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Uvodník
Čas běží jako o závod, školní rok je už v cílové rovince a po dvou letech krásných víkendových odpolední u
Potměšilů pomalu končí i můj úkol šéfredaktorky našeho časopisu. Vím, že jsem trochu sentimentální, ale nedokáži
si to v tuto chvíli odpustit. Ráda bych s Vámi byla déle, ale už i mně zvoní má studentská hrana a příští rok mě čeká
maturita.
Nicméně jsem velmi ráda, že mou nástupkyní je právě Terka Vaculíková, a věřím, že Vás čeká i do budoucna
příjemné počtení. To však není vše. Využiji poslední chvíle, kdy Vás mohu povzbudit k další aktivitě. Byla bych
strašně ráda, kdyby byl náš časopis ještě více NÁŠ. Je krásné číst zprávy z různých přednášek i exkurzí, ale musíme
se rozvíjet.
Věřím, že jsme za poslední dva roky posunuli školní časopis dál a rozšířili jeho obzory. Hodnotit bych však
neměla já, ale vy. A to je to, co našemu časopisu chybí k postupu na vyšší příčku – NÁZORY. Pište sloupky, glosy,
fejetony, tvořte své rubriky, vždyť máte tolik zájmů. Doufám tedy, že právě za éry naší nové šéfredaktorky dospěje
náš Salamandr do sebevědomého a odvážného časopisu.
Změny však nenastaly jen v našem časopise, ale celým školním parlamentem otřáslo zemětřesení. Naší
novou předsedkyní se stala Adéla Malendová, která nahradila nyní již absolventku Terku Machovou, která náš
parlament postavila na nohy. Také chci upozornit na naši novou facebookovou stránku. Bylo by skvělé, kdybyste
také Vy přidali svůj „lajk“ a sledovali nové
příspěvky, jako je také naše společná fotka
(viz. níže).
V tomto čísle se můžete těšit na mnoho tipů od maturantů, zajímavých exkurzí –
jak už to na konci roku bývá, ale také na mnoho úspěšných studentů. Vrcholem školních
akcí je samozřejmě výjezd do Portugalska,
ale já se ráda chlubím těmi příspěvky, které
přesahují hranice naší školy, například naše
absolventka Zuzka Troubilová píše o zážitcích z Turecka.

Chtěla bych tedy (už naposledy) všem popřát úspěšné ukončení školního roku, krásné prázdniny a příjemné chvíle strávené u
čtení našeho časopisu!
Katka Radová, 7.C
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Ze života školy
a parlamentu
Hudba tisíckrát jinak
A jako každý rok jsme si i letos užili trochu hudby a tance na koncertu ZUŠ Hustopeče.

Ve středu 23. května jsme se všichni zúčastnili výchovného koncertu ZUŠ Hustopeče, který se konal v kulturním domě. Stal se již každoroční tradicí a příjemnou kulturní vložkou pro studenty i učitele.
Měli jsme možnost poslechnout si hudební skladby i zhlédnout taneční vystoupení žáků. Celé představení trvalo
déle než hodinu a nabídka programu byla široká.
Dovoluji si ovšem podotknout, že podle mého názoru by pozornost diváků déle upoutaly např. modernější písničky,
které by publikum více zajímaly a bavily.
Uznání si zaslouží velmi dobrá organizace a práce žáků ZUŠ. Každé číslo bylo odměněno potleskem. Velké
díky patří nejen talentovaným účinkujícím ale i jejich učitelům, kteří každoročně předvádí své dovednosti a zpestřují
tak mnoha divákům obyčejný všední den.
Tamara Wetterová, 5. C
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Maturita 2014

Státní maturity
Jak všichni zcela jistě víte, první květnový týden byl ve znamení státních maturit, které se konaly od druhého
do devátého. Všichni studenti maturitního ročníku, včetně mne, byli zvědaví, co pro ně CERMAT letos připravil.
Osobně jsem čekal, že písemná část „zkoušky dospělosti“ bude jiná, než v předchozích letech, a z částí jsem měl
pravdu.
Z češtiny snad nikdo z naší třídy nebyl zaskočen, ba naopak někteří jásali radostí, když spatřili v zadání
motivační dopis, který nakonec psala většina studentů maturitního ročníku. Pak tu byl ještě didaktický test, na který
jsme byli více než dobře připraveni.
Angličtina – předmět, který překvapil snad všechny. Didaktický test byl sice v pořádku, ale písemná práce
předčila všechna očekávání studentů. Vypravování, jako hlavní část písemné práce z anglického jazyka, snad všechny zaskočilo. V jeden moment, když jsme otevírali zadání, šlo po třídě slyšet naříkání typu: „Ježiši vypravování, ty
vole, to jsem nechtěl.“ a podobně. Zkrátka byl to šok.
Z naší třídy naštěstí není nikdo, kdo by maturitní zkoušku nesložil. Buď jsme se všichni připravili, nebo jsme
měli z pekla štěstí. Já samozřejmě věřím v první možnost, ale člověk nikdy neví. :)
Honza Soukop, 8.C

Třída 4.A

Za pár měsíců to budou přesně čtyři roky, co jsme práh
gymnázia překročili poprvé jako studenti. V té době jsme si nedovedli
představit sami sebe na konci studia. A upřímně jsme se o to ani
nepokoušeli. Živě vidím ty vyklepané dušičky, které vůbec netušily,
co je čeká. A dnes? Jak nám to připadá dávno! Patřičně jsme si užívali
všechny školní akce, učení někteří flákali, někteří ne, a jak už to tak
bývá…
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Najednou tu byl čtvrťák. Všichni nám připomínali, že letos maturujeme, ale co, v našich hlavičkách jsme
měli zafixované, že máme pořád ještě čas. O Vánocích se místo učení dívali na pohádky, v únoru na olympiádu, o
Velikonocích zase na pohádky… a pak už nám začalo docházet, že jde opravdu do tuhého. Vždyť za měsíc maturujeme! Ale ať žije prokrastinace, pořád byl relativně čas. Nejdřív jsme si přece museli patřičně užít poslední zvonění
a převzít vysvědčení. A pak už tu byly maturity, zatím ale „jenom“ ty písemné. A co pak? Volno. Ale to studijní, jenomže ono magické přídavné jméno naše hlavičky ne a ne pochopit. Nějakým záhadným způsobem jsme se ale
donutili a najednou tu byl svaťák. Jenomže jak asi máme stihnout sledovat všechny hokejové zápasy a přitom se
učit? Nedalo se svítit, museli jsme. Jásavé statusy všech, kteří už to měli za sebou, ostatním na sebevědomí moc
nepřidávaly.
A pak nastal den D. Zvládnu to? Nezvládnu. Co když to nezvládnu? Naši mě vyhodí, vydědí, rozčtvrtí. Musím to zvládnout.
Žaludek stažený nervozitou, zpocené ruce a v hlavě jeden velký guláš. Dechberoucí zjištění, že na slově „potítko“ opravdu něco bude.
A najednou bylo dvanáct nebo pět hodin, my se pomalu probírali
z transu a ani nevěděli, o čem že jsme to vlastně celé dopoledne či
odpoledne mluvili. A je po všem. Máme to! Nadšeně voláme rodičům a začneme vykřikovat něco v tom smyslu, co nám říkali všichni, kteří už to měli za sebou, tedy že to vlastně nic nebylo.
A když si to tak teď uvědomuji, někteří už coby úspěšní
absolventi, někteří zazáří až v září, asi nám ten gympl bude přece
jenom chybět. Vždyť to vlastně nebylo zas tak hrozné. Na konci
čtvrťáku najednou i nesmiřitelní rivalové našli společnou řeč. A to
ještě neproběhl maturiťák!
Co říci na závěr? Že děkujeme naší báječné paní třídní Komínkové a celému učitelskému sboru. Za všechno.
A opravdu. Protože všechny ty písemky a úkoly, které nám mnohdy přišly jako velmi sofistikovaný způsob mučení,
k něčemu fakt byly. A že se se svými budoucími úspěchy či neúspěchy za vámi určitě budeme vracet. Jen tak se nás
totiž nezbavíte… :)
Michaela Krahulová, 4.A
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Třída 8.C
Postrach celého studia byl tady! Čekání na onen týden přeskočím, protože každý to zažíval jinak, ale samotný týden jsme si zažili všichni skoro stejně. Veškerá tíha konečně padla na naše bedra.
Vědět, že první z nás už tahají otázky, přivádělo mnoho smíšených
pocitů.
Všichni víme, jak to probíhá, byli jsme se na maturity podívat
předešlé roky, ale být zkoušeným je úplně něco jiného. Přišlo to i
na mne. Ráno donést do školy krabice s jídlem pro porotu, v tašce
materiály pro případné dohánění a v hlavě prázdno. Upozorním
vás, že brát si s sebou učení je blbost. Stejně se na to nepodíváte.
Ten pocit dojít ke kelímku s kartičkami byla kupodivu úleva.
Vše začalo a já to nezastavím. Na mysl mi přichází slova z Fantoma opery: That is the point of no return… A teď už jen předvést to
nejlepší. Dokud jste ve třídě a jste na potítku, či jste zkoušeni, stres neexistuje. A porota, to chci všechny ujistit, je
velmi milá a vstřícná. Stres přijde až po zaznění slov: Tak vám děkujeme, můžete jít.
Vrátit se tam znovu. Co dostanu? To byla taková blbost, co jsem řekl. Já to nedám. To jsem ale blbec - myšlenky zaplňující mou hlavu dalších patnáct minut, neskutečně dlouhá doba. Pak vyjde třídní
a hlavu znovu vyčistí uvedením k oranžovému kelímku, který jako svatý grál přináší život či
smrt.
Porota si zaslouží pochvalu nejen za příjemnou atmosféru a shovívavý přístup k vynervovaným studentíčkům, ale i za to, že zbytečně nic neprotahovala a výsledky řekla skoro
vzápětí.
Přeji hodně zdaru vám všem, co jdete po nás. Jen připomínám, že maturity jsou veřejné a má tam právo přijít kdokoliv. Se stim smiřte! ;-)
Jakub Fridrich, 8. C
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Den Země očima organizátorky
Milí čtenáři, na přání některých z Vás se pokusím na tomto místě představit akci Den Země tak trochu z jiné stránky, ze zákulisí, tak, jak jej vnímá paní učielka Formanková.
Před více než deseti lety jsem se nechala nadchnout myšlenkou: pokusit se o ekologickou výchovu na naší škole jinak
- vychovávat ke vztahu k přírodě, k životnímu prostředí zábavně, v terénu, v přírodě samé. Představa by byla, ale znáte to.
Představa je jedna věc a zorganizovat, uskutečnit akci, věc druhá. Dnes už mám „svůj systém“, ale počátky byly napínavé:
„ Bude je to bavit? Vyjde počasí?“
Za tu řádku let jsem vystřídala nejen spoustu místních a blízkých lokalit, ale i témat. Připomenu jen poslední tři: v roce
2012 „ Mandloňovou stezkou k rozhledně“, „ Příběh krajiny“, letos jsme měli téma: „ Udržitelný rozvoj životního prostředí“.
Dne Země se účastní vždy nižší stupeň studia, ale i tak je to každoročně na stovku žáků a necelá desítka učitelů.
Materiál pro úkoly si chystám už od zimy. Pomáhají mi a inspirují mě dvě „ kamarádky“ Lipka a Tereza. Lipka je brněnské a
Tereza je pražské ekologické pracoviště, které nám učitelům nabízí nepřeberné množství publikací. Stačí si jen vybrat, zasadit
do prostředí školy a mentality žactva.
Posledním krokem je kopírování, kompletování sad pro třídy, pokyny pro učitelský doprovod, návody na řešení a
bodování, aby vše proběhlo v pořádku. Musím se na tomto místě přiznat, že jsem vždy napjatá a natěšená, jak akce dopadne.
Vždy mne pobaví Vaše originální názvy skupin, potěší znalosti a hravost s jakou si vycházky přírodou užíváte.
Chci věřit, že zde již máme tradici a vždy bude někdo ochoten akci Den Země organizovat. Děkuji všem, kteří se
stejně jako já těší na každý další Den Země.
Marie Formanková

