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Úvodník
Advent se přehoupnul přes půlku, všichni toužebně vyhlížejí Vánoce, a právě proto bychom Vám chtěli 

dát Váš první vánoční dárek, kterým je další číslo našeho časopisu! 
Předpokládám, že asi zrovna nejásáte radostí, ale uvědomte si, od koho jste to právě dostali dárek.  Neznáte 

autory některých článků, nebo byste zkrátka zrovna od nich pod stromečkem nic nečekali? 
Společenské vědy by nás definovaly jako velkou sociální skupinu, ale já si myslím, že jsme něco více. Když 

jsem byla v kvartě, tak jsem uvažovala o přestupu na „prestižnější“ školu. Dnes mě ale už hřeje u srdce, že jsem 
tento svůj plán nezrealizovala a jsem, kde jsem, protože naše škola patří možná počtem studentů k menším 
gymnáziím, ale o to více se všichni známe, o to více k nám učitelé mohou přistupovat jako k jednotlivcům a o to více 
máme každý možnost říct svůj názor. Jsme zkratka něco jako taková velká rozvětvená rodina! :-D 

Já doufám, že tento časopis bude také časopisem, který nás zase více sblíží, vždyť jaký čas je k tomu 
příhodnější než Vánoce. Poznáte, jak talentované studenty na škole máme, zprávy z různých akcí a exkurzí i 
informace o maturitě a mnohé další. Zkrátka se máte na co těšit. ;-)

Za celou redakci Vám ze srdce přeji krásné a pohodové vánoční svátky, vytoužené dárky pod stromečkem a 
v novém roce 2013 hodně zdraví, štěstí a úspěchů v osobním i školním životě. A pozor na novoroční předsevzetí. 
Malé cíle také cíle.

Kateřina Radová, 6.C

SalamandrÚvodník
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Ze života školy 
a parlamentu

Gokul Ramesh Shet

Pokud Vám to jméno nic neříká, měli byste zpytovat svědomí. Není řeč o 
nikom jiném než o našem adoptivním studentovi, který nám napsal další 
dopis.

Od letošního března si s naším adoptivním studentem Gokulem z 
Indie dopisujeme my, studentky sexty.  Před pár dny nám od něj došel třetí 
dopis, ve kterém nám moc děkuje za pomoc a zmiňuje oslavy festivalu 
Ganesh Chaturthi. Také nám píše, jak se mu daří ve škole. Velmi dobře 
zvládnul zkoušky 4. a 5. semestru. Se svým badmintonovým týmem vyhrál 
3. místo v okresním turnaji, což pokládá za velký úspěch. Závěrem dopisu 
nám přeje krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok.

Celkem jsme za školu poslali na školní rok 2012/2013 částku 
8725 Kč.

Kateřina Bulová, Alžběta Lutzká, 6.C

SalamandrZe života školy a parlamentu
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Ředitel školy Fr. Francis Fernandes píše…

Každý rok nám ředitel školy, kde studuje náš na dálku adoptovaný student Gokul, posílá dopis o tom, co se na škole vše 
realizuje a že je toho hodně! Anička dlouhý text přeložila a předkládá jeho parafrázi.

VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK! Kéž vám toto požehnané období přinese radost a mír a 
přicházející rok vás naplní milostí Boží. 

Velmi mile nám vyjadřuje svůj vděk za to, že jsme ochotni podat pomocnou ruku při zprostředkování 
vzdělání a otevřít mladým lidem nové možnosti. Získání základních znalostí dává totiž dětem šanci něčeho v 
životě dosáhnout a rozvíjí jejich osobnost, společenskou interakci i hodnoty. Skrze vzdělání můžeme vytvořit 
kultivovanou a mírumilovnou společnost a naše podpora je pro tento úkol nepostradatelná.

Momentálně má škola již 1696 sponzorovaných dětí: 1124 je podporováno z ČR, 169 ze Slovenska, 199 z 
Belgie, 88 z Nizozemska, 97 z Itálie, 18 z Anglie a 1 ze Španělska.

Během roku proběhly jako součást tohoto programu (Child Sponsorship Programme) následující 
aktivity:
- Prosinec 2011 – Vánoční setkání pro všechny sponzorované děti na různých místech. Dárky (šaty, přehozy na 
postel) dostali všichni studenti. Při této příležitosti byli za své dobrovolné služby obdarováni také animátoři z 
dětských kurzů.
- 10. – 12. duben 2012 – pro studenty z desáté třídy byl v Prathibhodayi organizován „tábor“. 107 zúčastněných 
dětí získalo nové znalosti k různým tématům: dospívání, smysl života, rozvoj osobnosti, média a jejich vliv či 
kariérové poradenství.
- Na začátku května byli sociální pracovníci zaneprázdněni sbíráním dopisů a fotek sponzorovaných dětí a 
následným rozesíláním příslušným sponzorům.
- Červen 2012 – 60 dětských klubů bylo přijato pod Bala Pragathi Kendra Services. Byl vytvořen vzdělávací 
program pro tyto Dětské kluby.
- 12. září 2012 – Fr. Alfons Kurris a Mrs. Jose se skupinou z Nizozemska navštívili centrum.
- V současné době se zaměstnanci věnují rozesílání vánočních dopisů sponzorům.
(Další aktivity proběhly také v Prathibhodayi, což je další část Bala Pragathi Kendra Services.)

Jako každý rok i letos v srpnu přivítala Prathibhodaya (škola pro pokročilé technické vzdělání) 145 
nových studentů do různých kurzů.
Kartanaka Open Schooling je škola pro studenty, kteří byli vyhozeni ze střední školy a dostali možnost dokončit 
studium v desáté třídě. Sem je přijato 127 studentů.
65 dětí využívá výhod víkendových tříd pod Akademií umění a literatury.

Bylo navrženo rozšíření dálnice, které by mohlo ohrozit nejen budovu školy. Plán se však setkal s tvrdým 
odporem veřejnosti. Proto bude zvážen návrh na zúžení dálnice. Vše bude jasné v lednu 2013. Doufejme tedy, že 
se budovu školy podaří zachránit.

Ředitel Fernandes na závěr píše:
Využil jsem tuto příležitost k tomu, abych poděkoval všem dárcovským agenturám, které nás řídí a podporují v 
naší práci – v pomoci sociálně znevýhodněným dětem. Děkujeme také těm, kdo centrum podporovali.
S přátelským pozdravem, Fr. Francis Fernandes, ředitel.

Myslím, že je skvělé, že naše škola může být součástí tohoto programu.

Anna Urbánková (5.C)

SalamandrZe života školy a parlamentu
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XV. zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže

DEN 1.

DEN 2.

Parlament na naší škole působí už pěknou řádku let. Jak to ale vypadá, když se sejdou„parlamenťáci" z celé republiky?

Dne 16.11. jsme se my, delegáti z jižní Moravy, sešli na vlakovém nádraží a v doprovodu p. Zdráhala 
jsme vyrazili v 9.50 směr Praha. 

Dvě a půl hodiny naší cesty se skvěle hodilo na to, abychom se více poznali, a když jsme dorazili do 
Prahy, nikdo by si ani netroufl říci, že se známe teprve pár hodin.
Rovnou z nádraží jsme se přesunuli do hotelu Fusion, kde probíhala registrace účastníků. Během ní jsme se 
posilnili polévkou a čekali na delegáty z ostatních krajů. Obdrželi jsme modré složky a „občanky“, které  jsme 
prakticky nemohli sundat z krku (kdo byl přistižen bez občanky, okamžitě ho čekal trest).

Na vše jsme měli cca půl hodiny. Vzít 
klíče, ubytovat se a rychle být zase připraven na 
další přesun, přesun na Filosofickou fakultu 
Univerzity Karlovy, kde se konala většina našich 
workshopů. Na půdě této vysoké školy, proběhlo 
hlavní  zahájení 15. ročníku NPDM. Předseda 
,,Vlastík“ (chlapec s blonďatými vlasy do čela a 
hlasem, na který si musíme zvyknout) nám 
představil členy rady a předsednictva. Přednesl 
nám prezentaci o působení národního parlamentu 
a předal slovo koordinátorce Janě Votavové. Jana 
nám vysvětlila, že celý tento prodloužený víkend 
je věnován hlavně simulační hře ,,Konexión“ 
(vlastní stát, ve kterém jsme si měli vytvořit své 
zákony, pravidla a styl vlády- Monarchie, 
Diktatura, Demokracie).

Hlavním tématem našeho zasedání byla ,,Demokracie očima mladých“, a tak každý při svém 
představování musel prozradit, co si o demokracii myslí. Posledním bodem programu prvního dne byly 
seznamovací hry, které si každý užil (nebo neužil) po svém. Jisté ale je, že na konci jsme byli nemilosrdně 
rozděleni do tří skupin. -V tomto okamžiku se k nám přidala i Ivet, která se do Prahy dostala později. Ona byla 
totiž tou druhou osobou vyslanou naším gymnáziem-. Nově a pracně navázané známosti (trvající jen pár hodin) 
jsme tak příliš nevyužili v praxi, naopak jsme byli nuceni vytvořit nové.  Když rozřazování skončilo, byla už 
pěkná tma a zima, vrátili jsme se zpět na hotel a těšili se na teplou večeři. 

Po brzkém vstávání se všechny tři skupiny postupně nasnídaly, a ti mladší z nás odešli natáčet 
,,miniparlament“ do České televize. My jsme se opět přesunuli na FF UK, kde nás čekaly dopolední a 
odpolední workshopy. Dopolední workshopy byly na témata: Co je to demokracie? Historie demokracie, 
Referenda – smysl a význam v ČR. Obědvali jsme v nedaleké restauraci poblíž Univerzity. Následoval 
odpolední blok, který se nesl v duchu volebních systémů. Volební systém v České Republice, Japonsku, Velké 
Británii a USA. Workshopy byly velice náročné, proto se každý z nás těšil na večeři. Následovaly otázky Jany 
Votavové, které neprobíhaly v hotelu, ale v sídlu České rady dětí a mládeže. Někteří z nás se chtěli zúčastnit 
demonstrace a ani to jim nebylo odepřeno. Většina ale odešla na hotel, protože prioritou bylo načerpat síly na 
další den.

SalamandrZe života školy a parlamentu
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DEN 3. 
I třetí den začal snídaní, i třetí den jsme se 

přesouvali na FF. Tentokrát jsme vytvářeli 
volební systém státu Konexión. Během naší 
práce nás natáčela Česká televize. Materiál 
můžete vidět na  Čt2 v pořadu planeta YO. Po 
obědě jsme měli sjednanou diskuzi se čtyřmi 
prezidentskými kandidáty. Diskuze probíhala na 
základě předem vybraných otázek ze sítě 
Ourspace, kam jsme až do tohoto okamžiku 
vkládali naše dotazy na kandidáty a potom 
pomocí hodnocení vybrali ty nejzajímavější z 
nich. Hlavním diskuzním tématem byly ,,Volby 
od 16 let“.
Po diskusi s prezidentskými kandidáty následoval 
další program na Filozofické fakultě. Tentokrát 
byla témata „Demokracie ve škole, doma a na 
ulici“. Den jsme ukončili večeří, ve formě rautu, 
při níž jsme sledovali prezentace krajských, městských a školních parlamentů. Nakonec jsme si zvolili svého 
panovníka, kterým se stal Vlastík, jako představitel demokracie, a představili se nám kandidáti na předsedu a 
místopředsedu.
DEN 4.

 Ráno proběhla poslední snídaně na hotelu. Někteří si své kufry nechali na recepci, jiní se s nimi vláčeli 
až do poslanecké sněmovny. Právě na tomto místě jsme zůstali po celý den. Vlastík, jakožto předseda, pronesl 
pár slov a tím zahájil jednání o usnesení. Také nám představil spoustu hostů, kteří NPDM veřejně podporují. 
Následovala přestávka.  V této chvíli si každý, kromě občerstvování se, četl důkladně usnesení. Některým 
jezdily propisky po papírech jako divé, podávali se návrhy na změny, o kterých jsme poté až do odpoledních 
hodin jednali a hlasovali. Bylo to velice náročné, ale zároveň poučné. Uvědomili jsme si, že práce politika není 
zase tak jednoduchá, jak se na první pohled zdá. 

