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Blíží se krásné svátky Vánoc, doma zavonělo
vánoční cukroví, nakupujeme poslední vánoční dárky
a samozřejmě se těšíme na vánoční prázdniny a oslavu
posledního dne roku 2017.
Mám pocit, že se Vánoce za těch několik let
hrozně změnily. Dříve to bylo o rodině, která se sejde
a užívají si společně strávený čas. Byly to svátky klidu
a míru. Všichni jsme byli spokojení a nadšení
z maličkostí, které jsme našli pod stromečkem a přinesl
nám je Ježíšek. Ovšem v dnešní době se to spíše zvrhlo
v šílenství. Lidé běhají z obchodu do obchodu, aby
nakoupili, co nejlepší či nejdražší dárky. Dokonce
i Štědrý den lidé tráví v obchodních střediskách. Jako
by se svět zbláznil. Proto jsem si řekla, že dárky
nakoupím brzy a ušetřím si tak spousty nervů a hlavně
stresu. Řekla bych, že větší radost budou mít lidé z vaší
přítomnosti než z dárku, který mohl stát celé jmění.
Přeji všem krásné a pohodové vánoční svátky
s těmi nejbližšími a také bych Vám všem ráda popřála
vše nejlepší do nového roku 2018.

TEREZA ŠPAČKOVÁ 6.C
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14 neobyčejných faktů o našem
těle
Zimní nápoje pro zahřátí

HELSINKI
- SRPEN 2017
Dnešní doba je přímo přehlcena rozdílnými názory mezi námi všemi, jež mnohdy vedou až
k nelogickým rozhodnutím. Chvíli, co chvíli slyšíme o nových útocích, či napadeních. Jednou v Paříži,
pak zase v Londýně… Lidé se bojí ukazovat na veřejnosti za přítomnosti druhých. Když je pro někoho
jen objevit se mezi vetší skupinou lidí těžké, co teprve cestování za hranice? Na to někteří nemají ani
pomyšlení. Musím však dodat, že držením se vaší komfortní zóny nic nevyřešíte. Nejde přeci ovlivnit,
kde zrovna bude další atentát, nebo koho se zrovna nějaký šílenec rozhodne zastřelit. Jedno však víme
jistě, co se má stát, se stane. A proto bychom si měli užívat každou minutu našich životů nehledě na
to, kde jsme, nebo co zrovna děláme. A to je ten důvod proč bych chtěla poděkovat naší vedoucí
Věře Komoňové, která nám tom připomíná každý den a organizuje tak skvělé a naučné zájezdy po
celém světě.
Tento zájezd byl uskutečněn v srpnu 2017 díky evropskému programu Erasmus+, jež umožňuje
celosvětové vzdělávání pro studenty. Samotné téma projektu se motalo kolem zdravého životního
stylu - jídla a pohybu. A právě proto byl našim rádcem a dá se se říct i vůdcem fitness milovník a trenér
Jarek Stehlík.
Toť asi z ‘důležitějších‘ záležitostí vše, pojďme se tedy vrhnout přímo a doslova k dění v Helsinkách,
největším přístavu Finska, které vám popíší účastníci projektu.

VĚRA:
„Finsko nebyla destinace, kterou jsem
toužila poznat. Bylo to ale přání našich
tanečníků, zajistila jsem tedy finskou
taneční skupinu a projekt přidala. Ze
začátku byli všichni hodně nedůvěřivý,
ale když nás navštívili v Česku a my jsme
se o ně starali a splnili všechny sliby, byli
potom v Helsinkách moc fajn. Mě
osobně celý tento zájezd dost překvapil.
Krásná města, milí lidé… A Helsinky jsou
městem bezesporu zajímavým. Líbil se
mi výlet do národního parku. I když
podobná místa máme i my například
v Jeseníkách na Rejvízu. Jen ta finská
lidskost a humánnost tam chybí. U nás
by nebylo možné absolvovat podobný
výlet s obyčeji a zvyky, které úžasní
Finové respektují.“
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ZUZKA:
„Ač to bude znít absurdně, myslím, že mým
největším zážitkem z Helsinek byly tamější záchody.
Tvarem připomínaly jakési malé plechové pouliční
byty. Při vchodu dovnitř se vám sami otevřely dveře
a při umývání a sušení rukou stačilo pouhé
zmáčknutí tlačítka hned vedle umyvadla. Trochu
překvapujícím a směšným bonusem k tomu všemu
byl koš na použité injekční stříkačky. Vlastně mě celý
ten koncept udržování řádu a pořádku absolutně
nadchl, a to nemluvím pouze o záchodech, ale
i o celém městě. Nesmím taky zapomenout na jídlo,
kdybychom přehlédli ty ceny pohybující se
v rozmezí 200-300 Kč za obyčejnou obědovou porci,
považovala bych ho za nejlepší v mém prozatímním
životě!“

ELIŠKA:
„ZIMA, to je to, co bych v první řadě zmínila.
S dvanácti stupni v období léta bych se ještě smířila,
ale mínus třicet stupňů v zimě?! V takovéto teplotě
vám do konce zamrzá i sopel,“ směje se Eliška, která
byla v lednu 2017 celý tento projekt zahrnující nejen
ubytování v Helsinkách zařizovat. „Já jsem spíš na to
letní počasíčko, když vám slunce hřeje celé tělo!“

