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Úvodník

Salamandr

Úvodník
Po sněhových kalamitách a vydatných deštích nám konečně nad hlavami vysvitlo
sluníčko, které nás všechny volá k vodě. Tuto idylku kazí fakt, že my, studenti, trávíme červnová vedra
nejčastěji nad učením v pokoji, protože písemkové řádění na nás doléhá ze všech stran.
Salamandr tedy vychází teď, aby Vás pobavil už v těch sladkých dnech, kdy se nehoníme za známkami,
ale jsme myšlenkami na prázdninách. Koneckonců jsme v tomto čísle nahradili rubriku o sportu seznamem
festivalů, na které se můžete v létě těšit.
Žádný den není úplně obyčejný, a tak si myslím, že každý máte co psát, a občas mi připadá i líto, když
vidím, kolik různých akcí kdo absolvoval a kolik článků o tom (ne)napsal. Mnoho věcí se dá napsat i z jiných
pohledů. V tomto čísle je u některých témat i více článků (např. Švýcarsko nebo Romeo, Julie a tma).
Někteří se vymlouvají, že nemají ten správný talent, ale často je to jen domněnka. Vždyť mi prošlo
rukama tolik článků od různých lidí a neřekla bych ani o jednom z nich, že bych za něj nebyla vděčná.
Vy sami můžete přispět tolika zajímavými věcmi. Já sama zjišťuji stále nové věci o lidech, které znám
přes 10 let, co potom Vaši spolužáci, kteří Vás vidí jen projít po chodbě? Proto mě vždy moc potěší, když mi na
mailu přistane článek od člověka, kterého nebylo potřeba žádat a sám od sebe chce zážitky sdílet.
Možná si myslíte, že Salamandr tematicky nikdy neopouští dveře našeho gymnázia, ale není to pravda.
Zajímáme se o životy konkrétních lidí na škole, tak doufám, že po prázdninách budu mít plnou e-mailovou
schránku vašich letních zážitků.
Přeji Vám úspěšné ukončení letošního školního roku, málo hádek při tvorbě Akademie a hlavně krásné
prázdniny.
Katka Radová, 6. C
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Ze života školy
a parlamentu
Krajský parlament dětí a mládeže
To, že na naší škole funguje studentský parlament, jistě víte. Možná víte i to, že náš parlament se dále sdružuje s
ostatními dětskými a mládežnickými parlamenty a pravidelně se účastní zasedání v krajském parlamentu dětí a
mládeže. Na dalších řádcích se dočtete, jak se tato skutečnost týká nás.
Naše škola má v krajském parlamentu hned dva zástupce . Proč dva? Věc se má tak. Vše začíná na školách, zde
vznikají parlamenty, tak jako je ten náš. Do školního parlamentu jsou voleni nebo jinak vybíráni žáci či studenti
a ti se mohou podílet na organizaci svého parlamentu. Pokud je v daném městě více škol, ve kterých funguje
parlament, sdružují se, setkávají a domlouvají v městském parlamentu.
Z těchto parlamentů jsou vybíráni zástupci a ti se pravidelně cca každý měsíc účastní čtvrtečních zasedání v
Polytechnické škole na Jílové v Brně. Spolu s námi zasedají samozřejmě i zástupci městského parlamentu Brna.
Někdy se stává, že se v Brně akce a organizace městského a krajského parlamentu prolínají, proto mnozí
považují brněnský městský a krajský za totéž.
Jelikož jsme v našem městě jedinou školou, kde parlament funguje již delší dobu, máme tu výhodu, že v kraji
můžeme obsadit více židlí. Naše škola vysílá do Brna dva zástupce: mě a Radima Bádra z kvinty.
Oba jsme členy mediálního výboru. Staráme se například o chod webových stránek, o reprezentaci i prezentace
krajského parlamentu a o články do brněnských novin z akcí, které krajský parlament dětí a mládeže
organizuje. V našem výboru se nás sejde obvykle 6-8. V KPDM fungují i další výbory. Takové rozdělení aktivit
je velmi efektivní, hlavně proto, že zasedání jedenkrát do měsíce jedno dopoledne je příliš krátká doba pro
dlouhé diskuze. Práce ve skupině znamená jednodušší prosazování vlastních myšlenek a jejich rychlejší průběh.
Dvě delegátky z krajského parlamentu nás zastupují v národním parlamentu a účastní se pravidelných zasedání
v Praze.
Často slýchám otázku, zda něco můžeme změnit i v té skutečné politické sféře. Řeknu Vám to takhle.
Účastníme se projektů jako je například ,,Kecejme do toho!", kdy máme možnost se sejít s politiky a diskutovat
s nimi. I když mnohdy nedocílíte nějakého ,,vylepšení" dotyčného, můžeme mít dobrý pocit ze zkušenosti,
kterou Vám to přineslo. Jsem v KPDM například proto, abych dostala příležitost udělat si svůj vlastní názor na
dotyčný/ou problém/ osobu.
Adéla Malendová, 1.A
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Strasbourg
Ve dnech 20.-22.5. 2013 se zúčastnilo 8 studentů naší školy výletu do Štrasburku spojeného s návštěvou Evropského
parlamentu. Zájezd byl odměnou za vítězství v soutěži Národního parlamentu dětí a mládeže na téma „Demokracie očima
mladých“. Naší zástupci vyhráli hned dvě kategorie (videoprojekce a fotografie).

Výlet nám začal v pondělí v 5:30 před Janáčkovým
divadlem v Brně, cesta byla velmi dlouhá a zabrala nám celý den.
Původně byla připravena již na první den krátká prohlídka města,
ale bohužel jsme přijížděli za vydatného deště, a tak byla prohlídka
zrušena a jelo se přímo na hotel.
V úterý kolem osmé hodiny ráno jsme vyjeli autobusem směr
Evropský parlament. Velmi zajímavě a zároveň vtipně nás přivítal
jeden z českých asistentů pracujících v parlamentu. Po úvodních
slovech za námi přišla poslankyně Evropského parlamentu Ing.
Zuzana Brzobohatá. Následovala asi hodinová, otevřená diskuze o
tom jak parlament funguje a co dělat pro to abychom v něm jednou
také mohli působit.
Jídlo jsme měli přímo v parlamentu, tudíž jsme
vlastně už všichni obědvali jako europoslanci, kdo z vás by si
mohl toto říct? Po obědě jsme měli rozchod ve městě a mohli
jsme se tedy každý samostatně kochat krásami, které nám
Štrasburk nabízí. Za zmínku určitě stojí gotická katedrála
Notre-Dame de Strasbourg či městská část La petite France
(Malá Francie) skládající se z historických domů stojících na
březích protékající řeky Ill. Po řece jsme pak měli také
společnou vyhlídkovou plavbu lodí.
Ve středu po snídani jsme vyjeli směrem k domovu,
avšak jedna zastávka nás ještě po cestě přeci jen čekala.
Cestou domů jsme navštívili německý Sinsheim, kde se
nachází rozsáhlé technické muzeum. Ke zhlédnutí zde bylo
mnoho druhů historických automobilů až po auta téměř
moderní (r.1980, 1990). Také jsme viděli mnoho druhů
lokomotiv, tanků, letadel, vrtulníků, apod. Zastávka to byla určitě
zajímavá a času možná tak akorát na rychlé proběhnutí všech
částí muzea.
Ale čas, který jsme strávili v Sinsheimu, nám potom
chyběl na cestě domů. Díky dopravním komplikacím na německé
dálnici jsme se do Brna vrátili asi kolem půl jedenácté v noci.
Jenže to pro nás ještě nebyla konečná – následovalo dalších
45min. až hodina cesty k domovu. Takže když jsem se dostal asi
kolem půl jedné ráno celý polámaný z autobusu konečně do
postele, byl jsem opravdu rád, že už jsem doma, i když sem další
den v 6:30 vstával do školy.
Nakonec bych však hodnotil výlet jako podařený a můžu
říct, že se mi ve Štrasburku líbilo. Ovšem velké mínus výletu jsou
ty 2 dny cesty strávené v autobuse.
Patrik Bognár 2.A
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Den Země 2013
22. duben. Datum, kterým se označuje Den Země. Den, při kterém máme možnost vzdát hold matičce Zemi.

Naše třída školní akce zúčastnila, stejně jako loňský rok, výletem na rozhlednu v Hustopečích stezkou přes
Mandloňové sady. (Tedy tou nejdelší a nejúmornější cestou!)
Bylo pondělí, sraz byl nahlášen na osmou hodinu ranní a my jsme postávali na školním dvoře vybaveni batůžkem se
svačinou a foťáky na zádech čekajíc na příchod učitelů a to p. uč. Zemánka a pí uč. Potměšilové.
Počasí se vydařilo a slunce nás pečlivě bodalo do zad a opravdu si dávalo záležet. První zastávku jsme
udělali u druhého rybníka a druhou za ním a mezi sousty jídla jsme vyplňovali zadané úkoly týkající se zvířat a
přírody kolem nás. Po výšlapu do vysokého kopce jsme se celí zadýchaní a zpocení svalili do trávy na okraji cesty
pod Kamenným vrchem a udělali poslední přestávku před dosažením cíle.
Cesta už pak byla rovinatější a tempo uvolněné, takže když jsme skoro po 3 hodinách cesty dorazili k
rozhledně /zpřístupněna veřejnosti 31. března 2012/, vůbec jsme si v tu chvíli neuvědomovali, že jsme ušli takovou
štreku. Všichni jsme povinně vyšplhali nahoru do výšky 12,6 metrů, pokochali se výhledem, udělali nespočet fotek
a dokončili poslední úkol, který jsme měli odevzdat co nejdříve, ale to nám někdo jaksi opomněl říct.
Naše šestičlenná skupina se umístila na druhém místě, ale po naší shodě názorů si myslíme, že jsme měli být
první.
Poté jsme se postupně skutáleli z trochu strmějšího kopce a po doražení k Pavučině jsme se začali všichni
nedočkavě pomalu rozcházet vybaveni dalšími znalostmi z tohoto příjemného naučného výletu.
Petra Apeltauerová, 4.C

Multipolis
V hodině společenských věd měli studenti kvinty a 1.A možnost zahrát si novou deskovou hru Multipolis. Hra se týkala
sociálních vztahů.