Přeci jen slaví parlament 15. narozeniny, a tak na nás v další pauze čekal dort upečený naší 
koordinátorkou Janou, jakožto symbol 
polokulatých narozenin NPDM. Potom nás čekala 
o něco příjemnější věc než projednávání usnesení - 
zvolení nového předsedy a místopředsedy. 
Předsedou byl i pro tento rok zvolen blonďatý 
Vlastík. Někteří už odcházeli, aby stihli autobusy 
(přeci jen se sešlo přes sedmdesát lidí z celé České 
republiky) a ostatní sledovali zakončení a loučení 
současného i bývalého předsednictva. Potom jsme 
se i my zvedli ze židlí a opustili prostory 
poslanecké sněmovny. S kufry jsme se přes dvě 
zastávky dostali na Florenc a odtud už rovnou do 
Brna, a někteří ještě dál, třeba i do Hustopečí. 

Adéla Malendová, 1.A

SalamandrZe života školy a parlamentu
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Maturitní horečka

A jak budou letos  vypadat státní maturity? Přesně o tom pojednává tento článek od pí uč. Věry Komoňové.

Po absolvování listopadových seminářů, které se týkaly ústní a písemné části maturitní zkoušky z jazyka 
českého a literatury v roce 2013, jsem byla požádána o shrnutí všech změn a poznatků. 

Nejprve bych odkázala na stránky www.novamaturita.cz, kde najdete spousty informací, ale i úloh, 
cvičných didaktických testů a zadání slohových prací pro ilustraci, které všem doporučuji projít a nanečisto si tak 
zkusit odmaturovat tzv. ,,doma“.

Takže nejprve obecně: Co tedy maturanty v letošním školním roce čeká?
Počet povinných zkoušek společné části, oproti původnímu znění zákona zůstane na dvou. Portfolio předmětů pro 
povinné zkoušky společné části zůstává stejné jako v loňském roce, což znamená povinnou zkoušku z českého jazyka 
a literatury a povinnou zkoušku buď z cizího jazyka, nebo matematiky. Nabídka cizích jazyků zahrnuje jazyk 
anglický, německý, francouzský a ruský. Schválený školský zákon již nepočítá s tím, že by maturitní zkouška byla 
dvouúrovňová, tak jak tomu bylo doposud. Všechny zkušební předměty společné části maturitní zkoušky budou 
zadávány pouze v jedné úrovni obtížnosti, což bude platit i pro zkoušky nepovinné. Dále platí, že i v tomto školním 
roce budou mít maturanti možnost konat nepovinnou zkoušku společné části. Oproti předchozím dvěma ročníkům 
však nebude portfolio předmětů pro nepovinné zkoušky tak široké. Žáci si budou moci přihlásit nejvýše dvě 
nepovinné zkoušky, a to z cizího jazyka v rozsahu portfolia povinných zkoušek nebo matematiky. Ohledně formy 
konání maturitní zkoušky společné části z jednotlivých předmětů se žádná významná změna nekoná. Jazykové 
zkoušky, tedy zkouška z českého jazyka a literatury a zkouška z cizího jazyka, se budou skládat z dílčích zkoušek – 
didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky. Zkouška z matematiky pak bude probíhat opět pouze formou 
didaktického testu. Hodnocení písemné práce z českého jazyka a literatury rovněž doznalo změny. Písemné práce 
budou opět po roční přestávce hodnotit ve školách hodnotitelé, které jmenuje ředitel školy. U písemných prací z 
cizího jazyka pak zůstává v platnosti systém centrálního hodnocení.                                             Převzato z  

A moje postřehy ze seminářů: určitě dobré je, že byl prodloužený čas pro psaní maturitní slohové práce. 
Doba na výběr tématu a přípravu práce je zachována – 25 minut, doba na samotné zpracování  práce se ale 
prodloužila o polovinu, a to na 90 minut, což je podle mého názoru určitě pozitivní. S prodloužením času se zvýšila 
kvantita práce, minimální rozsah byl stanoven na 250 slov, dolní hranice 200 slov, což ale určitě nebude na úkor 
kvality práce. Co je důležité, že při redukci dvou úrovní obtížnosti nebudou obě úrovně  směšovány, ale opravdu 
půjde o zachování ZÚ jako v minulém roce. Co se týká slohových útvarů, zůstává zastoupení typických slohových 
útvarů pro ZÚ obtížnosti – zamyšlení, úvahový text, vypravování, článek (ten může být ve formě reportáže, 
komentované zprávy, fejetonu,...) , popis, popis pracovního postupu, charakteristika, referát, stížnost a dopis 
(motivační, osobní, úřední). V menší míře mohou být zastoupeny i útvary z dřívější VÚ obtížnosti, a to recenze, 
fejeton, polemika, esej.

Žádné otázky v didaktickém testu by neměly mít charakter literárních znalostí, jen jedna otázka je tvořena 
jako mezioborová. Vyhodnocení DT by měl Cermat provést do 15.5.2013, poté by je měl zpřístupnit ředitel školy 
studentům.

Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky  v 
jarním zkušebním období roku 2013 MŠMT stanovilo na pracovní dny:
 od čtvrtka 2. května do úterý 14. května 2013. 
Termín profilové školní části MZK bude od pondělí  20. května do pátku 24. května 2013.

Ústní zkouška nenabyla závažných změn, příprava na ,,potítku“ bude trvat opět 20 minut, samotná ústní 
zkouška pak 15 minut. Na seminářích jsme ale upřesňovali informace ohledně tvorby pracovních listů, což bylo pro 
všechny určitě přínosné.

www.novamaturita.cz

SalamandrZe života školy a parlamentu
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Změny jsou také v hodnocení písemných prací MZK. Didaktické testy se budou opravovat centrálně, tady 
ke změně nedošlo, hodnocení písemné části MZK zůstává ale v kompetenci ředitele školy, který stanoví 
certifikované hodnotitele prací na každé škole. V této oblasti hodnocení došlo ale k některým změnám, o kterých 
byli a jsou studenti informování v hodinách JČ. Plný počet bodů za písemnou práci je 30 v šesti oblastech, 
maximálně po pěti bodech (1A,1B, 2A,2B,3A,3B) a rozmezí 30 – 27 je považováno za výsledek nadprůměrného 
výkonu, 26 – 21 výsledek lepšího průměru, 20 – 15 výsledek průměrný, 14 – 12 – výsledek podprůměrný. Přitom 
spodní hranice úspěšnosti 40 % je pouze orientační, pro maturity 2013 bude upřesněna (dle zákona může být 
upravena) do 31. března 2013. 

Na seminářích jsem ocenila i to, že nám byly nabídnuty zdroje a literatura z minulých hodnocení spolu s CD, 
které jsme si mohli zakoupit. Ač ceny nebyly nejnižší, jsem s materiály moc spokojená, využívám hodnocení jak v 
hodinách JČ, tak i v hodinách semináře.

Přeji všem maturantům i učitelům pevné nervy a úspěšné zvládnutí maturitních zkoušek.
Věra Komoňová

Francie očima studentky
Všechno to začalo asi před rokem na podzim roku 2011, kdy mě poprvé napadla myšlenka studia v zahraničí. Ze začátku to 

byla opravdu jen pouhá myšlenka, ale jak se říká, když člověk něco chce a opravdu si za tím jde, tak se mu to splní… A já jsem 

měla to štěstí, že se mi můj sen – studijní pobyt ve Francii – splnil.

Je pátek 7. září 2012 a já stojím v Praze na letišti, svůj život 
na 3 měsíce mám sbalený do dvacetikilového kufru, loučím se se 
svým domovem a čekám na letadlo do Paříže. Je to můj první let, 
takže jsem trošku nervózní, ale naštěstí nás z České republiky na 
studijní pobyt do Francie s organizací AFS odlétá celkem pět, 
takže v tom nejsem přece jenom úplně sama. 
První víkend jsme prožili v Paříži. Kromě krátké prohlídky tohoto 
úžasného města jsme také strávili nějaký čas s AFS dobrovolníky, 
kteří nás připravovali na náš pobyt v hostitelských rodinách. A v 
neděli ráno už se všech 300 zahraničních studentů vydává na 
cestu, každý do jiného regionu Francie. Po dvou hodinách jízdy 
vlakem doráží naše skupinka do města Nantes, které se stane 
našim domovem na několik nadcházejících měsíců. Na nádraží už 
čekali moji hostitelští rodiče. Udělali jsme pár fotek a jeli 
„domů“, kde jsem se seznámila i se zbytkem rodiny - sourozenci 
Emeline (22 let), Kevin (19) a Manon (11).
První dny mého francouzského života byly opravdu náročné. 
Francouzštinu už jsem předtím sice několik let studovala, ale ze 
začátku jsem prakticky ničemu nerozuměla a o mém vyjadřování 
ani nemluvím…  

Hned v pondělí mě čekala škola. První den mě naštěstí 
doprovodila moje hostitelská máma, ale další dny už jsem to 
musela zvládat sama.  Napoprvé jsem měla celkem strach, nasednout do správného autobusu, označit jízdenku, 
potom najít tu správnou zastávku, ve škole trefit do správné třídy a tak… Ale naštěstí jsem se nikdy neztratila.

SalamandrZe života školy a parlamentu
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Na francouzském gymnáziu, kam jsem 
chodila, bylo přibližně 1700 studentů, takže to 
pro mě byl ze začátku celkem šok. V pondělí 
jsem ve škole začínala až v 9 hodin, což bylo 
snad jediné pozitivum, co se týče školy. Běžně 
se totiž začíná v osm ráno a končí se kolem páté 
až šesté hodiny večer. A my si tu v Česku 
stěžujeme, když končíme o půl čtvrté! Hodiny 
tu trvají 55 minut a co víc, přestávka tu je jenom 
po druhé a osmé hodině. Naštěstí alespoň na 
oběd jsme měli hodinu volno. Jedli jsme 
většinou ve školní jídelně, která se ale ani 
omylem nedá srovnávat s tou českou. Oběd tu 
obsahoval předkrm (většinou různé saláty), 
hlavní jídlo (maso a nějaká příloha), malou 
bagetu, sýr, nebo bílý jogurt a nakonec dezert. 
A opravdu to bylo všechno moc dobré! Určitě 
vás také zajímá, jaké jsou ve Francii písemky a 
učení všeobecně. Učitelé jsou tam o něco 
přísnější, takže i studenti se škole více věnují. Testy se většinou píšou formou esejí, třeba i v předmětech jako je 
chemie či ekonomika. Známky vyjadřují počtem bodů, maximum je většinou 20. Průměrné ohodnocení je 13 bodů 
z 20. Byla jsem překvapená, že prakticky nikdy nikdo nedosáhl 18/20 či více.

Naštěstí ve francouzských školách neexistuje suplování, takže když učitel chybí, hodina odpadá. Tyto 
„volné“ hodiny jsem často využívala k procházkám po centru města Nantes.

O víkendech jsme často jezdili s hostitelskou rodinou na výlety do okolí, takže jsem měla spoustu 
příležitostí poznat region, ve kterém jsem žila.

A co mě ve Francii okouzlilo nejvíc? Kromě jazyka to bylo asi jídlo – sýry, mořské plody, šneci, žabí 
stehýnka, palačinky a spoustu jiných dobrot. 

Tři měsíce uběhly jako voda a nastalo loučení. Je pravda, že mi můj život v Česku chyběl, ale opustit ten 
francouzský nebylo vůbec jednoduché. Jsem moc ráda, že jsem měla tuhle příležitost a myslím si, že to pro mě byla 
obrovská zkušenost do života. Nejen že jsem se zdokonalila ve francouzštině, ale poznala jsem jinou zemi, novou 
kulturu a způsob života a získala jsem jiný pohled na svět. 