A co na to kvarta?
A teď už klasicky – očima studentky.
Dne 22. dubna se konal Den Země a naše třída kvarta jej pojala netradičně. Spolu s paní učitelkou Potměšilovou jsme se rozhodli, že upravíme náš školní dvůr.
Ráno jsme se sešli, rozdělili úkoly a začali pracovat. Každý přiložil ruku k dílu: vytrhávali jsme plevel, doplňovali mulčovací kůru,
natírali stojany na kola, přesazovali rostliny či přidávali oblázky. Nakonec jsme dvůr ozdobili několika slunečníky, které nás v letních dnech
budou chránit před nepříjemnými slunečními paprsky. Po náročné práci
jsme si pochutnali na grilované cuketě, špekáčcích či nakládaném hermelínu.
I přes nepříznivé počasí jsme vše hravě zvládli. Věřím, že se nám podařilo dvůr proměnit v příjemnější místo, kde studenti budou trávit více
času.

Sylva Poláková, 4. C

8

IX/04

Den dětí
I když si všichni naši studenti připadají dospělí, přesto se rádi přiznávají ke svému věku u příležitostí, jako je Den dětí, aby si
mohli třeba trochu zasoutěžit.

Tak, jak to u nás bývá již tradicí, i letos se konal Den dětí, tentokrát na sportovním stadionu. Zúčastnily se 4
třídy: zkušená kvarta, odvážná avšak málo četná tercie (bohužel), naše sekunda a nejmladší prima.

V nesnesitelném horku se tyto čtyři třídy společně smažily na sluníčku při sportovních aktivitách vyžadujících následující dovednosti:
1. běhat (nebo chodit),
2. házet medicimbálem (co nejdál)
3. házet kriketovým míčkem (co nejpřesněji)
4. skákat (nejlépe daleko)
5. mít sílu při držení lana

Žáci se postupně vystřídali u všech stanovišť a snažili se o nejlepší výkony. Samozřejmě měli starší žáci
výhodu nad mladšími, větší nad menšími a silnější nad slabšími, což se odrazilo na pořadí tříd:
1. místo – kvarta
2. místo – tercie
3. místo – sekunda
4. místo – prima
Tento den se nám líbil, protože jsme si odpočinuli od školy a učení a mohli strávit čas v příjemné atmosféře
mezi kamarády. Doufám, že další ročníky budou také takto povedené.

Žáci 2. C
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Chodit do kroužků? Proč ne…
Na naší škole pracuje několik kroužků, a protože se blíží konec školního roku, hodí se zhodnotit jejich činnost. Dnes jsme dali
prostor těm méně početným. Víme samozřejmě, že veleúspěšná je skupina dívek a kluků – mažoretek a tanečníků, které vede
paní Komoňová. O jejich úspěších jsme pravidelně informováni na nástěnce ve 2. poschodí nebo v tisku.

Kroužek ruštiny
Každé páteční odpoledne se scházíme v kroužku ruštiny. Je nás 11 co máme zájem o ruský jazyk. Učí nás paní
učitelka Potměšilová. A co kromě procvičování gramatiky a poslouchání audio nahrávek v ruštině děláme? Pojídáme marťánky, konverzujeme, zpíváme a pouštíme si ruské pohádky. A slíbené máme „čajepiťje“ Zkrátka о zábavu
je postaráno. Пока, до встречи!
Tomáš Lengál, Jiří Stožický, 2.C

Kroužek chemie
Od začátku školního roku (s výjimkou posledních 4 měsíců), jsme se
scházeli každou středu v chemické laboratoři. Kdo? Přece pár šikovných chemiků z kvarty pod učením paní učitelky Čeperové.
A co jsme vlastně dělali? Především, každou hodinu alespoň jeden
zajímavý pokus, například naším posledním byli faraonovi hadi (viz.
obrázek). Někdo si možná řekne, že je tento kroužek ztráta času, že se
tu nic nenaučíme a že tu jen sedíme u iPadů, ale není to tak. Pokaždé si
odneseme malý poznatek a až jako bonus nám paní učitelka půjčí iPady, abychom měli motivaci. Kroužek nás bavil a je škoda, že nás do něj
chodilo málo.
Michal Nemeškal, 4.C

Kroužek volejbalu
Chtěl bych Vás seznámit s volejbalovým kroužkem, který probíhá v tělocvičně naší školy. Scházíme se v úterý
v 14:45, ve čtvrtek v 15:30 a v pátek v 13:45. Každý trénink trvá cca 90 minut. Na začátku se rozběháme nebo
hrajeme basketbal, poté následuje rozcvička a konečně trénink volejbalu. Natáhneme síť a už pomalu hrajeme.
V příštím školním roce bychom rádi pokračovali a chtěli bychom naše řady rozšířit. Přijďte si zahrát a posílit nás.
Těšíme se na vás.
Petr Groh, 2.C

10

IX/04

Exkurze, výlety,
školní akce
V Praze je blaze
Na vyšším stupni naše třída téměř nejezdila na výlety, tak jsme si to v třetím ročníku museli pořádně vynahradit. Od
3. do 5. června jsme se společně s pí. učitelkami Langarovou a Křížovou vydali do Prahy.

