska, Rumunska,
Bulharska, Turecka, Itálie a Portugalska v rámci
projektu Comenius – Landscapes of Europe, které se
uskutečnilo ve dnech 21. – 26. února.
Jelikož spousta týmů nepřijela ve stejný den, opravdový
program začal až ve čtvrtek 23. února celodenním
výletem do Prahy a dále mělo následovat slavnostní
přivítání i s večeří v prostorách školy. Výletníci dojeli
cca o hodinu a půl později díky Italům, kteří se v našem
hlavním městě nemohli zorientovat a zatoulali se, ale
alespoň jsme my ostatní, co se výletu neúčastnili, měli dost času na přichystání večeře, která se skládala z
tradičních moravských i českých pokrmů. Já se přivítala s Leonor z Portugalska, která byla (asi jako většina)
velmi unavená, a tak jsme jely domů spát.
Po pátečním dopoledni plném workshopů a odpoledni stráveného prohlídkou našeho města a přijetím u pana
starosty jsme se společně s ostatními studenty zabavili na plese Gymnázia, který se všem líbil a všichni si ho
užili. Každý se vyspal do růžova, a tak se mohlo v sobotu ráno vyrazit na výlet do Lednice, Valtic a Mikulova,
kde zahraniční studenti mohli poznat krásy našeho regionu. Sobotní den a vlastně celý program setkání byl
zakončen v hotelu Centro, kde se nám představil se svým vůbec prvním vystoupením folklórní soubor
Hustopečská Chasa a dále zábava pokračovala díky vystoupení skupiny ŠaGa beat.
Večer rychle uběhl a přišla neděle – den odjezdu. Poslední společné focení, objímání a vyměňování si
emailových adres, a i když většina nechtěla, museli jsme se rozloučit a doufat, že jsme se neviděli naposled.

K. Tomešová, 2.A
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Dějepisná olympiáda
Na naší škole proběhlo na konci roku a začátkem
ledna školní kolo dějepisné olympiády. Zúčastnilo se
jí celkem 19 studentů ze tříd 3.C a 4.C, z toho 9
studentů bylo úspěšných. Z tohoto kola postoupila
Lenka Karpíšková ze 3.C do regionálního kola, které
se konalo v Břeclavi na Duhovce, a umístila se na
pěkném pátém místě v souboji s 22 studenty ostatních
škol. Lence gratulujeme.
Komoňová V.

Exkurze - Kovokon
V pátek 27. ledna jsem se já s pár
kluky z naší třídy zúčastnila další
exkurze v rámci projektu Lego. Již v
7:45 jsme seděli v autobuse a jeli do
Bílovic pro žáky z tamější školy, kteří
se exkurze zúčastnili s námi. Hned
potom jsme se vydali na cestu do
Kunovic, kde nás čekala exkurze
firmy Kovokon.
Prohlídka začala v 10:00 na
pracovišti vyrábějící díly pro
elektromotory. Všechny obráběcí stroje byly řízeny počítači. Dále nám byla předvedena kontrola přesnosti
obrobení výrobků pomocí robotické ruky. V další hale se vyráběly komponenty pro automobilový a letecký
průmysl a byla nám předvedena ukázka robotického vrtání. Nakonec jsme ve školících prostorách firmy
zhlédli prezentaci o historii i současnosti firmy a dostali malé občerstvení.
Myslím, že můžu říct, nejen za sebe ale i za kluky, že nás prohlídka nijak moc nebavila. Raději jsme pomalu
začali prolomovat vztahy mezi námi a Bílovčáky. I když jsme se snažili tiše poslouchat, co nám pracovníci
firmy říkají, už jsme se těšili, až půjdeme na oběd do nedaleké restaurace.
Zpáteční cesta uběhla rychle a my se (konečně) loučili s našimi bílovickými kamarády. Jelikož jsem byla na
exkurzi jediná holka z naší třídy, měla jsem zpočátku strach, že většinu času strávím potichu se sluchátky v
uších, nakonec se však ukázalo, že obavy byly zbytečné a, ačkoliv je to divné, zábavné dopoledne lze strávit
i ve společnosti našich kluků.
P. Kratochvílová, kvarta
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Hurá do Francie!!!
Poslední týden v červnu se především studenti francouzštiny zúčastní jazykově-poznávacího zájezdu do
Francie. Pí. uč. Honsová připravila program, pobyt organizuje pí.uč.Komoňová. Půjde o osmidenní
zájezd, 4 noci budeme ubytováni v mobilhomech v Saint Tropéz a 1 noc máme zajištěnu přímo v Paříži, v
nádherném hotelu se snídaní se švédskými stoly.
Pokud máte zájem nahlédnout do programu, tady je, posuďte sami, jak se pí.uč.Honsové povedl:
1. den (pátek 22.6.): odjezd z Hustopečí v odpoledních hodinách
2. den (sobota 23.6.): příjezd do Port-Grimaud, ubytování v mobilhomech. Procházka unikátním městečkem
na vodě, ležícím v zálivu Saint Tropez, které ve stylu italských Benátek postavil v 60. letech 20. století
architekt François Spoerry. Proto je také někdy nazýváno „Francouzské Benátky“. Stavby jsou umístěny na
poloostrovech a ostrůvcích. Odpoledne výlet do 4 km vzdáleného Saint-Tropez, návštěva vyhlášeného
letoviska proslaveného krásnými plážemi, citadelou a četnickou stanicí z francouzských filmových
komedií.
3. den (neděle 24.6.): Cannes – prohlídka světoznámého letoviska proslulého nejen svými plážemi a
filmovými festivaly, ale i pompézními pobřežními bulváry. Výlet lodí na ostrov Sainte Marguerite,
největší z Lerinských ostrovů, jejíž pevnost sloužila jako vězení legendárního „muže s železnou maskou“.
Na ostrově jsou překrásné pláže a Le Grand jardin, po staletí udržovaná botanická zahrada o rozloze 13750
m2.
4. den (pondělí 25.6.): Antibes – celodenní pobyt v mořském světě Marineland a vodním světě Aquasplash.
V Marinelandu objevíme svět delfínů, kosatek, lachtanů a mrožů, navštívíme pavilon Antarctica s ledními
medvědy a pavilon tučňáků, žraločí tunel... Vodní svět Aquasplash nabízí jedinečnou možnost koupání a
vodních radovánek s celou řadou atrakcí. Mezi oběma světy lze volně přecházet.
5. den (úterý 26.6.): Grasse – starobylé malebné městečko označované jako světové hlavní „město vůní“,
návštěva parfumerie Fragonard (tradiční výroba parfémů a kosmetiky, muzeum a obchod). Odpoledne
přejezd do oblasti řeky Loup, oblasti nejkrásnějších francouzských vesnic. Cagnes-sur-Mer, Gourdon –
prohlídka městečka kolem Château Goudron z 13. století, vystavěném na 760 m vysoké skále. Díky své
poloze získala vesnice přezdívku „orlí hnízdo“. Saint-Paul de Vence, město vystavěné na skalním ostrohu
obehnané hradbami je považováno za nejkrásnější provensálskou vesnici. Rovněž se mu přezdívá město
desítek galerií, neboť si je oblíbila celá řada významných malířů, spisovatelů a dalších umělců. Inspiraci
zde hledali například malíři Renoir, Matisse či spisovatelé Prévert a Giono. Návrat přes Cagnes-sur-Mer
podél Azur. pobřeží.
6. den (středa 27.6.): celodenní přejezd do Paříže (cca 890 km), v případě časového prostoru krátká zastávka
ve Versailles.
7. den (čtvrtek 28.6.): Paříž – pěší prohlídka centra hlavního města Francie – Centre G.Pompidou, Forum
des Halles, Notre Dame, Palais Royal, Madelaine, Louvre, Tuilerijské zahrady, Náměstí Svornosti,
Champs-Élysées, Vítězný oblouk, náměstí Trocadéro, Eiffelova věž (s možností výstupu na věž),
Martovo pole. Volno. Večerní projížďka po Seině na bateau-mouche, odjezd z Paříže v pozdních
večerních hodinách.
8. den (pátek 29.6.): návrat do Hustopečí v dopoledních hodinách.
Protože se nám podařilo sehnat peníze na dopravu, hradit budeme jen pobyt a vstupné. Zájezd byl záhy po
vyhlášení naplněn, může však dojít k nějakým přesunům, pokud byste měli zájem, nahlaste se u p. uč.
Komoňové jako náhradníci.
V. Komoňová
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Dne 2.2. jsme se 2.C společně s 1.C zúčastnili ve společenské místnosti přednášky na téma „Jak se učit“.
Dozvěděli jsme se spoustu nových zajímavostí, které nám budou určitě k užitku. Tak např. Učení bychom si
měli rozdělit na více částí a každou část se učit určitý den. Není dobré nechávat si vše na poslední chvíli, i
když to tak většina z nás dělá. Poznámky je dobré si napsat vlastními slovy, abychom jim porozuměli.
Jestliže budeme ve škole pozorně poslouchat, což jak všichni známe, je občas těžké, doma budeme mít méně
práce. Nejlépe bychom při učení měli mít klid, ale každý jsme odlišný, a proto bychom měli vyzkoušet co
nejvíce způsobů a zjistit tak, co nám vyhovuje nejvíce. Tento výklad trval asi 2 hodiny, líbil se nám a
doufám, že většina z nás získané informace k učení použije.
Sylva Poláková, 2.C

