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Úvodník
„Jingle bells, jingle bells…“ Juj! Promiňte! To až příště. Sice už za sebou máme první sníh, ale opravdová
zima nás ještě čeká. A právě pro zpříjemnění sychravého podzimu vychází první číslo našeho časopisu.
Mezitím co jsme se my, ostřílení gymnazisté, vyrovnávali s faktem, že prázdniny už definitivně skončily,
tak před nováčky na naší škole stála velká výzva. Není to nic menšího než učení se, kde je jaká třída, poznávání
nových spolužáků, učitelů, systému a mohla bych pokračovat ještě dlouho ve výčtu břemen, která jsou na ně
najednou vložena. Teď už postupně nabíhají do nám známého zajetého režimu, a tak jim přeji, aby se s dalšími roky
úspěšně poprali.
Co ale chci říct je to, že právě oni jsou velmi důležití. Nejen každá generace s sebou přináší nové věci, ale i
každý další student může škole dát možnosti, o kterých se jí ani nesnilo. Není to jen škola, která otevírá dveře vám,
ale hlavně vy jí.
O takovýchto studentech se můžete dočíst i v tomto čísle časopisu a myslete na to, že jednou můžete
přispívat svými úspěchy do pomyslné síně slávy naší školy (no a také samozřejmě články do časopisu) právě vy.
Dále si můžete přečíst o výletech a akcích, které naše škola uspořádala. Nemluvíme však jen o letošním
školním roce, ale i o prázdninách, kdy probíhala brigáda na školním dvoře. Máte možnost nahlédnout do života naší
nové studentky z Belgie i do projektů, na kterých se škola participuje. Zkrátka je co číst. Tak hurá do toho!
Katka Radová, 6.C
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49. ples Gymnázia

Datum:
Čas:
Místo:
Kapela:
Téma:
Barvy plesu:
Předtančení:
Moderátoři:
Pozvánky, plakáty:
Výzdoba sálu:

pátek 22. února 2013
20:00 – 03:00 hod.
Společenský dům, Herbenova ul., Hustopeče
Kanci paní nadlesní
Prom (Night) ples (dámy - květinový náramek, pánové - ?)
???
Jara List, Gabča Romanová
???
???
???

Mnoho dalších otazníků, které potřebujeme vyřešit. Děkujeme předem za
nápady, můžete je posílat na facebookovou skupinu Studentský parlament nebo
osobně výchovné poradkyni. Brzy schůzka plesového obřího výboru.
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Ze života školy
a parlamentu
Na skok Češkou
Většina z vás si určitě všimla, že na škole máme novou studentku, která toho česky moc nenamluví. Je tu na studijním
pobytu a rozhodla se s námi sdílet své zážitky.

Ahoj, moje jméno je Anthea and I came to Czech Republic 2 months ago, so my journey almost ends.
And to be honest,I´ll miss the Czech life. Because people are so kind here, and they all try to help each other
,even when they don't understand.
Well,it's not that Belgian people aren't like that but here you can feel that it comes out of the heart, And I
really know what I am talking about,because my Czech, well, is not that good, but I'm trying as hard as I can. I
can already understand it a bit. But i will never be able to talk it as good as Czech people.
My classmates are helping me with it,it's really nice of them! I'm so thankfull that they are so patient
with me. And of course I will also miss the school,especially the hours, because in Belgium I have school from
8:30 till 16:30. And we have to wear shoes into the schools.
So, after my stay here it will be hard to go back into the Belgian life. And my life will be different after
this amazing experience. But in a good way, because I made good friends here,I was a part of a Czech family. I
saw life from another side, and tried new things!
And so much more.
But I will never forget the times here!
Thanks
Anthea Callaert
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Brigáda na školním dvoře
Parta dobrovolníků, kteří byli ochotni obětovat svůj prázdninový čas, přišla na školní dvůr a společně se pustili do
jeho rekonstrukce. Projekt, který začal již dávno, byl v letních dnech téměř
dokončen.

Nápad na zlepšení vzhledu školního dvora přišel již v rámci
projektu Prázdninové školy Lipnice, kterého se zúčastnila letošní
6.C. Ke konci roku, v období maturit, se projekt začal plně
realizovat. Studenti se zaměřili na železnou konstrukci pod učebnou
fyziky a kombinací barev ji náramně oživili. Školní dvůr ale tvořilo
více věcí, které bylo nutno
dodělat. Muselo se tedy
vymyslet kdy a jak bude
projekt pokračovat. Tady
pomohl školní parlament
(SPGH) a přebral záštitu
nad celým projektem.
Koordinátorka Hana Potměšilová využila prázdninového kliku a
společně s předsedou parlamentu Jaroslavem Rybářem dali
dohromady termíny a sháněli dobrovolníky. Událost byla i na
facebooku a zúčastnit se mohl opravdu každý. Na první den přišlo
přes 10 lidí. Kluci se pustili do odškrabávání starého nátěru z
konstrukcí. Holky zase pracně a detailně vytrhávaly plevel mezi
kachličkami. Zimozely se strhly, vyměnila se hlína a za chvíli nám
vyhládlo. K mání bylo grilované maso, utopenci a nechybělo ani
něco k pití. Po obědě jsme se začali postupně rozutíkávat a
nezbylo nic jiné, než se dohodnout na pokračování.
Sešli jsme se ještě celkem 3x. Bylo příjemné vidět, že chce
pomoci stále více studentů. Postupně se vyměnila stará hlína za
novou mulčovací kůru (celkem 70 pytlů). Oškrabané konstrukce
se natřely barvami. Květináče se přemístily (jeden dokonce
vypálil), nové kytky zasadily, fontána vyčistila. Ani na
namalování lišt pod okny se nezapomnělo. Zkrátka se nám
povedl změnit vzhled celého školního dvora, jak bylo v našich
silách a možnostech.
S projektem jsme všichni spokojení. Komu se o prázdninách
stýskalo po škole, tak se sem mohl vrátit a trochu líp se sžít se
školou. Společnými silami se nám povedlo dokončit náš cíl. A
kdo ví, třeba za několik let, budou naše děti také odškrabávat
barvu z těch slavných konstrukcí.
Jaroslav Rybář, 4.A
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Zasedání KPDM
Jakožto školní parlament spadáme pod krajský, a proto jsme se jako zástupci naší školy vydaly do Brna na zasedání. Tady
si můžete přečíst krátkou zprávu o tom, co se řešilo.

18. října se uskutečnilo zasedání Krajského parlamentu dětí a mládeže
na SŠP Jílová v Brně, kterého jsme se zúčastnily ve složení Iveta
Jakubčíková a Katka Radová.
Hlavním bodem programu bylo řešení Sněmu mládeže a jednání
KPDM, na které je náš parlament také zván. To se uskuteční 1. listopadu
tohoto roku a budou se zde volit zástupci školních i městských parlamentů
do krajského. Naše škola může navrhnout 2 kandidáty. Také se mluvilo o
Národním parlamentu a dozvěděli jsme se o spuštění nových stránek:
www.jmparlament.cz, kde jsou umístěny zatím pouze důležité dokumenty a
pár fotek, což by se však brzy mělo změnit.
Také jsme potkali Zuzku Troubilovou, naši bývalou studentku a pak po náročném dopoledni opět hurá
domů.
Katka Radová, 6.C

Peer program
Peer to peer = vrstevník vrstevníkovi. Cílem peer programu je vytvořit skupiny dobrovolníků, kteří by aktivně působili v
oblasti primární prevenci proti drogám a přednášeli o tomto tématu žákům 6. a 7. třídy základních škol.

V pátek 19.10 jsme se sešli s našimi lektorkami Hany a Helou u hustopečské knihovny, kde jsme s nimi
měli strávit víkend. Hustopečský peer byl organizován pro žáky 1. A a 5. C. Dohromady nás bylo 9. Program
byl nabitý, přes celý víkend jsme probírali sezení, které pak budeme přednášet žákům základních škol. Denní
program byl obohacený různými hrami, které nás měli navzájem více seznámit. Jídlo jsme měli skvělé, chodili
jsme do restaurace „U Halmů.“ Už se těšíme na příští víkendovku, která bude od 16. do 18.11.
Michaela Urbánková a Natálie Pešová 5.C

Srdíčkový den
Srdce, známé v dnešní době jako symbol lásky, je také pro mnoho lidí spojené s nadací Život dětem. I na naší škole, jako
každý rok, proběhla tato sbírka, jejíž průběh popisuje následující článek.