První den nás po vyčerpávající cestě čekal Petřín a
Pražský hrad, kde jsme si mohli prohlédnout mimo jiné i
Svatovítský chrám, kde jsou pohřbeni velikáni jako Karel
IV. či Jiří z Poděbrad, nebo Zlatou uličku. Poté jsme prošli
Královskou cestu a hurá na koleje Volha, náš dočasný domov.
Druhý den přišel největší zážitek celé cesty – Týnský chrám. Pan průvodce byl velmi vstřícný a pustil nás až
na nejvyšší ochoz kostelní věže. Schody byly dřevěné, každý jiný a ne vždy bylo čeho se chytit, ale hrstka nás statečných jsme se za vzájemné podpory vyšplhali až nahoru,
kam obyčejní návštěvníci nemohou. Pohled to byl skvostný
a na rozloučenou nám poté Petr Kučera zahrál na varhany.
Dále nás čekalo Václavské a Staroměstské náměstí, Rudolfinum, židovský hřbitov, který byl zavřený,
a ve volném čase výstava o Timu Burtonovi. Utahaní
jsme na kolejích rychle zasvištěli do sprch a oblékli se
do krásných šatů a obleků, abychom večer zhlédli muzikál Aida v hudebním divadle Karlín. Dle mého názoru
bylo představení skvělé, jen poněkud zbytečně moc kýčovité.
Poslední den nás čekal už jen Vyšehrad, kde nás zaujal
hlavně Slavín, a cesta domů se zastávkou na oběd v Českém Šternberku.
Po celou dobu jsme se stravovali sami, takže si
všichni umíte představit, jak zdravě jsme všichni jedli.
;-) Také měl každý student referát o určité památce, který na daném místě přednesl.
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Celý výlet byl moc vydařený a i já, která říkám, že znám Prahu jako své boty, jsem byla překvapená. Děkujeme pí. uč. Komoňové za organizaci celé exkurze a panu řidiči p. Žabenskému za bezpečný převoz tak vzácného
nákladu, jako jsme my. Samozřejmě patří poděkování i našemu doprovodu – pí. uč. Langarové a Křížové.

Katka Radová, 7. C

Piknik na Petrově? Proč ne.
Jak se ukázalo, výběr třídního výletu není vůbec jednoduchá záležitost. Nápadů bylo několik, ale většina také
obtížně realizovatelných. A tak jsme se nakonec rozhodli sestavit si výlet čistě podle sebe, a to hned ze tří částí.
V pátek 13. června jsme se (ti pověrčiví trochu nejistě) společně s paní učitelkou Jiráskovou a Potměšilovou
vydali na cestu vlakem do Brna a poté až do brněnské hvězdárny a planetária. Program sestavený z krátké přednášky
o vesmíru a animovaného filmu zaměřeného na lidskou buňku nás všechny mile překvapil a pohodlná křesla, které
se v nedávno zrekonstruovaném digitáriu nachází, dotáhla naši návštěvu k dokonalosti.
Po programu jsme se (krásně odpočatí) přesunuli tramvají na Zelný trh, kde nás čekala prohlídka brněnského
podzemí. Historické sklepní prostory pod samým centrem Brna doplněné zajímavým výkladem vtipné průvodkyně
předčily i mírně skeptické očekávání většiny z nás. Musím říct, že jsme se rozhodně nenudili.
Na závěr našeho výletu jsme se procházkou kolem Petrova a přes park s krásným výhledem na Brno dostali
až do Denisových sadů, kde jsme rozložili deky, vytáhli přichystané jídlo a udělali si skvělý piknik.
Ačkoli na návrh jet do planetária a brněnského podzemí reagovali někteří ze začátku mírně rozpačitě, ukázalo se to jako skvělý nápad a je možné, že si podobný výlet v příštích letech rádi zopakujeme.

Klára Menšíková, 5.C
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Za kulturou do Uherského Hradiště
Poslední květnový den ve škole, tedy 30. 5. 2014, si třídy sexta a septima zpříjemnily představením Lucerna ve Slováckém
divadle v Uherském Hradišti.

Autobus měl odjíždět v osm hodin od školy, což se kvůli pozdnímu příchodu studentů nepodařilo dodržet. I tak se všichni po zhruba
hodinové cestě dostali na představení včas. Po odložení kabátů se studenti usadili na svá místa na balkóně.
Tuto pohádkovou hru napsal Alois Jirásek. Příběh vyprávěl o
svobodném mlýně, kde žili mimo jiné mlynář Libor a schovanka Hanička. Správce toužil mlynáři jeho svobodu vzít a porazit starou lípu
na jeho pozemku, ale na zámek přijela kněžna. Ta si vyžádala jedinou
povinnost, kterou Libor má, převést ji s lucernou lesem na zámeček.
Mezi tím chtěl správce porazit lípu, ale jeho úklady byly odhaleny,
kněžna nakonec rozbila lucernu a tím zrušila povinnost převádění přes
les. Součástí byly i vedlejší dějové linie jiných postav jako učitelský
mládenec Zajíček se skupinou či vodníci.
Celou hru režíroval Igor Stránský, dramaturgem byla Iva Šulajová, hudbu zajistil Jiří Pavlica a výpravu Eva
Jiříkovská. V hlavních rolích se představili Anna Pospíchalová, Jiří Hejcman a Andrea Nakládalová. Všichni podali
velmi dobrý výkon. Na jevišti působili přirozeně a za zmínku stojí i skvělé kostýmy Ludmily Kalabisové. Také kulisy byly velmi propracované a dokreslovaly celou scénu.
Představení trvalo 2 hodiny a 25 minut. V průběhu byla samozřejmě přestávka, ale ani ta nestačila některým
v publiku, aby si sdělili vše potřebné. Bylo velmi nepříjemné, když musel jeden z herců diváky napomínat. Naštěstí
to však nebyl nikdo z našich studentů. Cesta domů uběhla rychle, už okolo jedné hodiny přijel autobus zpět do Hustopečí.
Ze svého pohledu musím opravdu pochválit herecké výkony a kulisy, nicméně se musím přiznat, že pro
Jiráskovu tvorbu nemám úplně pochopení a Lucerna nebyla výjimkou. Jsem však moc ráda, že jsem se také mohla
tohoto představení zúčastnit a věřím, že mě to v mnohém obohatilo.
Katka Radová, 7. C

Díky zrovna probíranému učivu o Aloisi Jiráskovi, jsme se i my,
žáci sexty, mohli zúčastnit divadelního představení ve Slováckém divadle.
Hra Lucerna je divadelní báchorka, z toho vyplývá, že je to pohádka. Byla zde nadpřirozená bytost, vodník,
kněžna i dobrý konec :) .
Představení se hercům povedlo. Měli krásné kulisy a prokázali i profesionální výkony. Ale všem nejspíš nejvíce v paměti utkvěl výstup z role jednoho účinkujícího. Diváci kopali do židlí, povídali si, smáli se. A tak vodníku
Michalovi nezbylo nic jiného, než ty děti z nejmenované základní školy napomenout.
Magdaléna Dybová, 6.C
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Jak poznat lépe naši historii, kulturu, či tradice než z učebnic dějepisu? Jet se podívat přímo na místo! V následujících
článcích nám studenti přiblíží, na jaká zajímavá místa se měli možnost podívat.

Po stopách bitvy tří císařů
Dne 7. 5. 2014 se třída tercie a 2.A vydaly pod dozorem paní
učitelky Margity Křížové a Simony Chrastilové na exkurzi do Slavkova.
Od školy jsme vyjeli v 8 hodin. Nejprve jsme jeli na zámek do
Slavkova u Brna, kde jsme se před prohlídkou měli chvilku volného
času. Pak následovala prohlídka. Kdo chtěl, koupil si nějaké upomínkové
předměty a měli jsme znovu rozchod. Většina šla do zámecké zahrady,
zbytek si udělal procházku do města na zmrzlinu.
Další místo, které jsme navštívili, byla Mohyla míru. Nejdříve nás
čekalo muzeum, kde nám v každé části pustili video o bitvě tří císařů. Po
skončení prohlídky, jsme se přemístili do památníku, kde si každý mohl
vyzkoušet zvláštní akustiku tohoto místa, tedy že se lidé v protilehlých
rozích místnosti velmi dobře slyší.
Přálo nám dokonce i počasí, a tedy nebránilo nic tomu si užít den
plný zajímavých míst a informací.
Jaroslava Steinbocková, 2. A

Slovanské hradiště v Mikulčicích
Dne 22. 5. se třída kvinta již podruhé, tentokrát i s 1. A, zúčastnila exkurze do slovanského hradiště v Mikulčicích,
kterou nám zařídila pí. uč. Komoňová, aby nám tak poskytla názornou ukázku k probírané látce z dějepisu.
Odjezd se uskutečnil v doprovodu pí. uč. Jiráskové a p. uč. Handla v 8:15, díky čemuž si někteří studenti mohli trochu
přispat. Po třičtvrtě-hodinové cestě jsme dorazili na místo, rozsáhlé prostranství hradiště, kde jsme si po 15 minutové pauze
vyslechli výklad paní průvodkyně, který jsme se i přes její monotónní hlas snažili alespoň trochu vnímat.
Poté následovala prohlídka sálu s vykopávkami, kde jsme měli možnost vidět půdorys kostela, vykopávky kostí a jiné
drobnější nálezy. K tomu nám poskytla podrobnější informace asi 20 minutová videoprojekce.
Nakonec jsme ještě podnikli kratší procházku po cestě lemované půdorysy různých staveb. Potom jsme nasedli do
autobusu a vydali se na zpáteční cestu domů.
Petra Appeltauerová, Pavla Krotká, 5.C