Konkrétně hra, kterou jsme hráli, se týkala vztahů
mezi spolužáky ve třídě. Dozvídali jsme se postupně
informace o čtyřech nových spolužácích. Na základě toho
jsme se rozhodovali, jak se v určité situaci zachováme a jak na
to bude spolužák reagovat.
Celý příběh se odehrával během jednoho dne. V
průběhu hry jsme získávali žetony různých barev. Zelený
žeton znamenal pohodu, modrý vnější úspěch a bílý osobní
růst. Díky této hře, jsme si mohli ověřit svoji schopnost
empatie a řešení problémů v daných situacích.
Hovězáková Šárka, Kratochvílová Petra, 5.C
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Ze života školy a parlamentu
Pět hodin o penězích

Pětihodinová přednáška? Není o trochu moc dlouhé? Říkali jsme si my, žáci 3.A a septimy, když jsme se zúčastnili přednášky o
finanční gramotnosti, kterou měl na starost ředitel brněnské pobočky Raiffeisen Bank a bývalý absolvent naší školy Ing. Ivo
Šárek a jeho kolegyně.

Nikdo nevěděl, co má očekávat, ale nakonec dlouhá doba přednášky uběhla velice svižně a informace, které
jsme se dozvěděli, nebyly zbytečné. Mezi ně patřily znalosti o pojištění, o typech úvěrů a bankovních účtů, o nové
důchodové reformě, o akciích a správném investování, ale také o tom, kdy je potřeba dát si pozor před podvodníky,
kteří při půjčkách dávají přemrštěné úroky, a kterých je dnes bohužel všude plno.
Na úplný závěr čtyři nejaktivnější žáci (Tereza Helmová, Richard Všianský, Veronika Radová a Jakub
Fridrich) byli vybráni, aby se zúčastnili jednoho dne v bance a poslechli si informace rozšiřující znalosti z
ekonomie a bankovnictví. Každopádně všichni studenti se shodli na tom, že dané téma bylo zajímavé, dobře
pojaté, a dokonce by taková přednáška měla být i povinná, zvláště v době internetu a platebních karet,
internetového bankovnictví či cenných papírů.

Výlet do banky
Do banky jsme se vydali 11. června na desátou hodinu, tam se nás ujal pan ředitel. Nejprve jsme si, kromě
formálních věcí, promluvili o tom, co bychom se chtěli dozvědět a jak si představujeme dnešní den. Na záludnou
otázku každý nakonec odpověděl a celý den se tomu přizpůsobil. Tento přístup se nám velice líbil, protože jsme se
každý dozvěděli to, co nás zajímá.

Přednáška začala tím, jak probíhá výběrové řízení, co je důležité znát a umět. Mezitím jsme se všichni
aktivně zapojovali do výkladu a atmosféra byla velice přátelská. Po první strávené hodině se nás ujala kolegyně
pana Šárka, která nám ukázala grafy akcií a různých fondů, a nakonec i různé druhy pojištění. Samozřejmě jsme se
mohli na všechno ptát. Po obědě v místní menze nás bohužel tlačil trošku čas, a tak jsme se narychlo vydali podívat
přímo do provozu banky. Prošli jsme si celou pobočku, podívali se, jak se rozeznají falešné peníze, jak se počítají,
jak vypadají kanceláře a kolik lidí na pobočce je. Na závěr jsme udělali fotku, rozloučili se a s dobrým pocitem jeli
domů.
Richard Všianský, Veronika Radová, 3.A
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Maturita očima maturantky
Je po letošních maturitách, ale brzy přijdete na řadu vy. Na co se připravit, vám napoví tento článek.

Maturita. Přesně tohoto slova se většina z nás, gympláků děsí už od prvního ročníku. Obvykle si pokládáme
otázky typu: „Zvládnu to vůbec? Ne, nezvládnu. Ale když to nezvládnu tak mě naši zabijí. To musím zvládnout.
Počkat, ale jak se vlastně vůbec dostat k té maturitě?“ Poslední otázka v nás na pěkných pár let utiší naše obavy a my
se soustředíme jen na to, jak nedostat špatnou známku anebo aspoň ne tu nejhorší.
Část našich obav se opět vynoří na začátku čtvrtého ročníku, ale shon a spěch, který na nás v tomto roce číhá,
nám nakonec nenechá se tím zabývat. A pak už je to tady….Vánoce! To už je oné zkoušce dospělosti zatraceně
blízko. Ale jako kdo by se učil o Vánocích? No my rozhodně ne. Místo toho pečeme cukroví a díváme se na
pohádky. Po bujarém Silvestru se tak maximálně 2. ledna podíváme na slovíčka z němčiny a všechno ostatní
necháváme náhodě. ¨
Pak už všechno jde podle klasického scénáře. Leden- to se učit nebudu, je pololetí a navíc komu by se chtělo
učit, když je venku taková zima. Únor- ještě je čas. Březen- totéž, co v únoru. Duben- jako já už za měsíc maturuju!?
Ano, přestože to víme už čtyři roky, je pro nás přímo dechberoucím zjištěním, že nás čeká maturita.
Ti flegmatičtější z nás si ještě v dubnu řeknou, že na „písemný“ se učit nemusí a na „ústní“ je času dost o
svaťáku. A pak už to jde všechno rychle. Na konci dubna poslední zvonění, pak písemné, týden „volna“ na učení
otázek, no pak je středa 22.5. 2013 a vy jdete maturovat. Tedy já jsem šla. Už od úterního večera vám chodí zprávy
typu: to zvládneš, vždyť je to přece strašně lehký. A vy si jen říkáte: „Pro vás jo, když už to máte za sebou!“ a pak
radši vypínáte mobil i facebook, protože nadšené statusy vašich spolužáků, že už to „dali“ vám na klidu nedodají.
Samozřejmě si po maturitě jeden také napíšete.
Váš maturitní den jde podle předem daného scénáře. Ráno vstanete, patřičně se obléknete a čekáte. Pak
přijdete do školy a zase čekáte. Když vás zavolají, ať si jdete vytáhnout otázku, tak se pro změnu modlíte. Na potítku
si vzpomenete na všechno, co jste za ty čtyři roky slyšeli i neslyšeli. Při zkoušení mluvíte o něčem a ze samého
soustředění vlastně ani nevíte o čem, no a pak hádejte co. Zase čekáte. Po vyhlášení výsledků jdete nadšeně volat
rodičům, partnerům a všem kamarádům a nakonec jdete všichni společně slavit, plni dojmů a zážitků.
Samozřejmě, že všichni říkáte, jak to bylo lehké a ano, při prvních přijímačkách na vysokou zjistíte, že
maturita byla jen prvním krokem. Krokem při kterém se na vás všichni usmívají, drží vám palce a rozhodně na vás
nečíhají žádné záludné otázky z chemie, biologie a matematiky, přestože děláte přijímačky na humanitně zaměřený
obor.
Ted už mi nezbývá než za letošní maturanty popřát těm budoucím ať pokud možno s lehkostí proplují svým
posledním rokem na gymplu a když pro vás v dubnu bude překvapením, že už maturujete, tak nezoufejte. Všichni
jsme na tom byli stejně.
Aneta Zlámalová, 4.A
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Exkurze, výlety
a školní akce
Toulky Terezínem
Procházet se po sluncem zalitém Terezíně a sledovat šťastné lidi, kteří pokojně venčí své psí miláčky je něco
neobyčejného. Čím je to tak neobyčejné? Tím, že to můžeme vidět právě v bývalém ghettu. A terezínské ghetto má působivou
minulost.

Pocit, že vám pod nohama vede cesta, po které
chodili kdysi lidé, kteří zde trpěli jen kvůli svému
původu, je hlubší zážitek než návštěva paláců, po
kterých kdysi pobíhaly nastrojené princezny a udatní
princové.
Samotné město skrývá přemnoho zajímavého – od
základního kamene, u kterého stál sám císař Josef II.,
až po slepé koleje, na kterých mnoha lidem končila
jejich životní cesta a které je vzaly na místo, kde
hromadně umírali, totiž do Osvětimi a dalších
evropských likvidačních táborů.
Na malém prostoru se musely tísnit tisíce vězňů. Jen
těžko si to člověk dovede představit při obyčejné
procházce prázdnými ulicemi města, které se pečlivě
protínají v pravém úhlu. Po Terezíně se však nelze jen
tak procházet a nevnímat historii. Historie sálá nejen z barvitého líčení průvodkyně, ale i z jednotlivých koutů
města. V rovných ulicích ještě pořád můžeme vidět domy, které mají své staré číslování, aby se zde mohli vězni
různých národností orientovat. Už jich však není mnoho.
Mnoho míst zde stojí za zhlédnutí. Malá modlitebna
ukrytá ve dvoře je nádherná. Původní malby už opadávají a
musí být přetírány, ale i tak na nich lze vidět spjatost historie se
současností – modlitby v ní vedl muž, který své dvě malé dcery
stačil poslat do Anglie, ještě než vypukla druhá světová válka.
Sám byl později převezen do Osvětimi, kde zahynul. Dcery se v
dospělosti vydaly do Terezína, aby viděly, kde jejich otec byl a
právě díky nim vstoupil muž do povědomí a průvodkyně vás s
tímto třicet let starým odhalením historie modlitebny může hrdě
seznámit.
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I zbytek železničních kolejí stojí za zmínku. Nyní již tento začátek cesty na smrt prorostlý zelenou trávou
není v provozu. Při výkladu o transportech, které po nich vedly, jsem se dozvěděla velmi zajímavý osud tří českých
pokrývačů, kteří se díky své profesi vyhnuli transportu do Osvětimi. Měli jet posledním transportem v roce 1945 a
zachránili se díky opravě radniční střechy, na kterou se přihlásili – a to se jim do toho ani nechtělo!
Další kapitolou je hřbitov Malé pevnosti. Zde se tyčí křesťanský kříž a Davidova hvězda. Hřbitov
pochopitelně vznikl až dávno po útrapách, které se tam děly. Oba symboly vypovídají o společném utrpení.
Od hlavní brány až po bránu smrti vedou stopy lidí, kteří nám nebyli až tak vzdálení, vždyť i hustopečští
občané zde museli být. Hlavní dvůr, kde vězni hodiny a hodiny čekali na své rozřazení, ošacení, odbavení, nese nad
průchodem k samotným vězeňským celám nápis Arbeit macht frei, který tam vlastně ani být neměl, ale tehdejší
velitel jej viděl v mnoha koncentračních táborech a v Terezínském ghettu jej musel ve své samolibosti mít také.
Ženské věznice, falešné umývárny, sprchy, které byly využívány každou sobotu, jednou měsíčně, jednou za
půl roku a nakonec už vůbec, samotky, ve kterých se dělaly pokusy např. na třech Češích (utajeně), veškeré prostory
jsou dech beroucí, pohled na ně je žalostný.
Češi sehráli svoji roli také v pokusech o útěk – v případě třech šťastlivců o úspěšný pokus. Bylo to 6.
prosince 1944, když Mattas, Exner a Maršík utekli. Přesto, že dva z nich byli následně v roce 1945 zatčeni, všichni
válku přežili a jejich útěk je označován jako jediný zdařený, co se týče Terezínské pevnosti.
Stovky a stovky řádků je o terezínském ghettu možné napsat. Zajímavosti, nešťastné události, příběhy
hrdosti a statečnosti. Od mučení po hromadné uzavření jednoho bloku kvůli tyfu – tisíce vězňů hromadně
zamčených umíraly jak hlady, žízní, tak na nemoci všeho druhu – nejčastěji právě na tyfus. Němci si do tohoto
bloku už netroufali ani vstoupit.
Každý musí uznat, že podmínky tam byly příšerné. V jedné malé místnosti, která je velká jako má postel,
totiž asi dva metry dlouhé, jeden metr široké, se vměstnalo v noci patnáct lidí. Ani představit si to nejde.
Všichni nadáváme na dnešní dobu, jak je příšerná, ale přiznejme si, že tehdy to bylo mnohem horší. I když
Terezín nebyl likvidační tábor jako třeba Osvětim, jen úplný necita se neskloní před osudy všech, kteří tou hrůzou
prošli, malých dětí, dospělých, i velmi starých lidí. Buďme rádi, že nás nic takového nepotkalo a doufejme, že nás
nic takového ani nepotká. Nesmíme zapomenout.
Nikol Sotolářová, 2.A