Eva Vencovská, 7.C

Výchovný koncert

Zatímco téměř všichni čekali zase instrumentální hudbu, přišel 27. 11. 2012 na scénu energický Milan Parnahaj a 
začal nám vyprávět o moderní hudbě nedávných let.

Náš program byl zaměřen na pop music let 1980 – 2000. Dozvěděli jsme se o mnoha slavných zpěvácích, 
skupinách a poznali, co poslouchali v mládí naši rodiče. Celou přednášku ozvláštnilo to, že  písně byly hrány 
formou half-playbacku a na plátně autor promítal projekce zmiňovaných hudebních legend.

Celý pořad byl velmi poučný a moc se mi líbil.
Katka Radová, 6.C
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Noví maturanti ostužkováni
Tak se jim to blíží. Překulí se Nový rok a budou to mít za pár. Tak do těch posledních měsíců jim přejme hodně 

pevné vůle, odříkání a ať jim to učení jde. Následuje vzpomínání na nedávné stužkování.

4.A

Další rok na škole a 
další studenti. Letos jsme 
n e j s t a r š í  n a  n a š e m  
gymnáziu my! Budeme tu 
už ale jenom pár měsíců a 
učitelé nám připomínají, že 
nás čeká nejdůležitější 
zkouška našeho života. 
Maturita.

A b y c h o m  s i  t o  
uvědomili a netvářili se, že 
se nás to netýká, probíhá v 
listopadu tzv. stužkovaná. 
Akce, kde se všichni i s 
rodiči, dalšími příbuznými 

a přáteli sejdeme na radnici, dostaneme stužku, šerpu a pasovací listinu a jsme pasování maturanti. Ředitel, třídní 
učitelka a zástupce třídního učitele se nás snaží motivovat a povzbudit do nadcházejících nelehkých dnů. Všichni 
nám přejí, abychom se připravili co nejlépe a maturitu úspěšně složili. Samozřejmě po „stužkováku na radnici“ 
začala druhá část. A to „stužkovák v M-klubu“, který proběhl v méně formální atmosféře a kde se utužoval kolektiv.

Čekají nás jistě nelehké chvíle. I když se nám to teď nezdá a najdeme čas, kdy se nemusíme učit. Bude toho stále 
víc a víc. Dostaňme se tedy k maturitní zkoušce plní vědomostí a sebevědomí, bez strachu a bez trémy. Je to přece 
náš poslední rok! Tak si ho užijme a hlavně ať si všichni za rok můžeme říkat vysokoškoláci.

Na závěr naše heslo, které máme na stužce:
„Já vím, že nikdo, ale kdy aspoň jeden“ (A já dodávám: ...udělal maturitu.) 

Jaroslav Rybář, 4. A

Oktáva

Tak jako každý rok, i tento se ze studentů oktávy stali maturanti. Dne 15. 11. 2012 proběhlo slavnostní 
stužkování. Před zaplněnou obřadní síní na radnici v Hustopečích se sešlo 27 studentů, kteří udělali první krok ke 
složení maturitní zkoušky.

Studenti nastoupili před své příbuzné, kamarády a nejbližší na písničku od Enye. Obřad mohl začít. Studenti 
společně zazpívali studentskou hymnu a úvodní slovo si vzala paní učitelka a zastupitelka města Hana Potměšilová. 
Poté nám popřáli hodně štěstí do maturity náš spolužák Jiří Groh a ředitel Jan Sedláček. Třídní učitelka Olga 
Reitreová se poohlédla za naší minulostí a zahájila stužkování.  Všichni oktaváni postupně poklekli, byli pasováni 
na maturanty a následně ozdobeni stužkami a šerpami. Poté došlo ke společnému přípitku ze džbánu. Následovalo 
jeho rozbití a rozebrání střípků, které snad přinesou štěstí v den zkoušky naší dospělosti. Nakonec se všichni 
maturanti vyfotili s učiteli. 

Ihned po ceremoniálu se studenti, třídní učitelka a ředitel vydali ke společné večeři a zábavou do vinného 
sklípku k Vrbům. 

Jiří Nečas, 8. C
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První prodloužená

Jen s výjimkami existoval rok, kdy neprobíhaly taneční kurzy. I letos jej absolvuje řada studentů kvinty a 1.A. A 
v pátek 7. prosince měli první prodlouženou.

A je to tu.. přechod ze základního stupně na 
střední školu ať už nás – pokud hovořím za 
kvintu – nebo našich vrstevníků z 1.A . Tato 
změna nás myslím všechny vyvedla trošku z 
míry, jelikož se na nás valí více a více učení, 
zodpovědnosti i nároků. První ročník na 
střední škole však pro nás neznamená jen 
samé učení a plnění povinností,ale také 
t a n e č n í .  S l e č n y  o b l e č e n é  d o  
princeznovských šatů a kluci v elegantních 
oblecích .
Kurz taneční školy Danza Brno probíhal od 
do 2012 a i přes ukrutnou zimu, která zde v 
poslední době panuje, nás to nepřestalo 
bavit. Naučili jsme se zde různé taneční 
styly, jako třeba džajv, cha-chu, nebo můj 
oblíbený waltz a také naší českou polku. 

Kromě toho jsme se dozvěděli i například to, jak se chovat ve společnosti. 
Z mých spolužáků se stali obrovští gentlemani a spolužaček krásné a milé 
dámy. 
Jak už to tak ale bývá, objevily se i slabší chvilky, kdy nám něco nešlo, 
nelíbilo se nám, nebo nás to zkrátka nebavilo… Vždy jsme ale takovou 
situaci dokázali zachránit, když si snad jen jediný z nás vykouzlil úsměv 
na tváři a tím dopomohl k němu i nám. 
Pády,modřiny,roztrhané silonky a bolavé, někdy i dokonce pošlapané 
nohy… to všechno jsme ve zdraví přežili, a nakonec jsme se teda i něco 
naučili !   No a díky tomu následovala také prodloužená, která se konala 
7.12,2012 . Sešli se snad všichni – maminky, tatínci, babičky, dědečci a i 
jiní rodinní příslušníci a konkrétně také náš třídní učitel pan Tupý, čímž 
nám dodal odvaze a potlačil nervozitu, která zde panovala – 
DĚKUJEME! 
 Zdálo se mi také, že tu tento večer nebyly ale jen slečny, které chodily do 
tanečních…byly to princezny, které tu stály v nádherných šatech se svými 
partnery a každá se svým osobním kouzlem. 
 Za možnost účasti zde, v tomto kurzu děkujeme organizaci CVČ 
Hustopeče - večer byl báječný. Všichni jsme si to moc užili a myslím, že 
tuto zkoušku, jako středoškoláci, zvládli na výbornou a těšíme se na další, 
snad podobnou této, nikoli matematice, či fyzice. ( když víme, že nás to 
zajisté nemine  ) 

                                                                                               Kapková Valerie, 5.C
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Studentské prezidentské volby

V úterý 11. prosince se v přihlášených středních školách v České republice konaly studentské prezidentské volby, které 
pořádala společnost Člověk v tísni. Na naší škole volili studenti vyšších tříd.  Na regulérnost dohlížela volební komise ve 
složení I. Tocháčková, L. Trávníčková, M. Hrobařová – všechny ze 4. A.  A celou akci koordinovala pí Formanková. A jak 
volby dopadly? Kdo by se podle středoškoláků stal na následujících 5 let hlavou státu?

U studentů by zvítězil hudební skladatel a výtvarník Vladimír Franz. Studenti mu dali 40,7% hlasů. Druhý skončil 
Jan Fischer s 19,4% a třetí předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg s 14,6% hlasů. Voleb se v celé republice 
zúčastnilo 61.500 středoškoláků ze 441 škol.
Výsledky na naší škole, kde volilo celkem 139 studentů.  6 lístků bylo neplatných.

1. Vladimír Franz (36 hlasů – 27%)
2. Jan Fischer (33 hlasů – 24,8%)
3. Karel Schwarzenberg (25 hlasů – 18,8%)
4. Zuzana Roithová (15)
5. Miloš Zeman (9)
6. Taťána Fischerová (8)
7. Přemysl Sobotka (6)
8. Jiří Diensbier (1)
Tak uvidíme, jak proběhnou volby na ostro, které mají být v České republice podle dosavadních informací 10. a 

11. ledna 2013.  
Hana Potměšilová                                                                                                                  

Gumídkový den

Každoročně naše škola pořádá v období adventu prodejní akci, jejíž zisk slouží na charitativní účely. Letos, stejně 
jako loni, si vybrali středisko Betlém v Kloboukách u Brna a středisko na výcvik vodících psů v Praze. 

Letošního prodeje, včetně propagace, výběru barvy dne a prodávané „dobroty“, nákupu včetně organizace dne se 
ujaly druhé ročníky. 
Zjistili jsme, že značka Haribo je velmi oblíbená. Nebylo moc těch, kteří si alespoň jeden balíček gumových 
bonbónů nekoupili. Celkem se prodalo gumídků za 5.202,- Kč. Po odečtení nákladů zůstal čistý zisk 3.872,- Kč. 
Poděkování patří všem, kteří se úkolu ujali.

Hana Potměšilová
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Šaty dělají člověka

Co je dobré a co špatné, co se nosí, co nenosí, co mohu a nesmím, co se hodí, či nehodí a kdo to určí. I na takové 
otázky se pokoušíme najít odpovědi v hodinách občanské výchovy a základů společenských věd. Jednu krátkou 
úvahu studentky sekundy Vám nabízíme.

Říká se, že šaty dělají člověka, ale není to tak úplně pravda. V dnešní době v tom hrají roli hlavně peníze. Snad každý 
člověk chce mít pěkné moderní a značkové oblečení, ale spoustě lidí to nedovolí jejich finanční situace. 
V době, kdy byli malí naši prarodiče, se lidé tolik nerozlišovali podle oblečení. V dnešní době se na to, co nosíme, 
klade mnohem větší důraz. Člověk, který má horší oblečení, bývá nedoceněný, zatímco bohatší lidé, kteří mají lepší 
oblečení, jsou oblíbenější. Sice se říká, že není důležité, jací jsme zvenku, ale jací jsme uvnitř, jenže jen málo lidí se 
podle toho řídí. Na některých školách se proto zavedlo nošení školních uniforem, aby se žáci nemohli rozlišovat 
podle toho, co mají na sobě. Někdo to bere pozitivně, někdo s tím nesouhlasí. Většinou ti studenti, kteří mají na 
„lepší“ oblečení. Uniformy jim připadnou nevkusné, ale také chtějí projevit svou osobnost a originalitu. Ta druhá 
skupinka lidí to ale přijímá s radostí. Existuje však jen minimum škol, které uniformy zavedly. 
Mnohdy se lidé odlišují podle šatů nejen ve škole, ale i v práci nebo v běžném životě. Má na to vliv třeba i to, že 
někteří lidé nevydělávají tolik jako jiní nebo jsou nezaměstnaní, a proto nemohou investovat do oblečení tolik 
peněz. Šaty totiž u každého člověka budí první dojem, takže je jasné, že lépe oblečený člověk také lépe působí na 
ostatní. Většinou se méně majetní lidé, i když chtějí, bohatším nevyrovnají, a není to tak jen s oblečením.

Julie Moškvanová, 2.C
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Exkurze, 
výlety, akce

Psychologie v praxi
     V pátek 2. listopadu 2012 se třída 
kvintavydala na workshop, který se konal 
na Fakultě 
sociálních studií  na Masarykově univerzitě 
v Brně. Téma workshopu bylo: „Jaké je to 
mít duševní nemoc? Aneb schíza, depka, 
manča a ty ostatní.“ Projekt byl zaměřený 
na téma duševních nemocí. Lektorka Mgr. 
Jana Koutná Kostínková (psycholožka, 
studentka doktorského studia FSS) nám 
popisovala  nemoci jako schizofrenie, 
afektivní poruchy, poruchy příjmu potravy 
a další. Formou interaktivní přednášky nám 
bylo vysvětleno co je a co není duševní 
nemoc, jaké to je být duševně nemocný, 
nebo jaké je to žít
s někým, kdo má duševní nemoc. 
Přednáška byla velice zajímavá. Lektorka 
nám promítala prezentaci, ve které byly pro zpestření hádanky typu: „Která pohádková postava měla 
schizofrenií?“ a takové otázky nám byly pokládány vždy po skončení výkladu o dané nemoci. Myslím si, že 
většina z nás si z Brna odvezla nové vědomosti, mohli jsme se zeptat na to, co nás zajímá. I ti, kteří třeba 
zvažují studium psychologie, si své zatím „rozhodnutí“ buď vyvrátili, nebo naopak potvrdili. Moc děkuji paní 
Potměšilové za to, že na tento workshop jela společně s naší „bandou“ :)                                                                                       

Hovězáková Šárka, 5.C
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Multimediální den zabodoval i napočtvrté.