Projekt Comenius
Protože právě probíhající projekt Comenius na naší škole závěrem letošního
roku končí, byl podán projekt další, o jehož úspěšnosti či neúspěšnosti se
dovíme až na konci školního roku nebo během prázdnin.
Pokud by úspěšný byl a získal finanční podporu, budete všichni s projektem
podrobně seznámeni začátkem příštího školního roku. Jen opravdu pár
informací: na projektu se podílí většina učitelů naší školy, partnerskými zeměmi
jsou Polsko, Německo, Portugalsko, Rumunsko a Turecko. Spolupráce na bázi
projektového vyhotovení byla velice příjemná, partneři se jeví už nyní jako
skvělí přátelé. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet dál, kdo
ze zemí
podporu získá a kdo ne. Celý projekt je založen na tradicích, kultuře a volném
čase nás všech, ať už dětí, mládeže nebo dospělých. Půjde o zajímavou
spolupráci v oblasti různých akcí, u nás v Hustopečích jich máme mnoho (Burčákové slavnosti,
Svatomartinská husa, Slavnost mandloní a vína, Týden divadel, tradice hodů, sportovní tradice, volnočasové
aktivity studentů, společenské akce, ...), ale své tradiční kulturní, sportovní a společenské akce mají v
úmyslu představit i partnerské země. Tak nám všem držte pěsti, na naší škole je to již projekt třetí, ve
vyhodnocování projektů už nedostaneme body navíc za nově zúčastněné školy, ale buďme optimisté! Třeba
to vyjde!!!
V. Komoňová

Studenti čtou a píší noviny
Od 10. dubna 2012 budou do naší školy opět chodit noviny MF DNES do tříd, které
se
přihlásily do projektu a soutěže ,,Studenti čtou a píší noviny“. Zúčastní se jí celkem 6
tří
d – 5.C, 6.C, 3.A, 4.A v rámci JČ a 2 třídy v rámci SV – 1.A a 7.C. Tyto třídy budou
dostávat výtisky denně až do 18.5.2012. Noviny nebudeme platit, ale budeme za ně
posílat příspěvky na tři zadaná témata, která budou redakcí MF Dnes zveřejněna na
internetu. Po celou tuto dobu bude soutěži věnována každý den stránka v deníku MF
DNES.
Cílem projektu je naučit studenty středních škol pracovat s denním tiskem.
Organizátoři a autoři projektu chtějí studentům poskytnout prostor pro vyjádření vlastních
myšlenek a názorů na stránkách největšího českého deníku. Práce budou vyhodnocovány a nejlepší
příspěvky budou poté otištěny v deníku MF Dnes. V podzimním kole jsme si mohli v MF Dnes přečíst
úspěšný příspěvek Alžběty Lutzké z 5.C. Ve třídách JČ si studenti soutěž opakovaně zvolili formou
brainstormingu, kde zvažovali klady a zápory podzimního kola soutěže. Patrony soutěže na naší škole je
pí.uč Komoňová (třídy 5.C, 6.C, 3.A a 4.A) a pí. uč. Formanková (třídy 1.A a 7.C).
Prosíme vás tedy o pořádek v oblasti distribuce novin nejen ve třídách, jednotlivé balíky budou rozdělovány
u avizovaných učitelů a nebude tedy možné, aby balíky rozdělal a noviny si bral kdokoli, kdo se soutěže
nezúčastní.
Tak všem přejeme úspěšné a plodné příspěvky!
V. Komoňová, M. Formanková
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Jeseníky 2012
Dne 15.1 2012 jsme se vydali na 5ti denní „lyžovačku“
do Jeseníků. Hned po příjezdu jsme se ubytovali na
chatě „Figura“ a šli jsme na odpolední procházku, kde
jsme se pořádně vyřádili a vymáchali ve sněhu. Další
dny jsme usilovně projezdili na svahu. Učitelé si nás
rozdělili do skupin, kde úplní začátečníci jezdili na
menším svahu a zkušenější na větším. Po pár dnech se
už i ti nejméně zkušení odvážili vyjet na červenou a
modrou sjezdovku. Podmínky pro „lyžovačku“ nebyly
moc příznivé, skoro celé dny nám sněžilo a mrzlo. Za to
jednou nám vyšlo sluníčko, které jsme využili na další
odpolední procházku. Večer jsme většinou trávili hraním
fotbálku, ping pongu, hledáním wifi připojení nebo
odpočíváním na pokoji. Všichni jsme si odnesli mnoho
skvělých vzpomínek a zážitků. Myslíme, že se tam sešel
skvělý kolektiv a doufáme, že příští rok to bude podobné.
B. Jevická, K. Hrnčiříková, 1.A