Za botami a zvířaty!
Dne 14.6. 2013 se uskutečnil školní výlet 2.C a 3.A s paní učitelkou Chrastilovou a s paní učitelkou Komínkovou do
Baťova muzea a do ZOO Lešná..

Odjížděli jsme ráno v 8:00 od školy a na místo jsme dorazili cca o půl jedenácté. V 11:00 nám začala
prohlídka Baťova muzea. Každý z nás dostal navštívenku a v každém ze šesti úseků jsme si ji orazili tak, jak se
to dělalo dříve, a v kinosále jsme měli možnost podívat se na ukázky tehdejších reklam na boty. V muzeu to
bylo velmi zajímavé a po prohlídce byla zastávka ještě u Baťovy pojízdné kanceláře ve výtahu.
Potom už jsme se autobusem přemístili do ZOO, kam jsme dorazili ve 13:00. Dostali jsme tříhodinový
rozchod a každý šel, kam se mu zachtělo. Procházeli jsme různé kontinenty (tak je ZOO uspořádána) a viděli
různá zvířata, např. v africké části slony,v asijské tygry,v australské emu,v americké lachtany atd.
Výlet se pomalu blížil ke konci, přiblížila se čtvrtá hodina a všichni jsme se scházeli u východu. O půl
páté jsme opouštěli Zlín a domů jsme přijeli kvečeru.
Užili jsme si spoustu zábavy a už se těšíme, kam pojedeme příští rok.
Julie Moškvanová, 2.C
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Exkurze Pálava, sexta
Terčem naší třídní exkurze dne 29. května byly Pálavské vrchy.

Navzdory předešlým deštivým dnům nám
počasí přálo a už od rána svítilo sluníčko. Dokonce i v
6:50, kdy jsme měli sraz na autobusovém nádraží, bylo
zřejmé, že bude teplý den. Autobus nás zavezl do
Dolních Věstonic, odkud jsme se vydali vstříc
pavlovským kopcům.
Naše první zastávka byla pod skálou Martinka,
ke které se pojí pověst o dívce Martince, co ráda běhala
za vojáky a nakonec spadla právě z této skály.
Poté jsme šli kolem vysílače k hradu Děvičky.
Řekli jsme si několik legend, které patří k hradu, a pak
už se jen kochali krásným pohledem na Novomlýnské
nádrže a okolí, který se nám naskytnul.
Po prozkoumání zříceniny a velkých kamenů,
co se nacházejí pod ní, jsme unavení spěchali na
autobus. Exkurze se nám všem moc líbila a chtěli
bychom tímto moc poděkovat panu učiteli Šebestovi a
paní učitelce Honsové, kteří ji pro nás naplánovali.
Alžběta Lutzká, 6.C

Babiččino údolí
Třídy 2.A a 6.C se účastnily výletu do Babiččina údolí (v Královehradeckém kraji) a chtěly by se s vámi podělit o jejich
zážitky.
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Cesta byla velmi zdlouhavá a zabrala nám asi 4 hodiny. V
údolí jsme jako první navštívili mlýn, kde na nás čekalo spíše
folklorní vystoupení než např. popis výroby mouky, jak by se ve
mlýně dalo čekat. Toto představení mi přišlo trochu krátké a odbyté.
Na začátku jsme tedy někteří ihned spekulovali o tom, zda se nám ta
dlouhá cesta vyplatila.
Poté jsme se vydali na procházku směrem ke Starému bělidlu.
Cestou jsme se vyfotili u sousoší babičky s dětmi a psy. Staré bělidlo
bylo opravdu nedaleko. Okamžitě po příchodu se nás ujala paní v
dobovém kostýmu a během pár minut už jsme sledovali další
přestavení. Tentokráte to byl převážně rozhovor babičky s
Barunkou. Nakoukli jsme do světnice a pak honem ven, protože už
na nacvičenou scénku čekala další skupina.
Pokud bych měl já osobně tyto dva výstupy ohodnotit, řekl
bych, že byly takovým doplněním okolního prostředí. Pokud mi
tedy rozumíte, myslím tím, že krása okolí mne zaujala mnohem více
než tyto představení.

Naše poslední kroky vedly k
Ratibořickému zámku, kde pro nás měli
připravený moc pěkný a propracovaný
přístup k prohlídce zámku. Po zámku nás
prováděli konkrétní postavy v dobových
kostýmech, se smyslem pro humor a
improvizaci. Abych byl konkrétní,
nepřipadalo mi to tak uměle naučené jako
předešlé scénky, ale uměli si velmi hbitě
poradit s jakýmikoliv dotazy či připomínkami
ze strany studentů a dětí, které se s námi
prohlídky účastnily.
Celkový dojem z výletu se tedy zlepšil
a zdlouhavá cesta se určitě vyplatila, nejen kvůli nádhernému prostředí Babiččina údolí.
Patrik Bognár, 2.A
Foto: Zbyněk Surovec, 6.C

Romeo, Julie a tma
Ve středu 5. června jsme my, třída 3.A, v doprovodu paní profesorky Růžkové navštívili středisko volného času Lužánky v Brně
za účelem literární exkurze.

Vzhledem k poněkud rozdílným místům našeho bydliště a povahám naší dopravy jsme se všichni sešli až na
brněnském hlavním nádraží, kde jsme přesně v 8 hodin a 40 minut (plus mínus nějaké to menší zdrženíčko) zahájili
naši exkurzi.
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Po několikaminutové jízdě šalinou (tramvaj nejela) a krátké procházce parkem jsme dorazili k našemu cíli,
béžové novorenesanční budově s nápisem LUŽÁNKY nad vchodem v antickém stylu. Uvnitř jsme se dali po
točitém schodišti do nižšího podlaží. Než nám však bylo dovoleno vstoupit do místnosti, ve které jsme strávili
následující tři hodiny, museli jsme se obout do přezůvek, které jsme si přivezli. Potom už nám nic nebránilo,
abychom se seznámili s pořadatelkami naší exkurze a předali dárek v podobě vína od Vrbů.
Po rychlém vzájemném představení, jak řekly naše dvě hostitelky „na rozcvičku”, jsme se seznámili s
dvojicí postav z příběhu, který měl být náplní dnešního dne, Pavlem a Ester. Oba mladí lidé pocházejí z novely
Romeo, Julie a tma z dílny Jana Otčenáška, ale to jsme v tu chvíli ještě nevěděli.
Následovaly různé úkoly zaměřené na rozvíjení děje i vcítění se do situace obou postav. Například jsme ve
skupinkách skládali tři oživlé dobové fotografie, abychom si lépe představili období druhé světové války.
Potom jsme zase v jiných skupinkách zahráli scénu prvního setkání Pavla, mladého studenta, a Ester,
židovské dívky, která nenastoupila na transport do Terezína. Setkání proběhlo na lavičce v parku a dva z nás vždy
představovali Pavla a Ester, zatímco další dva měli role jakýchsi vnitřních hlasů, myšlenkových pochodů, které
probíhaly v hlavách obou lidí.
Všichni společně jsme si pak zkusili role sousedů bytu, ve kterém se Ester ukrývala. Jedna z nás byla
židovka, a záleželo jen na nás, zda ji pod nátlakem gestapa udáme, nebo budeme zapírat a riskovat tak naše životy.
V čase zhruba mezi dvanáctou a půl jednou naše exkurze skončila, a my jsme se buď ve spěchu rozutekli na
vlak domů, nebo si v klidu šli dát něco k obědu. Druhý den nás bohužel zase čekal náš ústav.
Vojtěch Mašín, 3.A