Jako již tradičně, i letos jsme se my, studenti oktávy, 18. září vydali do hustopečských ulic, abychom se
pokusili vybrat co nejvíce peněz pro nadaci Život dětem. Každá dvojice obdržela tašku s padesáti srdíčky, určenými
k prodeji.
Padesát srdíček, to je přece skoro nic, mohl by si kdekdo pomyslet. 600 na třídu. To už zní trochu méně
optimisticky, přesto však nijak hrozivě. Když si ale dáte dohromady dvě a dvě: a to finanční situaci občanů v
posledních letech, počet obyvatel města Hustopečí, anebo fakt, že letos z žádného předmětu smutně nekoukalo
žádné zvíře, jistě pochopíte, proč nám brzy pomrznul úsměv na tváři.
„Až prodáte, můžete jít domů. Třeba i v půl deváté, záleží na vás.“ Takové věty nás velmi úspěšně
namotivovaly. Během prvních minut naše dvojice prodala 15 srdíček. Bohužel, příspěvky zatím šly jen z peněženek
našich dvou rodin.
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Brzy jsme musely čelit desítkám odmítnutí. Jakým překvapením je snad pro mnohé výčet lidí, kteří přispívali
nejčastěji. Důchodci, zedníci, lidé, kteří sami mnohdy vypadali, že by i jim osobně přišla finanční pomoc vhod.
Naopak velice slušně odění úředníci často ani neodpověděli na pozdrav.
I přes všechny překážky se také letos podařilo prodat veškeré předměty. Výtěžek ze sbírky činil přesně
12 341 korun. Ze sbírky ovšem vzešlo též několikero prozření, co se společnosti týče.
Iveta Jakubčíková, 8. C

Dva měsíce na „gymplu“
Naše třída 1.A je sice jedna z menších, ale myslím si, že patří k těm, co mají mezi sebou pěkný vztah. Měla jsem
se zamyslet nad tím, jaký je rozdíl mezi „základkou“ a „gymplem“, co se nám na gymplu líbí a co zase ne, o tom se
dočtete už teď.

Jaký je rozdíl mezi ZŠ a gymnáziem? Pro některé z nás hodně velký. Pro někoho v tom, že musí
vstávat dříve, aby dojel včas, pro jiné je zase rozdíl v tom, že se musí usilovněji učit, než na základce, protože
bez toho to časem nepůjde a pozná to každý.
Co se nám na škole nelíbí? Na škole se nám nelíbí nejvíce asi ty schody. Nelíbí se nám, že je jídelna na
jiné škole, že se skoro každou hodinu stěhujeme do jiné učebny a někteří učitelé nám nejsou moc příjemní.
A teď co se nám na gymplu líbí: Líbí se nám, že je učitelům jedno co se děje, že se o tebe učitelé moc
nestarají. Ještě se nám líbí, že si můžeme jít koupit o velké přestávce svačinu. To není na základkách běžné.
Tedy celkově hodnotíme kladně.
Jaroslava Steinbocková, 1.A
Přechod ze školy na školu je velká změna. Jak tuto změnu vnímali naši primáni jsme zjišťovali z jednoduchého
dotazníku.
Máme za sebou první dva měsíce školy a jsme už docela zvyklí na školní život. Ale jak tuto změnu cítí
naši nejmenší, kteří právě vstoupili do nového světa? Abychom to zjistili, dostali dotazník, na který odpověděli,
doufejme, pravdivě.
Otázky byly následující: Chtěl(a) jsi jít na gymnázium? Co je lepší a co je horší oproti základní škole?
Cos očekával(a) od gymnázia? Budete dobrý kolektiv? Vrátila by ses na „základku“?
První, jednoduchá, otázka se točila ve víru jednoduchých odpovědí jako: „Rodiče si to přáli“ (2 hlasy),
„Váhal(a) jsem“ nebo „Tak napůl“ (5 hlasů) a „Ano!“ (22 hlasů).
V hodnocení změny škol to šlo taky velmi podobně. Nejvíce pozitiv získaly učebny a jejich vybavení
(13 hlasů), dále tělocvična (9 hlasů), spolužáci, kamarádi (6 hlasů), kantoři (4 hlasy) a někteří si pochvalovali,
že se více naučí (4 hlasy) či to, že mohou jít o „velké“ ven. Negativa však získala výzdoba tříd (1 hlas), ale
hlavně se nelíbila obtížnost a množství úkolů (10 hlasů). A také to, že je tu více studentů (2 hlasy).
Hodně lidí se shoduje, že očekávali zhoršení obtížnosti studia (17 hlasů), že to bude lehčí, než to je, si
myslel jeden nováček. Že si najde dobré kamarády, očekávala jen hrstka (6 hlasů). Obecně lehčí škola (2 hlasy),
hezké holky (1 hlas) a chytré spolužáky (1 hlas) očekávali však jen s výjimkami.
Optimistický pohled mají primánci na budoucnost třídy jako celku. To, že budou dobrý kolektiv, si není
jisto jen pár lidí (7 hlasů), že dobrým kolektivem nebudou, si nemyslí nikdo a zbytek říká, že určitě budou (22
hlasů).
Však méně optimistické bylo to, zda by se vrátili zpět na základní školy. Někteří ano (4 hlasy), někteří
váhají (11 hlasů), ale naštěstí většina (14 hlasů) chce zůstat.
Zajímají vás nějaké kuriozity? „a je tu větší sranda“, někdo postrádá kamaráda Jirku, „a doufal jsem, že
tu budou hezčí holky“, někteří si myslí, že na naší škole je jiné vnímání českého jazyka a dějepisu, než na
předchozí škole: „je tu lepší dějepis a horší čeština“ a celou hitparádu vyhrává hláška: „Čekal jsem, že tu bude
větší tempo a žádný lemry“.
Našim nováčkům, i z řad 1.C, přeji, aby se tu měli hezky a neměli žádné lemry.
Vyhodnotil Jakub Fridrich, 7.C
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Řekni drogám ne
Ve středu 24. října všichni studenti se svými vyučujícími
absolvovali v místním kině komponovaný pořad „Řekni
drogám NE!“ Pořad, který se konal v rámci projektu
Všeobecné zdravotní pojišťovny nejen u nás, ale i v jiných
městech republiky, byl zaměřený na prevenci vzniku
závislostí. Do Hustopečí tak zavítali psycholog Ivan
Douda, sexuolog Radim Uzel a finalista SuperStar Julián
Záhorovský.
Od Ivana Doudy jsme se mimo jiné dozvěděli, že

nejrozšířenější drogou na světě je alkohol, co je
fetální alkoholový syndrom, co může způsobit
kouření marihuany nebo jak nebezpečná je nákaza
žloutenkou typu C. Sexuolog Radim Uzel upozornil
na sexuálně přenosné choroby a jak jim předcházet
nebo na problémy nechtěných těhotenství a s tím
spojenou otázkou vhodné antikoncepce. Jednotlivé
vstupy proložil třemi písničkami Julián Záhorovský,
který se sám doprovodil na kytaru.
Závěr byl, alespoň pro mne, jednoznačný. Být
schopný si „vyrobit“ endorfiny bez pomoci drog a být
sexuálně věrným, může dopomoci k životu bez
zbytečných překážek a komplikací.
Hana Potměšilová

Zasedání studentského parlamentu
1.

Volba předsedy a místopředsedy
Kandidáti: Jakub Fridrich
Kateřina Radová
Tereza Machová
Volební komise: Jaroslav Rybář
Iveta Jakubčíková
a) Představení kandidátů
b) Hlasování – pomocí hlasovacích lístků
c) Zveřejnění výsledků (provádí komise)
Předsedkyní byla zvolena Tereza Machová. Místopředsedkyně Kateřina Radová - zvolena předsedkyní.
Jakub Fridrich zvolen jako jednatel.
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2.

Krajský parlament dětí a mládeže (18.10.)
Dva zástupci- Iveta Jakubčíková, Kateřina Radová + bývalá studentka Zuzka Troubilová (pořídí zápis a dá
k dispozici).

3.

Gokul Rameš
Pokladníci všech tříd začnou vybírat 25,- Kč na studenta. Dopis za školu napsaly Alžběta Lutzká a Kateřina
Bulová.

4.

Adventní akce (prosinec)
Pořadatelé: sexta a 2.A.
Loňský rok byl rokem lotuskovým. Výtěžek šel z poloviny na výcvik vodících psů pro slepce (trička v
tombole) a do domova pro osoby se zdravotním postižením Betlém v Kloboukách u Brna.
Letos:
Musíme oslovit obdarovaného (Betlém Klobouky), pořídit potvrzení o neziskové akci. Výtěžek se rozdělí
na poloviny a bude poslán na vodící psy a do Betléma (Klobouky u Brna)
Návrhy:
Udělat dvojí den.
Produkty- Mandle v čokoládě (zabalené po jedné), žvýkačky (balené po dvou)

5.

Forum 2000 Praha
Zúčastní se 8 studentů.

6.

Nástěnka (pod společenskou místností)
1.A je za ni zodpovědná.

7.
Školní ples (22.2. 2013)
Celková organizace musí být hotová do konce ledna.
Kapela – Kanci paní nadlesní
Téma plesu: Prom Night ples (symbol – květinová ozdoba zápěstí u žen)
Předtančení: Klasické + latinsko americké. Vést bude Jaroslav List a Gabriela Romanová.
Nacvičování bude probíhat z poloviny po vyučování, z poloviny v hodinách.
Plesový výbor: Alžběta Lutzká, Jan Trněný, Dominik Ryšavý, Bára Novotná, Lukáš Košťál, Klára Kiliánová,
Barbora Fraňková, Tereza Helmová, Jirka Groh, Petra Kratochvílová, Lukáš Galbavý, Richard Fous, Kateřina
Radová, Patrik Bognár, Gabriela Romanová, Jaroslav Rybář, Jakub Fridrich, Adéla Malendová…. (a jiní)
Probíhá konkurz o místo uvaděče plesu, zájemci hlaste se v kabinetě paní Potměšilové.