Pokud Vás baví novinařina, tak je tu něco přesně pro Vás, tak vzhůru do toho!

Vcítit se do kůže reportéra, proniknout do 
zákulisí předních českých médií a mnoho dalšího si 
mohli zkusit nadšenci žurnalistiky v pátek 2. 11. na 4. 
ročníku Multimediálního dne, který se konal na Fakultě 
sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. 

Nechyběli zde zástupci České televize, MF 
DNES, deníku Sport ani fakultního Rádia R. Tradičně si 
návštěvníci mohli vybrat z mnoha workshopů 
konajících se po celý den. Na své si přišli především 
milovníci sportu. Hlavními tématy totiž byly sportovní 
a zahraniční žurnalistika.

Jak jsme předpokládali, nejatraktivnější částí 
programu byla beseda s Robertem Zárubou a Tomášem 
Kohoutem. Místnost byla plná a zájemci stáli skoro až 

na chodbě. Tématem besedy, kterou moderovala 
sportovní redaktorka ČT Barbora Černošková, byla 
televizní vs. rozhlasová sportovní žurnalistika na 
příkladu LOH v Londýně. Dozvěděli jsme se spoustu 
zajímavostí (například že rozhlasová základna byla ve 
skutečnosti kamrlík o rozměrech pár metrů, průběh bojů 
televizních a rozhlasových moderátorů o rozhovory se 
sportovci, perličky z Českého domu nebo náplň 
každodenní práce redaktorů) i vtipných historek, (jedna 
by se například dala nazvat Kterak moderátoři válčili s 
technikou). Závěr besedy patřil dotazům a kdyby Robert 
Záruba nemusel nutně odjet, nevíme, jak dlouho bychom 
tam ještě 
seděli.

Pro zájemce o zahraniční žurnalistiku tu byla beseda s Petrem 
Zavadilem, zahraničním zpravodajem z válečných oblastí, kterou 
moderoval fotoreportér se zkušenostmi z válečných konfliktů Otto 
Ballon Mierny, působící působící v MF DNES a rovněž i na zdejší 
fakultě. V atriu byla výstava jeho fotografií.

Velkým zpestřením letošního ročníku byl workshop "v 
terénu" s Tomášem Kohoutem, a to přímo v Kajot Aréně na utkání 
Komety Brno se Zlínem. Tam se nám bohužel probojovat 
nepodařilo, jelikož byl počet zájemců omezený, ale o přínosnosti a 
zábavnosti tohoto workshopu nepochybujeme.

Multimediální den byl tedy opět velice příjemným zážitkem a 
my už se těšíme, co nás čeká příště.

Klára Tomešová a Michaela Krahulová, 3.A
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Beseda s Jaromírem Bosákem

   
  Dne 2.11.2012 jsme se celá třída (kvinta) 

zúčastnili semináře na Fakultě sociálních studiií 
MU v Brně. Shodou okolností se v přízemí fakulty 
konal Multimediální den. V átriu budovy jsme si 
po našem workshopu mohli vyzkoušet 
moderování či se dozvědět více o tvoření 
sportovních webových stránek (např. iSport).

Od 13:30 hodin se konala beseda se 
sportovním komentátorem Jaromírem Bosákem. 
Byla to úžasná příležitost vidět někoho, kdo 
komentuje nejen fotbalové zápasy. Před 
posluchárnou, kde se měla beseda konat, se sešlo 
více než 40 lidí, mezi kterými jsem byla i já, můj 
spolužák Honza Trněný a paní učitelka Hana 

Potměšilová. Při vstupu do posluchárny začal boj o 
místa k sezení. Někteří si přinesli židle z jiných 
místností a druzí se museli spokojit se sezením na 
zemi, nebo se stáním (např. my).
Když přicházel Míra Bosák a prošel kolem mě, 
zůstala jsem stát jako opařená. Je to nesmírně 
vysoký muž. Dále za ním přišel ještě jeden 
nečekaný host, Lukáš Tomek, šéfredaktor deníku 
Sport a internetového portálu iSport.cz. Celou 
besedu moderovala sympatická sportovní 
moderátorka Barbora Černošková.

Téma besedy bylo: „Jak vzniká přímý 
přenos fotbalového zápasu?“ „Co vše potřebuje znát 
jeho komentátor?“ Nejdříve dostal slovo Míra 
Bosák, který vyprávěl své příhody z vysílání a 

přímých přenosů i zážitky, které ho provázely při cestách na různé zápasy. 
Poté měl slovo Lukáš Tomek, který povídal o tom, jak je těžké vydávat tisk, když se stavy zápasů mění 

z minuty na minutu. Uvedu příklad, který nám sám říkal: „Česká reprezentace hraje zápas, který má 
předpokládaný konec v hodinu uzávěrky, vedou suverénně 3:0 a vy si nachystáte článek s nadpisem: „Super 
hoši!!!“ Máte napsaný článek, ve kterém chválíte celý reprezentační tým. Najednou vidíte konečný výsledek 
3:4 a článek můžete vyhodit. A jedete znovu.“ 

Potom následovaly otázky pokládané od nás posluchačů. Témata byla různá, ale často se vyskytovaly 
otázky ohledně českého reprezentačního fotbalového týmu. Otázky typu: „Má podle Vás odstoupit současný 
trenér reprezentace Michal Bílek?“ a tak podobně.

Nejvíce mě překvapila poznámka Bosáka, že jeho nejoblíbenější sport není fotbal. Já, která fotbal přímo 
zbožňuju, jsem si myslela, že zrovna tento typ sportu mu bude nejbližší. Omyl!
Na konci besedy nám Barbora Černošková poděkovala za účast a my jsme na oplátku zatleskali zúčastněným 
hostům. Jsem velmi ráda, že jsem mohla strávit příjemnou hodinku právě s těmito slavnými osobnostmi.                                                                                                        

  
Šárka Hovězáková, 5.C
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Exkurze do Hvězdárny a planetária v Brně

9. listopadu jsme vyjeli s žáky sekundy a tercie do brněnského planetária pod umělou 
oblohu velkého planetária. Vybrali jsme vzdělávací pořad Cesta za správným 
směrem.
Potřeba astronomie vyvstala při objevování dosud nepoznaných částí Země. Všichni 
významní mořeplavci a cestovatelé využívali k navigaci nejen kompas, ale také 
hvězdné nebe. Vrátili jsme se proto do doby  Kryštofa Kolumba a plavili se  
Atlantským oceánem až do blízkosti amerického kontinentu. Při napínavé plavbě 

jsme poznali severní hvězdnou oblohu a viděli důkaz toho, že 
Země je kulatá. Naučili jsme se určovat světové strany a pochopili, 
jak jsou zavedeny zeměpisné souřadnice.
 Většina z nás dosud nezavítala do jižních zeměpisných šířek. Proto 
jsme rádi přijali nabídku prozkoumat exotická souhvězdí jižní 
oblohy.  
Nakonec jsme se přenesli do 21. století a podívali se, jak pracují 
moderní navigační systémy (například GPS). 
Součástí představení byla komentovaná procházka aktuální 
hvězdnou oblohou. Teď už zbývá jen počkat, až najdeme pod 
stromečkem hvězdářskou ročenku a hvězdářský dalekohled.

Jitka Jirásková

Baron Trenck Gallery
Vánoce, Vánoce přicházejí… a 1.A se vánočně naladila v Brně, kde mohli vidět jeden z největších betlémů v ČR.

Všude kolem nás už propukla vánoční nálada v 
podobě osvětlených ulic, zdobených stromků nebo 
třeba vánočních trhů. Proto jsme ani my nemohli 
zůstat pozadu, tak jsme se spolu s paní učitelkou 
Chrastilovou a panem učitelem Hanákem vydali v 
pátek 7. 12. 2012 do brněnské galerie Baron Trenck 
Gallery v kapucínském klášteře.

V galerii jsme si mohli prohlédnout jeden z 
nejrozsáhlejších betlémů v České republice. Dosahuje 
úctyhodných 9,4 m. Zdobí ho 430 figurek, ze kterých 
je 250 pohyblivých. Součástí výstavy je také vesnička. 
Krásně zhotovený byl třeba kostel nebo statek.

Výlet do Brna byl velmi příjemný. Připomněli 
jsme si krásnou tradici narození Ježíška. Takových 
výletů by mohlo být během školního roku více.

        
Dorota Pleskačová, 1.A

SalamandrExkurze, výlety, akce
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Výlet do středověku
Ne každý má tu možnost vidět originální díla středověkých umělců, ale nám se poštěstilo a tak se o to s Vámi chceme podělit.

13. 12. 2012 jsme se společně s 2.A vypravili 
pod dozorem pí učitelek Šimonové a Růžkové do Brna. 
Po krátké procházce po tomto krásném městě jsme 
konečně dosáhli cíle naší cesty, Moravské galerie. 

Zatímco 2.A se věnovala romantismu a 
realismu, my jsme prozkoumávali taje středověkého 
umění. Stálou expozicí plnou originálů mnoha obrazů i 
soch doplnila paní průvodkyně o mnoho zajímavých 
faktů. Vše jsme zakončili návštěvou Mahenovy 
knihovny, která je největší svého druhu na Moravě. 

Velkým lákadlem byly také vánoční trhy, a tak se 
všichni rozutekli dokoupit poslední dárky pod 
stromeček. 

Celá akce byla velmi vydařená a mohu tuto 
výstavu všem vřele doporučit.

Katka Radová, 6.C

Vánoční Vídeň
  
Jako každý rok tak i letos se vypravila naše škola do nádherné vánočně naladěné Vídně. Nechyběly trhy ani prohlídka města! 

 Vyrazili jsme ráno 6. prosince od gymnázia vstříc rakouské královně měst. Jako učitelský dozor jeli s námi 
Marie Němečková, Blanka Cahová a Josef Handl.
       Program byl velmi pestrý a zajímavý. Po delší cestě jsme se konečně zase ocitli na pevné zemi náměstí 
Maria-Theresien-Platz. Nelákaly nás však jen vánoční trhy, ale měli jsme možnost vidět mnoho památek např. 
Hofburg- sídlo prezidenta, radnici, Burgtheater, Votivní kostel, Dóm Svatého Štěpána a Parlament. 

Na Stephansplatz jsme dostali rozchod, takže zběsilé nakupování mohlo začít! Nakonec jsme se naštěstí na 
místě srazu sešli v plném počtu, takže jsme mohli vyjet vstříc poslednímu bodu programu: Hudertwasserovým 
domům. To je místo, kde nenajdete ani jednu podlahu rovnou (a kdyby jen podlahu!). Celou atmosféru dokreslilo 
husté sněžení, takže jsme si připadali opravdu jako v pohádce.
       Poté jsme se už s velkoměstem museli rozloučit, ale celý den jsme si náramně užili a už se těšíme na příští 
rok.

Jaroslava Steinbocková, 1.A
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Projekty
S Comeniem v Polsku

O tom, že jsme na naší škole zahájili nový dvouletý projekt Comenius, jsme psali v minulém čísle časopisu. 
Dnes přinášíme podrobné informace o prvním výjezdu do Polska.