Lužánky, 3. A a tma
Je středa 5. června 2013. O tři čtvrtě na 9 stojíme v hloučku na brněnském hlavním nádraží. Netušíme,
kam vlastně jdeme a co budeme dělat, paní učitelka Růžková je doteď velmi tajemná. Na naše dotazy odpovídá
pouze: „Nechte se překvapit“ nebo „Nebuďte zvědaví“.
Tramvají se přesouváme do lužáneckého parku a zamíříme do střediska volného času Lužánky. Jsme
zavedeni do místnosti, která má vzhled malého divadelního sálu. „Hlediště“ má pouze tři řady židlí a ihned po
odložení věcí jsme ujištěni, že si na nich dnes moc neposedíme. Některým začíná svítat. Naše dnešní lektorka
Petra Rychecká nám představuje sebe a svoji asistentku Pavlu. Konečně se dozvídáme to velké tajemství. Dnes
nás čeká dramatická výchova.
Po chvíli mizí naše zděšené výrazy. Pavla nám čte úryvek z příběhu, se kterým budeme pracovat.
Hlavními hrdiny jsou Pavel, mladý student, a Ester, židovská dívka. Seznamujeme se s postavami kladením
otázek adresovaným přímo Ester a Pavlovi. Následuje několik úvodních her, které nás zbavují prvotního
ostychu.
Atmosféra je velmi příjemná a přátelská. Při další aktivitě se rozdělíme do skupin po pěti. Máme za úkol
vytvořit tři dobové fotografie z roku 1942. Téma není zrovna veselé, ale zhostíme se ho poměrně dobře.
Postupně se snažíme proniknout do situace a pocitů postav. Hrajeme scény z příběhu a rozvíjíme ho. Jedním z
úkolů je také nakreslit obavy, představy a vize našich mladých, zamilovaných hrdinů. Poté „díla“ vystavujeme a
pořádáme „vernisáž“. Na vlastní kůži prožíváme některé zkušenosti ubohé Ester. Čelíme také nadmíru těžké
otázce spojené se situací 2. světové války. Udat či neudat žida, ukrývajícího se u vás v domě, a riskovat tak
život svůj i celé vaší rodiny? Někteří se rozhodli ihned, jiní dlouho váhali.
Na konci programu se dozvídáme, jak kniha Romeo, Julie a tma od Jana Otčenáška, jejímž příběhem jsme
se zabývali, dopadne. Poděkujeme naší lektorce malou pozorností z vinice, rozloučíme se a rozcházíme se k
domovům. Každému z nás přineslo odpoledne v Lužánkách minimálně zamyšlení se nad osudem židů a všech
lidí v době války a sympaticky strávené dopoledne mimo školní lavice.
Kristýna Bačovská, 3.A
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Švýcarsko 2013
Ve dnech 14. -18. dubna navštívila skupina studentů našeho gymnázia v rámci výměnného pobytu Lyceum J. Piageta ve
švýcarském Neuchatelu. Tato výměna se uskutečnila v návaznosti na náš loňský projekt „Do světa“, vedený koordinátorkami
Darinou Honsovou a Jitkou Komínkovou. V říjnu loňského roku přijeli studenti tamního gymnázia poprvé k nám. Tereza a
Petra, každá po svém, popisuje své zážitky.

Naše v pořadí již druhá návštěva Švýcarska
měla hned několik cílů – znovu se setkat s našimi
švýcarskými kamarády, poznat jejich školu, město,
krásnou krajinu kantonů Neuchatel a Bern, ale také
si zdokonalit své jazykové dovednosti.
Během naší návštěvy jsme tak měli možnost
prohlédnout si město Neuchatel s jeho historickými
památkami a muzeem, v budově radnice jsme byli
přijati starostou města. Denně jsme se účastnili
několika hodin výuky v jejich škole, která leží přímo
u Neuchatelského jezera. Mě nejvíce zaujala výuka
jazyků v jazykové laboratoři, ke které využívali
speciální technologie, program, který zkoumal např.
naši úroveň fonetiky daného jazyka.

Naši švýcarští přátelé se nám pochlubili tím
nejzajímavějším, co jejich kanton nabízí. Navštívili jsme např.
muzeum a výrobnu proslulého sýru Tete de moine v Bellelay,
muzeum neméně slavných hodinek Longines v St. Imier a
nakoupili kila čokolády.
K mým největším zážitkům patří výlet do hlavního
města Švýcarska Bernu. Zde jsme měli obrovské štěstí, protože
během naší prohlídky Federálního paláce jsme měli možnost
být přítomni zasedání parlamentu. Naši učitelé byli dokonce
přijati poslancem za kanton Neuchatel.
Celkový dojem ze Švýcarska předčil naše očekávání.
Pět dnů uteklo jako voda, loučení bylo smutné, všichni ale
věříme, že nejpozději za dva roky se znovu setkáme.
Tereza Machová, 3.A
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Skoro celý týden jsme obývali malebné město
jménem Neuchatel a přespávali v domovech našich
švýcarských kamarádů, které byly roztroušeny v jeho
okolí. Já osobně jsem měla pokoj á la madrace v
prádelně, ale jinak jsem měla tu poctu být v kruhu
velmi příjemné rodiny.

Dopoledne jsme se vždy účastnili dvou hodin
výuky a vzdělávali se v angličtině, ekonomice a
němčině či francouzštině. A poté jsme prozkoumávali
krásy historických památek Neuchatelu, Bernu a
jejich okolí. Navštívili jsme například federální palác
v Bernu, kde jsme se zhostili zasedání parlamentu,
muzeum a výrobnu známého sýru Tete de moine v
Bellelay a také muzeum neméně proslulých hodinek
Longines v St. Imier. Když se nám bohužel nenaskytla
možnost prohlídky továrny na čokoládu, tak jsme si jí alespoň
nakoupili zásoby snad na celý život.
Za ten týden jsme sice museli přetrpět dvě 14-ti
hodinové, ne zrovna moc pohodlné, cesty autobusem, ve
kterém jsme měli možnost vidět film Nedotknutelní a to po
cestě tam i zpět, takže se nám opravdu vryl do paměti. Ale
jinak si odvážíme krásné vzpomínky a nezapomenutelné
zážitky, které v mém foťáku byly zaznamenány na 411
fotografiích.
Nejenom že jsme si doplnili slovní mezery v jazycích,
ale také jsme získali skvělé přátele a procvičili naše jazykové
dovednosti.
Petra Apeltauerová, 4.C

Na návštěvě v Rumunsku
Jedenáct studentů se v doprovodu dvou vyučujících vydalo 14. dubna tohoto roku v rámci projektu Comenius
nazvaného DISCOVER, UNDERSTAND AND APPRECIATE na partnerské setkání do Rumunska. Přinášíme pohled
učitele a žáka.

Na střední škole Scola cu clasele Ady Andre ve městě
Sfantu Gheorghe, ležícího v centrální části Rumunska nedaleko
města Brašov, se konalo již druhé týdenní setkání zástupců škol
zapojených do projektu. Celkem 42 žáků a 12 učitelů z naší školy,
hostitelské rumunské školy a z partnerských škol z Polska,
Německa a Portugalska po dobu jednoho týdne poznávalo
hostitelskou školu, regionální tradice, zvyky, kulturní a přírodní
památky.
Program, profesionálně připravený rumunským týmem,
nabízel návštěvu ,, Drákulova hradu“ Bran, krápnikové jeskyně
či jezera vulkanického původu. Hlavním programem však byly
návštěvy místních muzeí, seznamujících s historií, výraznými
osobnostmi a s tradicemi tohoto vzdáleného kraje.
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Po dobu pobytu studenti hustopečského gymnázia navázali osobní přátelství se zahraničními studenty a
samostatně s nimi spolupracovali na řešení různých úkolů, během nichž si procvičovali a ověřovali své jazykové
dovednosti v angličtině, která byla společným komunikačním jazykem.
Rumunská škola se postarala nadstandardně nejen o program, ale i o zázemí - všichni byli ubytování v
pěkném hotelu uprostřed města a ochutnávali evropská i místní jídla.
Dagmar Langarová

Excursie în România
V neděli 14. dubna se skupinka jedenácti lidí v
doprovodu paní učitelky Langarové a Cahové vydala na
dlouho očekávaný výlet do Rumunska v rámci projektu
Comenius.
Po cestě jsme se ještě zastavili v Maďarsku a
udělali si krátkou procházku kolem jezera. Na místo jsme
dojeli ráno, v hotelu jsme si jen odložili věci a už spěchali
do partnerské školy. Zde už čekali ostatní státy, totiž
Poláci, Němci, Portugalci a samozřejmě Rumuni. Čekaly
nás různé prezentace o Rumunsku, představení
tradičních pokrmů i krojů a seznámení se s ostatními
účastníky projektu.

Odpoledne jsme navštívili nějaká muzea, která
nám přiblížila tradice a minulost Rumunska. Ostatně za
celý týden jsme navštívili spoustu muzeí a dozvěděli se
tak spoustu věcí. Jeden den jsme také navštívili Drákulův
hrad, který se vám ve spojitosti s Rumunskem nejspíš
vybaví jako první.
A co jsme ještě viděli a zažili? Viděli jsme jezero,
historické město, skanzen v cukrárně ochutnali jejich
sladkosti, ale především si užili spoustu zábavy a poznali
kulturu této země. Než jsme se nadáli tak byl pátek ráno,
my posnídali a vydali se na cestu domů.
Johana Svobodová, 7.C
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Setkání v Česku je za námi, a tak jsme se zeptali
studentů na jejich postřehy. Přeji pěkné čtení.
Ve výše uvedeném datu byl u nás ubytován
jeden z rumunských studentů. Týden podle mě
proběhl bez problémů. Se svým novým
spolubydlícím jsem byl spokojený, i když
musím uznat, že více jsem si rozuměl se
studenty z Německa.
V úterý jsem jel s ostatními na výlet do
Strážnice. Povětšinu dne moc nepršelo, za což
jsme byli všichni vděční, protože jsme chodili po
městě a Strážnickém skanzenu (kde si mohli
dobrovolníci vyzkoušet některé tradiční
řemeslnické práce – výroba kotovic, šlíšků, hrců
a zpracovávání technického konopí).
Odpoledne jsme šli ještě na místní zámek
shlédnout výstavu hudebních nástrojů. Paní průvodkyni napadl výborný nápad, aby studenti z každé země
zazpívali nějakou svou typickou národní písničku. Po pěvecké kulturní vložce se jelo do Uherské Hradiště do
muzea, shlédnout stálou expozici obrazů s motivy lidového umění, z nichž nejznámějším malířem byl Joža
Uprka.
Po úspěšném týdnu u nás v Česku je na programu týden v Německu (v prosinci 2013).
Patrik Bognár 2.A