VII/01

09

Výlety, exkurze, školní akce

Salamandr

Výlety, exkurze,
školní akce
Motýlí výlety
Tzv. Motýlí výlety už u nás na škole mají svou tradici. Je to skvělá příležitost k budování lepšího třídního
kolektivu a poznávání se. Jak to tam vypadá, se dozvíte od tříd, které to letos zažily na vlastní kůži.

Prima
Dne 22.10 jsme nasedli do autobusu a vyrazili
na „Motýla“. Cesta byla velmi zábavná.
Když jsme dorazili na místo, šli jsme se ubytovat na
„Jezírko“. Bylo to tam překrásné.
Paní správkyně nás ubytovala do pokojů, vybalili jsme
si a šli na obchůzku.
Ještě ten den jsme měli program. Večerka byla ve
22:00. Noc byla dlouhá, jistě to všichni znáte, první noc
se nedá jít jen tak spát, a proto ráno všichni zívali.
Program byl pro nás připravený venku i uvnitř a
pak následovala procházka v lese, kde jsme hráli hru na
stromy.Odpoledne jsme pracovali a večer byl plný
zábavy a samozřejmě nechyběla ani tombola. Ráno už
nebylo tolik uzívané a nastal náš poslední den, kdy jsme
se museli balit a loučit s naším Motýlem. Po cestě jsme
byli plni dojmů z celého výletu.
Paním učitelkám bychom touto cestou rádi poděkovali za organizaci nádherného „Motýla“. Těšíme se na
dalšího.
Martina Šíšová, Zuzana Lofflerová, 1.C

10

VII/01

Výlety, exkurze, školní akce

Salamandr

Sekunda
Letošní rok jsme opět na „Motýla“ zavítali do Křižanova. Ubytovaní jsme byli v rekreačním středisku
Drak spolu s 1.A.
Ze školy jsme vyjeli v devět hodin a přijeli jsme o půl jedenácté. První jídlo byl oběd. Téma letošního
výletu byl zdravý životný styl - zdravé jídlo, proto jsme vyplňovali dotazníky o jídle a životním stylu. Později
jsme vyrazili na procházku po hezkém okolí , která trvala hodinu. Protože jsme měli čas, hráli jsme na hřišti
hry. Potom byla večeře a po ní jsme se mohli do večerky zabavit sami. Někteří se dívali na televizi a jiní byli na
pokoji. Mezitím jsme udělali táborák a tak jsme se ohřáli u ohně. Spát se většině nechtělo, a proto bylo ještě
dlouho do noci slyšet smích a povídání.
Další den po snídaní jsme se mohli zase dozvědět něco dalšího o zdravém životním stylu. Tentokrát to
byla pyramida, ve které jsme měli vyznačit zdravá jídla, která bychom měli jíst každý den a pak taky ty, které
bychom si měli dát maximálně párkrát do roka. Bylo to zajímavé a poučné. Když jsme dodělali teoretickou
část, došlo na pohyb v podobě cesty do města (asi 2 km). V městečku jsme se rozešli a mohli jít třeba něco
koupit na památku. Po příchodu na ubytovnu jsme si odpočinuli, potom jsme pracovali s dotazníky a začali
jsme dělat saláty z ovoce a zeleniny, kterou jsme dovezli z domova. Saláty byly chutné a skoro všichni ze třídy
už nešli na večeři. Na večer se všichni těšili - byla diskotéka. Večerka zůstala nezměněna a tak jsme museli,
naposledy v Křižanově, zalézt do postele a spát. Čekal nás poslední den.
Ráno se vstávalo s vyhlídkou návratu domů a balení. Předtím nás ale čekala poslední věc. Tou byla
loterie s dárky. Každý dostal číslo a podle něj i dárek. A po obědě jsme jeli domů bohatší o vědomosti a
zážitky.
Angelika Poulová, 2.C

Tercie
Ve středu 19. září 2012 jsme společně s 2.A odjížděli na „motýla“.S námi jel náš třídní, pan učitel Šedý a
paní učitelka Formanková.
Přibližně za hodinu a půl jsme dorazili do Křižanova. Ubytovali jsme se v zařízení Drak, kde jsme byli již potřetí.
Náš společný třídenní pobyt jsme zahájili obědem. Poté
mohl začít program na téma Konflikt. Pan Šedý řekl pár
slov na úvod. Během toho jsme si mohli vyzdobit své
složky, které slouží jako vzpomínka na Motýlí výlet.
Dostali jsme různé pracovní listy vztahující se k tomuto
tématu. Za úkol jsme např. měli napsat 5 věcí, které ukáží,
kdo doopravdy jsme. Navzájem jsme si dávali indiánská
jména, která nás vystihují. Psali jsme si do obálek vzkazy a
hráli různé hry, u kterých jsme se všichni dobře bavili.
Na letošním výletě jsme měli více osobního volna,
který jsme využili k vlastní zábavě. Většinou jsme se sešli v
našem pokoji a hráli hry, především však Městečko
Palermo. Zábava mě, ale i ostatní, pohltila natolik, že jsme
hráli i po večerech, a proto jsme chodili spát pozdě.
Druhý den následovala cesta do Křižanova, kde jsme si
mohli jít nakoupit. Po této delší procházce jsme měli další
program a večer jsme si místo večeře uspořádali táborák.
V pátek jsme si už jen sbalili věci, uvedli pokoje do původního stavu a odjeli domů.
Bylo mi líto, že ty tři dny uběhly tak rychle a že jsme nemohli zůstat delší dobu, ale zůstaly mi pěkné vzpomínky
a můžu se těšit na příští školní rok, až znovu pojedeme na Motýla, kterého si opět pořádně užijeme.
Ludmila Wetterová, 3.C
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Kvarta
5.září naše třída 4.C vyrazila na Motýlí výlet. Doprovázel nás náš třídní učitel Antonín Zemánek a pan učitel
Šedý.
Naše cesta mířila do sportovního areálu Baldovec blízko
Moravského krasu. Když jsme přijeli na místo, ještě pro nás neměli
připravené chatky, takže jsme museli čekat na terase, což bylo
docela nepříjemné a také jsme začínali mít docela hlad. Naštěstí nás
po chvíli nakrmili a konečně nám dali naše klíče od chatek.
Začali jsme prozkoumávat kemp, abychom zjistili, co nás
další den čeká. Objevili jsme velké lanové centrum, bazén,
pingpongové stoly, solnou jeskyni a také plážové kurty na volejbal.
Hned jsme se na některé aktivity zapsali u pana učitele Zemánka.
Oba večery jsme trávili v klubovně s panem učitelem Šedým,
kde jsme plnili motýlové aktivity na téma ,,Konflikt,,. Hráli jsme
také různé zajímavé hry, při kterých jsme blíže poznali své
spolužáky.
Poslední den nám bylo hodně líto, že už musíme odjet. Motýl se nám vydařil, počasí nám přálo a užili
jsme si hodně zábavy i přesto, že jsme si uvědomovali, že je to poslední Motýl v plné sestavě.
Aneta Tomšíková, Iva Matušková, 4.C