Mladý Démosthenes
O tom, že umění komunikace a rétoriky patří k důležitým dovednostem v jakémkoliv oboru
lidské činnosti dnes nikdo nepochybuje. Ke zlepšení těchto dovedností patří soutěž Mladý Démosthenes.
Odbornými garanty soutěže jsou Moderátorská škola D3, Institut progresivní komunikace a PF UPOL.
Garantkou soutěže je moderátorka Mgr. Jana Adámková.
Soutěž probíhá nejprve na školní úrovni, poté vítězové školních kol postupují do soutěže vyšší úrovně.
Na našem gymnáziu jsme se do této soutěže letos zapojili poprvé. Ze školního kola byli vybráni do vyššího
kola soutěže Lenka Karpíšková ( tercie), Anna Urbánková ( kvarta) a Jiří Groh (septima). Vítězové školních
kol se sešli v Brně. Překvapilo nás, kolik zájemců o „rétorické dovednosti“ z různých míst jižní Moravy se
zde sešlo a jaká různá témata si pro svoje vystoupení vybrali. Přes velký počet účastníků tak soutěž rychle a
svižně ubíhala. Jednotliví vystupující s nadšením a větší či menší trémou mluvili o koníčcích, sportu,
facebooku, lásce či o svých zážitcích, touhách a snech. Témata byla napínavá, vážná, vtipná i burcující. O
čem mluvili zástupci naší školy? O tom, co se děje na školním dvoře, o víře a o utrpení zvířat v dnešním
světě. Všem našim zástupcům se vystoupení povedla: odvezli jsme si dvě první (A. Urbánková, J. Groh) a
jednu druhou cenu (L. Karpíšková). V odborné porotě seděla již zmíněná pí. Jana Adámková, zástupce UP
Olomouc a další. Užitečné bylo také „školení“ a rady o správném projevu, které účastníci od zmíněné
moderátorky dostali.
Podobné soutěže jsou pro studenty náročné, ale přínosné. Co však musí takový „řečník“ všechno udělat?
Vybrat si text, vypilovat ho, naučit se ho zpaměti, a zkoušet, aby ve výsledku měl potenciál působit na
posluchače. Kromě toho, že dotyčný zvládne hlasový projev, musí ovládnout i řeč těla, gestikulaci a mimiku.
Tedy nic jednoduchého. A kromě toho nácvik takového vystoupení vyžaduje nemálo času, který by student
mohl trávit úplně jinak.
Ze všech těchto důvodu si všichni, kteří jsou ochotni dělat něco navíc a pracovat na svém osobním
rozvoji zaslouží pochvalu a uznání!
A. Růžková
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Sbírka pro SIDUS
V prosinci minulého roku oslovili vedení gymnázia
zástupci fondu SIDUS, zda by škola nechtěla pomoci
prodejem drobných dárků. S ohledem na to, že projekty
tohoto fondu pomáhají dětem v českých a moravských
nemocnicích, bylo na jednání studentského parlamentu
zástupci jednotlivých tříd schváleno, že úkolu se zhostí
studenti 3.A.
Samotný prodej proběhl ve dnech 18. a 20. 1. 2012.
Studenti se rozdělili do 7 skupinek a vyzbrojeni dobrou
náladou, dárky a letákem fondu SIDUS se rozběhli do ulic
města Hustopeče s přáním vybrat co nejvíce peněž pro
nemocné děti. Lidé si mohli za částku 35 Kč vybrat mezi hračkou Jojo, magnetkou, čtyřbarevnou
propisovací tužkou, uzlovací tužkou, smajlíkem a sidusáčkem.
Naše skupinka si vybrala místo k prodeji poblíž místní nemocnice. Musím přiznat, že jsme nejdříve
měli obavy, jak budou lidé na nabídku reagovat. Ale hned po prvním úspěchu, když jsme oslovili příjemnou
maminku s asi pětiletou holčičkou, která měla z dárku obrovskou radost, z nás nervozita opadla.
Škole bylo dodáno 100 výrobků v hodnotě 3500 Kč, prodáno jich bylo 74 v celkové hodnotě 2590 KČ,
jen naší skupince se podařilo udat 18 kousků.
Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že i v dnešní době jsou lidé stále ochotni pomáhat, za což jim velmi
děkujeme. Více informací o fondu naleznete na stránkách www.fondsidus.cz .
A. Schwarzová, 3.A

Schladming
Známý noční slalom, Super G, snowboardingové
šampionáty a jiné. Že nevíte, k jakému místu všechny tyto
sportovní události přiřadit?
Místem konání je rakouský Schladming a my, studenti, jsme
byli na těchto sjezdovkách jen týden před zahájením
světoznámého nočního šampionátu, jehož trasa vede až
hluboko do centra města.
Náš výlet začínal v neděli 4.3. u školy. Všichni jsme se sešli
plni nadšení a očekávání, co tentoroční „Schladming“
přinese. A myslím, že nikdo nebyl zklamán.
Po zmáhavé pětihodinové cestě jsme všichni
vyčerpáni ulehli do postelí a těšili se na další den na svah.
Počasí nám první den nepřálo, a proto jsme většinu času na
sjezdovce trávili v „krmítku“. Další dny už byly, co se počasí týče, podstatně lepší. Sluníčko svítilo, obloha
byla jasně modrá a sníh i docela kvalitní. Celý zájezd jsme přežili ve zdraví a bez jakýchkoli problémů.
Tento výlet byl pro nás jedním z nejlepších a příští rok pojedeme určitě znovu.
Anna Ondráčková 1.A, Jan Králík 6.C
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Schladming
První březnovou neděli se parta
zájemců složená ze studentů gymnázia
pod vedením pana učitele Zemánka a
paní učitelky Cahové vydala do
alpského horského střediska Planai &
Hochwurzen.
Schladming, který je od naší školy
vzdálen 389 km (zhruba šestihodinová
cesta autobusem), jsme uvítali s
nadšením. Ubytování proběhlo v klidu a
následoval menší brífink, na kterém se
nám dostalo poučení o bezpečném
provozu na sjezdovce a další informace
o akci. Mimo jiné jsme dostali skipasy,
což znamenalo, že se ráno opravdu
dostaneme na vyhlášené sjezdovky.
Stalo se tak. Pondělní ráno, devět
hodin a celý kurz na sjezdovce. Po menší instruktáži co
a jak, jsme se rozjeli na sjezdovky sami. Bohužel nám
nepřálo počasí a celá hora byla zahalena mlhou. Sníh
byl také nevalné kvality a tak jsme se vrátili na chatu
ještě před čtvrtou odpolední.
Den druhý byl mnohem lepší. Svítilo slunce, sníh se
zlepšil a my si hory opravdu užívali. Třetí den byl
druhému podobný, jen s rozdílem, že jsme vyjeli na
horu Planai (1894m), na které se jezdí světové
šampionáty. Bohužel se pár dnů po našem odjezdu
jeden takový konal, takže nejlepší sjezdovka byla
uzavřena z důvodu přípravy na závod.
Poslední den se počasí zhoršilo. Sněžilo a byla mlha.
Přesto jsme vyrazili na svah a užili jsme si poslední
den až do poslední minuty. Po druhé hodině jsme
vrátili na chatu, najedli, vysprchovali a dobalili kufry. Před pátou hodinou jsme vyjeli domů a vrátili se pár
minut před desátou večerní.
Sečteno a podtrženo, jsme si alpský výlet užili na výbornou (podle internetového počitadla jsem najel něco
kolem 170 km). A tímto chci také za celý kurz poděkovat panu učiteli Zemánkovi a paní učitelce Cahové, kteří
nám dali možnost se do Schladmingu vrátit už po třetí.
R. Žižlavský, 8.C
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V labyrintu mysli (a obrazů)
V poslední době vzbudila velký zájem výstava Obrazy mysli – mysl v obrazech.
Právě tuto výstavu instalovanou v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně měla možnost
navštívit třída septima. Studenti dostali možnost si uvědomit, že snaha poznat lidskou
mysl probíhá pomocí umění, ale také vědy. A právě různé druhy uměleckých i
vědeckých obrazů od středověku po současnost byly v muzeu vystavovány.
Mnozí tak mohli poprvé zhlédnout cenné originály umělců 20. století. Kromě řady
předních českých umělců 20. století – Zrzavého, Váchala, Malicha, Kubišty, A. Šimotové –
jsme mohli obdivovat díla světových mistrů Rembrandta, A. Dürrera, O Kokoschky, E.
Muncha ad. Nejen dílo posledně zmíněného autora bylo vítaným příspěvkem k nedávno
probíranému tématu uměleckých avantgardních směrů. Světová literatura se stejně jako
výtvarné umění snaží zkoumat různé polohy mysli i té deformované a zraněné. Mysl lidí s
Leonardo da Vinci: Anatomická kresba
psychickými poruchami byla námětem jedné z částí výstavy. Zde byla mocným inspiračním
zdrojem psychoanalýza, kterou byli ovlivněni i surerralističtí umělci, jejichž díla byla na
výstavě také zastoupena (Toyen, Štýrský, Šíma). V oddíle „Nemocná duše“ jsme mohli vidět obraz snad nejslavnějšího pacienta S.
Freuda, známého pod jménem Sergej nebo též Vlčí muž. Jeho obraz My dream zachycuje sen, který se Sergejovi zdál zhruba ve
čtyřech letech. Později ho ztvárnil na svém obraze – velmi působivý výjev zobrazuje hlubokou noc, kdy na stromě sedí smečka bílých
vlků. Zpracování tohoto snu přitahovalo zájem S. Freuda, který ho interpretoval, ale i řadu dalších badatelů. Sám „Vlčí muž“ poté
vytvořil další verze obrazu, které úspěšně prodával sběratelům. Tyto a jiné informace měli studenti možnost slyšet při výkladu
lektorky. U sochy Otty Gutfreunda jsme se tak mohli dozvědět, že tento český umělec vytvořil první kubistickou sochu a byl také
autorem loga Škody.
Bezpochyby nejcennější artefakty se nacházely v části nazvané Universum mysli. Zde byla za přísných bezpečnostních podmínek
vystavena trojice anatomických kreseb Leonarda da Vinciho. Mohli jsme na vlastní oči vidět originální Leonardův rukopis a přesvědčit
se o tom, že tento slavný umělec psal skutečně zrcadlově, obdivovat brilantní přesnost kresby a přesvědčit se o intenzivním zájmu o
poznání lidské duše i těla. Dílo zapůjčila do České republiky anglická královna Alžběta II.
Inspirativní a působivé byly ukázky tvorby současných umělců, kteří využívají ve svých dílech prostředků moderní techniky –
videa, vědecké snímky apod. S použitím projektorů vytvořil současný konceptuální umělec
A. Carnie svoje dílo Magic Forest. Nedívali jsme se na obraz, ale vstoupili do tajemné „jeskyně“ – za černými závěsy byl schovaný
temný prostor a my jsme se stali svědky představení v podobě barevných výjevů, jež jsou projektorem promítány na průsvitné závěsy.
Mezi nimi jsme se mohli volně pohybovat a vnímat tak naplno jedinečnost okamžiku. Předlohou pro toto dílo se stalo rozmístění buněk
v mozkové kůře. Umění se tak těsně setkalo s vědou a rozhodně nenechalo naši mysl v klidu.
A. Růžková