S většinou kamarádů jsme se seznámili v Rumunsku.
Když jsme se jich ptali, jak se
jim líbí náš program a prostředí jejich odpověď byla
jednoznačná : „We love it here“. Až na nevydařené
počasí první den, proběhl program bez problémů.
Dobré je, že jsme si mohli procvičit angličtinu a z
části i němčinu (kdo měl němce).Bylo zajímavé
povídat si s našimi vrstevníky o našich kulturách.
Martina Myšková 5.C
I přesto, že Lisa nebyla stejně stará jako já, jsme si
rozuměly. Byla jsem velmi ráda, že byla pro, abychom mluvily německy. A dokonce byla ochotna mluvit se
mnou HOCH DEUTSCH (spisovnou němčinou) a ne s dialektem, který byl pro mě příliš složitý
Tereza Machová 3.A
Polka Pavla :“This is Kristy. She's fifty.“ Díky Pavlo, cítila jsem se mladší.
Kristýna Vitulová 4.C
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Návštěva Isi Dietl byla příjemná. Neměla
jsem s ní jediný problém, na všem jsme
se v pohodě domluvily. Jen první den
ráno mě zaskočila tím, že vstala asi o
hodinu dřív, takže nebyla nachystaná
snídaně a všichni kromě ní byli v
pyžamu. Během týdne jsme však
vstávání vychytaly a vše bylo v pořádku.
Jinak jsem díky ní ochutnala čokoládu a
gumové medvídky ze Straubingu a řekla
mi, že k ní musím přijet. Myslím že byla
spokojená a že si návštěvu v ČR užila
Adéla Vydrářová 4.C
Myslím si, že jsme si my i zahraniční
studenti společný týden užili, zároveň si
procvičili angličtinu a seznámili se s
novými lidmi. Už teď se všichni těšíme
na další setkání Comenia.
Natálie Pešová, Kristýna Kuklová 5.C

Utváření mezinárodních vztahů a zlepšování ve znalostech cizích jazyků, zejména angličtiny – to jest
Comenius.
Adéla Hurtová 4.C

V projektu jsme poznali nové lidi. Procvičili jsme si angličtinu. Líbil se nám výlet do Lednice, Valtic a
Mikulov.
Markéta Šebestová, Kristýna Samsonová 1.A
-Cizince jsme seznámili s kulturním trávením večerů v baru U Fishera.
- I přes obavy z povodní se vrátili všichni Němci ve zdraví domů.
- I přes silný déšť jsme cizincům ukázali všechny krásy Hustopečí.
- Při hovorech jsme si vzájemně vyměnili mnoho poznatků o životu teenagerů v různých zemích.
- Všichni se těšíme na další setkání.
Klára Menšíková 4.C
Poznávat nové lidi, utvářet přátelství, rozvíjet znalost jazyka a nespat. Týden jsme si všichni moc užili i přes
špatné počasí. A doufám, že se brzy zase uvidíme.
Blanka Machová 4.C
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Dopravní soutěž mladých cyklistů
25. dubna jsme se s pí uč. Potměšilovou vydali reprezentovat naši školu na dopravní soutěži.
Oblastní kolo se konalo ve Velkých Pavlovicích a v
mladší kategorii soutěžili Veronika Halasová, Tereza
Zemanová, Ondřej List a Jakub Rozek z 1.C. Ve
starší kategorii bojovali o umístění Eva Ryšavá,
Tamara Wetterová, Tomáš Bureš a František Stejskal
ze 4.C.
Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách. Byla to
zdravověda, jízda zručnosti, dopravní testy a jízda na
dopravním hřišti. Jízda zručnosti byla tak trochu
nevyzpytatelná, proto se také lépe umístili žáci z
Břeclavi, kteří měli zakoupené překážky, na kterých
mohli ve škole trénovat, což se jim také vyplatilo.
Po namáhavém dopoledni plném soupeření
mezi školami a jejich týmy nás čekal kuřecí párek s
chlebem, hořčicí a kofolou. Po obědě a malém
odpočinku nastalo vyhlášení výsledků. Žáci z primy se
v mladší kategorii umístili na 4. místě a žáci z kvarty
vybojovali 3. místo ve starší kategorii a postup do
okresního kola.
16. května se v Břeclavi uskutečnilo okresní kolo,
které probíhalo podobně jako předešlé. Zajímavá a
napínavá situace nastala, když přišlo vyhlášení
výsledků. Umístění byla předčítána od posledního
místa až k prvnímu a my jsme s každým vyřčeným
číslem a názvem jiné školy získali naději v první
místo. Opojný pocit nadšení nás přešel ve chvíli, když
se na prvním místě umístili žáci ze ZŠ v Břeclavi. Po
opravném přečtení výsledků, jsme se dozvěděli, že jsme obsadili 6. místo. Výsledek byl očekávaný a
předpokládaný. Soutěž jsme si společně užili a také jsme se poučili.
Díky patří sponzorům, organizátorům a p. uč. Potměšilové za potřebnou podporu.
Tamara Wetterová 4.C
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Myslí nám to logicky

V letošním roce se naše škola dočkala velkého úspěchu v
matematické soutěži Pythagoriáda, pořádané pravidelně pro
6.- 8. ročník ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií.
V našem případě to týkalo tříd prima, sekunda a tercie. V
únoru 2013 se konalo školní kolo, ve kterém se utkali žáci
jednotlivých tříd o dvě postupová místa do dalšího kola. Tito
dva postupující se následně zúčastili ve dnech 15.a 22. května
okresního kola a reprezentovali nás velmi úspěšně. Nepustili
na nejvyšší stupínek zástupce žádné jiné školy, a to díky Jiřímu
Mazuchovi (prima), Michaele Dunajové (sekunda) a Sylvii
Poláková (tercie).
A ještě jeden úspěch. Sylva Poláková z tercie se navíc umístila na třetím místě v okresním kole matematické
olympiády.
Ctirad Šedý, vyučující matematiky

Anička získala ocenění v celostátní literární soutěži
Cesta dvou bratří
Prostředí Arcibiskupství pražského je místem, kam se běžný smrtelník
nedostane.
Anna Ondráčková, studentka 2.A, měla jedinečnou možnost prohlédnout
si interiéry Arcibiskupského paláce, který je běžně pro veřejnost uzavřen.
Krátkou zprávu napsala paní Růžková, Anička popsala, jak se to všechno
událo.

Tato prohlídka totiž byla odměnou pro vybrané studenty, kteří
se zúčastnili literární soutěže Cesta dvou bratří. Vyhlašovatelem
soutěže bylo Ministerstvo školství, Národní institut dětí a mládeže ve
spolupráci s Arcibiskupstvím pražským a Českou biskupskou
konferencí.
Soutěž byla vyhlášena k 1150. výročí příchodu Cyrila a
Metoděje na Velkou Moravu.
Anna Ondráčková se zúčastnila soutěže s prací Věrozvěstové světí
rajhradský klášter.
Jako formu si vybrala fiktivní reportáž.
Odborná porota vybírala z více než dvou set příspěvků a právě
na Arcibiskupství pražské byli pozváni autoři nejzdařilejších prací.
Na slavnostním vyhlašování obdržela naše studentka čestné
uznání. Její práce byla také zařazena do sborníku, který byl při této
příležitosti vydán.
Mgr. Anna Růžková
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Možná trochu omylem, avšak s vděkem, jsem se ocitla na seznamu oceněných v celostátní literár
í soutěži Cesta dvou bratří. Soutěž byla vyhlášena k 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou
Moravu.
Začalo to vlastně úplně nevinně – úkolem do češtiny. Celá třída jsme měli napsat reportáž na téma Cyril a
Metoděj. Ten týden jsem zrovna neměla vůbec čas, a tak jsem úkol dělala na poslední chvíli. Protože bydlím v
Rajhradě, reportáž jsem zasadila do prostředí velkomoravského hradiště, které se kdysi nacházelo v prostorách
dnešního benediktinského kláštera. Popsala jsem, jak Cyril a Metoděj světili kostel. Něco jsem našla v knížce, něco
jsem si vymyslela. Úkol byl během patnácti minut napsaný. Reportáž se paní učitelce Růžkové líbila, a tak ji zaslala
do soutěže.
No a po třech měsících přišlo nečekané, ale milé překvapení. Mám se dostavit na Arcibiskupství pražské k
vyhlášení výsledků. A tak jsem se vydala do Prahy. Doprava zdarma, jídlo zdarma, prohlídka Arcibiskupství
pražského. Kdo by si tuto příležitost nechal ujít? Já jsem tedy rozhodně neodolala. Sice jsem si připadala poněkud
trapně mezi dalšími oceněnými, kteří barvitě popisovali, jak dlouho práce psali, co jim to dalo a kdo jim s tím
pomáhal, ale stálo to za to.
Přestože jsem odjížděla pouze s čestným uznáním, radost mě neopustila. Arcibiskupství pražské, kam se
normálně nedostaneme, je opravdu kouzelné místo. Nejvíce se mi líbily ručně tkané gobelíny a dřevěná kaple stará
několik stovek let, kde pražský arcibiskup vítal např. papeže Benedikta XVI. Jestli to byla náhoda nebo osud,
nevím, ale vidíte, že i ty úkoly do češtiny se občas vyplatí napsat. :)
Anna Ondráčková, 2.A
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Co je běžným očím skryté
V pátek 19. dubna jsme se zúčastnili kurzu Vědecké souvislosti environmentálních problémů. Kurz pořádala Masarykova
univerzita společně s Centrem pro výzkum toxických látek v prostředí – RECETOX.

Na základě správně vypracovaných odpovědí na otázky a motivačních dopisů jsme byli přijati na námi
preferovaný termín kurzu.
Po úspěšném nalezení zasedací místnosti v jedné z budov bohunického kampusu začaly přednášky. Během
dopoledne jsme se blíže seznámili s tématy z oblasti ekotoxikologie, chemie životního prostředí a matematické
biologie. Přednášek bylo 8 a byly rozděleny do 15-ti minutových bloků a snad jen díky velké zásobě kávy jsme
udrželi pozornost po celou dobu. Po každém tématu následovala krátká diskuze a občerstvení. K našemu
překvapení jsme na oběd nešli do místní menzy, ale dostali jsme několik pizz, které všem ještě více zvedly náladu.
Odpoledne byla laboratorní cvičení. Nejprve jsme si vyzkoušeli tenkovrstvou chromatografii a poté
následoval ekotoxikologický biotest, kde jsme zkoumali klíčivost semen hořčice bílé v závislosti na různém
prostředí. Zároveň jsme si zde prohlédli nově zařízené laboratoře a seznámili se s některými přístroji.
Po krátké svačince následovala delší společná diskuze na dopolední témata. Na závěr jsme dostali certifikát
za úspěšné absolvování kurzu.
Pro velký zájem budou letos na podzim vypsané další termíny a rádi se tohoto, nebo i jiného kurzu, znovu
zúčastníme. Chtěli bychom poděkovat paní učitelce Potměšilové za zprostředkování tohoto kurzu a také celému
organizačnímu týmu MU a RECETOXu za krásný a velmi poučný den.
Jiří Víteček a Lucie Sedláčková, 3.A

Cesta do základů života
Genom a proteom aneb Cesta do základů života, tak takhle zní celý název další T-exkurze, které jsme se začátkem června
zúčastnili.