V neděli 2. 12. jsme se za studeného a sněživého počasí sešli na břeclavském vlakovém nádraží, odkud nás čekala 
několikahodinová cesta vlakem přes Přerov a Ostravu až do Českého 
Těšína. Tady si nás vyzvedlo několik učitelů z polského gymnázia, 
které se nachází právě v druhé, polské části města, a auty nás odvezli 
do hotelu Gambit, který se nacházel nedaleko školy. Po rozdělení 
pokojů a skvělé hotelové večeři nás čekalo prozkoumávání hotelu, 
vybalování všech zavazadel a čekání na zbylé týmy z cizích zemí – na 
studenty a učitele z Rumunska a Portugalska, kteří do Polska přiletěli 
a taky na účastníky z Německa, kteří do Polska přijeli, jako my, 
vlakem.
V pondělí ráno, kdy už jsme byli v hotelu všichni, připravení, 
netrpěliví a těšící se na to, co nás následující dny mělo čekat. Po 
snídani v hotelu jsme se vydali pěšky sněhem do již zmíněného 
polského gymnázia, kde nás čekal úvodní program zahrnující přednes 

prezentací, které si každá škola o svém městě nachystala a průzkumů o Polsku, 
které také studenti z každé země natáčeli. Zároveň jsme se rozdělili do skupin 
podle národností, přičemž každou skupinu měli na starosti někteří polští 
studenti, a zúčastnili jsme se dvou vyučovacích hodin – konkrétně angličtiny a 
matematiky. Po skvělém a velice nabitém dopoledním programu nás čekal 
vynikající oběd, na kterém jsme si pochutnali také na místní těšínské škole.
Po vydatném obědě jsme se opět rozdělení do národnostních skupin vydali na 
průzkum města, ve kterém jsme byli ubytovaní. Od polského pana učitele, 
který měl na starost celý program Comenia v Polsku, každá skupina dostala 
mapu města, ve které bylo zaznačeno několik bodů, které měla každá skupina 
obejít a na každém místě zodpovědět několik otázek, které se jej týkaly. Tak 

jsme navštívili vysokou těšínskou rozhlednu v nádherném parku, ze které se nám naskýtal výhled na krásy jak 
polské, tak české části města, také jsme nahlédli do nádherné místní knihovny, která byla obrovská, exteriér i část 
interiéru byly několik místností uvnitř knihovny obsahovalo velice staré regály se starými knihami a další 
historické předměty. Svou návštěvou jsme potěšili také místní válečné muzeum, kde jsme se dozvěděli něco o 
Polsku v druhé světové válce a prošli jsme několik dalších zajímavých míst a 
památek, které se ve městě nacházely. Po opět velice nabitém odpoledním 
programu nás čekal zasloužený odpočinek v krásné těšínské kavárně, kde jsme si 
ke svačině dali čaj nebo kávu a skvělý štrúdl, a po návštěvě kavárny nás čekaly 
dvě hodiny volného času, během nějž jsme se mohli připravovat na zahajovací 
večeři. Ta byla podávána v opravdu luxusní a moderní restauraci. Po výtečném 
hlavním chodu, který jsme mohli zapíjet některým z mnoha nabízených nápojů, 
nás čekal neméně chutný dezert. Během večeře jsme zároveň začali prohlubovat 
„mezinárodní“ vztahy se studenty z jiných zemí.
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V úterý nás budík probudil velmi brzy ráno – a to proto, že nás čekal 
náročný výlet do Krakowa a solných dolů ve Wieliczce. Snídali jsme 
opět v hotelu, načež všechny skupiny nasedly do autobusu, kterým 
jsme jeli zhruba dvě a půl hodiny do druhého největšího polského 
města. Zde jsme navštívili nádhernou wawelskou katedrálu, jedno z 
nejvýznamnějších polských náboženských památek. Po návštěvě 
tohohle místa jsme se pěšky dostali do centra města, na hlavní 
krakowské náměstí, na kterém se právě konaly věhlasné vánoční 
trhy. Tady jsme měli několikahodinový rozchod, který zahrnoval 
oběd v italské restauraci, kde jsme si dali pizzu, a po něm měl každý 
z nás možnost navštívit jakékoli krakowké místo, které nás zajímalo. 
Někteří tedy prozkoumali náměstí a spoustu vánočních stánků, ve 

k te rých  nakoupi l i  spous tu  
(vánočních) dárků, ať už pro sebe, nebo své blízké. Někteří se vydali do obchodů 
mimo centrum města. Po prozkoumání Krakowa jsme se sešli opět u autobusu, 
který nás zavezl do Wieliczky, kde jsme navštívili velice známé solné doly. S 
milou anglicky mluvící průvodkyní jsme procházeli podzemní chodby, zhléhli 
spoustu nádherných míst včetně solných soch, poslechli si úžasný zpěv a hudbu v 
místnosti, která se nacházela skoro sto metrů podzemí (a kde se pravidelně každou 
neděli koná bohoslužba!) a postupovali stále níž až do sto třiceti pěti metrů pod 
zemí, kde zajímavý výklad průvodkyně skončil. Výtahem jsme se dostali opět na 
povrch :D
Po deváté hodině večer jsme se všichni sice unavení, ale se spoustou nákupních 
tašek a skvělých nepopsatelných zážitků, dostali zpět do hotelu, kde jsme všichni 
brzy zalehli do postelí a těšili se na další den.
Středeční ráno bylo věnováno opět snídani a cestě autobusem do vysokých hor, 
kde jsme navštívili přes sto let starou chatu – tehdejší lidské obydlí, ve které nám 
průvodce vyprávěl o tehdejším životě a především nám předvedl hru na několik 

hudebních nástrojů, které jsme ještě nikdy neviděli, a nejspíš 
ani neuvidíme. Poté nás autobus převezl o kousek dál, do 
muzea, kde jsme se dozvěděli o dalších podrobnostech o 
tehdejším životě, a na konci prohlídky jsme se shromáždili ve 
velké místnosti, kde nám sympatický starý pán oblečený v 
dobových šatech, ukazoval, jak vlastnoručně vyrobit tradiční 
obuv, která se v té době nosila. Na oběd jsme se zrdželi opět v 
budově gymnázia, kde pro nás byla nachystáno několik 
tradičních polských jídel, ze kterých jsme mohli ochutnat. Po 
obědě nás čekal „workshop“, do kterého se zapojili opět 
všichni studenti – kolem několika spojených školních lavic, 
které se skoro prohýbaly pod tíhou všech tužek, fixek, 

b a r e v n ý c h  
papírů, ozdob, 
stužek, mašlí a dalších věcí, za pomoci nichž jsme měli za úkol 
vytvořit svou vlastní vánoční ozdobu, které jsme později všechny 
pověsili na velký vánoční strom, který se také nacházel v budově 
školy.
Ve čtvrtek ráno jsme si oproti předchozím dnům mohli poměrně 
přispat, měli jsme dostatek času na snídani, a po ní jsme se 
autobusem vydali na cestu do vesničky „Gorki Wielkie“. Zde jsme 
navštívili tzv. „House of bread“, kde nám milá polská průvodkyně 
sdělila spoustu informací o tradicích a běžném životě dávných 
obyvatel Polska, odkud se dostala až k vyprávění o obživě tehdejších 
lidí. 
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Na vlastní kůži jsme si mohli vyzkoušet, jaké to je, vytvářet vlastnoručně domácí 
máslo, sýr, mouku a později jsme si vyzkoušeli pečení chleba – každý z nás si upekl 
malou chlebovou placku – tzv. “podpłomyk”, kterou jsme později všichni ochutnali 
společně s domácím máslem a sýrem, který jsme vyráběli předtím. Po návratu do 
Těšína, kde jsme se naobědvali, nás čekala procházka městem do místního muzea 
umění, kde jsme postupně zhlédli významné umělecké památky, sochy, obrazy, které 
byly rozmístěny do místností chronologicky jdoucích po sobě. Po návštěvě muzea 
nás čekal rozchod po Těšíně, kde jsme měli možnost nakoupit poslední dárky pro 
rodinu, a kde jsme si užívali posledních chvilek v Polsku. Zakončovací večeře se 
konala, stejně jako ta zahajovací, v nádherné přepychové restauraci, kde jsme opět 
ochutnali vynikající hlavní chod a dezert, zatímco jsme se bavili s našimi kamarády z 
cizích zemí. Čtvrteční večer jsme obětovali balení a hraní karet s našimi zahraničními 
přáteli.
V pátek ráno nás budíček budil již po 

páté hodině ranní, čekalo nás dobalení posledních věcí, rychlá 
snídaně a opět odvoz ochotných polských učitelů zpět na nádraží. 
Zpět jsme cestovali opět vlakem, a již v pátek kolem půl druhé 
hodiny, jsme přijeli zpět do Hustopečí.
Ještě teď jsme, a nejspíš ještě i dlouho budeme, plní dojmů a 
úžasných zážitků, které jsme za pobyt v Polsku nasbírali. Člověk by 
ani neřekl, jak úžasně může v sousední zemi být. :)
Děkujeme moc paní Chrastilové S. a paní Potměšilové, které nás na 
výletě v Polsku doprovázely, také všem, díky kterým jsme se do 
Polska dostali, a moc se těšíme na další práci na projektu Comenius!

Filip Pleskač, 5.C

Své pocity z výjezdu do Polska popsala další z účastnic, Kristýna.

Když jsme se se spolužákem Filipem v pátek 23. listopadu dozvěděli o možnosti jet do Polska, neváhali jsme a 
nabídku přijali s otevřenou náručí a nadšením k tomu.  Bylo to spontánní rozhodnutí vzhledem k tomu, že odjezd 
byl již za devět dní. Můžu však potvrdit, že toto rozhodnutí bylo správné. Oba jsme se do Polska těšili, obzvlášť 
když jsme ani jeden kromě programu na celých 6 dní pořádně nevěděli, co očekávat. 
Konečně tu byla neděle a všichni jsme s dobrou náladou a batohy s nasmaženými řízky z domu vyráželi na cestu. 
Cesta utekla rychle. Na nádraží nás čekali polští učitelé, kteří nás odvezli do hotelu. Už od prvního pohledu nám byli 
sympatičtí.  Během pobytu v Polsku jsme se přesvědčili, že sympatičtí nejsou jen učitelé, ale většina účastníků 
projektu. Od Polska jsem nic moc neočekávala, o to víc jsem byla překvapena. Líbila se mi bohatá náplň programu, 
p e r f e k t n í  o r g a n i z a c e ,  k o m u n i k a c e  m e z i  n á r o d n o s t m i  a  t a k é  n á š  č e s k ý  t ý m .
V Polsku jsme si všichni užili plno legrace a domů, kam se nám vůbec nechtělo, jsme si dovezli spoustu hezkých 
zážitků, na které budeme ještě dlouho vzpomínat. Pobyt utekl velmi rychle a my se už jen těšíme na další setkání 
Comenia.

Kristýna Kuklová, 5.C
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Přímo v Polsku studenty napadlo zeptat se na nějaké zajímavosti svých nových přátel. Vznikla tak možnost srovnání 
toho, jak funguje školní výuka, ale i jak slaví Vánoce či Velikonoce.

SROVNÁNÍ POLSKÉ, NĚMECKÉ, RUMUNSKÉ A PORTUGALSKÉ ŠKOLY V 
PROJEKTU COMENIUS

VÁNOCE I VELIKONOCE NAŠICH COMENIOVSKÝCH PARTNERŮ

Při první návštěvě v polském městě Těšín jsme se ptaly našich nových kamarádů na jejich všední dny ve školách, 
jak to u nich chodí, a nakonec i na jejich zvyky a tradice.

 

 POLSKO NĚMECKO PORTUGALSKO RUMUNSKO 

Kdy začíná 
vyučování? 

8 : 00 7 : 55 8 : 30 8 : 00 

Kdy vyučování 
končí? 

16 : 00 15 : 00 16 : 55 14 : 00 

Má vaše škola 
jídelnu? 

Ano Ano Ano Ne 

Kolik je Vás ve 
třídě? 

23 22 15  

Kolik 
vyučovacích 
hodin máte 
týdně? 