MOJE MALIČKOST:
„Mě ze všeho nejvíc zaujal ten řád pravidel, mířen
spíše směrem k udržování města v čistotě, jež byl
bez výjimky dodržován. Finové jsou bez pochyby
respektující a milé bytosti, s ničím nemají zvláště
velký problém a rádi vám vyhoví. Ráda bych
vyzdvihla 2 tradiční finské pokrmy, které jsme měli
možnost okusit. Musím je však podle mého názoru
rozdělit do dvou sekcí - dobré a „hnus“. Malé
pečivo zapečené s rýží bylo skvělou přílohou jak ke
slanému, tak i ke sladkému jídlu. Na druhou stranu
obyčejný teplý chléb naplněný několika na sobě
naplácanými sardinkami by se delikatesou nazvat
zrovna nedal. Zájezd byl naprosto úžasný, prostě
skvělí lidé, architektura, taneční SADE festival, jen
ceny nebyli oproti české ekonomice moc příznivé,
co bychom taky čekali, když měsíční průměrný plat
ve Finsku je kolem 70 000Kč.“
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MARIE KNÁPKOVÁ 6.C

CIKHÁJ 2017

V prvním zářijovém týdnu jsem se spolu
s několika dalšími lidmi z našeho gymnázia
účastnil již 23. ročníku tradičního fyzikálního
soustředění na Cikháji. Podtitul akce zněl
Struktura látek: Od atomového jádra po kupy
galaxií.
Odjížděli jsme v úterý. Po překonání
všemožných přestupů, výluk a omezení všeho
druhu, jsme konečně dorazili na místo, kde už
se chystal bohatý program. Po sérii úvodních
přednášek následoval volnější blok, jehož cílem
bylo navzájem seznámit všechny přítomné.
Hlavní náplní druhého dne se staly tzv. dílny,
během nichž jsme byli rozděleni do týmů. Ty
měly za úkol zpracovat zadané úkoly z různých
oblastí fyziky. Po naměření výsledků už jenom
zbývalo vypracovat materiál k prezentaci.
Na čtvrteční den byl naplánovaný okružní výlet
přes Tisůvku, během kterého se hrály všemožné
hry. Večer následoval táborák, který oznamoval,
že soustředění se již nezadržitelně blíží ke konci.
V pátek už jen zbývalo prezentovat výsledky ze
středy, udělat několik fotek a poděkovat organizátorům, bez nichž by se tato akce vůbec nemohla
uskutečnit.
Myslím si, že akce mi přinesla další zkušenosti a zároveň inspiraci nahlížet na fyziku z jiného úhlu
pohledu.
TOMÁŠ LENGÁL 6.C

PARLAMENTNÍ DEN
- KPDM JMK

22.11. 2017 byl den, kdy se na Střední odborné
škole polytechnické Brno Jílová uskutečnil
Parlamentní den. A co to vlastně bylo a o co šlo?

Byla to akce, kterou si pro všechny ZŠ a SŠ v Jihomoravském kraji připravil Krajský parlament dětí
a mládeže Jihomoravského kraje. Šlo o to, že vybraní členové školních parlamentů se svými pedagogy
přijeli do Brna, kde je čekal nabitý program o tom jak by měl vypadat správný školní parlament, jaké
akce by mohl pořádat a podobně.
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Úvodem a závěrem prováděla předsedkyně KPDM
Kamila Rotterová spolu se členem KPDM Dušanem
Badinem. Ti na začátek řekli, jak bude celý den
probíhat, poté předali slovo řediteli školy panu
Ing. Andrzej Bartośovi, který poskytl prostory a byl
jeden z prvních, kdo se prosadil o to, aby na školách
byly parlamenty. Dále se účastníci dozvěděli něco
o struktuře parlamentů a o krajském parlamentu jako
takovém. Pak už byli všichni rozděleni do
workshopových skupin. Skupiny vedli členové KPDM
a na workshopech se právě všichni zaměřili na téma
školní parlament. Na každém workshopu vznikl
výstup, který byl na konci prezentován ostatním
skupinám. Součástí akce byla také soutěž o Nejlepší
parlamentní projekt. Výsledky byly vyhlášeny na
konci dne. Po prezentaci výstupů z workshopů dostal
slovo ještě host Michal Doležel, který působí na
krajském zastupitelstvu a to právě i v oblasti školství.
Účastníci s ním pak vytvořili krátkou debatu. Na
konci dne z celé akce odcházeli děti, mladí lidé
a učitelé plni inspirace, nových informací a zážitků.
KAMILA ROTTEROVÁ, předsedkyně KPDM JMK

ADVENTNÍ DEN
Už tradičně se 4. prosince uskutečnil na našem gymnáziu adventní den. Tematickou barvou byla
červená a každý mohl udělat dobrý skutek zakoupením menších či větších perníčků, čímž následně
přispěl na podporu zvířat na živém betlému. Celé akce se chopily třídy 6.C a 2.A. Dohromady se
vybralo 1900 Kč. Celá akce se vydařila a sklidila úspěch napříč studenty i učiteli. TOMÁŠ LENGÁL 6.C
V pátek před druhou adventní nedělí bylo na
spoláku v Hustopečích bílo. Teda černobílo.
Dívky v bílé, chlapci v černé. My, tedy
kvintáni, prváci a jedna výjimka z druhé á
(ahoj JuliJuli), jsme předvedli rodičům,
babičkám, dědečkům, tetičkám, kamarádům,
sourozencům i náhodným kolemjdoucím
výsledek našeho dvouměsíčního tanečního
snažení. Tedy ano, onen pátek se konala
prodloužená. Prodloužená byla krásná,
všechny holky vypadaly jako princezny a hoši
jako praví džentlmeni. Rodiče zase
zatlačovali slzičky a plnili své foťáky kvantem
fotografií. Přestože byl večer moc príma, měl
pár nedostatků, kterým se lze bohužel jen
těžko vyhnout.