Kvinta
Tak jako mnohé třídy na naší škole, i my jsme započali nový rok tradičním motýlím výletem. Vydali
jsme se do (vám všem jistě známého) Křižanova. Cesta tam ubíhala rychle a Vysočina nás uvítala přívětivě.
Sluníčko svítilo, lesy jen voněly a paní Potměšilová, jako vždy, všem dodávala dostatek energie plnit různé
úkoly a aktivity, které pro nás společně s třídním panem Tupým přichystali.
Po celé tři dny jsme plnili mnoho různých činností – od her „v kruhu“, učení se orientace v terénu podle
buzoly, přes pantomimu a diskutování o různých problémech, nebo o
rozhodování ředitele školy až po přípravu různých salátů a to nejen
ovocných nebo zeleninových, ale také těstovinových.
Podle reakcí spolužáků soudím, že nás nejvíc bavily debaty,
jež se konaly během odpoledne. Musím však říci, že mně se nejvíce
líbilo, když jsme si všichni sedli dole v jídelně ke stolu, povídali
jsme si a pili horký čaj, protože nám byla zima.
Motýlí výlet byl jeden z našich nejpovedenějších výletů a
určitě si jich budeme přát více. A to nejen pro příjemné prostředí a
zábavné činnosti, které jsme zde praktikovali, ale také pro náš
skvělý doprovod a pro celkovou pohodu, která nastala hned po
tomto výletě v naší třídě.
Po návratu jsme si museli rychle uvědomit, že výlet je za
námi a ta opravdová škola právě začíná. Jsme již na vyšším stupni. Pro mnohé z nás, bude možná obtížnější si
zvyknout na gymnázium jako na střední školu, ale věřím, že nic
nebude tak horké, jako se právě teď zdá. Budeme tedy bojovat ze
všech sil společně s panem Tupým - kterému s námi přejeme hodně
trpělivosti, ale také radosti - a samozřejmě i s jeho zástupkyní – paní
Potměšilovou.
Poděkování patří všem mým spolužákům z 5.C a také kantorům,
kteří jej s námi prožívali. DĚKUJEME, BUDEME SE TĚŠIT NA
DALŠÍ SPOLEČNÉ VÝLETY A EXKURZE.
Valerie Kapková, 5.C
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1.A
Jak už je na gymnáziu každoročním zvykem, vydali jsme
se i my, letošní prváci, na náš první seznamovací výlet zvaný
Motýl. Dne 9.10. jsme se proto sešli na hustopečském vlakovém
nádraží a vyrazili na cestu směr rekreační centrum Prudká, kde
jsme měli strávit tři dny poznáváním jeden druhého. Celou tu
dobu nad námi držely dohled paní učitelky Ivana Chrastilová a
Jitka Komínková.
Program začínal vycházkou, jenž jsme měli zpestřenou
pěknou řádkou úkolů. Několikrát se stalo, že jsme museli zavařit
mozkovny trochou přemýšlení, jindy jsme se "báli" o vlastní
bezpečí v Kruhu důvěry (nutno ale dodat, že všechno dopadlo
dobře), až na oblíbenou dětskou hru Cukr, káva, limonáda.
Celou tu dobu jsme ale museli být ve střehu kvůli
všudypřítomným Klíšťatům, které jsme nesměli přinést nazpět
do budovy.
Po návratu jsme pokračovali v zábavě. Netroufám si říct, která z nich oslovila naši třídu nejvíc,
zajímavé byly všechny. Namátkou třeba BANG!, Plácaná v kruhu, Sardel nebo Pálí nám to? Ovšem nemůžu
popřít, že mezi naše „nej“ nepatřil Kocourek, ve kterém perlil obzvláště Michal Sáček.
Na Motýlovi jsme navíc nakrmili sami sebe ovocným a zeleninovým salátem, jenž jsme měli v rámci
zdravého stravování a životního stylu udělat. Každý večer jsme pak zakončili relaxačním cvičením.
Motýl ale neměl jen zábavnou funkci. Jeho úkolem bylo i sblížit se, poznat se navzájem, proto jsme si
často povídali. Opravdu zajímavým tématem byla Sebeúcta, kde jsme si měli uvědomit, čeho si na sobě nejvíc
vážíme, tvoření Květu zdraví, jeho prezentace a pozdější diskuze, Deštník zdraví, který se stal maskotem třídy,
nebo třeba Co mě trápí?, při čemž jsme měli šanci se ostatním více otevřít.
Tento výlet rozhodně byl zajímavý. Nejenže nás spojil, ale také jsme zjistili, co koho baví, kdo jaký je,
ale taky kdo bude nový třídní vtipálek nebo který z nás ovládá skutečně nezlomný poker face. Zbývá už jen říct,
že jsme si tyhle tři dny skutečně užili a budoucím prvákům ho jen doporučujeme!
Linda Pírková, 1.A
Dne 9. 10. se naše třída 1.A vypravila na svůj první ''motýlí výlet''
s třídní paní učitelkou Chrastilovou Ivanou a paní učitelkou
Komínkovou. Cestovali jsme vlakem z Hustopečí do Tišnova,
odtud pak do Prudké. Po ubytování jsme se šli podívat do okolí, a
přitom jsme si zahráli různé hry jako například hru ''uzel'', ''kruh
důvěry'', boj o životy, ''klíšťata'', ''cestu přes propast'' a také jsme
zavzpomínali na dětská léta a zahráli si ''Cukr káva...'' a mnoho
dalších her.
Po vycházce jsme si sedli a sepsali si, co od výletu, sebe a od
spolužáků čekáme. Poté jsme si sepsali pravidla soužití na výletě,
ale i ve třídě. Pak jsme si zahráli hru ''Mám rád všechny lidi v této
místnosti...'', a hru ''Výměna čísel''. Také jsme si vyrobili puzzle
třídy.
Po večeři jsme si řekli, jestli nás na nové škole něco trápí a zahráli jsme si zábavnou hru ''Jedu na ostrov,
vezmu si s sebou...'', hru ''BANG!'', ale hlavně oblíbeného ''Kocourka''. Po zhasnutí světel jsme si zahráli hru
''Sardel''. Na uklidnění jsme si zarelaxovali.
Ve středu 10. 10. po snídani jsme se beze slov měli seřadit podle velikosti ruky, poté i data narození. A
vytvořili jsme si osmisměrku ze jmen. Opět jsme si zahráli hru ''BANG!''. Poté jsme se rozdělili do skupin a
udělali ''květ zdraví'' a odprezentovali jsme to spolužákům. Před obědem jsme si popovídali o šikaně.
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Po obědě jsme se šli projít a opět jsme hráli hru ''klíšťata'', zahráli jsme si hru ''Hu-tu-tu'', ''Obrana hradu'',
na schovávanou a nakonec jsme hledali ''Tajnou šifru v lese''.
Po vycházce jsme připravovali ovocné a zeleninové saláty.
Po večeři jsme vyrobili „deštník” třídy, pak jsme se snažili
vytvořit zázraky ze špejlí, a že to zázraky byly! Ještě jsme si
zahráli hru ''Barvy v kruhu'' a na konci dne nesměla chybět ani
hra ''Kocourek'', na kterou jsme se celý den těšili.
Ve čtvrtek 11. 10. byl poslední den na Prudké, takže po snídani
jsme se museli sbalit a uklidit pokoje. Program v poslední den
jsme začali dlouhou debatou o drogách, cigaretách a alkoholu,
pak jsme si na sebe nalepili papíry, a každý napsal na záda toho
druhého nějakou hezkou věc. Výlet jsme zakončili obědem.Po
obědě jsme se vypravili na vlak. Výlet jsme si moc užili, a už se
těšíme na další rok!!
Markéta Šebestová, 1.A

2.A
Naše třída se již podruhé v termínu 19. 9. – 21. 9. 2012 vydala na tzv. ,,Motýlí výlet'' společně s naší milou
třídní, paní učitelkou Němečkovou. Stejně jako loni jsme i tentokrát měli výlet tematický, letos jsme se zaměřili na
konflikt, tedy jak ho řešit a jak se ho vyvarovat.
Středeční cesta 19. září byla docela rychlá, když jsme tam však dorazili, pršelo a my v autobuse čekali, než
jsme mohli jít dovnitř, tedy čekali jsme, až se skupina, která tam byla před námi, vystěhuje z pokojů. Po chvíli
čekání jsme se společně s tercií, která tam na Motýlovi byla ve stejnou dobu, usadili ve společenské místnosti.
Později nám byly rozděleny pokoje, my se nastěhovali a celí
hladoví se vydali na očekávaný oběd. Odpoledne nás pak
čekaly první body programu. Celé odpoledne jsme se bavili
hrami, vyplňovali různé pracovní listy (tato činnost nás
mimochodem velmi nezaujala), ale nejlepší hrou pro
všechny bylo rozplétání rukou. To je tak, když jste ve
skupinkách, máte se poslepu chytnout a pak rozmotat. Bavili
jsme se nejen my, ale i paní učitelka, která nám to ztížila tím,
že jsme buď nesměli mluvit, nebo jsme se dali všichni do
kupy a pak rozplétali všechny ruky. Z jednoho obřího
chuchvalce vznikly 3 kruhy, a hra je o tom, že se rozpleteme a
vznikne jeden kruh. Jak se nám to povedlo? Nevíme. Jsme
děti Davida Copperfielda.
Druhý den ve čtvrtek jsme dělali další zábavné i méně
zábavné programy. Každého bavilo něco jiného.
Samozřejmě jsme měli i nějaké aktivity venku, abychom se nadýchali čerstvého vzduchu. Bezesporu nás všechny
bavil ale náš osobní večerní program, kdy jsme nechali paní učitelku odpočívat, a zabavili jsme se sami. Velkým
oříškem, stejně jako loni, pro nás bylo psaní dopisů pro spolužáky i pro paní
učitelku. Někteří to psali i přes půlnoc. Nakonec jsme se s tím poprali každý
po svém a v autobuse cestou domů tím zabili alespoň nějakou minutku. Než
jsme vydali v pátek po obědě domů, udělali jsme ještě pár třídních
fotografií.
Domů jsme se těšili všichni. Všichni jsme chtěli už konečně volno,
být doma ve svém. To nám ovšem zkomplikovala dopravní zácpa na dálnici,
takže slušnou dobu jsme strávili jen tak v autobuse. Ještě bych za všechny
chtěla poděkovat paní učitelce Formankové, která nás fotila. Vzpomínkové
třídní fotografie jsou jako od pravého fotografa!
Nikol Sotolářová, 2.A
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Vánoční koleda
V mírném předstihu jsme přičichli k vánoční atmosféře v brněnském Semilassu a stálo to za to!