Olympionici a milovníci poezie
Tak jako každý rok pořádáme v prvním čtvrtletí olympiádu českého a jazyka a recitační soutěž. Bylo tomu tak i letos.
Olympiády českého jazyka se účastní žáci kvarty a tercie (I. kategorie) a žáci vyšších ročníků gymnázia jsou zařazeni
do kategorie druhé. Celkem se sešlo dvacet sedm „olympioniků“, kteří řešili tradičně zapeklité jazykové úkoly, ale museli
vypracovat také slohovou práci.
Vždy je pro nás překvapením, jaké téma autoři soutěže vymyslí. V první kategorii měli žáci doplnit větu: Za dveřmi je
… a pak napsat příslušný text libovolného útvaru. A jak si s úkolem poradili? Za dveřmi se nacházel tajemný balíček a poté
následoval hororový příběh (vítězka I. kategorie A. Urbánková), B. Komoňová, která se umístila na druhém místě, napsala
zdařilý svěží text, kdy za dveřmi byla budoucnost, která čeká hlavní hrdinku příběhu. Další autorka L. Karpíšková (II. místo)
našla za dveřmi nicotu, její text byl tajemný a mrazivý. V. Kapková, která se umístila na III. místě, vsadila spíše na vtip a
za dveřmi našla Polednici. Originální a vtipné texty napsali i Lukáš Sopoušek (Za dveřmi je klaun) a D. Venkovská popsala
situaci, kdy za dveřmi je obávaná tetička Žanda z Prahy.
Nad tím jak si poradit se slohovým úkolem se zapotili účastníci II. kategorie. Zde byly součástí zadání čtyři obrázky,
které napovídaly, že byl spáchán zločin. Podle daného pořadí obrázků a jejich obsahu měli napsat příběh a to nebylo vůbec
jednoduché! Se zadáním (slohem i jazykovou částí) si nejlépe poradili M. Šaumanová a T. Zeman (I. a II. místo) ze septimy a J.
Fridrich z 6.C. Vítězové školního kola se mohli zúčastnit okresního kola. Jsme rádi, že jsme v „okrese“ získali první místo
(A. Urbánková) za I. kategorii a 4. místo za druhou kategorii (T. Zeman).
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Jak bylo řečeno v úvodu, proběhla na naší škole i recitační soutěž. Potěšilo nás množství zájemců o umělecký přednes a
také skutečnost, že i v nových třídách primě a 1.A se objevily nové talenty. Přičemž se potvrdily i vynikající výkony recitátorů
z minulých ročníků – např. T. Vaculíkové, která si loni odnesla ocenění z krajského klání Dětské scény. I letos postoupili
nejlepší recitátoři do vyšších kol soutěží. V okresním kole Wolkrova Prostějova získaly studentky B. Skřečková
a A. Ondráčková druhé a třetí místo ve svých kategoriích.
A. Urbánková a N. Meredová si rovněž vedly úspěšně – v okresním kole dětské scény dosáhla A. Urbánková na druhé
místo a N. Meredová si odnesla cenu diváka. Studenti se kromě zmíněných soutěží zapojují i do soutěží literárních, ale o těch
až příště.
(A. Růžková)

Končíme …. ale s dobrou náladou!
Studenti čtvrtých ročníků se pomalu blíží ke konečné metě svého studia – maturitě. Jsou před nimi poslední hodiny, které tráví ve
školních lavicích. Pomalu se uzavírá i seminář českého jazyka. Během celého roku jsme se snažili rozvíjet svoje jazykové dovednosti a
zkoumat jazyk a jeho možnosti z různých úhlů pohledu. Ať již se jednalo o práci s různými druhy textů, tématy literárními i úkoly
souvisejícími s komunikací. Protože se jedná o seminář, je důležitá i aktivita samotných studentů a jejich vlastní tvořivost. I ta slohová a
literární. A zde je nutné ocenit přístup účastníků semináře. Byl po celou dobu iniciativní a tvořivý. Studenti osobitě, nápaditě a zodpovědně
řešili zadané úkoly a témata, byli tak spolutvůrci jednotlivých lekcí. Jeden z posledních, poněkud oddechově laděných úkolů, který dostali,
zněl: vymysli nový svátek a popiš, jak by bylo možno ho slavit. Sešly se rozličné více či méně vážné návrhy nových svátků – svátek slunce,
svátek manželství, svátek růžových slonů, mužů, svátek lípy či svátek vzdělání. Možná by se nám v současné době nejvíce hodil svátek
dobré nálady, tak jak jej popsala Eva Rácová. Snad by nám pomohl zvládnout náročné úkoly, které jsou před námi. A možná i předmaturitní
nervozitu.
A. Růžková