PRODLOUŽENÁ
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Proto bych na ně ráda upozornila, aby se budoucí návštěvníci tanečních psychicky připravili. Ale
opravdu jich není moc, jenom si holky asi nezajdete na záchod, nebudete se moct cpát, jinak vám
prasknou šaty, budete umírat vedrem, a taky možná koncem večera přijdete o nohy. Když ale
přehlídnu těchdle pár detailů, je to skutečně velmi příjemné prožití společného času s blízkými. Možná
je ale prodloužené přikládána až moc velká důležitost. Chápu, je to jednou za život a vy prostě musíte
bejt ta nejhezčí na světě, ale já jsem si vážně mnohem víc užila tu samotnou přípravu a lekce. Bylo to
mnohem přirozenější, nikdo po vás neslintal s foťákem v ruce a mohli jste ty tance pokazit, jak jste
chtěli a místo trapných a zvědavých pohledů vládl smích.
Byla to fakt zábava a radost. A to říká holka, co se
tanečních děsila snad už od primy. Ale věřte mi, že
tam poznáte spolužáky z úplně jiné stránky a něco
vám ani nebude připadat tak trapný, jak jste
mysleli. No, něco. Jo a nezapomeňte, děvčata, že
těm klukům to může aj slušet.
ALŽBĚTA URBÁNKOVÁ 5.C

ZIMNÍ PROHLÍDKY HRADU KARLŠTEJN
Navštěvujete rádi hrady a zámky? V zimních
měsících většinou bývají tyto skvosty naší historie
veřejnosti uzavřené. Tento stereotyp však pro
jeden z našich nejznámějších hradů neplatí. Od
začátku listopadu do konce března máte na hradě
Karlštejn možnost seznámit se alespoň se základní
prohlídkovou trasou, v rámci které uvidíte nejen
soukromé a reprezentační prostory císaře Karla IV,
ale i repliky české svatováclavské a říšské královské
koruny a karlštejnský poklad. Ten obsahuje asi 40
exponátů, které byly dříve součástí hradní kaple
a sloužily k církevním obřadům.
Hrad je otevřen denně kromě pondělí a období od
13. 12. do 22. 12., kdy je přístupný jen o
víkendech, a kromě termínů od 23. 12 do 25. 12.
a od 8. 1. do 2. 2., kdy je hrad uzavřen úplně.
Návštěvní doba je od 10.00 do 15.00 hodin.
Prohlídka vám zabere zhruba hodinu a půl.

BRNĚNSKÉ
VÁNOČNÍ TRHY

Vánoční trhy v Brně jsou
každoroční akce probíhající
od 24. listopadu do 23.
prosince na náměstí Svobody
ale také na Dominikánském,
Zelném nebo Moravském
náměstí.

I přesto, že Karlštejn není v nejbližším okolí,
jeho návštěva rozhodně stojí za to.
TEL.: +420 311 681 617
WEB:

www.hradkarlstejn.cz
ALEXANDRA BALÁŽOVÁ 6.C

Stánky jsou otevřeny denně od 9 do 21.45 hodin.
Letos „svoboďáku“ kraluje 18metrový vánoční stromek. Trhy se
skládají ze 76 stánků (pouze Dominikánské náměstí a náměstí
Svobody), mezi kterými putuje až 250 000 vratných hrnků a kelímků
s vánočními motivy. A to vše doprovázeno 145 vystoupeními
probíhajícími v rámci brněnských Vánoc.
Nazdobená náměstí, dobré jídlo a skvělá vánoční atmosféra jsou
důvody proč jsou vánoční trhy v Brně skvělý způsob, jak strávit čas
při čekání na Ježíška.
NELA NOCIAROVÁ 6.C
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CANNAFEST 2017
Jako každý rok se i tento konal 8. konopný festival
v Praze pro legalizaci marihuany, tentokrát
nezvykle na výstavišti v Letňanech (předchozí roky
byl na výstavišti v Holešovicích, avšak kvůli
nepříznivým podmínkám v předchozích týdnech
a pádu stropu se musel přesunout). Veletrh
probíhal od pátku 10. listopadu do neděle 12.
listopadu. Celkem se akce účastnilo přes 35 tisíc
lidí. Každý zúčastněný dostal veletržní tašku
s reklamními letáčky a plánkem celého cannafestu,
kde byli zapsáni jednotliví vystavovatelé. V celém
areálů jich bylo přes 250 ať už s jídlem, konopnými
semínky, oblečením z konopí, pěstitelskými
potřebami či stánky s konopnou kosmetikou
a léky.
Každý den probíhaly v zadní hale jednotlivé
přednášky, soutěže nebo diskuze se známými
osobnostmi. První den se také krájel obrovský dort
na počest začátku celé akce. Ve vedlejších halách
probíhaly závody na skateboardech a večerní
afterparty. O jídlo samozřejmě také nebyla nouze,
okolo celé výstavní části byly stánky s hamburgery,
těstovinami, haluškami, klobásami, kávou a další.
Nazmar nepřišli ani vegani, vegetariáni nebo lidé
s bezlepkovou dietou. Akce probíhá každý rok,
takže jestli vás alespoň trochu zaujala, určitě se
zúčastněte a podpořte dobrou věc, stojí to za to!!
MARIE ZBOŘILOVÁ 6.C
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Kniha: 40 DNÍ PĚŠKY
DO JERUZALÉMA
89 % databazeknih.cz
Ve většině cestopisů se setkáme v hlavní roli se
zkušenými všudybyly, kteří o dané zemi ví všechno
možné a popisují nám tamní nejfrekventovanější
turistické cíle, ideálně samozřejmě v kontrastu
s nedotčenou přírodou.
Tak přesně taková kniha 40 dní pěšky do
Jeruzaléma v ničem není. Dvaadvacetiletý
Ladislav Zibura podle všeho prostě naplnil batoh
vším nezbytně důležitým od oblečení až po
plyšového medvídka a vypravil se na pěší pouť
zemí, o které věděl minimum. Protože záměrně
vynechal mapu, mohl volné místo v batohu vyplnit
spoustou nadhledu a dvěma spoustami humoru.
Na zhruba 230 stranách textu nám je tedy
představen poměrně unikátní příběh. Okolí,
obyvatelstvo i jídlo je popsáno v knize tak, jak ho
autor vnímal, nikoli tak, jak by ho měl vnímat
turista nalákaný reklamou.
Takovým skrytým motivem díla je důležitost víry
v lidstvo. Přestože autor procházel při své pouti
vcelku nebezpečnými oblastmi, vždy se nakonec
potkal s pohostinností a dokázal tak, že s pokorou
se nejdál dojde (třeba tak kolem 1400 kilometrů).
Většina lidí, jež potkal, s ním nadšeně sdílela své příběhy a mnozí překvapivě i střechy nad hlavou
a jídlo…
40 dní pěšky do Jeruzaléma se mi velice líbilo a přečtení rozhodně doporučuji všem se smyslem pro
humor.
JIŘÍ STOŽICKÝ 6.C
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Film: TO
77 % ČSFD

To je hororový snímek od argentinského režiséra Andyho
Muschiettiho, který byl natočen podle stejnojmenné knihy
Stephena Kinga. Jedná se již o druhé zpracování děsivého díla.
První verze pochází z roku 1990 a od novější verze se liší několika
věcmi.
Městečko Derry není jen tak obyčejné místo. Skrývá se v něm
strašlivé zlo, jemuž se nedá říkat jinak než To. Pomalu se probouzí
a následují strašlivé události. Když zmizí malý Georgie, jeho bratr
Bill se snaží zjistit společně se svými kamarády, co se v osudný den
stalo. Jenže děti mizí pořád dál. Co se jim stalo? A kdo je klaun
Pennywise?
Pro milovníky hororů je tento snímek jako dělaný. Už o samotné
knížce se mluví jako o nejděsivějším díle Stephena Kinga, který sám
přiznal, že se mu novější filmové zpracování velmi líbilo. Užijte si
jedinečnou hororovou atmosféru a dávejte si pozor na klauny.
Nechcete balónek?
MICHAELA NĚNÍČKOVÁ 6.C

Seriál: PEAKY BLINDERS

91 % ČSFD

Nacházíme se v anglickém Birminghamu, píše
se rok 1919 a svět se vzpamatovává z první
světové války. Do vlastních bojů se mezitím
znovu pouští jeden z jejích veteránů, jistý
Thomas Shelby. Jde jak o boje sama se sebou,
tak o boje v poli businessu. No, a protože
business Thomasovy rodiny není vždy tak úplně
legální, bavit se můžeme i o bojích v pravém
slova smyslu. Právě tyhle boje dostávají kvůli
jednomu zvyku Shelbyových novou tvář. Tím
zvykem je zašívání si žiletek do čepic, a tak
novou tvář dostává ve rvačce i každý, kdo se jim
znelíbí. Díky tomuto si jejich přívrženci vysloužili
jméno Peaky Blinders.
Seriál je známý obzvlášť svou atmosférou, k jejíž
dokonalosti přispívá nejen skvělé herecké
obsazení (např. Cillian Murphy, Paul Anderson,
Sam Neill, Helen McRory), ale i osobitý
soundtrack. K podtržení ještě k tomu všichni
mluví věrohodným birminghamským akcentem.
Alfa a omega atmosféry Gangů z Birminghamu
tkví však nejvíce ze všeho v propracovaném
ději, napínavosti a dostatku překvapujících
zvratů.
Za sebe seriál určitě doporučuji. Myslím si, že
tvůrci (scénář - Steven Knight) odvedli výtečnou
práci.
JIŘÍ STOŽICKÝ 6.C
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Film:

KRÁSKA A ZVÍŘE

73 % ČSFD

Všichni si pamatujeme animovaný film Kráska a zvíře.
Ten nyní ožívá na hraném plátně pod vedením
režiséra Billa Condona s Emmou Watson v hlavní roli.
Žil kdysi jeden princ. Byl mladý, krásný a velmi pyšný.
Když urazí kvůli vzhledu čarodějnici, je na něj uvalena
kletba. Princ se promění v netvora a jeho služebnictvo
na nábytek a další předměty. Kouzlo lze zlomit, pokud
mladík najde někoho, kdo by ho doopravdy miloval.
Ale má pouze čas do té doby, než opadnou všechny
lístky růže. Každým odpadnutým lístkem, přichází
proměněné služebnictvo o zbytky lidskosti a hrad se
pomalu rozpadá. Ve vesnici žije dívka Belle. Je krásná
a chytrá. Ostatní jí považují za zvláštní díky její
vzdělanosti a zálibě v knihách. O její ruku se pokouší
nafoukaný mladík Gaston, avšak kráska o něj nejeví
zájem. Když je její otec uvězněn zvířetem, Belle se
obětuje a sama se dobrovolně stává vězněm místo
něj. Netvorovi se dívka čím dál více zamlouvá.
Dokonce i kráska si na něj začíná zvykat.
Tato pohádka nezklame fanoušky animované předlohy. Film je doprovázen skvělou hudbou
a chytlavými písněmi. Uvelebte se za zimních večerů do křesel a zažijte nepopsatelné kouzlo.
MICHAELA NĚNÍČKOVÁ 6.C

Dotazník

- ZEPTALI JSME SE 1.A & 5.C
5.C
(DOTAZNÍK VYPLNILO 26 ŽÁKŮ)
1.

PROČ JSTE ZŮSTALI NA TÉTO ŠKOLE?
•
•
•

2.

PODPOROVALI VÁS RODIČE VE VOLBĚ STUDIA?
•

3.

Na jinou školu chtělo jít 15,4 %, ale nepřijali je.
30,8 % nevědělo na jakou SŠ jít.
A 53,8 % žáků to na našem gymnáziu vyhovuje a nešli by jinam.

23,1 % rodičů nepodporovalo jejich dítě při volbě studia.

LITUJEŠ TOHO, ŽE JSI SEM ŠEL/ŠLA?
•

88,5 % žáků nelituje, že jsem šla.
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4.

CO BYSTE ZMĚNILI NA ŠKOLE?
•

5.

VIDÍTE A VNÍMÁTE NĚJAKÉ ROZDÍLY MEZI NIŽŠÍM A VYŠŠÍM GYMNÁZIEM?
•

6.

•
•

Pouhých 34,6 % žáků z 5. C ví, kam chtějí jít po ukončení studia na našem gymnáziu. Chtějí
jít například na přírodovědnou či pedagogickou fakultu, technické obory, právnickou nebo
na lékařskou fakultu.

TĚŠÍTE SE NA VÁNOCE?
•

9.

57,7 % si nemůže stěžovat, jsou spokojeni s kolektivem ve třídě, ovšem 26,9 % si myslí, že
by to mohlo být lepší.
Možnost - chce to ještě čas - označili 2 žáci.
3 žáci označili, že nemají dobrý kolektiv ve třídě.

VÍTE UŽ TEĎ, KAM NA VŠ CHCETE JÍT?
•

8.

30,8 % žáků nevidí rozdíl mezi nižším a vyšším gymnáziem. Zbylých 69,2 % uvedlo, že rozdíl
jde vidět především na přístupu učitelů, kteří na žáky mají vyšší nároky, množství učiva,
bodování písemek a klasifikací. Učitelé chtějí také znát jejich názory. Jeden žák prohlásil:
„Vyšší je samozřejmě těžší!“

MÁTE DOBRÝ KOLEKTIV VE TŘÍDĚ?
•

7.

Studenti 5.C by chtěli zpět klasický automat na kávu, změnit přístup některých učitelů a výtah
pro všechny. Také by si přáli zakoupení dalších dresů do tělocviku, zlepšit a zefektivnit
způsob výuky, pořádání více výletů či exkurzí.

Pouze 2 studenti z 26 se netěší na Vánoce. Zbytek se prý už nemůže dočkat, až bude 23.
prosince a oni budou doma, v pohodlí sledovat vánoční filmy, pít horkou čokoládu nebo čaj
a užívat si vánoční atmosféru se svými nejbližšími a milovanými. A co by to bylo za Vánoce
bez dárku a hromady jídla?!

JAKÝ JE VÁŠ OBLÍBENÝ VÁNOČNÍ FILM?
•

Grinch, Pelíšky, Láska nebeská, Anděl Páně první i druhý díl, Princezna se zlatou hvězdou,
Sám doma, S čerty nejsou žerty, Tři oříšky pro Popelku, Polární expres a Vánoční koleda

10. JÍTE NA VÁNOČNÍ VEČEŘI KAPRA, ŘÍZKY NEBO NĚCO JINÉHO?
•
•
•

46,2 % jí na vánoční večeři kapra, 15,4 % řízky
23,1 % má obojí - i kapra i řízky
19,2 % jí jiné jídlo, nejčastěji lososa nebo rybí filé

1.A
(DOTAZNÍK VYPLNILO 20 ŽÁKŮ)
1.

PROČ JSTE SI VYBRALI TUTO ŠKOLU?

•

35 % nevědělo, na kterou SŠ jít, a tak si vybrali gymnázium.
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•
•
2.

Ovšem zbytek by si přál zlepšit připojení internetu a Wi-Fi, zvětšit skříňky, když už jsou po
dvou nebo dát dataprojektory do všech tříd.

Polovina žáků si myslí, že má jejich třída bezchybný kolektiv a nemůže si na nic stěžovat.
30 % označilo možnost b) - mohlo by to být lepší.
20 % studentů si myslí, že je zapotřebí ještě čas.

35 % už ví, na kterou VŠ chtějí jít. Mezi jejich vysněné obory patří například literatura,
ekonomie, chemie, architektura, pedagogika nebo také oděvnictví.