40 44 36 29 

VÁNOCE

PORTUGALSKO. V portugalských Vánocích se mísí křesťanské tradice spolu se slavnostmi slunovratu. Nejdříve jim 
dárky nosil Menino Jesus (Ježíšek), ale v posledních desetiletích je nahrazován postavou zvanou Papai Natal (Otec 
Vánoc, který vypadá úplně stejně jako Santa Claus), který nosí dětem dárky.
Portugalské Vánoce jsou asi nejméně podobné těm našim, večer 24. prosince se v některých částech země podává 
slavnostní večeře, tzv. consoada a další den ráno, podle germánské tradice, dostávají dárky pod vánoční stromeček. 
Ten den mají na oběd pokrm zvaný roupa-velha, který se připravuje ze zbytků consoady.
NĚMECKO. Vánoce jsou skoro stejné jako ty české, dárky jim nosí Christmas child večer 24. prosince. V 
domácnostech se staví betlémy a zpívají koledy.
POLSKO. V Polsku se neslaví svátek sv. Mikuláše tak jako u nás. Mikuláš přichází až o Štědrém večeru místo Ježíška a 
nosí dětem dárky. Místo stromečku se tam více používají  jesličky. Dárky se rozdávají ještě před hostinou. Večeře se 
podle tradic skládá z dvanácti chodů symbolizujících dvanáct měsíců v roce. Jako hlavní chod se obvykle jí krocan s 
borščem nebo houbami. Tradiční polskou vánoční pochoutkou jsou makůvky - rohlíky máčené ve sladkém mléce a 
obalované v máku.
RUMUNSKO. Snad jediná věc, co nás zarazila je, že na večeři obvykle jedí vajíčka s vepřovým masem. Vůbec si 
nedokážeme představit, jak může takovéhle jídlo vypadat, ale všech, koho jsme se z rumunského týmu ptaly, řekli, 
že jim moc chutná.
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VELIKONOCE

Velikonoce asi neodmyslitelně patří k našim zvykům a tradicím.             
PORTUGALSKO. V Portugalsku je mají ale dost odlišné od těch našich. Všichni členové rodin jedou do svého rodného 
města a tam společně s jejich rodinou jedí velikonoční oběd a večeři. Mají speciální dort, kterému se říká 
'Folar'.(sladký chleba s vajíčkem). NĚMECKO. Velikonoce v Německu začínají mší, která se koná v sobotu večer a 
pokračuje až do nedělního rána. Další tradicí je i "velikonoční oheň", kdy se nashromáždí staré vánoční stromky na 
předem vyhrazeném místě a poté se podpálí. Celý tento proces má symbolizovat odstranění posledních zbytků 
zimy. Děti hrají hru na "čokoládový polibek", která se hraje s čokoládovými bonbony ze želatiny a cukru. Cílem je 
spolknout co nejvíce bonbonů, aniž by vám ostatní stihli rozmazat čokoládu po tvářích. Vítězem je ten, kdo sní co 
nejvíce bonbónů a má nejčistší obličej.
POLSKO. Stejně jako v Česku je prastarou tradicí hodování a pomlázka. Na Velikonoční pondělí ráno muži a chlapci 
chodí po domácnostech svých známých a šlehají ženy a dívky ručně vyrobenou pomlázkou z vrbového proutí.
RUMUNSKO. V Rumunsku malují vajíčka, ale ne jako my, jen na červeno. Zpívají si při tom jejich tradiční písně a 
společně snídají a na večeři jedí jehně.

Barbora Komoňová, Sára Davidová, 4.C
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Soutěže
Šachový turnaj

Ani s blížící se vánoční náladou studenti nezahálejí a vrhají se do různých soutěží a to velmi úspěšně!

Dne 27. listopadu 2012 se konal v Břeclavi okresní přebor v šachu. Naše škola vyslala do boje dvě 
družstva, a to středoškoláky a žáky 2. stupně základních škol. Obě si vedla nadmíru dobře a umístila se na 
stupních vítězů.

Mezi středoškoláky bylo naše družstvo třetí. K tomuto místu nás odsoudila remíza v poslední partii, ve 
které šel náš hráč jednoznačně na výhru. Druhé místo by znamenalo přímý postup do krajského kola. Takhle 
budeme čekat na divokou kartu pořadatele turnaje. Nejlepším hráčem družstva byl Jakub Fridrich (septima) se 
čtyřmi body z pěti možných. Dále se dařilo Davidu Buiovi (2.A) a své si uhráli i Vašek Nečas (3.A) společně s 
Patrikem Bognárem (2.A).

Co se nepodařilo středoškolákům, to zvládli jejich mladší spolužáci. Družstvo starších žáků podalo 
výborný výkon a umístilo se na postupovém druhém místě. Úspěch byl o to cennější, že bylo druhé ze třinácti. 
Největší oporou byl Jakub Mlénský (sekunda), který měl na první šachovnici 100% bodový zisk. Dalšími hráči 
v družstvu byli Jakub Klein, Michal Nemeškal, Martin Pleyer (všichni tercie) a Jakub Rozek (prima).

Ctirad Šedý
Poř. Družstvo 1 2 3 4 5 6  PH 1   PH 2   PH 3  

1 Gymnázium Břeclav A  *  3 4 3½ 4 4 18.5 15 0 

2 Gymnázium Mikulov 1  *  1½ 3 3 4 12.5 9 0 

3 Gymnázium Hustopeče 0 2½  *  3½ 2 3½ 11.5 10 0 

4 Gymnázium Břeclav B ½ 1 ½  *  4 4 10.0 6 0 

5 Gymnázium Velké Pavlovice 0 1 2 0  *  4 7.0 4 0 

6 SOU Břeclav 0 0 ½ 0 0  *  0.5 0 0 

 
Poř. St.č. Družstvo Partie   +    =    -   PH 1   PH 2   PH 3  

1 1 Gymnázium Břeclav A 7 5 1 1 22.0 16 0 

2 3 Gymnázium Hustopeče 7 6 0 1 19.0 18 0 

3 11 ZŠ Drnholec 7 4 1 2 16.0 13 0 

4 13 ZŠ Velké Němčice 7 4 1 2 15.5 13 0 

5 2 Gymnázium Břeclav B 7 3 3 1 15.5 12 0 

6 12 ZŠ Velké Bílovice 7 2 3 2 15.5 9 0 

7 9 ZŠ Břeclav Slovácká A 7 2 2 3 14.0 8 0 

8 10 ZŠ Břeclav Slovácká B 7 2 3 2 13.5 9 0 

9 4 Gymnázium Mikulov A 7 2 2 3 13.5 8 0 

10 7 ZŠ Břeclav Kupkova A 7 3 0 4 13.0 9 0 

11 6 Gymnázium Velké Pavlovice 7 1 4 2 13.0 7 0 

12 5 Gymnázium Mikulov B 6 2 1 3 11.5 7 0 

13 8 ZŠ Břeclav Kupkova B 7 1 1 5 10.0 4 0 

 

2. stupeň ZŠ:

Středoškoláci:
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PišQworky

Dne 6. 11. 2012 se naše škola zúčastnila oblastního 
kola v PišQworkách, které se konalo v Břeclavi. Tým s 
názvem „Nukleofilní činidlo“ ve složení: Jakub Fridrich 
7.C, Hoang Tuan Do Bui (David) 2.A, Patrik Bognár 2.A, 
Šimon Rampáček 4.C a Tomáš Bureš 4.C se celkem v 
pohodě dostal ze základní skupiny z  2. místa. Další 
vyřazovací části turnaje již byly napínavější. 

Do finále turnaje jsme se museli prokousat přes dva 
souboje, ve kterých se utkal nejlepší hráč z našeho týmu (v 
obou případech zvolen David Bui) proti nejlepšímu z týmu 
soupeřů. Finále jsme již zbytečně neprotahovali, protože 
jsme měli postup jistý, a tak jsme se na krajské kolo 
vypravili z 2. místa (z celkové konkurence deseti týmů).

Krajské kolo se konalo 23. 12. 2012 v Brně na 
Gymnáziu Kpt. Jaroše a zúčastnilo se jej 17 týmů. Na tento turnaj jsme odjeli ve stejném složení, ale přeci jen s 
malou změnou. Po předchozí domluvě jsme se přejmenovali na „Yellow-Team“.

 První zápas jsme snadno vyhráli v poměru 16:4. 
Brzy jsme však pochopili, že tento tým byl jasným 
outsiderem celého turnaje a že další zápasy tak lehké 
nebudou. 

Navzdory tomu, že jsme všichni hráli až na 
hranicích svých možností, další zápasy skončily: remízou 
10:10, těsnou prohrou 11:9 a drtivou porážkou týmem 
„Ranaři“ (kteří se později umístili na 4. místě celého 
turnaje). 

I když se nám bohužel nepovedl ani tolik 
vytoužený postup ze skupiny, řekl bych, že jsme se 
opravdu snažili a udělali vše, co bylo v našich silách. Byli 
jsme se svým výsledkem spokojeni a těšíme se na příští 
rok, až budeme hrát zase o něco lépe a všem to natřeme.  

Patrik Bognár, 2.A

Bible a my
Letošní okresní kolo soutěže o znalostech Bible se událo zas a 

znovu v Nikolčicích tentokrát 21. 11. 2012. Probíhalo jako vždy: test, 
následně pauza, kterou vyplnilo představení a názorná ukázky vybavení 
Agrotec Racingteamu a potom už finále. 

Ve finále jsme měli 5 želízek v ohni. Za třetí kategorii Jakub 
Slavík a zbytek ve čtvrté kategorii (Kateřina Radová, Anna Halasová, 
Jakub Fridrich a Pavel Zmrzlík). 

Po těsné poslední otázce se Jakub Slavík chopil prvního místa. 
Ve čtvrté kategorii se naše gymnázium popralo o první pozici samo se 
sebou: Jakub Fridrich vs. Kateřina Radová, kteří měli prozatím shodné 
výsledky. Boj však ukončila jedna otázka, kterou věděla výše 
zmiňovaná dívka. 

Tím pádem se nám podařilo získat dvě první a jedno druhé místo. Výsledek to byl velmi pěkný a věřím, že 
příští rok se nám povede ještě lépe, protože se nám do poslední kategorie do bojů vrhnou hned všichni naši ze 
stupínku soupeřů: Jakub Slavík svým přestupem na vyšší stupeň vstoupí i do „nejvyšší soutěže“ a bude se snažit si 
udržet své výsledky z  let předcházejících.

Jakub Fridrich, 7.C
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Ráno 16.10.2012 jsem spolu s panem učitelem Šedým a s Tomášem Burešem z kvarty nastoupila za 
prudkého deště v Hustopečích do vlaku, který nás nejdřív odvezl do Šakvic a odtud jsme jeli rychlíkem rovnou 
do Prahy. Zde jsme se měli zúčastnit finále nejoblíbenější mezinárodní logické soutěže – Genius Logicus, já 
jako mladší žákyně a Tomáš Bureš jako starší žák. Potom, co jsme vystoupili na hlavním autobusovém nádraží 
v Praze, jsme pokračovali metrem až do školy, kde se mělo finále konat. Úlohy byly sice těžké, ale hotové už za 
hodinu. Vyrazili jsme tedy na zpáteční vlak, kterým jsme měli jet až do Brna a potom domů. Cestou na nádraži 
jsme si stihli prohlédnout Václavské náměstí, kde bylo jako vždy plno stánků. Byl to dlouhý, ale pěkný den a já 
doufám, že si ho budu moct příští rok zopakovat.

Michaela Dunajová, 3.C

   A mně nezbývá, než doplnit některé údaje. Pražského finále se účastnili vždy čtyři nejlepší z každé kategorie v 
jednotlivých zemích a naši studenti si vedli zdatně. V konkurenci 8 zemí se Míša umístila na 8. místě (2. z českých 
zástupců v kategorii mladší žáci) a Tomáš se umístil na 19. místě (3. z českých zástupců v kategorii starší žáci).