30. října jsme v Semilassu zhlédli Vánoční koledu jako divadlo v podání rodilých mluvčích. Vtipné komorní
zpracování se zpěvy a hudebním doprovodem nemuselo hned tak každého zaujmout, ale třeba já, jako milovník
Vánoční koledy, jsem si to užíval. Bylo fajn slyšet ty staré známé repliky, těšit se na příchod smrtky, která stejně
nepřišla a poznávat zase jiné pojetí staré povídky.
Angličtině herců šlo krásně rozumět a zároveň se nejednalo o nijak složitou gramatiku. A když někdo
nepochytil slovíčko, tak si jej z kontextu okamžitě domyslel. Jen jsem byl trošinku zklamán, protože jsem si
představoval Ebenezera ještě více změněného, než nakonec byl. Ale nic to nemění na tom, že se jednalo o příjemně
strávené dopoledne.
Jakub Fridrich, 7.C

Po stopách slavného boje
Říká Vám něco pojem Austerlitz? Komu ne, měl by si asi zopakovat dějiny novověku, nebo jet s námi na exkurzi do
Slavkova.

Pod vedením pí uč. Komoňové a Cahové se naše skupina ve složení
žáků ze 4. A a sexty vydala 12. 10. do Slavkova. Impozantní Mohyla
míru na nás už chvíli vykukovala zpoza stromů, ale naším prvním cílem
bylo muzeum. Bylo zařízeno velmi moderně, interaktivně a poutavě. V
každém sále na nás čekaly archeologické nálezy a také zajímavé
projekce.
Plni velkého množství informací jsme se přesunuli k Mohyle míru.
Uvnitř jsme si mohli vyzkoušet zvláštní akustiku této stavby. Tedy to, že
mezi protilehlými rohy se šíří velmi dobře zvuk. Poté, co jsme ve svých
myslích vzdali hold všem padlým vojákům, nás čekala už jen společná
fotka a cesta zpět domů.
Myslím, že jsme se dozvěděli hodně nového, a všem vřele doporučuji
se na toto pamětní místo zajet podívat, protože právě znalost minulosti
nás učí, jak žít v současnosti.
Kateřina Radová, 6.C

Český jazyk v praxi
Literární díla se neučíme jen v lavicích, nejlépe si je totiž člověk zapamatuje, když je uvidí na vlastní oči. Představení
Maryša určitě naplnila naše očekávání.

Ve čtvrtek 1. listopadu jsme navštívili večerní představení Maryši v Boleradicích v tamním ochotnickém
divadle.
Tamní divadelní spolek je známý svou kvalitou a získává řadu cen. Mají nastudovány některé klasiky, jako
je třeba Gogolův Revizor. A ani Maryša nebyla zklamáním. Krásné vyjádření emocí se zdálo jako opravdové a vše z
jeviště vyznělo reálně a skutečně. Veškerá očekávání naplnila poslední scéna, na kterou každý určitě čekal: káva.
Ač některým může toto dílo připadat jako nudné, nanicovaté, či cokoliv jiného, nastudované a zahrané to
bylo báječně. Myslím si, že dva poloplné autobusy studentů našeho gymnázia nelitovaly investovaných financí.
Jakub Fridrich, 7. C
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Lednice trochu jinak
Tak a teď malá lekce angličtiny, kterou vás provedou naši maturanti. Právě tomuto jazyku se mohli přiučit na nám
všem známém místě, nedaleké Lednici.
st

The classes 4.A and 8.C visited Lednice on Friday, 21 September 2012. We were accompanied by Mrs
Ivana Chrastilová and Mr Radek Hanák.
The excursion took about 3 hours. The man, who showed us around the park of Lednice, is a teacher of
Mendel University. He spoke English, because it was an English excursion. Nevertheless, he ran out of words,
so he spoke Czech and Slovak then.
We have learnt something about Lednice and the park. For instance:
· Lednice is called Lednice, because there is cold in summer, so it´s a typical summer residence.
· The lakes and canals are man-made.
· The fountain in the park is very practical, because it has a removable cover. It is transfered to the
green-house in winter and it still works as a fountain there.
· The green-house construction has 13 482 glass pieces.
and so on…
We really enjoyed the excursion and what´s more – we all can use the acquired knowledge at
graduation.
Lenka Hrabalová, 4.A

Letem světem do Anglie
Velkolepě zdobené historické budovy, moderní londýnské stavby i každodenní život Britů, to všechno byl letošní výlet do
Anglie.

Je sobota, devět hodin ráno a my stojíme
před školou. Ne, nezbláznili jsme se, celí natěšení
s čerstvě nasmaženými řízky vyrážíme směr
Anglie.
Německo, Belgie, Francie a už
nastupujeme celí nevyspalí a rozlámaní na
trajekt. Cestu víceméně zvládáme a za pár hodin
už nás autobus vyplivne do centra Londýna, kde
máme strávit celý první den. Hned na první
zastávce máme možnost zahlédnout část
paralympijského maratonu. Poté se vydáváme se
k London Eye - nutno podotknout, že výhled
odtud je skutečně nádherný. Pomalu nasáváme
atmosféru Anglie, každou chvíli se ozývá „Vyfoť
mě v té budce“ nebo „Podívej, bobík!“ Po
nákupu suvenýrů pokračujeme k Big Benu,
Buckingham Palace, na Oxford Street a k Hyde
Parku, zde máme rozchod. Máme to štěstí, že se
v Hyde Parku ocitáme zrovna v neděli, takže máme šanci poslechnout si řečníky ve Speaker's Corner. Zážitek je
to vskutku netradiční, obzvlášť když se nás někteří snaží vtáhnout do diskuze a ptají se na naše názory. Do
rodin se vydáváme značně unavení (ještě aby ne, když jsme celý den chodili po svých) a těšíme se na naše
hostitele.
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Druhý den ráno si všichni plni elánu povídají o svých
hostitelských rodinách. Vesměs jsou všichni spokojeni.
Vydáváme se na okružní jízdu Londýnem a máme možnost
navštívit muzea, někteří ovšem dávají přednost návštěvě
stadionu FC Chelsea. Poté jdeme na prohlídku královských
korunovačních klenotů v Tower of London, kocháme se
výhledem na Tower Bridge a opět míříme do rodin.
Následující den patří celodennímu výletu do městečka
Salisbury, kde si můžeme prohlédnout nádhernou katedrálu.
Zlatý hřeb dne ale představuje Stonehenge, škoda, že na
prohlídku máme pouhou hodinu.
Příští den je zasvěcen výletu do Oxfordu, máme možnost navštívit jednu
z kolejí – Christ Church College a někteří filmoví nadšenci mohou obdivovat
jídelnu, kde se natáčel Harry Potter. Poté se přesouváme do rodiště Shakespeara
- Stratford-upon-Avon. (Nalézáme zde vánoční obchod. Doslova všechno poseté
baňkami a nanervylezoucí hudba všude kolem, uf.)
Pátý den patří výletu do královského Windsoru a návštěvě Harrow
School, jedné z nejprestižnějších škol v Anglii.
Poslední den patří opět jen Londýnu, zahlédneme například divadlo
Globe, procházíme se po Piccadilly Circus a Trafalgar Square a podíváme se na
nultý poledník - skoro každý se chce vyfotit na dvou polokoulích současně. Poté
už míříme k autobusu, abychom se zhruba za osmnáct hodin mohli opět setkat se
svými rodinami a potvrdit si staré známé přísloví o tom, že všude je dobře, ale
doma nejlépe.
A co říct závěrem? Snad jen to, že zájezd si každý užil, jak nejlépe mohl.
Počasí nám přálo, nikdo se neztratil a při přecházení silnice nikoho nepřejelo
auto - prostě pohodový týden.
MichaelaKrahulová, 3.A
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Studenti a věda
Exkurze v kampuse
Díky partnerství naší školy s MU nám pan ředitel domluvil
exkurzi v kampuse spojenou s prezentací experimentů.
Exkurze byla vedena dvěma doktorandy, kteří v dětství snědli
asi tunu vtipné kaše. Jejich prezentace kapalného dusíku,
shánění butanu nebo vtipné komentáře nás nenechali v klidu ani
minutu. Do dnešních dnů jsme nejedli pravější zmrzlinu, než
malinový jogurt míchaný v kapalném dusíku. Musím říci, že se
jednalo o perfektní exkurzi, a že partnerství naší školy s touto
univerzitou stojí za to.
Jakub Fridrich, 7.C

Projekt LEGO na Mendelu
V rámci projektu LEGO jsme spolu se žáky z Velkých Bílovic odjeli 14. září na exkurzi a praktická cvičení na Mendelovu
univerzitu do Brna. Co nás tam všechno čekalo, si můžete přečíst v tomto článku.