TĚŠÍTE SE NA VÁNOCE?

•
•

9.

40 % žáků ze třídy 1. A by na naší škole nic neměnila.

VÍTE UŽ TEĎ, KAM NA VŠ CHCETE JÍT?

•
8.

95 % žáků získalo podporu ze strany jejich rodičů.

MÁTE DOBRÝ KOLEKTIV VE TŘÍDĚ?

•
•
•
7.

90 % žáků nelituje, že na tuto školu šli.

CO BYSTE ZMĚNILI NA ŠKOLE?

•
•
6.

Podal, ale nikam jinam mě nevzali - 15 %

PODPOROVALI VÁS RODIČE PŘI VOLBĚ STUDIA?

•
5.

Ne - nikdo

LITUJEŠ TOHO, ŽE JSI SEM ŠEL/ŠLA?

•
4.

15 % sem šlo na popud rodičů.

PODAL/A JSI PŘIHLÁŠKU KE STUDIU I NA JINOU ŠKOLU?
• Ano - 85 %

•
•
3.

Polovina lidí označila možnost b) - chtěl/a jsem sem jít.

Na Vánoce se těší 95 % studentů.
Důvody se ovšem někdy velice lišily. Studenti například uvedli, že se nemohou dočkat toho,
až bude rodina po dlouhé době pohromadě, mají rádi atmosféru, kterou Vánoce přináši
nebo se už nemohou dočkat vítaného volna. Lidé se k sobě chovají, alespoň na chvíli,
slušně. Dále nedají dopustit na skvělé jídlo a dárky.

JAKÝ JE VÁŠ OBLÍBENÝ VÁNOČNÍ FILM?

•

Grinch, Mrazík, Sám doma, Vánoční prázdniny, Jack Frost nebo Anděl Páně první i druhý
díl

10. JÍTE NA VÁNOČNÍ VEČEŘI KAPRA NEBO ŘÍZKY?

• Na Vánoce jí 65 % studentů kapra.
• 30 % studentů má na vánoční večeři řízky.
KLÁRA ZIMOLKOVÁ & TEREZA ŠPAČKOVÁ 6.C
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5 MÝTŮ
O ZOO
MÝTUS 1: „Zoo existují kvůli zachování druhů“
I když některé zoo mohou malými částmi přispívat k záchovným projektům, drtivou většinu živočišných
druhů v zoo na seznamu ohrožených druhů nenajdeme a ty, které ano, nebudou pravděpodobně nikdy
vráceny do svých přirozených habitatů.
Studie provedená Společností pro ochranu zvířat v zajetí (CAPS) zjistila, že téměř polovina zvířat
v chovných programech v EU není v divoké přírodě ani ohrožena.
Pravdou je, že zoo existují primárně pro zisk. Jedním z největších trumfů zoo jsou zvířecí mimina. Ta
se často rodí, i pokud zoo nemá dost místa, aby si je mohla nechat. V roce 2014 byl svět šokován
a rozhořčen, když v kodaňské zoo zabili zdravého dvouletého žirafího samce Maria a rozřezali ho před
zraky diváků. Jeho tělem pak byli nakrmeni lvi. V reakci na rozsáhlou kritiku bránil vědecký ředitel
kodaňské zoo Bengt Holst toto rozhodnutí prohlášením, že zoo měla přebytek žiraf a že je to něco, co
„se dělá každý den“, jen ne před zraky veřejnosti.

MÝTUS 2: „Zoo jsou nejlepším způsobem, jak se poučit o zvířatech“
Zoo vás může naučit mnoho o tom, jak se zvířata chovají v zajetí, ale naučí vás jen velmi málo o chování
zvířat v přírodě. I přesto, že se moderní zoo snaží, aby zvířatům vytvořily přirozenější prostředí, není
většina zvířat v zajetí schopna žít způsobem, který by pro ně byl přirozený, a některá mohou být i pod
vlivem léků, které upravují jejich chování. Ti, kdo zoo navštěvují, se v tomto možná poznají. Studie
chování návštěvníků čtyř amerických zoo zjistila, že jen 6 % návštěvníků uvedlo, že chodí do zoo, aby
zjistili více o zvířatech, zatímco 86 % návštěvníků řeklo, že šli do zoo ze „společenských nebo
rekreačních důvodů“.
„Učení se“ o zvířatech tím, že je držíme pod zámkem, není jen neúčinné, ale je to zastaralé.
FAKT: Nejlepším způsobem, jak se naučit o zvířatech, je jejich pozorování v přirozeném habitatu.

MÝTUS 3: „Zoo jsou ‚normální‘ součástí společnosti“
Na tučňákovi, žirafě nebo slonovi uprostřed australského města není nic přirozeného. Zvykli jsme si na
to jako na součást normální společnosti. Až když se něco pokazí, připomeneme si, že městská zoo není
místo pro zvíře.
Zrovna letos záplavy v Gruzii zničily ohrady tbiliské zoo a tucty zvířat ze zoo se dostaly do ulic, včetně
lvů, medvědů, vlků a hrocha. Zhruba 20 vlků, 8 lvů, bílých tygrů, tygrů, šakalů, jaguárů bylo buď
zastřeleno zvláštními jednotkami nebo je nezvěstných.
2002: Záplavy expozic v pražské zoo vedly k utracení slona a hrocha, aby byli „zachráněni“ před
utopením.
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Narodili jsme se do společnosti, která přijímá zoo jako samozřejmost, ale vynález zoo se datuje tisíce
let zpátky – do doby, kdy se vystavovali i lidé, kteří vypadali odlišně. Kostarika toto připustila a v roce
2013 vyhlásila, že do deseti let uzavře všechny své zoo.
FAKT: Na zoo není nic „normálního“. Divoká zvířata patří do přírody, ne do zajetí v městech.