Na té našé Hané…
22. 5. jsme se vydali do Kroměříže na třídní výlet. Cesta byla trochu dlouhá, ale byla sranda. Paní učitelka Potměšilová
nás totiž chtěla naučit hanáckou lidovou „Na té naše Hané“ (marně).
V Kroměříži jsme šli nejprve na zámek. Procházeli jsme Podzámeckou zahradou, která je v anglickém stylu. Prohlídka
byla velmi zajímavá, ale trochu dlouhá. V hudebním sále jsme si zazpívali Ódu na radost a Gaudeamus Igitur. Po prohlídce
zámku jsme se prošli po kroměřížském náměstí a dostali jsme hodinový rozchod. Po rozchodu jsme měli jít do Květné zahrady.
Bohužel byla ten den pro opravy zavřená. Po zábavném dni jsme se vrátili domů plni nových zážitků. Děkujeme paním
učitelkám za pěkný výlet, který nám zpříjemnil školní rok.
Martina Šíšová, Tereza Špačková, 2.C
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Projekty
Comenius 2014: Aktuálně letem světem z Portugalska

Poslední výjezd projektu Comenius je již minulostí. Ze soboty na neděli se celý autobus studentů s doprovodem
v pořádku vrátil a my jsme tudíž mohli zařadit tuto aktuální událost do našeho posledního čísla. První příspěvek
psala paní Komoňová již v průběhu cesty, druhý Terka Vaculíková po příjezdu domů. Příjemné počtení.

Páteční odpoledne (30. 5.) patřilo odjezdu účastníků projektu Comenius 2012 – 2014 do Portugalska. Z Gymnázia
odjíždělo celkem 26 studentů. Projekt jsem vytvořila na základě apelu pana ředitele, a protože při gymnáziu existuje
úspěšná taneční skupina, zahrnula jsem do témat projektu kromě historie, zeměpisu a umění i tanec, tradice tance,
rozvoj tance a dnešní využití tance.
Praktickou část projektu si na sebe vzala paní učitelka Simona Chrastilová a mým přáním bylo, aby se výjezdů
účastnili různí pedagogové i žáci. Zeměmi projektu jsou pro tato léta Polsko, Rumunsko, Německo a Portugalsko. Turecku
projekt uznán nebyl, tudíž jako partner z něho vypadl. Celý projekt začal podzimní návštěvou Polska, na jaře 2013 se potom
studenti s učiteli účastnili výjezdu do Rumunska a 3. návštěva byla v Německu.
Největší návštěvu jsme naplánovali na červen do Portugalska, protože o tuto destinaci byl také největší zájem. A
protože se naše taneční skupina Lady Stars líbila při vystoupení a prezentaci práce naší školy u nás v programu
projektu, bylo přáním portugalských partnerů, aby do portugalského Aveira přijela vystoupit se svými tanečními
skladbami právě TS Lady Stars. A tak se také stalo. Do Portugalska se společně se studenty vydaly i paní učitelky
Cahová, Chrastilová a Komoňová.
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Nádherným počasím nás přivítala kouzelná Paříž jako město snů při povinné
odpočinkové zastávce po cestě do portugalského Aveira. Krásná a tajuplná byla jako
vždy Eiffelovka, zvládlo se i Muzeum impresionistů, Muzeum v Louvru, Avenue Des
Champs-Elysées i katedrála Notre Dame. Jednu studentku jsme dokonce vyzvedávali
v Gare Du Nord, protože se zájezdu Comenius nechtěla vzdát a v sobotu, kdy jsme
všichni vzývali kouzelnou Paříž, se ještě nacházela v Londýně, tak za námi, po domluvě
s rodiči, přijela z Londýna do Paříže vlakem. Všechno bylo o to zajímavější, že
samotnou prohlídku Paříže si po dvou letech znovu zopakovali a naplánovali sami
tanečníci z Lady Stars. Rozdělili si role průvodců a potom už jsme poznávali místo po
místu. Celodenní sobotní Paříž nám přinesla spoustu nového, zajímavého, osobní
zkušenosti i utužená přátelství. Pohádková Eiffelka se připravovala k nočnímu
rozjímání s božským osvětlením a my jsme nasedali do autobusu a ujížděli z přeplněné
Paříže evropskými dálnicemi vstříc portugalskému Aveiru.
Kilometry nám pěkně ubíhaly, kvalitními dálnicemi jsme se proháněli mnohdy skoro
opuštění celou noc. Rozednívalo se a kolem nás jako by blikaly snímky španělských
vesniček, měst i celé přírody jako z pohádky.
Po poledni v sobotu už jsme brázdili portugalské silnice. Naši přátelé nás v Aveiru přivítali s hodinovým
časovým posunem kolem 14. hodiny. Na studenty praktické pracovní části Comenia již čekali na starobylém
náměstíčku jejich portugalští přátelé, kteří si je odváželi domů do svých rodin a tam je ubytovávali, tanečníci z Lady
Stars se ubytovali v menším malebném hostelu Rossio v historické části města. Náš pobyt jsme si začali náležitě
užívat. Počasí nám přeje, a proto se moc těšíme na další dny tady v Portugalsku i na své taneční vystoupení pro
projekt Comenius 2012 – 2014. Bude zřejmě pro všechny překvapením – zato barevně bude určitě ladit s naším
krásným modrým hostelem a blankytně modrou oblohou, protože půjde o choreografii Země Pandory a modré
Avatary.
Věra Komoňová