Po přivítání se naše skupina jako první vydala do počítačové učebny vybavené stavebnicemi LEGO určené
ke stavění robotů. Po dvojicích nebo trojicích jsme se rozsadili k počítačům, kde už na nás čekala zadaná práce.
Úkolem vždy bylo sestavit robota, který má být naprogramovaný tak, aby zvládl určený úkol. Například my jsme
ho vytvářeli tak, aby přejel po papíře a zároveň určoval barvy pruhů, jež na něm byly namalovány.
Dalším cílem byly různorodě vybavené laboratoře, z nichž jsme jako první navštívili místnost určenou ke
zkoumání 3D grafiky a obdobných věcí. Poté jsme byli v učebně informačních technologií, kde vytváří programy k
vylepšení počítačů a internetového připojení. Zajímavá také byla prohlídka pivovaru. Mohli jsme si poslechnout, z
čeho a jak se vyrábí pivo.
Tento výlet byl určitě pro všechny velmi poučný, naší třídě se tato exkurze hodila k úvodu do hodin robotiky,
kdy pracujeme se stejnými stavebnicemi i počítačovými programy k vytváření robotů. Pro všechny z nás to bylo s
programováním tohoto typu první seznámení, z něhož nyní naše zkušenosti užíváme v robotice, kde děláme
prozatím jednoduché programy pro postavené roboty.
Lenka Karpíšková, 4.C
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Nový projekt, nové příležitosti…
Jak je vám už jistě známo, další dva roky bude na škole realizován nový projekt Comenius. Každý z vás se může
zapojit, je to rovněž další příležitost vyjet do zahraničí.
Do projektu je kromě nás zapojeno dalších 5 zemí. Původně bylo 6, ale Turecko, které se účastnilo tvorby
projektu, nezískalo pro svůj projekt finanční podporu a bylo národní agenturou z projektu staženo. Zbývá tedy
Polsko, Německo, Rumunsko, Portugalsko a my.
Hlavním účelem projektu je zapojit studenty do různých aktivit jako jsou průzkumy a ankety v ulicích
města zaměřené na znalosti o ostatních zúčastněných zemích, natáčení tematických reportáží, vytvoření loga
projektu a ppt prezentací o našem městě, škole i různých kulturních akcích Hustopečska, dopisování si se
studenty partnerských škol a podobně.
Odměnou za vynaloženou práci bude již zmíněná možnost nízkonákladového výjezdu do některé ze čtyř
zemí. V červnu 2013 bude pak naše škola hostit všechny země a naším úkolem bude pohostit cizí studenty a
učitele a pokud možno co nejlépe prezentovat naši zemi, náš region a především naši školu.
Tak tedy vzhůru do úspěšné realizace projektu!
Jednotlivé výjezdy: Polsko – 2. – 7. 12. 2012
Rumunsko – duben 2013
návštěva všech partnerů u nás – červen 2013
Německo – září 2013
Portugalsko - duben 2014
Tereza Helmová, 3.A
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Jak jsme hostili Švýcary
V loňském školním roce skupina našich studentů navštívila švýcarské město Neuchâtel a tamní Lyceum Jeana Piageta.
Tentokrát se ale role vyměnily a my jsme se stali hostitelskou školou.

Letos začátkem října přijeli
naši švýcarští přátelé na týden k nám.
A jak to celé probíhalo?Jejich první
den patřil Praze, ale už navečer jsme
na ně netrpělivě čekali i s rodiči před
brněnským hotelem Grand, abychom
si je odvezli domů. Hned jsme si
mohli všichni na vlastní kůži
vyzkoušet, jaké to je, když
nemůžeme ke komunikaci použít svůj
mateřský jazyk.
Další den máme před sebou
náročný program. Ráno začínáme u
nás na gymnáziu, kde je připraveno
uvítání a prezentace, které mají
seznámit návštěvníky s naším
regionem a naší školou. Pak
následuje slavnostní přivítání na
radnici panem starostou ing. L.
Kuchynkou. Po návratu do školy nás čekají
společné hodiny francouzštiny a němčiny. Hned
poté se vydáváme na procházku městem, kterou
končíme až na rozhledně v mandloňových
sadech. Nejvyšší čas na oběd! Hosty si vedeme
domů, kde už máme připravené nejrůznější české
speciality. Doma se moc nezdržíme, čeká nás
společný turnaj ve florbalu a volejbalu. I přes
snahu švýcarských sportovců, kteří až do konce
odolávali síle našeho týmu, turnaj končí
vítězstvím pro Českou republiku.
Ve středu se vydáváme na prohlídku města
Brna, kde se zdržíme jen dopoledne, a pak nás
čeká Moravský kras. Další den mají švýcarští
studenti možnost poznat krásy Lednickovaltického areálu a město Mikulov se Svatým
kopečkem.
Celý týden byl velice náročný, ale my
jsme ho s úspěchem zvládli. Nejnáročnější nakonec bylo loučení, kde i slza ukápla. Smutná nálada nás ale
opustila, když jsme pomysleli na to, že příští rok v dubnu se s našimi novými kamarády znovu uvidíme,
tentokrát u nich, ve Švýcarsku. Tento zájezd se uskutečnil díky projektu „Do světa“, vedenému
koordinátorkami Darinou Honsovou a Jitkou Komínkovou. Jménem celé skupiny studentů děkuji paní
učitelkám za krásný a propracovaný program, za možnost zdokonalit si jazyk a poznat něco nového.
Tereza Machová, 3.A
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Studenti čtou a píší noviny
Naši žáci měli příležitost vyjádřit se ke třem různým tématům, ve kterých si představovali svůj život za 20 let a
budoucnost, ale psali také o Facebooku a dalších sociálních sítí. Malou ochutnávku jsme pro vás připravili i do tohoto
čísla časopisu.

Jak si představujete úspěch?
Úspěch je v první řadě naplněním naší přirozené touhy po tom, čeho chceme v životě dosáhnout. Takže
to, co pro někoho znamená úspěch, druhého může nechávat chladným. Každý z nás má žebříček hodnot
nastavený jinak. Určíme-li si laťku moc vysoko, může se stát, že nakonec nejsme schopni náš cíl naplnit a
dosáhnout úspěchu. Nemít vůbec žádné ambice nebo je mít minimální není také vhodné, protože se zbytečně
podceňujeme. Proto je rozumné si stanovit laťku vzhledem ke svým schopnostem a dovednostem.
Pro mě osobně neznamená úspěch nic stabilního, ale něco, co si znovu a znovu definuji. V jeden
okamžik jsem spokojená s tím, že se mi daří ve škole, a v druhý, že jsem se svým týmem na místním
volejbalovém turnaji vyhrála první místo. Mojí momentálně nejdůležitější vidinou úspěchu je složení maturitní
zkoušky, kdežto měsíc po tom budu pokládat za úspěch pobyt a orientaci v cizině. Rok na to budu šťastná, když
se mi bude dařit pracovně a budu mít možnost rozvíjet si kariéru, za kterou hodlám cílevědomě jít. Do
budoucna budu pravděpodobně pokládat za úspěch dobře fungující dlouhodobý vztah, založení rodiny a
spokojené dožití.
Za svůj celoživotní úspěch bych považovala vědomí, že na této planetě po mě něco zůstane. Něco, na co
můžu být pyšná a čím bych se během své existence dokázala chlubit. Budu nadmíru spokojená, když rodině,
blízkým a klidně i náhodným pocestným zůstanu minimálně v dobré paměti. Aby na mě mysleli rádi a s
úsměvem na tváři.
I přes dosažení tohoto cíle nebudu zapomínat na úspěchy menší, které samy o sobě nemusí mít velkou
hodnotu, ale mohou napomáhat k dosažení úspěchu největšího.
Úspěch sice spočívá v tom, že získáme to, co chceme, ale hlavně si nepřestaneme vážit toho, co máme.
Blaurock Bianka, 4.A

Jsou elektromobily budoucností v dopravě?
Spousta lidí si pod pojmem elektromobil představí buď malinké auto do města nebo ten oplastovaný
hybrid jménem Toyota Prius. V poslední době se elektromobily stávají čím dál populárnější jak ve světě
celebrit, tak i mezi obchodníky, kteří chtějí nějaké nenáročné auto pro manželku.
Když zvážím jejich výhody a nevýhody, bohužel převládají ty negativní stránky. Ano, elektromobily
jsou tiché, motory mají pohyblivou pouze jednu část, takže jsou spolehlivé, nejsou potřeba převodovky atd.
Avšak tyto výhody vyruší jediná věc – baterie. Ty ještě nejsou tak vyspělé, aby vydržely jet déle než 50 km a
nabití trvá 8 hodin, v porovnání s natankováním to je skoro 20ti násobek. Kdybyste jich tam chtěli dát víc, tak
drasticky zvýšíte váhu vozu. Zabírají skoro stejně místa co nádrž, jenže nádrž má po 5-10 letech stejnou
kapacitu, ale baterie se opotřebuje a už tolik nevydrží. To přináší další problém, co s opotřebovanou baterii?
Staré auto dáte do šrotu a většina se recykluje, vyhodit baterii je však zakázané, musejí se ekologicky rozebrat.
To trvá dlouho a je to příliš ekonomicky náročné. Až se tyto nepříjemnosti vyřeší, určitě jejich popularita a
prodeje porostou.
Myslím si, že elektromobily jsou budoucností v dopravě, ale trochu jinak a nebude to brzo. Nedávno
jsem šel kolem pošty a viděl sem, jak pošťáci dostávají nové mini-dodávky, které využívají pro dovoz zásilek
do jiných poboček v okolních vesnicích. Tam si myslím, že by se elektrický pohon určitě skvěle využil. Ráno a
v poledne by rozváželi a večer by se nabili. Obecně pro firemní auto ve městech by to bylo výhodné.
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Na největší „boom“ elektromobilů si budeme muset ještě pár (možná i desítek) let počkat, vždyť teď je
oficiálních rychlodobíjecích stanic v Česku asi 20 a aut je tu přes 6 miliónů. Ale až to přijde, elektromobily si
své místo na trhu určitě najdou.
Blach Jiří, 6.C