Svátek dobré nálady
Pozor, všichni škarohlídi, kterým při otázce: „Jak se dnes máte?“ vytane na mysli
uštěpačná odpověď, či si dokonce zabrbláte: „Dejte mi svátek!“ budiž Vám to dopřáno.
Připojte se i vy ke Svátku dobré nálady. Ptáte se, v čem spočívá?
Inu, pro začátek řekněme, že na jeden den musíte zapomenout na věčné stěžování,
hartusení, dělání z komárů velbloudy, naříkání, vztek kvůli hloupostem, lamentování, že je
moc horko, a když je víc zima, je zase moc zima a chcete, aby bylo teplo, sebelítost,
postapokalyptické vize budoucnosti a vůbec – prostě se budete snažit mít dobrou náladu.
No jo, řeknete si, jenže co když ono to opravdu nepůjde. Už od rána budete cítit, že
jste vláční a unavení, opaříte se čajem, zakopnete o kočku, která se slastně rozvaluje na
schodech a brání vám ve vašem průchodu místností, kdy máte zalepená víčka a náladu pod
psa. Omyl! Jde to, chce to jen chtít. Pochopitelně, pokud zrovna řešíte nějaké
nepříjemnosti, někdo Vás opakovaně přivádí k šílenství, není to vůbec lehké. Ale právě o
to jde. Všichni máme svůj život, který nás mnohdy dostává doslova na kolena, jenže život
je třeba žít. Jak vyzrát nad smrtí, o to se pokoušeli mnozí a neuspěli. Rada, jak vyzrát nad
životem je mnohem prostší a možná právě proto si mnozí nepřipouští její zázračné účinky,
pokud se jí budou řídit. Tyto účinky nastupují téměř okamžitě, po prvním aplikování této
„medicíny“. Musíte brát život i sami sebe s nadhledem. Poučit z chyb a zasmát se
hloupostem. Pro to, co má řešení, není důvod se trápit a pro to, co jej nemá, je to zbytečné.
Pro někoho se takový přístup může zdát těžký, ale výbornou startovní odvykací kúrou
škarohlídství pro vás může být právě Svátek dobré nálady.
Víte, co je na něm úžasné? Nepřipadá na žádný předem určený den, termín jeho
konání si stanovíte sami, až se zrovna vám bude chtít. Podmínka je pro začátek poměrně jednoduchá, alespoň jednou za čtvrt roku si určit
jeden den Svátkem dobré nálady. Potom můžete pokračovat dle libosti. Až si budete jisti sami sebou, můžete podstoupit také velmi
osvobozující Pochod úsměvů. Co to je? Kamkoliv půjdete, zkuste se usmívat. Je úžasný dar, předat úsměv dál a často bývá oplacen i
stejnou, ne-li krásnější měrou – dalším úsměvem. Takto zlepšíte náladu nejen sobě, ale také lidem okolo. To už je prakticky umění. Můžete
být na sebe tedy právem pyšní. Díky dobré náladě se vám budou věci také mnohem snáze a lépe řešit. Možná dokonce zjistíte, že spousta
lidí má podobné, ne-li závažnější problémy než vy a dokáže se s nimi poprat. Budete skutečně překvapeni, jak je dobrá nálada nakažlivá a
prostoupí nejen celým vaším životem, ale osloví i ty okolo. Vy se budete cítit skvěle a s vámi i všichni ostatní.
A co je důležité a na co nezapomínejte – neberte život a sebe tak vážně. Každý má právo na špatnou náladu, ale každý má také
možnost mít náladu dobrou. Proto neváhejte a prosluňte si svůj den úsměvem ještě dnes.
Eva Rácová, 8.C
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Ze života
parlamentu
Friday Night Fever
Píše se 24. únor, den, na který jsme všichni čekali.
Je devět hodin ráno a do kulturního sálu se pomalu
trousí studenti, kteří se angažují v přípravě
školního plesu, zejména třída sexta, která zdobí sál
ve stylu 70s' a předtančující. Sálem zní hudba,
vrzání žebříku a různé pokyny. Ti nejpilnější si
berou na starosti nejnáročnější úkol dne - chystání
a následné večerní vydávání tomboly. Kolem
jedenácté se všichni odcházejí domů těšit a chystat
na večer.. (Pro naši milou Potmu ale příprava
vůbec nekončí, sem tam ji můžeme spatřit, jak se
řítí po Hustopečích autem pro zbývající ceny do
tomboly.)
Oficiální začátek plesu je
plánovaný na osmou hodinu
večerní, to ovšem neplatí pro nás
předtančující, po sedmé (tedy
aspoň někteří z nás) jsme už
nachystaní na poslední zkoušku.
Minuty ubíhají a naše nervozita
stoupá. Ze všech stran slyšíme:
„Já to nezvládnu.“ „Co když
spadnu?“ „To bude trapas.“ nebo
„Hlavně mě při tom saltu moc
nevyhazujte“....
Je to tady. Stoly jsou skoro
všechny obsazené a moderátorský
trojlístek ve složení Barbora
Skřečková, Jakub Štěpánek a Jiří
Gebauer zahajuje ples. Po projevu
ředitele školy sálem zazní první tóny hudby a předtančení
začíná.....a najednou je po všem, ani nevíme jak. Sálem se ozývá
nadšený potlesk, jsme spokojení.
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Ze života parlamentu
Po krátké přestávce míříme opět na parket rozproudit zábavu. O živou
hudbu se nám stará kapela Graf z Břeclavi. Postupem času se parket
zaplňuje a utvořené dvojice předtančujících míří za další povinností prodávání lístků do tomboly. Magická nádoba s papírky, na kterých je
stejně většinou napsán citát útěchy, k nám přitahuje davy neuvěřitelnou
silou. Doufáme, že na nás taky něco zbude.
To už ale uprostřed parketu předvádějí své vystoupení tanečnice zumby, ke
kterým se přidávají největší odvážlivci.
Večer ubíhá, zábava pokračuje, někteří se rozjásají při sérii dechovek, jiní
tráví většinu času u baru, ale pomalu se blíží půlnoc a s ní opět předtančení
(pro úspěch dvakrát opakované - a rozhodně uvolněnější než to první) a
volba krále a královny plesu. Nejvíce lidí si jako nejkrásnější pár večera
vykřičí Verču Vachalovou a Jaru Stehlíka, medovníky jim závidíme
všichni.