Návštěva Portugalska v rámci projektu Comenius
Ve dnech 30. 5. až 6. 6. se studenti našeho gymnázia zúčastnili posledního setkání projektu Comenius, které
se konalo v Portugalsku. Jeli jsme společně s taneční skupinou Lady Stars.
Od školy jsme odjížděli v pátek po 17. hodině. V noci jsme projeli Německem a částí Francie. Ráno jsme se
ocitli ve slunečné Paříži.
Naše skupina, doprovázená pí. uč. Blankou Cahovou a pí. uč. Simonou Chrastilovou, se rozhodla navštívit
jako první Eiffelovu věž, kde jsme strávili celé dopoledne. Poté jsme se vydaly ke galerii d’Orsay, kde právě probíhala výstava obrazů Vincenta van Gogha a dalších světoznámých umělců. Bylo to vážně zajímavé, ale nejvíce
nás asi zaujaly obrovské starodávné hodiny, které visely ve vstupní hale. Po prohlídce jsme si zašly na jídlo a měly
rozchod. Většina z nás ho strávila nakupováním suvenýrů nebo relaxací v parku blízko Louvru, kde bylo ve večerních hodinách velmi příjemně. Všichni jsme se shodli na tom, že Paříž je nádherné město a moc rádi bychom se tam
znovu podívali.
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Okolo 20. hodiny jsme všichni nasedli do autobusu a jeli přes Francii a Španělsko až do Portugalska
do Aveira, kde jsme se ocitli okolo třetí hodiny. Zastavili
jsme u jednoho z hostelů, kde měla být po celý týden
ubytovaná taneční skupina Lady Stars. Na nás ostatní už
čekaly hostící rodiny. Každý z nás měl potom individuální program. Já zbytek dne strávila společně s Jessicou
a jejími dvěma bratry. Ukazovali mi část města, kde bydlí. Potom jsme šli zpátky domů a koukali se na film.
V pondělí ráno jsme se všichni sešli ve škole a
seznámili s ostatními studenty. Byli jsme rozděleni do
čtyř skupin. V každé byli dva portugalští studenti, kteří
nás provázeli po škole. Areál školy je vážně obrovský.
Nejvíce nás zaujala velká vstupní hala a knihovna, kde
žáci trávili svůj volný čas. Poté se každá ze skupin šla podívat na jednu vyučovací hodinu. Já jsem byla na hodině
angličtiny v sedmé třídě. Studenti věděli, že se přijdeme podívat, tak nám nechali volná místa v lavicích, půjčili nám
učebnice, takže jsme celou hodinu mohli pracovat s nimi. Byli jsme z toho nadšení. Hodina angličtiny se nám moc
líbila.
Po obědě jsme autobusem vyrazili do centra Aveira, kde jsme šli na procházku. Je to opravdu krásné město. V Aveiru se taky vyrábí sůl, takže jsme se šli podívat k solným jezerům. Následovala prohlídka budovy, kde se
vyrábí mýdla. Sami jsme si také jedno vyrobili.
Pondělní program skončil uvítáním u starosty.
Na druhý den programu se většina z nás těšila, protože jsme celé dopoledne měli strávit u moře a vyzkoušet
si surfování. Už od začátku zájezdu jsme byli zvědaví, jaké to bude.
Když jsme ale dojeli na pláž, nečekalo tam na nás zrovna nejlepší počasí. Sice foukalo (což bylo dobře, kvůli
tvoření velkých vln), ale byla taky hrozná zima. Když nám jeden z instruktorů sdělil, že voda má pouhých třináct
stupňů, někteří z nás se začali rozmýšlet, jestli tam jít nebo ne. Ale vždyť v neoprenu by mělo být teplo, řekli jsme si
a nakonec šli do toho. Byla to vážně zábava a rozhodně nelitujeme, že jsme si surfování mohli vyzkoušet. Některým
z nás to šlo moc dobře.
Po obědě, který byl v hotelové škole EPADRVagos, jsme šli do muzea, kde se nacházely především zajímavé
mušle a modely lodí. Pak jsme dojeli autobusem zpátky ke škole, kde na nás už čekaly naše rodiny.
Na středu byl naplánován výlet do Porta, kam jsme dojeli okolo 10. hodiny. Jako první nás čekala projížďka
na lodi po řece Douro. Moc jsme si to užili. Pak jsme navštívili vinné sklepy s portským vínem. Mnohým z nás zápach vína velmi vadil.
Odpoledne jsme autobusem jezdili po Portu a ukazovali si ty
nejznámější památky. Návštěva knihkupectví, kde autorka Harryho
Pottera J. K. Rowlingová čerpala inspiraci, byla pro mnohé z nás
úžasným zážitkem, jelikož se v naší skupině nacházela spousta fanoušků těchto knih.
Po prohlídce města nás čekala jízda starou tramvají.
Den se chýlil pomalu ke konci, ale než jsme z Porta odjeli,
zastavil nám autobus u obrovského mostu, který byl několik desítek metrů nad hladinou řeky, abychom se mohli na město podívat i
trochu jinak.
Poslední den, čtvrtek jsme strávili v Aveiru. Šli jsme se podívat, jak se vyrábí specialita z tohoto města - ovos moles, jehož
hlavním složením jsou vaječné míchané žloutky a cukr. Mně tahle
portugalská pochoutka chutnala, ale z obličejů mých ostatních spolužáků se dalo vyčíst, že tohle asi nikdy nebude jejich oblíbené jídlo.
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Projeli jsme se po řece Moliceiro a šli na oběd do restaurace OláRia. Celý týden v Portugalsku jsme jedli
převážně ryby a ostatní mořské plody, a tak tomu bylo i tady.
Pak jsme navštívili podzemní muzeum Caves Alianca, kde se nacházely starodávné rituální sochy z celého
světa, zajímavé kameny, ale taky hromada lahví různých druhů vína.
Následoval volný čas, na který jsme čekali celý týden! Každý z nás si chtěl z Aveira (ať už pro sebe nebo pro
svou rodinu) něco přivést, takže jsme dvě následující hodiny strávili buď v nákupním centru, nebo v obchůdcích se
suvenýry.
Ve večerních hodinách jsme dojeli ke škole, kde se měl konat společný závěrečný večer. Zástupci z jednotlivých zemí měli předvést národní tance. My tancovali polku. Sice jsme tam jednu část trochu popletli, ale i přesto
nám všichni tleskali. Vystoupila také taneční skupina Lady Stars. Jejich vystoupení se všem líbila.
Z tělocvičny jsme se přesunuli zpátky do školy, kde na nás už čekala v prostorách haly večeře. Došla dokonce
i portugalská lidová skupina, která nám hrála a my i tancovali.
Večer se trochu protáhl, takže jsme z Portugalska odjeli po půlnoci. Pro některé z nás bylo opravdu těžké
rozloučit se se svými rodinami, u kterých jsme strávili tento úžasný týden. Pět dní sice nevypadá jako nějaký dlouhý
čas, ale i za tuto dobu jdou navázat skvělá přátelství a vztahy.
Cesta domů byla dlouhá. Noc z pátku na sobotu jsme strávili v kempu v Port Grimaud a domů přijeli v sobotu
pozdě v noci.
Doufáme, že přátelství, která jsme v Portugalsku navázali, vydrží a třeba se do této krásné země znovu podíváme.
Tereza Vaculíková, 5.C
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Soutěže
Olympiády, olympiády, olympiády…
Chytří studenti se tiše a skromně skrývají ve školních lavicích. Proto je tu tato rubrika, která Vám tyto bystré hlavy odhalí.
Do konce uzávěrky nepřišel příspěvek o úspěchu největším, tak ho alespoň připomenu. Lenka Karpíšková, studentka 5.C se
probojovala do krajského kola chemické olympiády.

Matematická olympiáda
Dne 8. 4. v úterý jsem jela s mojí spolužačkou Lenkou Karpíškovou reprezentovat naši školu v matematické
olympiádě. Jela s námi paní učitelka Jirásková. Olympiáda se konala se v Brně na „Jarošce“. Začátek byl v devět hodin a na řešení čtyř příkladů jsme měly čtyři hodiny. Účast byla hojná. V naší kategorii soutěžilo celkem 85 studentů
z jihomoravského kraje. Příklady byly velmi těžké, ale i tak si myslím, že jsme skvěle reprezentovaly naši školu.
Lenka skončila na krásném 30. místě s 12 body a já byla 55. se 7 body.

Fyzikální olympiáda
Za dva a půl týdne jsem se na „Jarošku“ s Lenkou vrátila. Tentokrát se ale nejednalo o matematickou olympiádu, ale o fyzikální. Doprovázel nás pan učitel Tupý. Začátek olympiády byl opět v devět hodin. Jako u matematické
olympiády, tak i tady jsme měly na vypočítání čtyř úloh čtyři hodiny. Zúčastnilo se celkem 44 studentů z našeho
kraje. Lenka skončila na 21. místě s 8 body a já na 24. se 7,5 body.
Tereza Vaculíková, 5.C

Biologická olympiáda
Dne 8. 4. 2014 jsme se já a Jirka Mazuch zúčastnili okresního kola biologické olympiády v Břeclavi. Jeli jsme
brzo ráno s panem učitelem Šebestou. Celou cestu jsem si opakoval všemožné věci, Jirka taky. A je to tady – test,
mikroskopování a poznávání. Nervy byly v pochodu. Nakonec všechno dopadlo dobře. Jirka se v konkurenci 15
žáků umístil na skvělém 4. místě, já skončil 11. Oba jsme byli se svým umístěním spokojeni.
Tomáš Lengál, 2.C
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Špíl-berg
Na začátek nutno podotknout, že se ohlížím za událostmi značně historickými, neboť krajské kolo celostátní přehlídky Wolkerův
Prostějov se uskutečnil už 29. - 30. března. Ale já vás stejně nechci informovat o tom, že Wolkerův Prostějov byl. Chci vám
přiblížit atmosféru tohoto festivalu a vysvětlit, čím se liší od okresního kola. Všichni soutěžící z naší školy nám napsali své
postřehy.