Jak může Facebook a další sítě pomoci a jak mohou uškodit?
Pokud nemáte účet na Facebooku, má na vás dnešní společnost dva názory. Buď jste zastarale
přemýšlející, novinkám se vzpírající člověk, a v tomto případě jste zařazeni ve stejné skupině jako moje nebo
vaše babička, nebo anarchista vzpírající se systému.
Zakladatel Facebooku, Mark Zuckerberg, ho založil jako stránku, kam mají přístup pouze studenti
Harwardu. Seznamují se zde, pomáhají si tady s přípravou na zkoušky a „drbou“ profesory. Facebook se tak
ujal, že se rozšířil i na řadu dalších amerických univerzit. A tehdy se strhla lavina.
Z původně ušlechtilé myšlenky se stal nástroj masové komunikace, který nemá a neměl ve světě
obdoby. Jen si zkuste zavzpomínat. Znali jste snad před pěti lety něco s názvem Facebook? Pravděpodobně ne.
Na Facebooku je skvělá možnost organizace společenských akcí, sdílení fotek z nich a možnost
domluvy jako taková. Bohužel spousta lidí tyto možnosti překračuje a stávají se z nich lidé na Facebooku
závislí. To pak jejich profil žije vlastním životem – člověk se na něm stává často tím, kým by chtěl být ve
skutečném životě. Virtuální realita vítězí nad skutečností. Chatování je velice neosobní - člověk nevnímá
neverbální řeč těla, emoce. Byl jsem svědkem toho, jak lidé píšou milé odpovědi plné „smajlíků“, které nemyslí
vážně. To ale vyčtete z tváře snadno pouze tehdy, sedíte-li vedle něj na pohovce. Od člověka, s nímž si
chatujete, jste rozděleni internetovým připojením. Jste v bezpečí domova. Proto můžete psát i věci, které byste
mu z očí do očí neřekli. A to mi připomíná další negativum.
Mladí lidé se už nescházejí venku. Nechodí si zahrát fotbal s kamarády, i když by sociální sítě domluvě
jistě pomohly. Radši sedí u počítače a píší si třeba s několika přáteli najednou. Vím to. Taky to dělám. Pravdou
je, že spousta lidí se na sociálních sítích chová jinak než ve skutečnosti. Oslnit zde může každý. Člověku dodá
nezdravou sebedůvěru spousta líbivých komentářů plných srdíček adresovaných nejnovější fotce na vaší zdi.
Většinu z nich píšou kamarádky, které tajně doufají, že jim na oplátku napíšete obdobnou líbivou frázi k jejich
fotce v podprsence. Dáš mi like, okomentuješ mi fotku? Já ti dám na oplátku svůj a vychválím tě do nebes.
Akce a reakce funguje i zde. Když napíšu status, co jsem měl dobrého k obědu a několika přátelům se to líbí,
proč bych se světem nesdílel i svou večeři a snídani? Bohužel sebedůvěra získaná na sociálních sítích nemá
pevné podklady a ve skutečném světě pak člověk tvrdě narazí.
Mark Zuckerberg to myslel dobře. Chtěl propojit lidi. To my jsme Facebook částečně zničili.
Martin Húsek, 6.C
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Soutěže
Možná ani nevíte, kolik talentovaných lidí se v našich školních lavicích ukrývá. A právě proto je tu tato rubrika, která vám
představí úspěchy třeba i vašich spolužáků.

Slavíci ve školní lavici
V pátek 26. 10. 2012 jsem se zúčastnil finále
celostátní pěvecké soutěže „Zpěváci ve školní lavici“,
která se konala v Bakalově sále „Bílého domu“ v Brně.
Pořádá ji každoročně společnost AKluby ČR.
Když mi paní učitelka oznámila, že se bude
konat pěvecká soutěž, věděl jsem, že jdu do toho.
Poslali jsme požadovanou nahrávku mého zpěvu a
čekali na oznámení, jestli mě vyberou do finále.
Nakonec jsem postoupil a měl obrovskou radost.
Jakmile jsem přijel ten den do Brna a uviděl
všech dalších 22 soutěžících, jak si nacvičují nějakou
moderní píseň, nevěděl jsem, jestli se svou lidovou
„Šel bych k vám“, kterou jsem zpíval v kroji, mám
nějakou šanci uspět. Ze svého vystoupení jsem měl
nakonec dobrý pocit.
Celé mé úsilí vyvrcholilo v jediném okamžiku - vyhlášení vítězů. A ano, byl jsem tam, skončil jsem na skvělé druhé
příčce. Je to obrovský úspěch, vždyť konkurenti v mé kategorii byli třeba až z Lovosic, Českého Těšína a dalších
měst. Dokonce i studenti Školy popového zpěvu z Olomouce skončili na příčkách za mnou.
Za to vše mohu poděkovat pí. učitelce Potměšilové, která mě přihlásila a mé učitelce zpěvu pí. Novákové za
přípravu. Byla to pro mne další velká zkušenost a krásný zážitek.
Martin Pleyer, 3.C

Pohár rektora univerzity obrany
Ve čtvrtek 20. září se tříčlenná skupina sportovců z naší školy zúčastnila soutěže o pohár rektora univerzity
obrany. Dějištěm byl sportovní areál v Brně - Pisárky. Závod obsahoval osmikilometrový běh, který se prolínal s
vědomostními testy (z matematiky, dějepisu, fyziky a angličtiny) hod granátem na cíl, střelbu ze vzduchovky,
překážky a orientaci podle mapy.
Účastníci se museli zaměřit nejenom na svoji fyzickou sílu, ale také na své vědomosti což bylo mnohdy nelehké.
Družstvo bylo složené ze dvou chlapců a jedné dívky.
V našem případě to byl Lukáš Galbavý, Lukáš Hála a Tereza Machová. Ve všech disciplínách si tým vedl velice
dobře, ale kámen úrazu byla orientace podle mapy, kde ztratili mnoho času a také mnoho bodů. Z patnácti družstev
se umístili na sedmé pozici.
V příštím roce se naše škola chystá vyslat dva týmy, které se budou snažit obhájit loňské prvenství. Zájemci se
můžou hlásit u pana učitele Zemánka.
Tereza Machová, 3.A
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Fyzikální soutěž - Pohár Vědy 2012
V pátek 21. 9. 2012 se vydal náš
čtyřčlenný tým s názvem Physic Stone v
doprovodu pí učitelky Jiráskové do Litomyšle na
soutěž, která se jmenuje Pohár Vědy. Po celý rok
jsme si vedli badatelský deník, každý měsíc jsme
posílali prezentaci a plnili zadané úkoly. Naše
snaha se vyplatila - postoupili jsme do finále
soutěže. Zúčastnilo se jí 84 týmů, ovšem do
finále bylo vybráno pouze 21 a my byli mezi
nimi.
V naší kategorii (2.stupeň ZŠ) bylo týmů
14. Když jsme dorazili do Litomyšle, přišli jsme
do školy, kde soutěž probíhala. Přidělili nám
třídu, ubytovali jsme se a šli nachystat
prezentační stánek. Ještě toho večera jsme museli
na pódiu před všemi týmy a hodnotiteli
představit sebe, naši vlajku, vybraný pokus,
trička (za která tímto moc děkujeme panu Konečnému)
a logo týmu. Hodnotitelé byli vedoucí družstev,
prezident celé soutěže a 3 cizinci, z toho 2 Švédi a
jeden Turek.
V sobotu ráno proběhla prezentace na stáncích,
potom byl oběd a po obědě proběhla hra City really,
soutěž s poznáváním Litomyšle vložená do programu.
Večer následovalo vyhodnocení soutěže a poté kulturní
program. V neděli ráno jsme odjeli domů. Sice jsme
neskončili zrovna nejlépe, byli jsme 13. ze 14, ale
považujeme za úspěch už jen to, že jsme vůbec z tolika
týmů postoupili do finále. Příští rok se určitě zase
zúčastníme a snad dopadneme lépe než letos.
Julie Moškvanová, 2.C
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Sport
Český olympijský úspěch
Olympijské hry nám skončily a český olympijský výběr neudělal ostudu. Pokud si také chcete zavzpomínat na sportovní
zážitky letošního léta, je tento článek právě pro Vás.