Zájem o tuto exkurzi byl opět značný, ale nám dvěma se podařilo z necelé padesátky přihlášených
postoupit přes online část a následný test až na praktickou část, do které mohly projít jen dvě skupinky po osmi
studentech.
Přesně v 9:00, ve středu 12. června začala v univerzitním kampusu MU v Bohunicích naše exkurze. Paní
lektorky nám nejprve ukázaly prostředí a vybavení místních laboratoří a samozřejmě nás seznámily s náplní
dne. Našim úkolem bylo ve skupinkách po dvou izolovat genomovou DNA z lidských buněk a také vizualizovat
proteiny.
Během celého dne jsme používali nejrůznější nástroje a moderní zařízení a připadali jsme si při tom jako
opravdoví vědci. Nutno říct, že množství informací, kterými nás během celého dne „krmili“, bylo opravdu
značné a spoustě věcí jsme stěží rozuměli. Naštěstí nám paní lektorky, pokud bylo něco nejasné, vždy všechno
znovu ochotně zopakovaly a vysvětlily. Náš úkol se podařilo úspěšně splnit a nakonec jsme na vlastní oči viděli
zkondenzovanou DNA a proteiny.
Pokud máte rádi chemii či biologii, tak vám mohu T-exkurze jedině doporučit, protože informace z nich
se vám, stejně jako nám, budou v budoucnu určitě hodit. Další kolo T-exkurzí bude opět na podzim a témat na
výběr je vždy velké množství, tak se zapojte také!
Jiří Víteček a Kristýna Bačovská, 3. A
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Matematické principy úprav digitálních fotografií
Baví tě matematika, fyzika, chemie či biologie? Chceš se naučit něco nového? Pokud Tvoje odpověď na tyto otázky zní
ano, pak jsou T-exkurze určeny právě pro Tebe!

T-exkurze je akce pořádaná Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu a je určena studentům
středních škol se zájmem o přírodní vědy. O této nabídce jsem sice věděla již dlouho, ale nikdy jsem neměla dost
odvahy, abych se přihlásila. Protože témata byla vcelku dost odborná, měla jsem strach, že to pro mě bude těžké a že
se v problematice nebudu orientovat. Po jejím absolvování ale lituji, že jsem do toho nešla již dříve.
A jak že to všechno probíhalo? Po přihlášení na exkurzi obdržíte 2 online lekce, kde se dozvíte všechny
potřebné informace k praktické části. Poté na vás čeká závěrečný test, podle kterého jsou nejlepší řešitelé vybráni na
praktickou část. K vypočítání zadaných příkladů bylo potřeba alespoň trochu „matematického myšlení“ a
mimoškolních znalostí, ale kdo testu věnoval nějaký čas a úsilí, určitě měl šanci se na T-exkurzi dostat.
Poté už následovala samotná praktická část, která se konala na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně.
Nejdříve jsme si vyslechli krátkou přednášku lektorek a po přestávce jsme se sami pustili do úprav fotografií.
Naučili jsme se, jaké matematické principy se ukrývají za zaostřováním či naopak rozostřováním obrázků,
vyzkoušeli jsme si detekci hran, úpravu barev a mnoho dalšího.
T-exkurze můžu každému jen a jen doporučit. Neváhejte a využijte této jedinečné příležitosti. Další nabídka
bude vypsána zase na podzim letošního roku. Témat je vždy spoustu, takže si každý určitě přijde na své. Navíc se
dozvíte mnoho zajímavých informací, které ve středoškolských učebnicích rozhodně nevyčtete.
Eva Vencovská, 7.C

Ukázka toho, co jsme se naučili v
praktické části.

Skalpel prosím …
Když nám paní učitelka Potměšilová v průběhu května nabídla možnost zúčastnit se dalšího kola T-exkurzí, neváhali jsme
a hned jsme se přihlásili. Mezi naše vybrané obory patřila mimo jiné morfologie ptáků a savců.

Letos se na tento obor přihlásilo celkem 76 lidí, ale míst bylo pouze 24. Museli jsme nastudovat
několikastránková skripta a poté vypracovat přijímací test. Nakonec, možná i s dávkou štěstí, jsme byli na tuto
exkurzi přijati oba dva.
V pátek 7. června jsme tedy jeli na Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně. Po nalezení správné
budovy jsme si oblékli pláště a šli jsme na pitevnu. Nejprve nám paní lektorka předvedla ukázkovou pitvu na
kadaveru kočky a brojlera. Při této práci nám zároveň popisovala vzhled a funkci jednotlivých orgánů zvířat a
srovnávala savce s ptáky. Již zde se ukázalo, že pitva není určena pro lidi slabé povahy. Někteří studenti museli
odejít a někteří dokonce kolabovali. Po této názorné ukázce a pauze, jsme se zašli podívat do anatomického
muzea, kde byly k vidění různé kostry a části těl zvířat.
Ve druhé části exkurze jsme dostali pitevní nástroje do ruky i my, studenti. Pro nás byl nachystán
kadaver psa, králíka a dalšího brojlera. V malých skupinkách jsme tedy začali naši vlastní pitvu. S nástroji v
ruce se všem udělalo lépe a všichni jsme si pitvu doslova užívali. Nakonec jsme si ohmatali snad všechny
hlavní zvířecí orgány.
Tato T-exkurze byla velice přínosná a znalosti z ní si, jak doufáme, poneseme nejen k maturitě ale i na
VŠ. Pokud se zajímáte o biologii a chcete se dozvědět něco navíc, určitě neváhejte a v podzimním kole se
přihlaste také!
Jiří Víteček a Lucie Sedláčková, 3. A
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Studenti čtou a píší noviny
Mladá fronta Dnes. Noviny, které nám do školy občas chodí ve velkém množství. Víme proč. Protože píšeme do redakce na
vypsaná témata. Několika studentům články vytiskly noviny v příloze Jižní Morava. My vám přinášíme několik příspěvků,
které sice nevyšly v deníku, ale proč ne ve školním časopisu?

Erasmus aneb cesta tam a zase zpátky
Mezi studenty vysokých škol můžeme často zaslechnout, že se chystají na zahraniční stáž do nějaké členské
země Evropské unie pod záštitou programu Erasmus (obdobných programů existuje více, př. Comenius). O co
vlastně jde? Vysoké školy se mezi sebou domluvily, že umožní studentům cestovat po evropských univerzitách v
rámci výuky a praxe a započítají jim tento pobyt do kreditového ohodnocení. Dnes tyto programy fungují skoro
třicet let a jsou do nich zapojení studenti z celé Evropy.
Co z toho vyplývá? Neuvěřitelná výhoda, kterou je škoda nevyužít! Pokud jste student vysoké nebo vyšší
odborné školy, tak máte pod vlídným dohledem univerzity, možnost posunout vaše vědění a vzdělání ze státní na
mezinárodní úroveň. Možnost pochopit a poznat cizí kultury a tím zkvalitnit a prohloubit svůj osobní přehled.
Studiem v zahraničí si také zlepšíte svou jazykovou výbavu, což je v dnešní době, kdy se hraje hlavně na integritu a
spolupráci zemí, již nutnost. Nejméně jeden cizí jazyk by si měl osvojit každý student, který chce spolupracovat s
těmito sofistikovanými programy a inteligencí z celého světa.
Chtěl bych citovat jednoho z velkých českých spisovatelů Karla Čapka: „Člověk musí jet daleko, hrozně
daleko, aby se dostal co nejblíž k domovu.” Když se nad tímto zajímavým výrokem zamyslíme, dospějeme k
názoru, že autor má velkou pravdu, ale dalekosáhlost tohoto moudra poznáme, teprve až vyrazíme z bezpečí své
alma mater a vydáme se do světa. Sám autor se stal tak velkým Čechem, také díky tomu, kolik toho nacestoval.
Lidé! Cestujte, poznávejte nové kultury, učte se cizím řečem, neboť jak říká jedno staré moudré přísloví:”kolik řečí
znáš, tolikrát jsi člověkem..”
Jaroslav List

Podstata jazyků
Znalost alespoň jednoho z cizích jazyků se v dnešní moderní společnosti považuje již skoro za
standard. Dorozumět se v cizích zemích příslušným jazykem velkou měrou přiblíží člověka k místním lidem.
Znalost ovšem neznamená jej ovládat jen na teoretické úrovni. Důležité je odcestovat a v praxi jazyk používat.
Jinak si člověk řeč „nezažije“ a nikdy ji nebude bez problémů ovládat.
Dnešní svět je velmi propojený a pro komunikaci s okolními zeměmi je schopnost se domluvit
klíčová. V České republice je nejrozšířenější znalost angličtiny, němčiny a ruštiny. Tyto jazyky jsou v praxi hodně
využitelné, ale mělo by se studium zaměřit i na ostatní hodně používané řeči, a to především ty evropské,
konkrétně francouzštinu a španělštinu. Ve stále se více integrující Evropě je to velmi důležité. Bez alespoň
základní znalosti angličtiny, člověk není schopen zcela využít informační technologie, především internet.
Neznalost jazyka může být velkou překážkou pro získání jak více, tak méně kvalifikované práce. Při
pracovním pohovoru v dnešní době člověk nikoho neohromí, pokud umí pouze jeden cizí jazyk. Podstatné je znát
jazyků více. Velkou roli pro přijetí u zaměstnavatele může hrát i fakt, pokud uchazeč zná i nějaký „exotický“
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Kariéra ve smokingu
„Vystuduj medicínu a běž do ciziny,“ nabádá mě celá má rodina. „Budeš mít spoustu peněz, uděláš si
kariéru a třeba se staneš vlivnou osobností,“ zní jejich další argumenty. Je to důvod pro opuštění mé rodné
vlasti?
Peníze se hodí vždycky. Já sama si ráda něco koupím a těší mne, když si mohu dovolit něco
kvalitnějšího. Hnát se ale za vidinou tučně nabitého konta v plánu nemám. Myslím, že by se můj život zvrhl v
posedlost po finančním obnosu.
Pádným důvodem pro odchod ze země by mohla být touha po lepším místě, kde byste se mohli projevit
a kde byste mohli dirigovat zaměstnance. Kariéra je ale v podstatě obsese oděná ve společensky uznávaném
fraku. Málokdo vám řekne: „Ježíšmárjá, ty seš na nejvyšším postu? To ti teda nezávidím!“ Při honbě za
kariérou se přestanete soustředit na okolí a mnoho vám může uniknout. Proto ani vidina skvělé kariéry by mne
do zahraničí nedostala.
Pokud existuje důvod, který by stál v kolonce se znaménkem plus, pak by to byla bezpečnost. V České
republice se máme relativně dobře. Nevyhneme se dopravním nehodám, zlodějům a občasným násilníkům.
Avšak oproti jiným zemím zde vládne klid a mír. A to je ten hlavní důvod, proč v dohledné době nezměním
svou státní příslušnost.
Mušálková Markéta, 8.C