Ozvláštnění z iniciativy naší známe moderátorské dvojky - pouštění
diskotékových hitů během přestávky kapely - zaplňuje parket dokonce i
kantory. Najednou slyšíme náš falešný zpěv a hádáme, proč se asi vypla
hudba. Ano, je čas na barmanskou show. Kolem druhé hodiny ranní se
návštěvníci po malých skupinkách začínají trousit domů, ti největší vytrvalci zůstávají až do tří, to už je ale
opravdu konec.
Za všechny nejspíš můžeme konstatovat, že ples se opravdu vyvedl a každý odcházel domů s dobrým pocitem.
Na závěr patří obrovské poděkování za přípravu plesu všem, kdo se na ní podílely. Jmenovitě p.uč.
Potměšilové, Cahové, Denči Krišpínové za to, že s námi měla trpělivost při nacvičování předtančení a také
všem, kteří přispěli do tomboly.
Michaela Krahulová a Tereza Machová, 2.A

Anketa plesu
Ankety se celkem zúčastnilo 66
Studenti byli dotazovani na tyto otazky:
studentů
1. Jak se ti líbilo téma plesu?
Z toho: 10 studentu z 1.A
2. Líbilo se ti předtančení studentů?
7 studentu z 7.C
3. Co říkáš na kapelu?
8 studentu z 5.C
4. Líbila se ti výzdoba sálu na plese?
36 studentu neuvedlo třídu
5. Jak hodnotíš letošní tombolu?
6. Jak se ti celkově ples líbil?
7. Volil/a bys na příští rok téma Titanic?
8. Přivítal bys model - kapela od 01 a do 03 hod. diskotéka?
1
16
46
4
17
20
20

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
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2
25
10
13
30
26
37
ano
23
45

3
20
10
25
13
14
9

4
4
0
18
6
4
0

5
1
0
6
0
0
0

ne
43
21
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Soutěže
Anglická konverzační soutěž

Ticho, tréma, očekávání, napětí. I to je konverzační soutěž v anglickém jazyce, kterou jsme absolvovali 15. 2. 2012.
Z naší školy soutěžili zástupci ve všech třech kategoriích. Za nejmladší kategorii to byla Sylva Poláková (2.C), za
starší Filip Pleskač (4.C) a já za středoškolskou. Vše probíhalo, jako každoročně, na břeclavském gymnáziu, kam s
námi jel p. uč. Hanák. Samotná soutěž sestává ze dvou částí: poslech a komunikace. Třetí, tedy nejvyšší kategorie, se
komunikační částí podobá maturitě. Dostanete prostor pro svůj projev, ale bodovaný je i popis obrázků a reakce na
otázky kladené porotou. Nakonec jsme přivezli dvě třetí místa v nižších kategoriích a druhé místo ve vyšší kategorii.
I když jsem tuto soutěž absolvovala již v nižších kategoriích, tak pro mě byla letos velkou výzvou, protože jsem
soupeřila i se studenty z 2. a 3. ročníku, což je opravdu velká konkurence. Myslím, že si ze soutěže všichni odnášíme
nejen hodnotné ceny, ale hlavně také vzácné zkušenosti.
Kateřina Radová 5.C

Bible a my

Naše škola posílá studenty na spousty soutěží a tak píši o jednom z mých (snad) úspěchů.
Jako každý rok od první třídy jsem se účastnil soutěže Bible a My a jsem velmi rád, že jsem se zase
probojoval do ústředního kola, které se konalo na BiGy. Abych to trochu přiblížil: jedná se o soutěž ve znalostech
Bible a o Bibli. V základním kole soutěžící vyplní testy a 6 nejlepších z nich postoupí do veřejného finále, kde se
utkají mezi sebou o první místo. Letos se jednalo o zatím největší ročník, rozhodli se pro základní kolo dát více
otázek, než bylo doposud, aby se prokázaly znalosti soutěžících více: zdvojnásobili je. Mezi finálem a základním
kolem trvalo velké napětí, kdo postoupí? A ještě k tomu naše kategorie byla až poslední, nejstarší, takže nervy byly
na dranc. Potom ale postupující vyhlásili a já jsem mezi nimi nakonec byl, i přes to, že jsem si vůbec po testu nevěřil.
A to finále? Hrůza! Ve finále bylo položeno finalistům šest otázek a po pěti položených měl každý 100% bodů.
Nakonec jsem skončil pátý. Tak snad příště dopadnu ještě lépe.
Jakub Fridrich, 6. C
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Soutěže

Salamandr

Recitační soutěž
Jelikož jsem byla úspěšná ve školním kole recitační soutěže, jela jsem společně s dalšími postupujícími –
Aničkou a Jarou na okresní kolo Wolkerova Prostějova. Bylo to 21. 2. ve Velkých Pavlovicích.
Začalo to celkem nevinně, když jsem dojela do Pavlovic. Sedli jsme si do podkrovního sálu a čekali,
co se bude dít. Z organizačních důvodů musela starší skupina (já a Jara) první. Vylosovali jsme si čísla a
zaposlouchali se do přednesů našich konkurentů. Když jsem došla na řadu, říkala jsem si, že to bude na nic a
že se jim moje Zdechlina od Baudelaira nebude líbit, ale po dokončení, i když jsem vynechala sloku, jsem se
cítila na to, že by to teoreticky klapnout mohlo. Když Jara odrecitoval, přišla na řadu mladší skupina a v ní
byla i Anička.
Po větší přestávce, fruku a tatrance, přišlo vyhodnocení soutěže. Tušila jsem, že něco nebude jen tak
a když bylo oznámeno, že druhé místo ve starší skupině nepostupuje, díky výběru básně, věděla jsem, že to
budu já, a taky že byla. Anička se umístila na místě třetím, ale říkala jsem si, že měla i na to první. S
výsledkem jsem ale nadmíru spokojená a dokonce jsem si řekla, že na krajské kolo soutěže se pojedu
podívat a zúčastním se i některých workshopů. Bohužel mi to nevyjde časově, ale snad se tam příště dostanu
i jako soutěžící.
Barbora Skřečková, 3.A