Ctirad Šedý

Genius logicus

Dějepisná olympiáda

Letošní školní kolo 42. ročníku DO bylo daleko úspěšnější než loňské. Zúčastnilo se ho celkem 27 žáků 
z tercie a kvarty a 19 z nich splnilo hranici úspěšnosti, což je nad 60%. Pro srovnání – v loňském roce tuto 
hranici splnila jen jedna žákyně. Těžko říct, bylo-li zadání úkolů jednodušší nebo studentům více sedlo téma 
nebo jsou letošní terciáni a kvartáni v dějepisné problematice zběhlejší a vzdělanější. To musí posoudit každý 
řešitel úkolů sám.  Letošní téma ,,Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím“ ale  podle mého názoru 
bylo studentům bližší než téma loňské  „V bohatství i chudobě aneb Osobnosti k nezaplacení“. Každopádně je 
moc dobře, že i na naší škole máme žáky, které historie zajímá a jsou pro ni ochotni udělat i něco navíc a změřit 
svůj um a dovednosti s ostatními vrstevníky.  Podle propozic by měl do okresního kola postupovat vždy 
vítěz a dále žáci, kteří dosáhli alespoň 60% z maximálního počtu bodů (úspěšní řešitelé). Okresní kolo se bude 
konat na SVČ Duhovka v Břeclavi 29.1.2013. Uvidíme, jaké kvóty nám pořadatelé stanoví a kolik našich 
studentů se bude moci okresního kola zúčastnit. 

Všem žákům děkujeme za zájem o DO a přejeme hodně úspěchů v dalších kolech soutěže.
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A nyní úspěšní řešitelé:

1 Pleyer Martin 3.C 63,5                          89,4%       

 2 - 3 Bureš Tomáš 4.C 62                              87,3% 

 2 - 3 Ryšavá Eva 4.C 62                              87,3% 

4 Karpíšková Lenka 4.C 61,5                          86,6% 

5 Slavík Jakub J. 4.C 61                              85,9% 

6 Zimolka David 4.C 54,5                          76,8% 

7 Vrátilová Debora M. 4.C 51,5                          72,5% 

 8 - 9 Wetterová Ludmila 3.C 51                              71,8% 

 8 - 9 Řačáková Nikol 3.C 51                              71,8% 

10 Březovičová Tereza 3.C 50,5                          71,1% 

11 Mášová Sabina 3.C 50                              70,4% 

 12 - 13 Adamcová Kateřina  3.C 48,5                          68,3% 

 12 - 13 Komoňová Barbora 4.C 48,5                          68,3% 

14 Davidová Sára 4.C 48                              67,6% 

15 Čarnecká Zuzana 3.C 46                              64,8% 

16 Suntychová Rozálie 4.C 44                              62,0% 

 17 - 18 Menšíková Klára 4.C 43,5                          61,3% 

 17 - 18 Poláková Sylva 3.C 43,5                          61,3% 

19 Podešťová Radka 3.C 43                              60,6% 

 

Věra Komoňová
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Studenti a věda

Genom a proteom aneb cesta do základů života

Na tzv. T-exkurze se v podzimním běhu přihlásili z naší školy 4 studenti. Praktické části se zatím zúčastnily dvě 
studentky. Anna Halasová (8.C) pitvy a Martina Šaumanová, která pracovala v laboratoři Lékařské fakulty MU. 
Čtěte její zkušenost.
„Chceš si pohrát se skalpelem, odhalit důvody velkých katastrof, ovládat metody pro izolaci DNA nebo software pro modelování 
chemických reakcí ve 3D a pochopit základy robotiky či výroby GMO? Že se ve škole k těmhle věcem nedostaneš? Ale tohle 
všechno a ještě spoustu dalších věcí je možné vyzkoušet během T-exkurzí“.

Byl to tvrdý boj. Na tuto T-exkurzi se letos přihlásilo 
neuvěřitelných 81 lidí, z toho bylo možno vybrat pouze osmnáct. To 
vše na základě vypracovaných otázek na dané téma, které rozhodly 
o účasti na praktické části. 
Je přesně devět hodin a já spolu s osmi děvčaty, jakožto první 
skupinka T-exkurze, před budovou Lékařské fakulty MU dychtivě 
čekáme na příchod našich lektorek. Dnes nás čeká srážení DNA z 
lidské buňky. V pláštích evokujících v nás pocity „připadám si jako 
největší vědec všech dob“ procházíme obrovským areálem 
kampusu a vstupujeme do laboratoře, kde nás čeká zajímavá práce. 
Nejprve nás lektorky seznamují s vybavením „labin“ a s možnými 
nebezpečími při práci s chemikáliemi, pak už se naplno vrháme do 
našeho úkolu. Podle daného protokolu sami přiléváme, vyléváme, 
pipetujeme, seškrabáváme, centrifugujeme. Během práce nám 
lektorky vypráví svoje zážitky a zkušenosti ze studia a odpovídají na 
naše otázky ohledně uplatnění po vystudování daného oboru.
T-exkurze doporučuji každému, kdo se zajímá o biologii a chemii a 
ještě přesně neví, na jaký konkrétní obor se zaměřit. Genom a 
proteom není jediné téma, na výběr je minimálně osm, tudíž je jen 
na vás, pro které se rozhodnete. Tyto praktické zkušenosti z 
učebnice rozhodně nevyčtete, tak proč nevyužít takové šance a 
nezískat je svou vlastní iniciativou?

vysrážená DNA z lidské buňky

Martina Šaumanová, 8.C

( http://www.jcmm.cz/cz/t-exkurze.html)
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Studentské trenérské centrum (STC) Microsoftu

Talentované studenty se snaží mnohé nadnárodní firmy a korporace podchytit už v 
době středoškolských studií. Tak tomu je i u fy Microsoft, která vybídla studenty 
druhých ročníků, které zajímají informační technologie, aby se zúčastnili v Brně 
konkurzu. Naše škola dostala povolení vyslat zájemce z řad prvních ročníků. Stal 
se jím Ríša Fous. Ten své postřehy pro vás zaznamenal.

Dne 7. 12. 2012 jsem se zúčastnil programu STC. Ten se konal v budově Střediska 
pro vzdělávání pedagogů. Vše začalo v 9:30 hodin. Sešli jsme se v místnosti, kde 
se nám představili zástupci poroty. Byli tam dva zástupci z Microsoft CZ, jedna 
porotkyně z Microsoft SK, zastupitel Zlínského kraje, a paní Knapová, která toto 
akci koordinovala. Záhy nám vysvětlili, co po nás při naší prezentaci budou chtít a 
ukázali nám, jak v případě postupu dál bude vypadat výuka atd. Kolem 10:00 

začali před komisi chodit první z nás. Nervozita byla vidět na každém kroku. Na výběru byly dva kraje: 
Jihomoravský a Olomoucký. Olomoucký kraj měl přednost kvůli tomu, aby studenti mohli brzy odjet. Komise 
z nich vybrala 5 lidí,  kteří budou dále pokračovat v STC. Kolem 11:00 začali před komisi chodit první zástupci 
z Jihomoravského kraje. Já jsem se dostal na řadu až po poledni. První otázka se týkala toho, co vím o windows 
8 a o offisech, dostal jsem za úkol sestrojit tabulku ve wordu. Poté se mě zeptali, proč zrovna já bych měl 
postoupit dál a dotazování zakončili anglickou otázkou, o čem byla moje prezentace. Vyšel jsem ze třídy, ve 
které se tento pohovor konal a všichni netrpělivě čekali, jak dopadnou výsledky. Asi po 15 min vyšli všichni 
porotci, aby nám řekli, kdo postoupil. Jelikož tam byla veká konkurence a bylo to hodně těsné, museli vybrat 7 
lidí místo pěti. A pak nám řekli zprávu, která všechny potěšila, že je ve hře ještě tzv. divoká karta, to znamená 
že ti, kteří byli v komisi, přepošlou své poznámky poslednímu porotci, který se z důvodu sněhové kalamity 
nemohl dostavit a ten potom ze zbylých šesti, kteří nepostoupili v prvním kole,  vybere posledního. Do Vánoc 
bychom měli dostat vyrozumění. Tak jsem zvědavý. Studium v programu STC bych přijal jako výzvu. 

Richard Fous, 5.C
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Sport
Sportovní den

Dne 16.11.2012 se uskutečnil na našem gymnáziu Sportovní den. Sportovní den byl určen pro všechny žáky školy. 
Na výběr bylo ze čtyř sportů. Tři sporty (volejbal, přehazovaná, stolní tenis) proběhly v městské sportovní hale v 
Hustopečích. Aerobik (čtvrtý sport) byl ve školní tělocvičně.

Stolního tenisu se účastnil velmi velký počet studentů. 
Hodne bylo zejména chlapců, a proto se vytvořily čtyři 
hrací pavouky. Pro třídy prima, sekunda, tercie, kvarta 
dva a pro třídy vyššího gymnázia také dva.
Mezi mladšími skončil nejlépe Hovězák Filip (sekunda). 
Za ním na druhém místě skončil Slavík Jakub (kvarta) a 
na třetím Zimolka David (kvarta). 
Mezi staršími studenty se nejvíce mluvilo o Pavlu 
Zmrzlíkovi (kvinta), kterého dost lidí favorizovalo na 
vítěze. Pavel toto očekávání splnil a probojoval se až do 
finále, kde porazil svého spolužáka Marka Kodýtka. Z 
toho plyne, že na prvním místě skončil Pavel, na druhém 
Marek. O třetí a čtvrté místo si to s pálkami a malým 
míčkem rozdali Ustohal Marek (sexta) a Bui David 
(2.A). V tomto duelu vyhrál Bui, a tak si zajistil 

bronzovou pozici. Neoblíbenou bramborovou 
medaili získal Marek.
Dívčí stolní tenis měl pouze jednoho pavouka, 
jelikož dívky se spíše zaměřily na volejbal a 
přehazovanou. Vítězkou se stala Karpíšková Lenka 
(kvarta), druhé místo si vybojovala Halasová 
Veronika z primy a bronzovou pozici si vystřílela 
Flajšingerová Erika z kvarty.
V přehazované svedly souboj čtyři ročníky (prima, 
sekunda, tercie, kvarta). Z duelů vzešlo vítězně 
družstvo kvarty, čímž si zajistili první místo. Na 
druhém místě skončilo družstvo tercie a na třetím 
byla sekunda.
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Volejbalu se zúčastnilo osm družstev. Mezi 
nejlepšími čtyřmi byly na prvním místě 3.A, 
septima, kvinta a 2.A. Největším překvapením byla 
kvinta. Jakožto nemladší ročník se očekávalo, že 
nedojde příliš daleko, avšak kvinta se mohla opřít o 
velmi výborné smeče, bloky a nahrávky Haluzy, 
Bádra a Pleskače, kteří vytvořili spolu s Valérií 
Kapkovou, Lenkou Zimolkovou a Denisem 
Strouhalem nebezpečné družstvo. Nakonec ale 
zkušenosti starších ročníků, především 3.A, byly 
nad jejich síly. Družstvo 3.A po finálovém zápase se 
septimou mohlo slavit. Oslavy vítězství 3.A se 
účastnila také třídní učitelka těchto žáků paní Jitka 
Komínková, na které byla vidět velká radost z 
vítězství. 

No a ve školní tělocvičně se zapotily především 
dívky, které při moderní hudbě a za pokynů slečny Michaly Komoňové spalovaly kalorie při aerobiku.
Abych shrnul letošní Sportovní den, musím nejprve poděkovat všem, kteří akci zorganizovali a také účastníkům 
této akce. Všechno proběhlo bez větších problémů a tak se den vydařil na jedničku.

Jan Trněný, 5.C  

Zatím malý úspěch pro školu,  ale velký pro nás… 

Když mi pan učitel Zemánek řekl že, sestavíme ženský 

florbalový tým, řekla sem si super, konečně taky nějak 

zúročíme to, že nás ten florbal baví. Nečekala jsem, že 

to zúročíme tak dobře. 

Jak už jsem psala, sestavili jsme tým pouze z holek. 

První turnaj se měl odehrát 23.11. u nás v tělocvičně. 

Před turnajem jsme se sešli na dvou trénincích, 

samozřejmě mimo školu, rozdělily jsme si posty a 

rozebraly dresy.