Studium v zahraničí
Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem.
Rozmáhá se trend studia v zahraničí, kterého hojně využívají i Češi. Měl by se stát pobyt a studium v
zahraničí povinným? V jakém měřítku a bude mít tato metoda požadovaný efekt? Jsou lidé, kteří neumí cizí
jazyky, znevýhodněni na dnešním trhu práce?
V poslední době začínají studenti kvůli vzdělání cestovat za hranice naší země. Činí tak z mnoha
důvodů. Mohou zde mluvit cizími jazyky, a to je daleko lepší, než se ho učit z učebnic, dále pak poznávat cizí
kultury, získávat kontakty a přátele. Dá se to také považovat za jistou formu turistiky. V neposlední řadě má
mnoho zemí lepší zázemí pro specializované obory. Tito lidé se domů vrací většinou s daleko lepší znalostí
tamního jazyka a množstvím zážitků. Je ale tato forma vzdělávání vhodná pro všechny?
Znám mnoho lidí, kteří touží po studiu v zahraničí, ale jsou toho vůbec schopni? Vždyť kolikrát máme
problém pochopit danou látku v naší mateřštině, v cizím jazyce je to přeci daleko náročnější. Myslím, že je
potřeba velmi dobrá znalost tamní řeči, kterou hodně z nás bohužel nemá.
Na druhou stranu, mladí lidé mají dnes alespoň základní úroveň angličtiny, kterou pak potřebují snad v
každém lépe placeném zaměstnání. Jazyky dnes již nejsou výhodou, ale základem. Doba, kdy si firmy najímaly
překladatele, pomalu končí, protože dnes počítají s tím, že noví pracovníci jsou schopnost komunikace se
zahraničními společnostmi. V našich končinách se jedná především o angličtinu, němčinu a ruštinu.
Navíc si někteří lidé myslí, že kvůli globalizaci bude nadále potřeba cizích jazyků sílit a naše mateřština
naopak upadat. Během několika generací posílí nějaký celosvětový jazyk, pravděpodobně právě angličtina,
natolik, že bude důležitější, než řeč státu, kde jste se narodili. A my jsme součástí tohoto procesu.
Já osobně považuji studium v zahraničí za skvělou životní příležitost, ovšem ne vhodnou pro každého.
Její povinnost si ani nedokážu představit. Znalost cizího jazyka již není výhodou, jako to bylo dříve, ale
naprostou povinností v moderním světě.
Tomáš Straka, 6.C
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FESTIVALY aneb kam v létě
Kreans Ostrovní festival 2013 | 21.9.2013 | Litoměřice
Příprava Kreans Ostrovního festivalu 2013 je v plném proudu! I když by se mohlo říci, že září je ještě hooodně
daleko, přípravy na festival a samotné vinobraní jsou již v plném proudu.
Festival Henry Lee Fest | 14.9.2013 | Brno
Henry Lee Fest je festival bez kompromisů, festival kapel, které mají sdělení. Agentura Mersey pořádá první
ročník Henry Lee Festu, alternativního festivalu, který je věnován postavě z písní Nicka Cavea.
Festival Chillibraní a Chilližrout | 7.9.2013 | Brno
Chillibraní - festival milovníků pálivého & Chilližrout - II. ročník mistrovství ČR a SR v pojídání pálivého
jídla. Chilližrouti, o.s. coby pořadatel je sdružení hobby pěstitelů a konzumentů chilli.

–Festival ROCK FOR CHURCH(ill) 2013 | 30. 31.8.2013 | Vroutek
NA FESTIVAL ROCK FOR CHURCHILL LETOS PŘIJEDOU THE QEMISTS, ANTHONY B, THE
HERBALISER, MOVITS!, PRAŽSKÝ VÝBĚR, TATA BOJS A MNOHO DALŠÍCH Hudební festival Rock
for Churchill už má hotový kompletní program hlavního pódia.
Festival HRADY CZ 2013 | 12.7. - 31.8.2013 | různá místa
Organizátoři hudebního festivalu Hrady CZ představují program pro letošních osm prázdninových zastávek na
hradech v Čechách a na Moravě. Putovní festival byl aktuálně oceněn jako „Akce roku 2012“ v hudební anketě
Žebřík.
Festival Natruc 2013 | 24.8.2013 | Kolín
16. ROČNÍK KOLÍNSKÉHO NATRUCU MÁ SKVÉLÝ PROGRAM! Tři stage a více jak třicet interpretů si
pro vás připravili pořadatelé 16. ročníku kultovního hudebního festivalu na Kmochově ostrově v Kolíně.
Eurotrialog Mikulov | 23. - 24.8.2013 | Mikulov
Tak a máme tady program na 15. ročník. mikulovského festivalu Eurotrialog. Ubrali jsme na kvantitě, ale
přidáváme na pestrosti. Opět jména známá a opět jména neznámá, opět řada překvapení a nových objevů.
Festival Hip Hop Kemp 2013 | 22. - 24.8.2013 | Hradec Králové
Vstupenky na 12. ročník festivalu v Hradci Králové za zaváděcí ceny! Hip Hop Kemp se letos představí již po
dvanácté. Z malého festivalu pro pár tisíc domácích nadšenců se nyní stal festival, který si oblíbila celá Evropa,
potažmo celý svět.
Open Air Festival Houkání | 17.8.2013 | Vrdy
V sobotu 17. 8. 2013 proběhne ve Sportovním areálu Vrdy již čtvrtý ročník festivalu HOUKÁNÍ. Domácí
kapela CIVILNÍ OBRANA, která se opět ujala i role pořadatelů, odtajnila vystupující kapely. Hlavní hvězdou
večera bude pro mladší i starší Ivan Mládek.
Aerodrome Festival | 14.8.2013 | Praha
Aerodrome Festival - System of a Down, NOFX, Killswitch Engage ... POTVRZENO - SYSTEM OF A
DOWN PŘIJEDOU V SRPNU DO PRAHY!
Open Air Festival 2013 | 8. - 10.8.2013 | Panenský Týnec
Open Air Festival oznamuje první tuzemské interprety a nabízí limitovanou edici vstupenek za nejnižší cenu!
Letos se můžete těšit na opravdu pestrý průřez kvalitní českou muzikou.
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Festival Benátská noc 2013 | 26. - 28.7.2013 | Vesec (Liberec)
Tři večery po sobě budou patřit 21. ročníku festivalu Benátská noc (26. - 28. 7. 2013). Benátská noc je český
hudební festival s dlouholetou tradicí. Interpreti: Aneta Langerová, Alkehol, Blue Effect, BSP, Buty, Citron,
David Deyl, David Koller, Debill Heads, Desmod /SK/, Doga, Harlej, Charlie Straight, Iné Kafe /SK/,
Komunál, Marek Ztracený a další.
Více zde: http://www.zazabavou.cz/products/festival-benatska-noc-2013-26-28-7-2013-vesec-liberec-/
Mezinárodní folklórní festival Mistřín | 25. - 28.7.2013 | Svatobořice-Mistřín
Letošní desátý ročník bude jiný než ročníky předešlé. Bude to zejména monotematickým zaměřením všech
programů, kdy bylo jako ústřední stanoveno téma Vojenská služba a válečné konflikty dotknuvší se
jihovýchodní Moravy.
Mezinárodní hudební festival Keltská Noc 2013 | 26. - 27.7.2013 | Plumlov
„Keltové, Keltky a také spříznění Vikingové, Slovani, Frankové a Germáni - naplňte kalichy medovinou, slyšte
nové zprávy druidů, pohlédněte na silné válečníky a potěšte se zvuky bubnů a irských fléten.
Festival Colours of Ostrava 2013 | 18. - 21.7.2013 | Ostrava
Letošní velká novinka festivalu Colours Of Ostrava bude nová DRIVE STAGE, která nabídne 17 zahraničních
i českých jmen, která stojí na špici dění v současném alternativním country, bluesgrassu, folku, blues, punku i
rockabilly.
Festival Agressive Music Fest 2013 | 19. - 20.7.2013 | Pohoří na Rychnovsku
Agressive Music Fest 2013 má již kompletní line-up !! Pro nadcházející ročník se podařilo namíchat opravdu
zajímavý a kvalitní metalový kokejl.
Festival Šternberský Kopec 2013 | 20.7.2013 | Šternberk
X. ROČNÍK FESTIVALU ŠTERNBERSKÝ KOPEC 2013 Interpreti : Boney M (UK), Chinaski, Kiss band
(HU), Iné kafe (SK), Anna K., Blue Effect, Salamandra, Doga, Francis ́ Drake a Kámen.
Festival Barvy Léta | 20.7.2013 | Poděbrady
Máme tu už teď předběžný program letošních Barev léta v Poděbradech! 12. ročník hudební přehlídky Barvy
léta se letos uskuteční 20. července 2013 v areálu Jezera Poděbrady.
Festival Boskovice 2013 | 11. - 14.7.2013 | Boskovice
21. ročník festivalu pro židovskou čtvrť – Boskovice pořádá sdružení Unijazz ve spolupráci s městem
Boskovice a rodinou Mensdorff-Pouilly. Malebné jihomoravské město Boskovice se po roce opět roztančí
festivalem.
Open Air Musicfest Přeštěnice 2013 | 11. - 13.7.2013 | Přeštěnice
FESTIVAL ODTAJNIL PRVNÍ JMÉNA A ZAHAJUJE PŘEDPRODEJ VSTUPENEK Jihočeský festival
Open Air Musicfest Přeštěnice se uskuteční ve dnech 11. - 13. července 2013 opět na tradičním místě nedaleko
Milevska.
Vysočina fest 2013 | 11. - 13.7.2013 | Jihlava
Vysočina fest 2013 a soutěž o nejlepší amatérskou kapelu Vysočiny V srdci kraje, v malebném údolí a v těsné
blízkosti zoologické zahrady, se chystá jedinečná kulturní akce – třídenní multižánrový festival Vysočina Fest.
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Festival Rock for People 2013 | 2. - 5.7.2013 | Hradec Králové
Thirty Seconds To Mars (US), Queens of the Stone Age (US), Billy Talent (CA) a další. Multižánrový festival
Rock for People slaví v roce 2013 své 19. narozeniny! Za tu dobu přivítal stovky hudebních hvězd jako
MUSE, MANU CHAO a další
Festival Basinfirefest 2013 | 28. - 30.6.2013 | Spálené Poříčí
Line-up XI. ročníku Basinfirefestu se rozrůstá! Nově potvrzenými kapelami pro rok 2013 jsou COAL
CHAMBER (USA). Tito nu-metalisté z Los Angeles se vrací na scénu po více než 10 letech a z jejich
vystoupení doslova sálá energie!
Festival Slezská Noc 2013 | 28. - 29.6.2013 | Třinec
Noc plná hvězd skončila, ať žije Slezská noc!!! Po dvaceti letech se uzavřela historie jednoho z prvních a
největších festivalů u nás, festivalu, který hostil taková jména jako Motörhead, Saxon, Mr.Big, Doro, Slade,
Nazareth a mnoho dalších, pokračuje s novou krví v žilách jako Slezská noc.
Festival JAMROCK 2013 | 27. - 29.6.2013 | Žamberk
JamRock 2013 - krom výjimečnosti i hvězdná jména! Ve festivalové sezóně 2013 vystoupí na JamRocku jednom z největších festivalů v ČR, opravdu vynikající zahraniční kapely. Smlouvy s českými kapelami jsou již
uzavřeny.
Festival Monte Bú Open Air 2013 | 28.6.2013 | Brno
Druhý ročník hudebního festivalu MONTE BÚ OPEN AIR se opět odehraje přímo u centra Brna, a to na
baseballovém hřišti na Kraví hoře.
Festival Maloskalská Noc 2013 | 22.6.2013 | Malá Skála
Nový jednodenní rodinný festival navazující na začátky dnes již tradičního festivalu Benátská noc.
Headlinerem prvního ročníku je slovenský zpěvák Richard Müller. Mezi dalšími potvrzenými interprety
můžeme jmenovat např. MIG 21, Annu K a další.
Festival Holešovská Regata 2013 | 22.6.2013 | Holešov
Celá řada hvězd, bohatý doprovodný program i novinky. Takový bude další ročník Holešovské Regaty 2013.
Už potřetí budou letos v červnu patřit zahrady holešovského zámku oblíbenému rodinnému festivalu
Holešovská Regata 2013.
Festival Valašský špalíček | 20.6.2013 | Valašské Meziříčí
Valašský špalíček vstupuje do čtvrté dekády. Předposlední červnový týden se ve Valašském Meziříčí uskuteční
jedenatřicátý ročník multižánrového festivalu Valašský špalíček 2013.
Více zde: http://www.zazabavou.cz/akce/festivaly/
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Filmy, seriály, fandom
Letošní prázdniny nám nenabídnou takové pecky,
nuda to také nebude
Už minule jsme vás navnadili na pár zajímavých kousků, ale nekončíme. Filmová
scéna má stále co nabídnout.