Operace „Múza“
„Tak chlapci a děvčata, kdo z vás by chtěl jet do Rajhradu na setkání s múzou?“ ptá se paní profesorka a
obrací oči od okna zpátky ke třídě. Mezi studenty to zašumí. Každý navrhuje někoho jiného, jen aby se té „poctě“
sám vyhnul. Vyučující trpělivě čeká, kdo se přihlásí. Okamžik napětí se však protahuje a žádný z dvaceti
potenciálních dobrovolníků se stále nemá k tomu, aby nabídl vlastní krk. Profesorka znovu formuluje otázku,
tentokrát se snaží studenty vybudit k aktivitě. Slova se však naprosto míjí účinkem, neboť ve chvíli, kdy vyučující
otevře ústa, i šepot, jediný projev života ve třídě, okamžitě utichá. Nikdo nechce přitahovat pozornost. Zvoní a naše
profesorka vychází ze dveří s nepořízenou. Alespoň prozatím.
Je ráno, 24. ledna léta páně 2012, a na zastávce číslo jedna hustopečského autobusového nádraží postávají
studenti všech druhů a velikostí. Čekají tam (a já s nimi) na autobus, který je hodí do Rajhradu.
Z rajhradské zastávky pokračujeme k našemu konečnému cíli, Památníku písemnictví na Moravě v
prostorách benediktinského kláštera. Tady jsme naším dozorem rozděleni na dvě skupiny, mladší (od kvarty dolů) a
starší (od kvinty a prváku nahoru). Mladší skupina se jde rovnou „setkat s múzou“, zatímco my starší strávíme
mezidobí prohlídkou kláštera.
Z výkladu paní průvodkyně, doplňovaného poznámkami pí. uč. Růžkové, se dozvídáme mnoho o historii
samotného kláštera, Velké Moravy nebo o Janu Amosu Komenském. Prohlídka je završena návštěvou
zrestaurované historické benediktinské knihovny.
Po jejím konci přichází čas, aby se skupiny vyměnily, a my jdeme konečně navštívit múzu. Účelem celé této
akce je cituji: „V 60 minutách inspirovat účastníky k napsání soutěžního textu na téma „Továrna Evropa…
vyrobeno na Moravě“ a podnítit je, aby se nebáli psát prozaické texty, rozvíjet svou kreativitu a své psaní
zdokonalovat.“
Oněch 60 minut zahajujeme tím, že vytváříme jakousi pavučinu pojmů, souvisejících se slovem Evropa.
Pak si vybereme některé ze slov a pokusíme se z něj vytvořit začátek příběhu. Druhým úkolem je napsat jméno,
město, zvíře, věc, rostlinu a barvu (ano, jako v té hře), které podle nás souvisejí s Moravou. Potom se pro jeden
z názvů pokoušíme udělat reklamní slogan. Při třetím úkolu každý dostáváme obrázek, který máme „literárně
oživit“.
Po skončení akce se vracíme na autobusovou zastávku, odkud se vydáváme na cestu zpět domů.
V. Mašín, 2. A
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Studenti a
věda
Projekt Lego - workshop Velké Bílovice
Po dobu několika týdnů jsme se v hodinách informatiky pod
vedením pí. uč. Jiráskové, připravovali na blížící se workshop.
Naučili jsme se pracovat s novými senzory a vyzkoušeli si funkce
našich nově sestavených robotů.
22. února jsme ráno oblékli projektová trička a konečně jsme se zas
všichni sešli na Základní škole ve Velkých Bílovicích. Do akce se
zapojilo 14 žáků naší školy a 27 žáků ZŠ. Po příjezdu jsme se
rozdělili do dvou učeben a snažili se ještě narychlo doladit
programy. Od 10:30 probíhala prezentace jednotlivých skupin,
které předvedly své připravené modely. Následovalo jejich
ohodnocení a vyhlášení nejlepších z obou škol. Přestože se mi
podařilo roboty naprogramovat pouhou noc před workshopem,
nejvíce hlasů získala právě naše skupina, ačkoliv i ostatní měli své
roboty opravdu zdařilé a velice nápadité. Mohli jsme zde vidět
např. elektrickou kytaru,
stařenku o berlích nebo auto na
dálkové ovládání.
Potom jsme se odebrali do
učeben k řešení zadaného úkolu.
Měli jsme sestavit blikač se zvukovým doprovodem. K dispozici jsme
měli jen základní kostku robota, dvě žárovičky a 30 minut na zpracování
programu. Za asistence holek se mi podařilo vytvořit program tak, že
blikač hrál jednoduchou, ale moji oblíbenou melodii, a zároveň blikal do
rytmu, což velice zaujalo, a tak jsme vyhráli i tuto soutěž. Jako cenu jsme
dostali sladký kornout ze „zdrávky“, o který jsme se samozřejmě rozdělili
i s ostatními spolužáky.
Ve 12:45 jsme se přesunuli do penzionu U Školy na společný oběd, kde
jsme si pochutnali na námi vybraných jídlech. Zde byla také celá akce
zakončena.
P. Kratochvílová, 4.C
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Ze života
maturantů
Přímá volba prezidenta
V letošním roce udělala Česká republika velký a
mnohými kritizovaný krok – přijala návrh přímých
voleb prezidenta. Znamená to, že každý občan nad
18 let má možnost říct, koho by chtěl mít za
prezidenta na dalších pět let. Kandidáti jako
Schwarzenberg, Němcová, Fischer nebo Zeman
jsou zatím prvními vlaštovkami, ke kterým se
postupně připojují třeba bývalá žurnalistka Jana
Bobošíková nebo europoslankyně ze strany Lidových Zuzana Roithová.
Riskantní je tento krok hlavně v možném selhání lidu jako skupiny
voličů.
Už v minulosti jsme se setkali s
menší účastí v parlamentních volbách nebo
občané volili neznámé tváře neznámých stran, což se prakticky rovnalo
první variantě.
Teď stojíme před ještě důležitější volbou, kdy na prezidentskou židli
máme dosadit osobu reprezentující nás před celým světem, která naši
zemi může vést buď do záhuby, nebo k lepšímu hospodářskému i
sociálnímu výsledku.
Proto vyzývám všechny, zamyslete se nad tím! Kolem parlamentních
voleb existuje už mnoho hnutí, do kterých se zapojují i herečky, zpěváci
a další osobnosti, které vyzývají k důslednému pochopení významu
přímé volby. Je tomu tak i u prezidentských, musíme to vzít
zodpovědně. Možná si řada z nás myslí, že politika České republiky
nestojí za nic a nezmění to ani jeden malý hlas, ale vězte, že, jak řekla v
Pánu prstenů Galadriel Frodovi : „I nejmenší človíček může změnit
budoucnost.“
Sice je to jen hláška z filmu, ale je nás tu v zemi nad 60 procent
dospělých jedinců, a to už může být síla hlasu. Rozhodněte se správně
a, kdo můžete, jděte k volbám
Eliška Studená, 8.C

Že by první zkouška
dospělosti?
Kdybych se zeptala
„Jsi s maturitou spokojený?“
Co odpovíš?
„Kámo, já nevím, jestli na život
jsem připravený.“
Řekl sis před zkouškou, že se
bojíš?
Tak si zatleskej.
Vždyť teď už jen na svých
nohách stojíš.
Každý si jednou řekne:
„Co tu dělám a kdo vlastně
jsem?“
Přejeme vám, ať své místo
najdete,
jděte za svým snem.
Vždyť tolikrát v životě
Ukáže vám osud svoji tvrdost.
Tak se snažte bojovat,
ať nevezme vám hrdost.
TAK ZLOMTE VAZ!
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Ze života maturantů
Každého z Vás to jednou čeká…..maturita. Nám, maturantům, se již datum naší zkoušky dospělosti blíží.
Někteří z nás začali již před Vánoci vypracovávat maturitní témata, druzí až později. Učíme se je většinou
už do seminářů, ve kterých na ně píšeme sáhodlouhé písemky a všelijak složité testy. V angličtině
doplňujeme slovní zásobu, poslechy, readingy a další témata ke konverzaci. Tak doufáme, že o svatém týdnu
už budeme snad jen opakovat. :D
Má to však i své světlé stránky. V některých předmětech se učitelé věnují především maturantům, aby uměli
vše tak, jak umět mají. Ostatní studenti mají trochu volnější výuku třeba ve zkoušení a v písemkách.
V posledním ročníku je hlavně na všechno málo času. Pořád se něco zařizuje a oslavuje. Stužky, šerpy,
pozvánky, stužkovací večírek, tablo – fotky, témat, užít si pořádně gymplácký ples, domluvit se na
posledním zvonění a hlavně na maturitním večírku.
Konec konců, myslete na svou budoucnost. Rozhodněte se pořádně jakou vysokou školu, fakultu a obor
zvolit. Projděte se na dny otevřených dveří a včas pošlete přihlášky, abyste nepropásli svůj obor, jako se to
někdy stává.
Snad se Nám i Vám vše vydaří.
M. Návratová, 4.A