Jak všichni dobře víme, Olympijské hry v Londýně 2012 skončily již v srpnu. Přesně trvaly od 25.7 do 12.8.
Dohromady se rozdělilo 962 medailí, z toho 302 zlatých, 304 stříbrných a 356 bronzových. V pomyslné tabulce
nejúspěšnějších národů se nejlépe umístili reprezentanti USA (46 zlatých, 29 stříbrných a 29 bronzových).
Pokud se na olympijské hry podíváme z pohledu českého fanouška, tak se jak naši reprezentanti, tak i my
jako národ nemáme za co stydět. Olympiáda totiž dopadla, dle mého názoru, velmi dobře. Osobně jsem nečekal, že
bychom mohli získat tolik medailí.
Avšak teď již k samotným sportovcům. Nejvíce nadějí se vkládalo do Barbory Špotákové (hod oštěpem),
Ondřeje Synka (skif), Miroslavy Knapkové (skif), Vavřince Hradílka (vodní slalom), Petry Kvitové a Tomáše
Berdycha (oba tenis). Ale také sportovci, od kterých se mnoho nečekalo, dokázali překvapit. Například Zuzana
Hejnová a Adéla Sýkorová dokázaly překvapivě získat bronz.
Nejvíce však českého diváka zajímaly zlaté medaile, ty česká výprava získala čtyři. Miroslava Knapková
dokázala i přes svalové problémy vybojovat zlato ve skifu a Barbora Špotáková si jednoduše došla pro zlatý kov v
hodu oštěpěm. Překvapivě zlato v poslední herní den olympiád získal David Svoboda v moderním pětiboji a
Jaroslav Kulhavý v jízdě na horských kolech.
Dalšími medailemi na řadě jsou medaile stříbrné, které český výběr získal celkem tři. Vavřinec Hradílek ve
vodním slalomu těsně prohrál s Danielem Molmentim z Itálie. Dále Ondřej Synek ve skifu a duo tenistek A.
Hlaváčková a L. Hradecká, které musely smeknout před americkým duem sester Williamsových.
Jako poslední jsou na řadě medaile bronzové. Ty jsme získaly také tři. Nejvíce překvapily A. Sýkorová,
která dokázala vyhrát střelbu a také Zuzana Hejdová v běhu přes překážky, kde byla velmi silná konkurence. A na
závěr čtyřkajak D. Havel, L. Trefil, J. Dostál, J. Šterba , kteří velmi příjemně překvapili.
Shrnuto a podtrženo. Čeští sportovci a sportovkyně dokázali, že v Česku je pořád na čem stavět. Celkově
jsme získali deset medailí. Je škoda, že nezískaly žádnou medaili Petra Kvitová, Kateřina Emmons, nebo duo
Jaroslav Volf s Ondřejem Štěpánkem. I tak se však dá mluvit o úspěchu českých barev na Olympijských hrách v
Londýně 2012.

Jan Trněný, 5.C
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Filmy, seriály, fandom
Se začátkem nového školního roku přišla další sezóna, a proto se nám už zase rozběhly zahraniční seriály.

Do Vánoc se můžeme těšit na první poloviny seriálů jako je Himym nebo Teorie velkého třesku. Seriály jako
Doctor Who už svou půlku série odvysílaly, na rozdíl od již zmíněných, které mají za sebou teprve 5 epizod.
Komixovka The Arrow se teprve rozjíždí, stejně jako se rozjíždí pátá série The Clone Wars. The Suits (Kravaťáci)
svou půlku série odbyl během prázdnin. Na minule recenzovaného Sherlocka si ale budeme muset počkat, jelikož
se bude natáčet až příští rok.
Ale za pár týdnů nás však přepadne smutek, protože brzy přijde zimní pauza. Po novém roce se seriálové
náručí otevře ale tak, že nebudeme stíhat stahovat. Tady je seznam zmiňovaných seriálů s jejich daty vycházení a
podobně:
Jak jsme poznal vaši matku Pondělí (USA)
Série 8
Teorie velkého třesku
Čtvrtek (USA)
Série 6
The Arrow
Středa (USA)
Série 1
Sherlock
Začátek 2013
Série 3
Doctor Who
Sobota (UK), Začátek 2013 Série 7
The Clone Wars
Sobota (USA)
Série 5
Kravaťáci
Začátek 2013
Série 2
Během prázdnin se toho nakupilo tolik, že filmových pecek, na které se je dobré těšit je opravdu dost:
Nedávno měla premiéru bondovka Skyfall, která podle všeho navrátila kvalitu filmů na úroveň Kasina
Royal, možná i výše. Film je kritiky ohodnocen velmi vysoko. Třešničkou na dortu je jeho titulní píseň od Adele.
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Zůstanu u událostí posledních dní. Vyšel první treter na Iron Man 3. S penězi z Avengers si teď Marvel
může dovolit to nejlepší. Iron Man, který si napojí svůj oblek na svůj vlastní mozek, bojující proti mytickému
Mandarínovi o život svých nejbližších. Napětí na 120% a stále stoupá. Ale Iron Manem Marvel nekončí. V
následujících dvou letech přijde ještě Thor 2, Capitan America 2, Ant-Man, Black Panter a v roce 2015 chce vše
znovu dovršit Avengers 2 a novinkou Guadrians of the Galaxy, další komixová superhrdinovská sága. Iron Man
3 má premiéru 2. (3.) 5. 2013 (CZ/USA).
Prázdninový trhák Temný rytíř povstal připravuje blu-ray. Ten nás čeká na Vánoce (4. 12.). Fanoušky
Nolana potěší zpráva, že je možné, aby režíroval některou z dalších bondovek ;-).
U Batmana zůstaneme. Animované zpracování příběhu Batman: The Dark Knight Returns bude mít
svou druhou část. Můžeme se těšit na Jokera a nebo na Supermana.
Odlehčíme to příběhem o postavičce z počítačové hry, která již nechce být sporákem, a proto chodí ze hry do
hry, a snaží se najít si své místo. Raubíř Ralf u nás vyjde 15. 11. A v USA už 2. 11.
Odlehčeně budu pokračovat dále. Mnoho dívek miluje příběhy o upírech. Tady jeden bude právě vrcholit.
Twilight sága: Rozbřesk – 2. část má premiéru v tyto dny: 14. (16.) 11. (CZ/USA). Můžeme se těšit na konečný
souboj dvou rodin upírů, které se spolu moc nekamarádí. Důvod, proč se těšit na konec této ságy si každý necháme
pro sebe, ano? ;-).
Bídníci, povinná četba každého z nás (asi). Někteří z vás se školou loni jeli do Brna na muzikálové
představní. Bylo fenomenální. Hudba, herci, kulisy… A teď přichází zfilmování onoho muzikálu. Hugh Jackman
jako Jean Valiean, proti Russellu Croweovi jako Javertovi v doprovodu s Anne Hathaway, Amandou Seyfried a
Sachou Baronem Cohenem nás v novém filmu, natáčeném poprvé s živými zpěvy, slibují epické zpracování klasiky
z klasik. Premiéra nás čeká 14. 12. v USA a 3. 1. příštího roku u nás.
Sourozenci Wachowští, autoři Matrixu, připravují další trhák: Atlas mraků. Má se jednat o univerzum
reinkarnace. Tom Hanks, nebo Halle Berry jsou spolu se sourozenci už sami o sobě dostatečným lákadlem a
zárukou kvality. Premiéru čekejte 22. 11. V USA a 26. 11. u nás.
A třešnička na konec, všemi očekávaný, Hobit: Nekonečná cesta, každý jej zná, každý viděl LotRa, a
každý jej chce vidět. Klasovní fantazy nás zavede do dobrodružství Bilba Pytlíka spolu s Gandalfem a bandou
trpaslíků. Třídílné filmové zpracování od Petera Jacksona nás, doufám, nezklame. Premiéra 18. 12. U nás a 19. 12.
V USA.
Videoblog Doktara Horrible
Co se stane, když se spojí režisér Avengers, jeho sourozenci skladatelé, Neil Patrick Harris a Felicia Day?
Třídílný seriál, dnes bez problému dostupný na YouTube i s českými toulkami v jednom kuse jako Dr.
Horrible´s SIng Along Blog, nás zavede do parodie na superhrdinovské příběhy. Neil Patrick, známý jako Barney z
Himym, se zde jako zamilovaný smolařský záporák bude snažit o získání míst ve Zlé lize Zla. Aby toho dosáhl,
musí někoho zabít. Rozhodne se tak zničit svého celoživotního rivala Kapitána Kladivo.
Všemi zbožňovaný superhrdina omylem získá zásluhy za záchranu života Penny, dívky, kterou Doktor
Horrible miluje, a ta se z vděku do Kapitána zamiluje. Tomu však nejde o nic jiného než o sebe, své požitky a slávu.
Nakonec selháním svého vybavení je Doktor ve finální bitvě poražen. Ale díky nefunkčnímu vybavení…
Nechte se překvapit, jak toto skončí. Vtipný filmeček doprovázený dobrými písničkami zpívanými
kvalitními pěvci. Mohu vřele doporučit na dlouhý zimní večer ;-)
Jakub Fridrich, 7.C
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