      V pátek 23.11. jsme si v šatně oblékly dresy a šly se 

krátce rozcvičit. Hned v prvním zápase jsme nastoupily 

my proti Pavlovicím. Začínala druhá čtyřka, protože 

první nebyla při vhazování kompletní. Netrvalo dlouho 

a Bára Jevická dala první gól, pak přišla na řadu první čtyřka a střelila další tři góly a nakonec opět druhá čtyřka 

jeden. Konečný výsledek prvního zápasu 5:0, podle mě víc než uspokojivý. 

      Pak jsme měly dva zápasy pauzu a sledovaly jsme soupeře. Tím dalším byl SOŠ a SOU Hustopeče. 

Výsledek 4:0.
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Orion cup-Mikulov-Okresní kolo
Mladší  žáci 
Hrála se jedna skupina , systémem každý s každým.Celkem se zúčastnilo 5 týmů.
Klukům se moc dařilo a po 2 výhrách,1 remíze a 1 prohře skončili velmi těsně 3.
A jen díky horšímu skóre nepostoupili do dalšího kola …

Starší žáci
Turnaj byl rozdělen do 2 skupin po 3 týmech. Z každé skupiny postupovaly 2 týmy a utkaly se v semifinále.
Moc jsme se snažili, ale bohužel  jsme nevyhráli žádný zápas a po 2 prohrách jsme skončili na 5.- 6. místě opět 
společně se školou z Pavlovic … Moc se těšíme na školní Vánoční turnaj a budeme se snažit o reparát.

Michal Nemeškal, 3.C

SalamandrSport

32 VIII/02



      Poté opět pauza a poslední zápas. Soupeřem byla „obchodka“ z Břeclavi a nám i jim šlo o vše, protože 

postupoval jen jeden, my měly 6 bodů a oni 4, tříbodová výhra by jim stačila k celkovému vítězství. Nám 

teoreticky stačila jen remíza. Zápas byl podle očekávání ze všech nejvyhrocenější, došlo i na hodně faulů a na 

ostré slovní výměny. Nicméně soupeř neměl ani jednu gólovou šanci a neměl si tudíž na co stěžovat. Velkou 

úlohu zde sehrála Iva Rathouská, která dala hattrik a tím rozhodla. Konečný stav 3:0.

      Střílely jsme opravdu hodně a góly zrovna nepadaly v poměru se střelami, ale důležité bylo, že jsme ani 

jeden tým v podstatě nepustily do ,,gólovky“ a v drtivé většině se držely na jejich území. Nutno říct, že ať už 

bylo pořadí čtyřek jakékoliv, obě daly góly a obě žádný nepropustily a samozřejmě taky díky neprůstřelným 

brankářkám, Aničce a Verči. 

Soupiska:  94 brankářka Anna Halasová 

                 44 brankářka  Veronika Halasová

                 12  obrana      Bára Novotná              P

                 4    obrana      Veronika Vachalová

                 13  obrana      Barbora Fraňková

                 16  útok          Iva Rathouská

                 10  útok          Radmila Vrbová          L

                 15  útok          Tereza Helmová          P i L

                 14  útok          Barbora Jevická           L

                 6   útok           Karolína Hrnčiříková  P

                 7   útok           Tereza Machová          L

                 8   útok           Jana Urbánková           P

Tereza Helmová, 3.A.

Florbalové turnaje

Že se na naší škole začíná dařit florbalu už snad nikdo nepochybuje. Následující výčet úspěchů našich mladších 
i starších žáků, stejně tak jako úspěch dívčího týmu je toho důkazem.

Orion cup-Velké Pavlovice-Okrskové kolo
Mladší žáci (prima, sekunda)
Kluci bojovali jako lvi a zaslouženě vyhrávali.
Skončili na 1. místě a postoupili do okresního kola

Starší žáci (tercie, kvarta)
Hrálo se na 2 skupiny a z každé postoupily dva týmy do semifinále.
Po 5 napínavých a těžkých zápasech jsme se umístili na 1. místě v naší skupině, po 4 výhrách a 1 prohře.
V semifinále jsme porazili školu z Nikolčic 2:1 a postoupili jsme do finále, které se už nehrálo.
Měli jsme nejlepšího brankáře a střelce turnaje dle statistik.
V konkurenci  11 týmu jsme se umístili na společném 1.místě se Základní školou ve Vel. Pavlovicích.
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Filmy, 
seriály, 
fandom

Filmy, seriály, fandom
Nový film na scéně a už má takový úspěch! Určitě už víte, že mluvím o bondovce Skyfall. A právě tímto trhákem se tentokrát 

zabývá naše rubrika.

Do Vánočního čísla jsem si připravil recenzi nové 23. Bondovky Skyfall. Dosud nejlépe hodnocená 
bondovka byla Kasino Royal, která uváděla nového herce Daniela Craiga. Její pokračování Quantum of Solice s 
kvalitou výrazně kleslo, ale nejnovější, kousek vyletěl v tabulkách hodnocení a zisků do nebeských výšin a o 
zmiňovaném pádu dolů (Sky – fall) se nedá ani mluvit. Celosvětově dosáhla již bez necelých sto miliónů miliardu 
dolarů (918 220 000) a ve Velké Británii je nejvýdělečnějším filmem vůbec (261 620 000).

Film se dějově pomalu rozjíždí, ale filmaři hned vytáhli velký kalibr: honičku na střechách domů a vlaku, 
která končí sestřelením Bonda jeho vlastní kolegyní z mostu.  Utíkající zločinec se seznamy tajných agentů v 
zahraničí si utíká směle dál. Děj skáče do Londýna, kde exploduje celé velitelství MI6. Bond pátrá po svém 
oponentu ze střechy vlaku a stopy jej zavedou na vzdálený východ. Zde jej odrovná a jde získat nějaké informace od 
jeho zaměstnavatele, jenž je zastupován krásnou asijskou prostitukou z luxusního vykřičeného kasina a přístavu v 
jednom.

Ta jej zavede na opuštěný ostrov a 007 se zde setkává s hlavním záporákem, zhrzeným bývalým agentem na 
úrovni, jako je James, s Raoulem Silvou. Ten se chce mstít M (šéfové tajných služeb). Důmyslem jej 007 zajme a 
nechá odvézt do Anglie. Zde ale sklapne past a zjišťujeme, že to tak sám Silva naplánoval. Utíká a v srdci Londýna 
útočí na zasedání ohledně další budoucnosti britských tajných služeb. 
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James Bond M odváží po perfektní přestřelce do Skotska. Odjíždí do mlžného údolí obehnaného zdí, v 
jehož centru dřímá dům se jménem Skyfall. Dům, kde náš agent s povolením zabíjet ztratil oba rodiče (asi zabití, i 
když původně umřeli při slézání hor). Téměř bez zbraní bojují takticky na způsob Sám doma 4: Patrony a nože. 

Po využití všeho dostupného bouchacího a střílejícího, co se v opuštěném domě našlo, končí boje v kapli v 
rohu panství, v níž leží těla pana a paní Bondových. Ve světle svíček tu na podlahu ulehnou i těla probodnutého 
Raula a na následky zranění umírající M. Film končí zasednutím do kanceláře nového M, neoblíbeného chlapíčka z 
ministerstva, který se ukázal být velký charakter. (Přece nevyzradím vše!)

Dojmy jsou velké. Film se mi moc líbil a rozhodně posunul Daniela Craiga na první místo hned vedle svého 
předchůdce, ne-li výš. Rozhodně stojí za to shlédnout, ale počkejte si alespoň na DVDRip, kinoripy nestojí za nic, 
jen to zkazí celkový dojem vašeho „poprvé“;-).

Jakub Fridrich, 7. C
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Tv program a Vánoce  
    Těšíte se na Vánoce? Patří k vašim tradicím sledování vánočních pohádek? Každý rok se 
doslova a do písmene perou o naši pozornost, ptáte se kdo?  Uvidíme, co si letos připravily 
pro nás za program různé televizní stanice – Čt 1, Čt 2, Nova, Prima a Markíza. 

 
Sestavili jsme pro vás ideální televizní program podle hodnocení České filmové databáze. Nechte se inspirovat!  

 

6:45 – ČT 1 Popelka z roku 1969 je stále jednou z nejsledovanějších pohádek 
vůbec. (81 %)  

                                         
7:20 – Markíza Princ a Večernice (76 %)             

 
 

 
 

9:45 – Markíza Madagascar(vánoční mise – tučnáci z Madagaskaru) ( 84 %) 

 
 

                           10:10 – ČT 1 Co takhle svatba princi? (71 %) 
 

 

                                                  10:25 – Prima family Dva bratři (74 %)   
 
 
 

12:20 – Prima family Mravnost nadevše (82 %)  

 
  
 

14:00 – Nova Krakonoš a lyžníci (75 %)              
 

 

15:30 – Prima Family Dařbuján a Pandrhola (82 %)  
 
 

16:00 – ČT 1 Princezna se zlatou hvězdou na čele (75 %)                    
 

17:20 ČT 1 Byl jednou jeden král (87 %)  

 
 

       19:30 – Markíza Tři oříšky pro popelku (86 %) 

 
 

                   20:00 – ČT 1 Pelíšky (91 %) 
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Vánoční atmosféra postupně přichází, a proto je tu i tato vánočně naladěná rubrika plná různých zajímavostí i zábavy.

Vánoční vtipy

· „Pane šéf, můžete mi dát zítra volno?” ptá se v práci pan Urbánek. „Manželka chce, abych jí pomohl s 
vánočním úklidem.” 
„Z takového důvodu vám přece nebudu dávat volno!” rezolutně to odmítne ředitel. 
„Děkuji,” oddechne si zaměstnanec. „Věděl jsem, že je na vás spolehnutí.”

· Vánocích říká maminka Pepíčkovi: „Pepíčku, zapal vánoční stromeček.”
Za chvíli přijde Pepíček a povídá: „A svíčky taky?”

· „Santa Claus se rozhodl skončit s rozdáváním dárků a kandiduje na prezidenta ČR.”
· „Tatí, opravdu mi ten počítač přinesl Ježíšek?” ptá se Pepík táty.

„Ale samozřejmě, co tě to napadlo?”
„No, že celej den stojí nějakej chlápek u domovních dveří a chce třetí splátku.”

· Loudí sestra o Vánocích: „Jirko, nemáš něco sladkýho?” „Ne, ale v obýváku jsou bonbóny a sušenky.” 
Dívka odvrátí svou tvář: „Tak to ne, těch už mám plný zuby.” Brácha na to pohotově: „Tak si je máš 
vyčistit.”

Vánoční pranostiky

· Když na Štědrý večer sněží, na pytle se chmel těží. 
· Na Tři krále mrzne stále. 
· Je-li na tři krále jasno, zadaří se pšenice. 
· Jak Vánoce obalí stromy sněhem, tak posype je jaro květem. 
· Jasné vánoce – hojnost vína i ovoce. 
· Pak-li na Štěpána silný vítr bouří, vinař smutně oči mhouří. 
· Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.

Vánoce na Zelňáku

Rok se s rokem sešel a na dveře nám opět klepou Vánoce. Přichází ten čas, kdy dětem září oči 

více než kdy jindy a my starší máme sklon k nostalgii a vzpomínání. 

Mým přáním je, aby lidé alespoň v čase vánočních svátků měli k sobě blíž, aby se dokázali na 

chvíli zastavit a najít více času na své blízké. 

Věřím, že tím vskutku vánočním místem k setkání v Brně je Zelný rynk, kde se právě konají 

vánoční trhy, a který je touhle dobou protkaný jedinečným kouzlem a vůněmi tratičních českých vánoc 

ve stylu Josefa Lady. 

Vánoční dobroty, krásné výrobky, koledy a Ladovy pohádkové postavy, tomu neodolá i ten 

nejmíň vánočně naladěný člověk jako já. Jak tak procházíte a vnímáte tu vánoční atmosféru, uvědomíte 

si, že Vánoce jsou opravdu nejkrásnějším svátkem v roce.                                 

Magdaléna Dybová, Jakub Fridrich, Petra Kratochvílová
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