Kultura
Slavnost mandloní a vína
31.3.2012 se v Hustopečích konaly nové slavnosti s názvem ,,Slavnosti mandloní a vína“. Při této
příležitosti byly vyhlášeny 2 soutěže, a to výtvarná a literární ,,O hustopečskou mandličku“. Literárních
příspěvků jsem měla ještě před uzávěrkou na 70!!! O výhercích rozhodla odborná porota. Z naší školy byli
oceněni v literární soutěži Barbora Fraňková (5.C), Filip Šátek (6.C), Martina Šmardová (3.A), Johana
Svobodová (6.C), Pavlína Kuncová(5.C), Denisa Tomková (6.C), Jakub Fridrich (6.C), Kateřina Ševelová
(3.A) a Jan Králík (6.C). Ve výtvarné soutěži potom Petra Kratochvílová (4.C) a první místo získal Jakub
Slavík (3.C). Všem oceněným studentům blahopřejeme.
Věra Komoňová
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Filmy, seriály...
FILMY, SERIÁLY, FANDOM. Po delší době zdravím čtenáře Salamandru s další malou vsuvkou do světa
kinematografie. Tentokrát jsem se rozhodl podívat se na „novinku“, která svůj zatím poslední díl odvysílala na
konci ledna. A ještě bych se chtěl trochu podívat na zajímavé filmy, které mají jít do kin.

Sherlock (2010)
V červenci 2010 měl premiéru první díl
seriálu od Stevan Moffata a Marka Gatisse
„Sherlock“. Jednalo se o moderní adaptaci
klasického díla, které se odehrávalo ve
viktoriánské Anglii. Odvážný pokus převést
děj o několik staletí kupředu však slavil
úspěchy.
V prvním díle jsme začali sledovat
navazování vztahů mezi geniálním
sociopatem Sherlockem a tichým
vysloužilým vojenským lékařem Watsonem,
kterému začínala válka chybět. Docela
poklidné seznamování je však pozměněno
příchodem inspektora Lestráda do jejich
nového bytu, kvůli kterému se vlastně
seznámili, s žádostí o pomoc ve zkoumání
mrtvé ženy v jednom upuštěném domě.
Postupně zjistíme, že se jedná o vraždu spojenou s dalšími dvěma,
podobně záhadnými. Z místa činu odjede Sherlock sám a Watsona vyzvedne v
limuzíně sympatická slečna. Doveze jej na setkání s tajemným gentlemanem,
který mu nabídne peníze za donášení na Sherlocka Holmese. Watson odmítne.
Více z příběhu už neřeknu, nechci zkazit pocit z vyvrcholení. Ale chtěl
bych podpořit alespoň zájem o to zjistit, jak to dopadne, tak napovím: sám
Sherlock bude ve stejném nebezpečí, jako všechny oběti v prvním díle, na
konci každého dílu první série uvidíme záblesk konverzace nějakého záporáka
s jistým panem Moriartym a celá první série vyvrcholí v hale krytého bazénu,
kde Sherlock míří na hromadu trhavin, která je u Jima Moriartyho, Watson stoji
opodál a na oba míří desítky odstřelovačů.
A druhá série? No, tu nemá cenu rozebírat, protože navazuje na první
právě v tomto krytém bazénu, takže by to bylo jen vyzrazení překvapení. Já
osobně jsem musel čekat více než rok v napětí a přemýšlení, jak to dopadne.
Tento seriál, který je výborně napsaný s propracovanou zápletkou a
dobře natočený, je jeden z nejlepších seriálů, co kdy v poslední době vznikly.
Jakub Fridrich, 6. C
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Do kin
Po úspěchu první a nepropadáku druhé a třetí Doby ledové
přichází 13.7. /28.5 (USA/CZ) do kin Doba ledová 4: Země v
pohybu. Bude to propadák? Má ještě vůbec šanci na to, aby se v tomto
univerzu vytvořil kvalitní příběh, který bude stát za to?
Podobné otázky panují i u Mužů v černé 3 (25. 5. /31. 5.). Ale
pro změnu v tomto světě existuje více možností, kam děj zasadit a
něco smysluplného vymyslet.
Pro milovníky žlutých TicTac dobrá zpráva: Já, padouch 2
vejde v USA do kin 3. července a u nás bude mít premiéru den na to.
Nemohu pominout ani další film se slovem Madagaskar v
názvu. Po nastavení vysoké laťky předchůdci, se budou muset tvůrci hodně snažit, aby Madagaskarem 3
zaujali, ale už po zhlédnutí traileru si můžeme být jistí, že puntíky afro nám v hlavách bude znít dlouho.
A osobně já se nejvíce těším na spojení marvelských světů superhrdinů a vilenů: Avengers. Iron
Man, Hawkeye, Thor, Black Widow, War Machine a Capem s Hulkem tu budou proto, aby pomstili
napadenou Zemi vesmírnými ničiteli pod vedením Thorova bratra Lockyho.

Sport
Fotbaloví mágové
Pelé? Maradona? Ale kdeže, nejvýraznější individuality nabízí právě
dnešní doba!
Jednomu je 27, druhému ještě nebylo 25, přesto jsou již dnes považováni
za jedny z nejlepších fotbalistů všech dob. Jeden z Portugalska, druhý z
Agentiny. Cristiano Ronaldo a Lionel Messi. Naši dědečkové často mluví o
Pelém, o zázračném talentu, který již jako 17letý dovedl Brazílii v roce
1958 k titulu mistrů světa a v následujících 12 letech se mu to povedlo
ještě dvakrát. Pro naše tatínky je zase nejuznávanějším fotbalovým mágem
historie Diego Maradona, který téměř sám dovedl Argentinu na trůn v roce
1986. I přes veškerou úctu k těmto velikánům však zastávám názor, že
nejvýraznější individuality nabízí právě dnešní doba. Až do minulé sezóny
byl střelecký rekord španělské Primera division 38 gólů za jednu sezónu,
který společně drželi Telmo Zarra a Hugo Sánchez. Ten byl překonán v
minulé sezóně právě Ronaldem, který přidal ještě dva zásahy a jako první
hráč všech dob prolomil bájnou čtyřicítku. V letošním ročníku je odehráno
zatím jen 34 kol, přesto mají na svém kontě jak Ronaldo, tak Messi shodně
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Dobrá, fotbal sice není jen o střílení gólů, přesto jsou právě
ofenzivní hráči v dnešní době nejvíce ceněni. Od dob Pelého s
Maradonou se fotbal vyvinul, jak po stránce taktické, tak po stránce
fyzické. Dříve býval fotbal hravější, nesvázaný taktikou. Dnes musí
být vrcholový fotbalista nutně také vrcholovým atletem, kolem
hráčů se pohybují desítky masérů, kondičních a výživových poradců
a vůbec prošel tento sport v posledních dvou desetiletích směrem k
ještě větší profesionalizaci. Rozdíly mezi hráči se díky tomuto
zmenšují, a právě proto jsou pro mě tito dva tam mimořádní.Hokej,
jako druhý nejpopulárnější sport u nás, prošel za poslední dvě
dekády stejným směrem k úplné profesionalizaci. Ale v hokeji již
nikdy rekordy Wayna Gretzkého překonány nebudou. Právě proto si
važme toho, že novodobého Pelého s Maradonou dnešní doba má.
Jan Trněný 4.C
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