Můžeme se těšit na:
Pacific Rim (v kinech od 11. 7.)
Brána do jiných dimenzí, ze kterých
přichází velké godziloidní potvory. Krásné
apokalyptické téma! K tomu připojíme del
Torra, japonské tradiční bojující roboty, a
máte řežbu mrakodrápajích rozměrů na dvě
hodiny. Nemuselo by se jednat o druhou
Bitevní loď a ani poslední Transformery.
Good luck!
The Wolverine (v kinech od 25. 7.)
Nejoblíbenější X-man všech dob. Logan a
jeho drápy v traileru vyvolávají husí kůži a
člověk čeká, jak se úkolu napravit reputaci
X-Man Origins: Wolverine zhostili noví tvůrci. Ale kdo chce Logana bez
léčivých schopností a bez drápů?
Dvojka 300 a Šmoulů? Má to vůbec ještě cenu a šmrnc? Uvidíme na začátku
srpna.

Turnaj v LoL
30. 5. jsme my, hráči a závysláci, strávily ve výpočtkách a snažili jsme si navzájem dokázali kdo je lepší na Polích
spravedlnosti.

Jednalo se o první akci tohoto typu na naší škole vůbec. Toto se také trochu neblaze promítlo do celkového
průběhu. Aneb když Murphy může škodit, škodí. Před turnajem vše dobře fungovalo, ale stačilo přistoupit k
samotné hře a počítače přestávaly fungovat, síť začala padat a pan Šedý nadávat. Fatální chybou ze strany
organizátora, čili mně (špatný odhad průměrné doby zápasu, které netrvaly průměrně i s přípravou 45 minut, ale 60)
a ještě fatálnějším selháním techniky z kraje turnaje jsme přišli o mnoho času, který nám velmi scházel.
Došlo nakonec i k nepopulárním krokům jako předčasné skončení zápasu a zkrácení turnaje o dva zápasy
pro každý tým. Nakonec jsme však turnaj dokončili do třetího místa, kde se umístily smíšené týmy maturantů a tým
studentů druháku a třeťáku. Teď nás čeká velké finále mezi týmem primánků a směsice 6. C a 2. A. Máme se na co
těšit!
Jelikož se jednalo o prvotinu, turnaj měl své malé i velké mouchy, ale bylo by nemoudré sedět a naříkat.
Proto příští turnaj bude již bez těchto nedostatků a můžeme se těšit na lepší vyžití příští rok.
Jakub Fridrich. 7. C
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Školní turnaj v League of Legends aneb když se
nedaří
Dne 31.5.2013 se na půdě naší školy uskutečnil první ročník turnaje v počítačové hře League of Legends. Turnaj
provázelo mnoho zvratů a vypjatých emocí, ale o tom až v samotném článku.

Pro začátek, co je to League of Legends? Jedná se o počítačovou hru, která se pyšní nejvíce on-line hráči. Po
internetu hrají proti sobě dva týmy. Každý tým má pět hráčů. Cílem hry je zničit nepřátelský Nexus (krystal
uprostřed základny).
Teď již k samotnému turnaji. Účastnilo se jej osm týmů (což nám dává čtyřicet hráčů). Hrálo se ve dvou
místnostech (učebny výpočetní techniky). V jedné se hrálo na školních počítačích a v druhé na počítačích, které
nám půjčili samotní hráči.
Turnaj započal až po osmé hodině ranní, což už naznačovalo, že se turnaj možná nestihne odehrát celý,
jelikož jsme turnaj museli ukončit v 13:00. První zápas se hrál mezi týmy In-Control (Pavel Haluza, Richard
Fous, Tomáš Šlancar, Tomáš Herzán, Jan Trněný) a Team Focus Tank (David Bui, Matouš Petlák, Dušan Kunst,
Leoš Vojtěšek, Vojta Kuchyňka). Zápas měl zajímavý průběh a po 50min. hře zaslouženě zvítězil tým Team
Focus Tank. Můj tým (In-Control) byl velmi zklamaný.
Byli jsme velmi nabuzení na další zápas, abychom ukázali naši sílu a zkusit ještě někam postoupit.
Jenomže jsme museli čekat, než odehraje dalších šest týmů. Poté jsme byli připravení se postavit proti
outsiderům turnaje a vyhrát ve velkém stylu. Jenomže bylo již skoro 11:00, tak se pořadatel turnaje (Jakub
Fridrich ) rozhodl pozměnit turnajový systém. Rozhodl se vyloučit dva týmy, kteří měli nejhorší skóre. Podle
tohoto pravidla jsme po prvním odehraném zápase skončili v turnaji. Podle pořadatele jsme měli nejhorší skóre
na turnaji. Náš tým byl z tohoto rozhodnutí velmi rozhořčen, jelikož jsme hráli celých 55 minut a snažili se
utkaní otočit do poslední minuty, a proto bylo naše skóre takové, jaké bylo.
Chyba tohoto systému vyřazování byla v tom, že pořadatel nevzal v potaz délku hry. Jelikož čím delší je
hra, tým vyšší záporné skóre má tým, který prohraje, a proto jsme vypadly z turnaje a tým, který již
jednoznačně prohrál v 20. minutě, postoupil. Téma tohoto systému bych uzavřel tím, že se používá v
opravdovém sportu a ne v e-sportu, kde fungují trochu jiná pravidla, než třeba ve fotbale, hokeji, házené nebo
basketbale.
Na závěr bych chtěl poblahopřát týmům, které se dostaly do finále. Ukázalo se, že na naši škole je plno
dobrých hráčů této skvělé hry. Bohužel turnaj nenaplnil svůj potenciál. Hlavní chyba byla v celkové organizaci
a malé znalosti pravidel e-sportů. Můj tým odcházel z turnaje jak nahněvaný, tak smutný.
Doufejme, že příští turnaj bude o mnoho stupňů lepší a víc si jej naši studenti užijí.
Jan Trněný, 5.C

28

VIII/04

Salamandr – časopis studentů Gymnázia T. G. Masaryka, Hustopeče
Ročník VIII/03
Vychází 24.6.2013
Na čísle spolupracovali: Bádr R., Fridrich J., Halasová A., Helmová T., Herich O., Charoušková E., Komoňová
V., Krahulová M., Kratochvílová P., Machová T., Malendová A., Mašín V., Moškvanová J., Novotná B.,
Potměšilová H., Radová K., Radová V., Růžková A., Steinbocková J., Šedý C., Šmardová M., Urbánková A.
Šéfredaktorka: Kateřína Radová
Perexy a Korektury: Hana Potměšilová, Katka Radová
Foto: Kuba Caha, Eliška Čukanová, Zbyněk Surovec, archiv školy
Titulní strana: Radim Bádr
Grafická úprava: Radim Bádr
Online verze na www.gymhust.cz