MÝTUS 4: „Zvířata v zoo jsou šťastná“
Po celém světě jsou zdokumentovány případy zvířat v zajetí, která vykazují známky úzkosti
a deprese. Ve skutečnosti je psychologická tíseň u zvířat v zoo tak běžná, že má své vlastní
jméno: zoochóza.
Zoochóza zahrnuje houpání se, kymácení se, nadměrné pochodování tam a zpět, kroužení, kroucení
krkem, sebepoškozování, přehnané umývání se, kousání, zvracení a koprofágii (konzumování výkalů).
Tyto rysy jsou z velké části neobvyklé u zdravých a šťastných zvířat v přírodě. Zvířata držená v zajetí
jsou ochuzena o schopnost vyjádřit své přirozené touhy, a to často vede k zoochóze.
Je ještě smutnější, že je známo, že se zoo po celém světě vyrovnávají s těmito problémy podáváním
léků postiženým zvířatům.
Stejně tak bylo odhaleno, že trenéři v Sea World (USA) podávají psychoaktivní drogy a antidepresiva
některým svým mořským zvířatům. Od chvíle, kdy dokument „Blackfish“ odhalil pravdu o držení vysoce
aktivních a sociálních zvířat, jako jsou kosatky, v zajetí, zaznamenal SeaWorld značný pokles
návštěvnosti. Společnost rozpoznává, že na smutných zvířatech není nic veselého.
FAKT: Bylo zjištěno, že život v zajetí vede u některých zvířat k neurózám a depresi.

MÝTUS 5: „Zoo se starají“
Zoo se nejvíce starají o jednu věc: o zisk. Zoo existují primárně, aby vystavovaly zvířata a vydělávaly na
nich peníze. V tomto mají zoo mnohem více společného se zvířecími cirkusy či mořskými parky než
s azyly a přirozenými habitaty.

Pokud mají zoo na srdci nejlepší zájmy zvířat, držely by je vůbec v zajetí? A pokud my jako jednotlivci
máme na srdci nejlepší zájmy zvířat, budeme nadále platit za to, abychom je viděli za mřížemi a
skleněnými zdmi?
Máme možnost prokázat svůj respekt ke zvířatům tím, že je necháme žít přirozeným životem, než
abychom přispívali instituci, která je množí pro život v zajetí.
MARKÉTA MACHOVÁ & ZUZANA LÖFFLEROVÁ 6.C
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POHÁR REKTORA

UNIVERZITY
OBRANY

Dne 26. září se konal již 9. ročník
vědomostně - dovednostní soutěže, který
pořádala Univerzita obrany v kasárnách
Jana Babáka v Králově Poli. Akce byla
určena pro žáky středních škol, takže se jí
naši studenti účastnili. Do tříčlenného týmu
byl vybrán Dominik Káňa, Vojtěch Otřísal
a Anna Zbořilová.
Soutěž byla rozdělena do určitých disciplín.
Zahrnovala běh s vědomostními otázkami,
střelbu z luku a ze vzduchovky, opičí dráhu,
jízdu na koloběžce, horolezeckou stěnu
a hod granátem na cíl.
Celkem se zde sešlo 21 družstev a i přes
oblačné počasí a občasný déšť se naše
škola umístila na krásném 8. místě.
MARIE ZBOŘILOVÁ 6.C

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
V LATINSKO-AMERICKÝCH TANCÍCH
Tímto článkem bych Vám chtěl přiblížit zákulisí tanečního
sportu a zároveň pozvat na jedno ze čtyř mistrovství České
republiky v tanečním sportu konané v nadcházejícím roce.
Bude se konat v únoru v paláci Lucerna na Václavském
náměstí. Soutěžními tanci budou samba, rumba, cha-cha,
paso doble a jive.
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V každé kategorii je mnoho tanečníků.
Finalisti musí projít při velkém počtu
párů až pěti koly, než se dostanou
vůbec do finále. To znamená, že
i s finálem musí odtancovat 30 tanců a
můžu Vám říct, že z toho nohy pěkně
bolí, když si uvědomíte, že jeden tanec
trvá minutu a 45 vteřin.

PLAVECKÁ SOUTĚŽ ŠKOL

Pokud by Vás zajímaly ceny tanečního
oblečení, tak pro peněženku je lepší latina.
Zde ušijete za 18 tisíc moc pěkné dámské
šaty. U standartních tanců musíte počítat až
s trojnásobnou částkou, pokud tančíte na
vysoké úrovni. Tyto ceny platí pro dámské
úbory, ty pánské jsou podstatně levnější.
Ještě je tu jedno překvapení. Finalisti ČR mají
ušito i více tanečních úborů než jeden, takže
se může stát, že když jedou na soutěž,
hodnota šatů převyšuje cenu auta. Někdo si
může říct, jak je vůbec někdo ochotný ty
peníze za to dát, avšak pokud Vás tanec začne
bavit, nic není překážka.
ONDŘEJ LIST 6.C