Protože jsem se krajského kola této přehlídky zúčastnila i minulý rok, mohu srovnávat. Možná není úplně od
věci vysvětlit, že se nejedná o „recitační soutěž“ jako je tomu v okresním kole. V Pavlovicích je vše velmi klasické
a vážné. V Brně jde čistě o přehlídku, workshopy a diskuze. Labyrint (kde se tento festival koná) je, pokud jste tam
někdy byli, velmi alternativní místo. Je tedy opravdu těžké najít takový text, se kterým zabodujete jak v Pavlovicích,
tak tady.
Také konkurence je tu mnohem větší, všichni hrají divadlo a navzájem se znají. Dost možná mají i větší zkušenosti. Oproti minulému roku jsem už věděla, jak to na Špíl-bergu chodí. Taky jsem od minulého roku znala snad
všechny recitátory. Bylo to pro mě mnohem příjemnější než minulý rok. Člověk nemá takovou trému, obzvlášť když
se ještě před přehlídkou zúčastní workshopu, jako jste to udělali my dva s Danem.
Vybrali jsme si ten s fyzickým básníkem Petrem Vášou a udělali jsme dobře. Bylo to skvělé, ohromná sranda. :-) Celé dopoledne jsme dělali různá fyzická a hudební cvičení, nakonec vše použili v improvizovaném divadle.
To bylo v sobotu 29.3. Dan měl to štěstí, že recitoval ještě tentýž den. Já byla v druhé kategorii, a tak jsem do Brna
musela jet nadvakrát.
A teď už k samotné přehlídce. Porota je vždy velmi pestrobarevná. Tentokrát ji tvořili: Petr Váša (velmi alternativní známý fyzický básník, herec, muzikant, textař, skladatel i výtvarník), Radim Šíp (pedagog MU, autor řady
odborných knih, zajímá se o interpretaci literárních textů) a Ivana Valešová (herečka, známá rozhlasová hlasatelka).
Není žádným tajemstvím, že se spolu porotci většinou v hodnocení nesešli.
Nakonec je vybrán jen jeden nejlepší recitátor z každé skupiny. Žádné druhé nebo třetí místo. Je to trochu
nespravedlivé, vzhledem k počtu a kvalitě projevu účinkujících. Nicméně tento rok se předalo i pár ocenění, za což
jsme byli (my recitátoři) velmi vděční. Měla jsem velké štěstí, že jsem svým projevem zaujala jednoho z porotcůPetra Vášu, který mi udělil zvláštní cenu poroty za práci se zvukovými kvalitami textu. Co dodat? Měla jsem z toho
opravdu velkou radost. Vy totiž ještě neznáte okolnosti hodnocení. Totiž onu dramatickou diskuzi, která se koná
vždy na konci kategorie. Porotci se vyjadřují ke každému projevu, většinou samozřejmě velmi kriticky. Nemusím
ani dodávat, jak se asi každý účinkující na konci diskuze cítí.
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Myslím, že to byla příjemně strávená sobota. Už z loňského roku si pamatuju neuvěřitelně přátelskou atmosféru, v níž jste rozhodně neměli pocit, že ostatní jsou vaši soupeři. Prostředí i lidé, kteří se podíleli na organizaci,
dosáhli toho, že jsme tak nějak pozapomněli na trému. Velký dojem na mě udělaly také recitační texty.
Letošní ročník nebyl o nic méně překvapivý a zajímavý. Bohužel jsem se nemohla zúčastnit dopoledního
workshopu, který (jak jsem slyšela a očekávala) byl rozhodně přínosný. Jsem přesvědčena, že kdybych měla další
takovou možnost, rozhodně se ji pokusím využít (ačkoliv se třeba nemíním věnovat umělecké činnosti). Samotná
přehlídka se mi hrozně líbila, protože mě opravdu baví poslouchat a sledovat recitátory, obzvlášť když jsou dobří. A
krajské kolo už je přece jen na vyšší úrovni.
Hodnocení poroty je v rámci této přehlídky vždy formou diskuse – porotci říkají postupně soutěžícím, co se
jim líbilo či nelíbilo, a ostatní mohou dát najevo také vlastní dojmy, názory a hodnocení.
Jako menší nedostatek vnímám to, že každý rok je porota jiná a nároky i názory se tím pádem mění – někdy
si přímo odporují. Člověk těžko může odhadnout, co si u jakého porotce může dovolit. Po kritice loňského porotce
změní svůj přednes a letošní porotce může být potom nespokojen mnohem víc.
Naopak se mi moc líbí, že účastníci diskuse (i z jiných kategorií) mají možnost zkritizovat či vyjádřit obdiv
soutěžícím, jejichž vystoupení je zaujalo. Pro dotyčného má určitě jiný přínos kritika od porotce a od soutěžícího.
Pro mě osobně bylo povzbuzující, když se někdo rozhodl říct, že nesouhlasí s kritikou poroty vůči mé osobě. Samozřejmě ale vím, že žádnou kritiku nebo i chválu by neměl člověk brát příliš vážně.

Anna Urbánková, 6. C

Když mi byl hned na okresním kole nabídnut workshop v kole krajském, neváhal jsem
a přihlásil jsem se tam, i když jsem vlastně nevěděl, co od toho přesně mám čekat. Měli jsme na
výběr ze dvou workshopů – první s paní herečkou
Ivanou Valešovou nebo druhý s Petrem Vášou,
který je fyzickým básníkem. Společně s Adélou
jsme si zvolili workshop a panem Vášou.
Na začátku se nám pan Váša představil,
řekl nám, co dělá, apod. Potom jsme dělali různá dechová cvičení spojené s přednesem (např.
jsme slovní spojení „centrum volného času“
říkali, zpívali nebo dokonce rapovali v různých
situacích a variantách). Bylo velmi zajímavé a
vtipné pozorovat všechny účastníky jejich Dále
kreativitu a tvůrčí schopnosti.
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Dále jsme měli nějakou dobu na to, abychom si na papír shromáždili několik slov, která jsou významově
úplně jiná. Hledali jsme různé nápisy na plakátech a psali jsme si i to, co kdo řekl, když to bylo zajímavé. Potom
jsme s tím pracovali tak, že každý si vybral několik slov ze svého seznamu a vymyslel krátkou scénku. Obsadil do
ní herce (kohokoliv z účastníků workshopu) a určil, které slovo kdo bude říkat. Zní to asi trochu jako chaos, ale bylo
to super a hodně jsme se nasmáli. Taky jsme zjistili, že není lehké být takovým režisérem. Je to těžké v tom, že tu
vizi, kterou máte, nikdo jiný nevidí a vy to hercům musíte srozumitelně vysvětlit.
Tento workshop byl výborným odreagováním před začátkem soutěže, takže pak už tréma nebyla tak silná.
Bylo dobré, že jsme mohli potkat své soupeře, poznat je a potom se i navzájem podporovat. Rivalita samozřejmě
byla, to by potom nebyla soutěž.
Samotné recitování bylo skvělou zkušeností – recitovat před porotou, ve které usedli lidé, kteří už mají bohaté zkušenosti v tomto oboru a slyšet ostatní, jak se se svými texty porvali. Telefon nikomu z obecenstva naštěstí
nezazvonil, ale kdo by čekal, že se začne ozývat pes, který byl součástí obecenstva – o to víc obdivuji recitátorku,
kterou to nerozhodilo a směle pokračovala dál.
Nakonec proběhla diskuze s porotci o výkonech. Každý má na přednes jiný názor, a proto je to hodně diskutabilní, takže bylo o čem hovořit. Celou soutěž beru jako výbornou zkušenost a jsem velmi rád, že jsem se jí mohl
zúčastnit.
Dan Mrkvica, 2.A
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Studenti a věda
T-exkurze - Technika prostředí a termovizní měření
T-exkurze je projekt pro talentované studenty. Zabývá se přírodními vědami. Na naší škole se ho každoročně účastní několik
desítek studentů. Zde je článek z jedné exkurze.
T-exkurze se pravidelně konají na jaře a na podzim. Výběr z témat je
obvykle velice pestrý a každý si dokáže vybrat to, co ho zajímá. Já a Richard Fous
jsme si vybrali témata Technika prostředí a termovizní měření a Neeuklidovská
geometrie. V obou případech jsme dostali od našich lektorů materiály k nastudování.
Dohromady měly materiály asi 40 stránek a k nastudování byly 2 týdny. Potom
jsme měli poslední týden na to, abychom odevzdali test. Po něm následoval další
týden netrpělivého čekání na výsledky. U termovize bylo vybírání, odevzdávání
testů a praktická část uspíšena z důvodu rekonstrukce budovy. Na tu jsme se
dostali oba dva a na neeuklidovskou geometrii jsem se dostal jenom já. Proběhne
až 23. června.
T-exkurze – Technika prostředí a termovizní měření proběhla v pátek 23.
května na VUT v Brně.
Přednáška začala ukázkou termokamery za 2 miliony. Rychle jsme si
zopakovali pojmy z materiálů. Dále jsme si zkusili věci, kterými nás Hollywood
zásobuje převážně v kriminálkách. Ukázali jsme si, že přes zeď termokamerou
rozhodně nic neuvidíme. Neviděli jsme nic ani přes okno. Náš otisk, a to ještě zahřátý, zmizel asi do dvaceti vteřin. Termokameru
si lidé pořizují za účelem zjištění, kde jim z domu nejvíce uniká teplo. Lidé v tomto případě dělají často chyby, protože se
to zdá snadné a stačí jenom kamerou namířit na dům a vše vědí hned. Zapomínají na různé faktory jako je svit slunce, které
nemusí ani moc hřát ale už jeho svit hraje roli nebo na svůj odraz, který dá jenom falešné zjištění a vlhkost vzduchu. Důležitý
je i rozdíl teplot vevnitř a venku.
Po této přednášce jsme se přesunuli do laboratoře sprejů. Zde se snaží udělat trysky a směsi pro nejlepší účinnost.
Třeba do motorů pro nejlepší spalování. Stačí i malá úprava a výsledky jsou hned jiné. Měření se provádí pomocí dvou laserů
na přístroji asi za 15 milionů. Potom jsme si řekli o aerosolu, a že by se mohl
později použít k inhalování inzulínu místo píchání. Tyhle pokusy o náhradu
proběhly, ale hned skončily, protože nebyly úspěšné. Inzulín se totiž musí
dostat přesně až na konec průdušnic a nesmí skončit na cestě.
Ve stejné laboratoři jsme se podívali na čistotu ovzduší a přesněji na
takzvané ultrajemné částice PM0,1, které jsou malé a můžou se dostat až do plic.
Jsou tedy životu nebezpečné. Ukázali nám mapu překročení limitu těchto částic
ve vzduchu. Převážně byl v Ostravě a táhl se na Moravu díky geologickým
podmínkám. Tahle mapa byla z konce února tohoto roku. Přednášející taky
poradil, jakým ulicím se v Brně spíše vyhnout a ke konci jsme si i změřili stav
ovzduší v laboratoři a přidávali postupně různé filtry. Některé filtry dodávají i
pro lékařské potřeby. Měření proběhlo vcelku dobře.
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Potom nám přednášeli o vytápění domech. Různé metody,
při kterých se snažíme vyrobit si co nejvíce tepla sami a co nejvíce
šetřit, aby v nejlepším případě bylo to, co spotřebujeme to, co si i
sami vyrobíme. První způsoby byly brát teplo z rybníka, z čehož
neměli radost kapři a umrzali, přes kopání děr hlubokých minimálně
10 metrů (od této hloubky už se teplota nemění v závislosti na
počasí) až po ukládání tepla pod dům. Tuto metodu využívají různé
mrakodrapy, kdy v létě odvádí co nejvíce tepla do základů a v
zimě naopak. A tohle vše za co nejmenší vynaložení energie, v tom
nejlepším případě bez přidání energie. A taky, že větrat by se mělo
stále stejně i v zimě a ne jednou za čas a intenzivně. Potom jsme
se přemístili do klimakomory. Zde se může nasimulovat jakékoli
počasí a různé podmínky. Dlouhodobě spolupracují se škodovkou
a vevnitř byl zrovna i model na dlouhodobé testování. A před
tím měli testovat 3 dny v kuse přístroj v pouštních podmínkách.
Připravují i pokusy s lidmi, kdy budou testovat, jak se cítí, ale momentálně na to mají figurínu, jedinou v ČR a Škoda si ji občas
vypůjčí. Celá tahle místnost stála asi 150 milionů.
Poslední zastávka byl dům postavený pro testování. Je postaven ve spolupráci s dánskou univerzitou a zkouší se na
něm různé nápady, aby co nejvíce šetřil energií. Byly na něm zkoušeny výše uvedené metody šetření energie, výměna vzduchu
byla pravidelně řízená počítačem. Všechny údaje o pokusech je možné sledovat online na webu, ale kvůli rekonstrukci je
momentálně vypnutý. Pokusy zde jsou převážně dlouhodobé a studenti sami zde přespávají a zkouší své nápady na vlastní pěst.
Tomáš Šlancar, 6.C

24

IX/04

Sport
Český hokejový ne/úspěch
Český hokejový výběr se účastnil každoročního mistrovství světa v ledním hokeji. Tento rok se hokejová událost roku konala
v Bělorusku a náš výběr se zde ukázal již pod vedením staronového trenéra Vladimíra Růžičky. Byl tento turnaj úspěšný, nebo
ne?

Celá situace kolem národního výběru se začala řešit po neúspěšné olympiádě v Soči. Největší kritika se snesla na trenéra Aloise Hadamczika, který byl kritizován zejména za sestavu, kterou vzal na olympiádu a ve které opomenul hráče jako Jiří Hudler. Kvůli špatným výkonům se tedy výkonný výbor hokejové asociace rozhodl s A.Hadamczikem rozvázat smlouvu a nahradit jej Růžičkou.
Vladimír Růžička se rozhodl sestavit tým, ve kterém bylo
méně zkušených hráčů. Obranné dvojice měly za národní tým nahraných velmi málo zápasů. Veřejnost měla z tohoto kroku obavy,
avšak trenér argumentoval tím, že národní tým potřebuje obměnu.
Růžička se také vyvaroval chybám svého předchůdce a rozhodl se
nominovat J. Hudlera, který měl velmi dobrý rok v NHL.
Český hokejový výběr byl na turnaji nasazen do skupiny spolu se
Švédskem a Kanadou. V této skupině nejvíce překvapil tým
Francie, který dokázal na poslední chvíli zvítězit v duelu se Slovenskem a potrápil i Kanadu. Český výběr se umístil
celkově na třetím místě a postupoval přímo do čtvrtfinále, kde nás čekalo USA. Výběr Spojených států amerických
jsme dokázali porazit 4:3 a tým šel do semifinále. Zde nás čekal výběr Finska. Čeští hokejisté si před tímto duelem
věřili a opírali se o výborného brankáře Saláka a talentovaného střelce Hertla. Průběh čtvrtfinále byl však jiný, než
hokejisté čekali. Finové vyhráli zaslouženě 3:0 a postoupili do finále. Češi se museli smířit s bojem o bronzovou a
bramborovou pozici a v cestě stálo Švédsko. Po delší pauze to mohla být další medaile, jenomže Švédové podávají
posledních pár let velmi dobré výkony a dokázali náš výběr porazit 3:0. Český výběr se musel smířit pouze s bramborovou pozicí a sklonit se před Švédskem na třetím místě a Rusy, kteří vyhráli celý turnaj bez jediné porážky, když
ve finále porazili Finsko 5:2.
Na závěr je třeba se zamyslet, jestli tento turnaj byl
úspěšný nebo ne. Z mého pohledu byl i byl i nebyl. Zejména bychom měli vyzdvihnout odhodlanost kluků a výběr,
který vybral Růžička. 4. místo na MS je velmi dobrý výsledek pro málo zkušený tým. Na druhou stranu je třeba
dodat, že po herní stránce by bylo co zlepšovat. Nejsme
dostatečně produktivní a jsme málo agresívní. Týmu chybí
bojovnost, která by nám vyhrála puky a zabránila gólům.
Celkově se však jedná o povedený turnaj, který byl také
zároveň posledním pro Jaromíra Jágra. Ten se rozhodl po
turnaji v reprezentaci skončit.
Jan Trněný, 6.C

IX/04

25

Filmy, seriály,
fandom
Rozloučení se čtenáři
Jelikož jsem úspěšně odmaturoval, dnešní článek bude asi poslední v této rubrice ode mne v pozici redaktora rubriky, pokud
můžeme u školního časopisu používat takové noblesní tituly. Jako rozloučení jsem si vybral malé shrnutí posledních novinek
v oblasti trailerů a filmových premiér.

STRÁŽCI GALAXIE (31. 7.)
Zajímavý pokus rostoucí značky Avengers a k nim spojeným filmům o zapojení
další komixové ságy do rodiny. Jedná se podle traileru na pokus o komicko-dramatický
film. Úspěch tohoto filmařského experimentu rozšíří vesmír Mstitelů o další postavy,
avšak od neúspěchu se mohou distancovat a chovat se, jako by nic.
Pro fanoušky, hlavní záporačku bude hrát Karen Gillan (a vypadá docela cool).
Jen pro vaši informaci, spekulace otevírají možnost spojit Avengers a Strážce do
bitvy proti Thanosovi v Avengers 3.

INTERSTELLAR (6. 11.)
Milujete Nolana? Dark Knight trilogie? Počátek? Dokonalý trik? Tak teď tu je
jeho další počin. Z traileru toho moc nepochytíte. Jen jde o inteligentního raketového
mechanika, který kvůli potřebám společnosti začal pěstovat jídlo pro velkou populaci.
Vypadá to na kolonizaci jiných planet. Nechme se překvapit.

TRANSFORMERS: ZÁNIK (26. 6.)
Poslední výkřik tohoto univerza byla hrůza. Michael Bay snad hledal jen
megadestrukce. Předzvěsti značí, že by se mohlo jednat o uváženější kousek. Nový
nepřítel, konflikt s armádou, nová frakce transformerů: dinoboti, to by nemusela být
špatná podívaná.
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ŽELVY NINJA (6. 6.)
Jelikož v nadpisu rubriky je slovo „fandom“, můžeme zde ještě zmínit nové filmové zpracování tohoto kulturního seriálu a vzpomínky na dětství snad většiny z nás.

RECENZE
X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST
5. film této ságy, 7 pokud budeme počítat Jackmanovy sólovky, nás
zavede do blízké budoucnosti a blízké minulosti a bude hrát průběžně v obou
časových rovinách. Myslím, že nic nezkazím, když řeknu, že v budoucnu
máme Sentinely (roboty s mutantními schopnostmi, kteří ničí mutanty a částečně i lidi) a v minulosti boj o to, aby Sentinelové nikdy vyrobeni nebyli.
Originálně z budoucnosti poslali mutanti Kitty Pryde díky její
schopnosti do jejího starého já. Její misí bylo přesvědčit Magneta a Profesora, aby spolu zabránili nadcházející apokalypse známého světa. Tentokrát však kvůli fanouškům je vyslán Wolverine se stejným úkolem.
Do poslední chvíle nevíme, jak vše chtějí vyřešit, a také já vám to teď nevyzradím. Jen poznamenám pár
poznámek ohledně samotného filmu. Můžete se těšit na výbornou akci, napětí a humor, vše velmi dobře zpracované.
Rychlost vývoje děje je vynikající až do chvíle, kdy se dostáváme do Washingtonu.
Máte se opravdu na co těšit.
Prosím, bylo by skvělé, kdyby si někdo tuto rubriku vzal za svou a pokračoval
v již započaté práci. Doufám, že by ji zlepšil a udělal z ní kvalitní část našeho školního
časopisu. Hodně zdaru!
Jakub Fridrich, 8. C
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Příspěvky (nejen)
studentů
Šátek nenosím, záchod máme normální a velbloudi tu nejsouaneb Erasmus v Turecku
Absolventka našeho gymnázia, Zuzana Troubilová, v rámci projektu Erasmus studovala v Turecku a v tomto článku nám
sděluje svoje dojmy a popisuje tamější kulturu.