Stejně jako minulý rok i letos se žákyně našeho
gymnázia zúčastnily plavecké soutěže škol. Letos se
mohlo opět zúčastnit jen družstvo dívek v kategorii
základních škol. Dívky získaly medailová umístění
nejen v kategorii jednotlivců, ale i jako tým a našemu
gymnáziu získaly krásné druhé místo v kraji hned za
základní školou Arménská, která má sportovní
třídy.Toto umístění bohužel nestačilo na postup na
celorepublikovou soutěž, ale i přesto je to skvělý
výsledek vzhledem k velké konkurenci, kterou holky
měly.
NELA NOCIAROVÁ 6.C

14 NEOBYČEJNÝCH FAKTŮ

O NAŠEM TĚLE
1. Půlka síly naší ruky pochází z malíčku.
2. Na to, abychom udělali jeden krok používáme
200 svalů
3. Naše nehty rostou rychleji na ruce, s kterou
píšeme
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4. Stejně jako naše otisky prstů, má i jazyk
svou jedinečnou strukturu.
5. Naše šlapka má přesně stejnou velikost
jako velikost předloktí.
6. Da Vinci také poznamenal, že mužská výška
se rovná délce roztažení jeho paží.
7. Kdybychom spojili všechny žíly v lidském
těle, dokázali bychom s nimi obtočit celou
planetu čtyřikrát

8. Všemi bakteriemi v lidském těle bychom dokázali naplnit jednu větší konzervu na ovoce.
9. Náš mozek může uchovat tolik informací jako celý internet. (A dělá to se stejným množstvím
energie jako je potřeba na rozsvícení jedné žárovky.)
10. Čtvrtina energie, kterou každý den použijeme jde na řízení našeho mozku.
11. Děti mají okolo 100 kostí více než mají dospělí.
12. Naše oči mají stejné rozlišení jako 576 megapixelový fotoaparát.
13. Někteří lidé slyší pohyb svých očí.
14. Krev v našem těle procestuje okolo 12000 mil denně.
MARKÉTA MACHOVÁ & ZUZANA LÖFFLEROVÁ 6.C

ZIMNÍ NÁPOJE

DOMÁCÍ PEČENÝ ČAJ

PRO ZAHŘÁTÍ

BUDEME POTŘEBOVAT:
•
•
•
•
•
•

VÁNOČNÍ PUNČ
BUDEME POTŘEBOVAT:
•
•
•
•
•
•
•
•

500 ml červeného vína,
200 ml rumu,
750 ml slabého čaje,
140 g cukru (krystal),
3 pomeranče,
1 citrón,
2 hřebíčky,
kousek skořice (celá)

POSTUP
Čaj smícháme s cukrem, pomerančovou
a citrónovou šťávou a vše přivedeme
k varu. Pak přilijeme rum s vínem a přidáme
koření. Punč opět zahřejeme až k bodu
varu. Horký vánoční punč naléváme do
nahřátých sklenic. Každou sklenici zdobíme
polovinou plátku pomeranče a citrónu.

POCTIVÁ HORKÁ ČOKOLÁDA
BUDEME POTŘEBOVAT:
• 70 g kvalitní čokolády
• podle chuti vanilkový nebo
třtinový cukr
• 2 dl mléka a šlehačka na
ozdobení

500 g ovoce podle vaší chuti
600 g pískového cukru,
1/2 citronu,
1 lžičku skořice,
3–4 hřebíčky
hvězdička nalámaného badyánu

POSTUP
Ovoce nakrájejte na malé kousky a smíchejte
s cukrem, citronem a kořením. Množství cukru
a citronu berte trochu s rezervou. Promíchanou
směs vložte do trouby vyhřáté na 220 stupňů
a pečte asi 30–40 minut, až všechno ovoce pustí
šťávu. Takto připravenou směs naskládejte do
menších zavařovacích skleniček, zavřete osušeným
a nemastným víčkem a otočte na 20 minut dnem
nahoru – čaj tak jednoduše zakonzervujete. Při
přípravě konkrétního nápoje pak stačí kdykoli
otevřít sklenku, do hrníčku si dát asi 3 lžičky a zalít
horkou vodou. Otevřené skleničky uchovávejte
v lednici.

POSTUP
Čokoládu nalámejte na kousky a ve vodní lázni ji
rozpusťte. Když je úplně měkká, za stálého míchání
přilévejte horké mléko, dokud se do sebe vše
nespojí.
Nakonec vše přelijte do hrnku a případně
dozdobte poctivou šlehačkou a čtverečkem
čokolády.
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POMERANČOVÝ PUNČ SE ZÁZVOREM
BUDEME POTŘEBOVAT:
•
•
•
•
•
•
•

POSTUP
Zázvor oloupeme a nakrájíme škrabkou na
brambory na tenké plátky. Pomeranč omyjeme
a nakrájíme na kolečka. Vodu přivedeme k varu
a necháme v ní vylouhovat sáček s čajem. Čaj
a pomerančový džus společně zahřejeme
k bodu varu, osladíme medem a promícháme.
Přidáme plátky zázvoru a necháme 2–3 minuty
společně prohřát.
Do sklenic rozdělíme
nakrájený pomeranč a zalijeme punčem.

2cm kousek čerstvého zázvoru
200 ml vody
1 sáček čaje
800 ml pomerančového džusu
4 lžíce medu
1 malý pomeranč
citron

TEREZA ŠPAČKOVÁ 6.C
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