O programu Erasmus jsem slyšela už když jsem byla na základní škole. Tenkrát jsem viděla v televizi film
Erasmus a spol. V tu chvíli by mne nenapadlo, že se přes tento program vydám studovat do ciziny. Potom, co jsem
se v prváku přidala do Mezinárodního studentského klubu Mendelovy univerzity, jsem se o Erasmu dozvěděla více
a podala přihlášku. Po veškerém papírovaní, testu z angličtiny a čekání na výsledky jsem našla svoje jméno v seznamu přijatých studentů. Je to tam! Letní semestr 2014 strávím v tureckém městě Eskişehir na Anadolu university. Prvák utekl jako voda a zimní semestr druháku taky. Mezi tím jsem ovšem musela projít papírovacím procesem
a také zažádat o víza, jelikož Turecko není v EU.
Balení bylo hrůza! Narvat věci na půl
roku do dvou kufrů opravdu není jednoduché.
No, narvala jsem vše do dvou kufrů, jedné tašky a kabelky. Problém ovšem byla nadváha 6
kilo! Ale přece po mně nemůžete chtít, abych
se něčeho z těch věcí vzdala a nechala je doma!
Tudíž jsem byla rozhodnutá, že nadváhu doplatím. Milým překvapením pro mne bylo, když
mi pracovník Turkish airlines u check-inu řekl,
že je „good guy“ a že platit nemusím. Takže
jsem ušetřila tisíc korun a mohla pokračovat
k gate, kde jsem prošla pípací kontrolou bez
problému a mohla v klidu čekat na nástup do
letadla.
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Konečně jsem tedy dorazila do země čaje, kebabu, koření a silné kávy! DO TURECKA! O Turecku má mnoho lidí mnoho předsudků a stereotypů. Hodně lidí se mě ptalo, jestli budu muset chodit zahalená. V Turecku to
opravdu není jako v Saudské Arábii! Některé ženy tu chodí zahalené, některé ne. Je to každého svobodná volba.
Především jde o to, v jaké rodině dívka vyrůstá. Pokud je z velmi náboženské rodiny a odmalička chodí zahalená,
tak je pro ni přirozeně nepříjemné vyjít ven bez šátku. Pokud by se dívka, která nechodí zahalená, rozhodla najednou
z ničeho nic nosit šátek, bylo by to pro její okolí překvapující a nezvyklé. Burka, jako taková (jeden kus hábitu, kde
jsou vidět jen oči) se tu vidí zřídka kdy. Takže ne, zahalená chodit nebudu! Turci se obecně oblékají jako Evropané, takže si nepředstavujte muže v turbanech! Majoritním náboženstvím v Turecku je islám, který ovlivňuje
každodenní život lidí. Každý den ráno máme budíček v
podobě ezanu, což je hlasitý zpěv imáma, který svolává
lidi do mešity k modlení. Ezan je 5x za den a první svolávání je brzy ráno, než vyjde slunce. 5 měsíců si
nepochutnávám na dobré vepřové slanince či vepřovém
steaku, prostě ničem vepřovém. Ale užívám si tu jiných
pochoutek! Čerstvá zelenina a ovoce z venkovního marketu, různé druhy oříšků a koření, čerstvé ryby, sýry a
hlavně turecké dezerty, kdy většina z nich je opravdu
velmi sladká. Korán zakazuje pití alkoholu. Ne všichni
Turci toto pravidlo dodržují. Alkohol je zde tedy normálně k dostání a Turci pijí převážně tradiční alkoholický
nápoj Raki. Co se týče našlapovacích „tureckých“ záchodů, tak ty tady sem tam najdete, ale rozhodně ne v domácnostech nebo restauracích. Najdete je spíše na veřejných místech. To sice s islámem nemá nic společného, ale mnoho lidí má v tomto smyslu zkreslenou představu! Další věc, která tu ovlivňuje můj každodenní život je smrkání! V
Turecku se nesmrká na veřejnosti. Pokud začnete smrkat na veřejnosti (hlavně, když je všude klid a ticho, jako třeba
ve škole v hodině) tak se na vás všichni budou dívat jako na blázna. Další věc chci uvést na pravou míru! V Turecku
nejsou velbloudi! Mají tu koně, osly, krávy atd., ale velbloudy ne! Maximálně někdy v turistické oblasti, jako atrakci pro turisty!
Co se týče programu Erasmus, jako takového, tak pro mě je to škola života. Člověk si vše zařizuje sám, musí
se postavit na vlastní nohy a žije někde na druhé straně Evropy bez rodičů. Člověk je více independent, ale to sebou
nese i určité úskalí. To je podle mě hrozně fajn! Mne ten půl rok tady určitě poznamenal. Na spoustu věcí se teď
dívám trochu jinak a mnoho věcí si více vážím. Když je člověk pryč z domu, uvědomí si, kolik toho pro nás rodiče
dělají.
Co je na tom celém tady nejlepší jsou multi-kulti lidé, které tady potkáte. Právě ti vás naučí se na některé věci
dívat trochu jinak. Ať už kolegové Erasmáci nebo cizinci či místní (Turci). Tady v Turecku najdete spoustu lidí z
různých zemí- jak Evropany, tak lidi z Iráku, Sýrie, Iránu, Pákistánu, Somálska a celé Afriky. Každý z nich pochází
z naprosto jiné kultury. Trávit s nimi čas a diskutovat s nimi o různých věcech, bavit se nebo třeba vařit - to je to, co
mě tu dělá nejvíce šťastnou. To je to, co obohatí váš život. Zároveň se toho člověk strašně moc naučí. Jejich kultury
jsou jiné. Jiné neznamená horší nebo lepší! Prostě jiné!
Zuzana Troubilová
Absolventka gymnázia TGM Hustopeče, studentka Mendelovy univerzity Brno

IX/04

29

Příspěvky (nejen)
učitelů
VIII. ročník soutěže Skryté paměti Moravy.
Již po osmé se letos konala literární soutěž Skrytá paměť Moravy vyhlašovaná Radou Jm kraje a pořádaná Památníkem
písemnictví v Rajhradě. Studenti (a studentky) našeho gymnázia do soutěže každoročně přispívají - a již několikrát si odnesli
jednu z cen ( Iveta Jakubčíková, Vojtěch Mašín, Eliška Studená, Karolina Hurdálková, Eva Halačková a další)

A bylo tomu tak i letos, kdy téma soutěže znělo „Okamžik štěstí.“ Psát o tom, co může naplnit toto zadání, je jednoduché jen zdánlivě. Jde totiž o to vyhnout se povrchnosti a nabízeným klišé. Přesto lze konstatovat, že všechny
práce, které jsme do soutěže zaslali, měly nápad i literární kvalitu. Ať už to byl příběh mladíka pronásledovaného
nepřízní osudu, který nakonec štěstí nalezne v psaní básní a víře (Anička Ondráčková), vylíčení světa budoucnosti,
v němž chybí možnost plnohodnotné komunikace. Štěstí ústřední dvojice hrdinů zažije, když může „objevovat
slova“(Anička Urbánková). Křehký příběh o štěstí s tragickým koncem napsala Kateřina Baslerová, kdy obyčejné
chvíle radosti zažívá osamělý muž, jehož jediným přítelem je oddaný pes. Studentka 2.A Dorota Pleskačová spojila štěstí s pocitem svobody a Magda Hubatková s narozením sourozence.
Verdiktem poroty je v soutěži „Skrytá paměť Moravy“ každoročně vybráno pět nejlepších prací za každou kategorii. Mezi nominovanými autorkami se tak ocitly dvě studentky našeho gymnázia Aneta Ritterová z 1.A (povídka
Ztráta) a Kateřina Hurdálková, která svůj text nazvala příznačně Poslední podzim.
Obě studentky se zúčastnily 13. 6. slavnostního vyhlašování v areálu památníku Velké Moravy v Mikulčicích a
měly možnost vyslechnout si, jak a proč porota ocenila jejich práce. V případě Anety Ritterové to byla nadsázka a
humor příběhu, který „baví bezprostředností i dávkou sympatické drzosti mládí.“ Aneta Ritterová se ve své kategorii umístila na čtvrtém místě.
Druhé místo v kategorii starších autorů si „vybojovala“ Kateřina Hurdálková (sexta). Ta má přes svoje mládí
schopnost popisovat krizové situace postav, přičemž nahlíží do jejich psychiky. Porota ocenění povídky zdůvodnila následovně „ autorka poutavě vypravuje o posledních dnech a událostech ze života vojáka ‒ invalidy, „tvrďasa“
navenek, ale citlivého uvnitř. Zdařilá kompozice, vhodně zvolené jazykové prostředky, výstižná charakteristika
hlavního protagonisty i jeho vztahů uprostřed početné rodiny a přesvědčivá emocionalita prozrazují autorčin literární talent.“
Soutěže se letos účastnili studenti takřka z celé republiky a porota v čele s básníkem Radkem Malým posuzovala
celkem celkem 154 příspěvků. Vážíme si všech našich studentů, kteří stvořili „svůj příběh o štěstí“ a blahopřejeme oceněným studentkám.
Anna Růžková
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