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ÚVODNÍK 

Uf, konečně si mů-

žeme zhluboka od-

dechnout – zkouš-

kové období je (jak 

doufám) úspěšně za 

námi. Skončily noci 

prosezené nad sešity 

a zoufalá honba za 

vylepšením průmě-

rů. Známky se pro 

toto pololetí defini-

tivně uzavřely a my 

můžeme začít dru-

hou polovinu roku 

s čistým štítem  

a napravit to, co se 

v 1. pololetí nepo-

vedlo. Anebo se 

raději můžeme těšit 

na nadcházející ma-

turitní ples, který je 

každoročně velkou 

akcí a vynechat ho 

by byla rozhodně 

škoda. Venku za 

okny panuje koneč-

ně správná únorová 

zima a k tomu je tu 

ještě i další Kompot, 

do kterého jsme 

tentokrát navíc zava-

řili i nějakou tu no-

vou rubriku, jupí! 

😊 

Eliška Volencová
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PRVNÍ GLADIÁTORSKÉ HRY V SEKUNDĚ B 

Text: Michaela Bláhová, sekunda B 

Naše první gladiátorky... bylo to super! Měli jsme krásná témata a na to, že 

jsme je dělali poprvé, myslím, že to bylo dokonalé.  

Kolektivní spolupráce byla výborná. Všichni se velmi snažili jak na písemné 

formě (to sice nemůžu moc posoudit, ale určitě to bylo skvělé, když jsme 

dostali takové hezké známky), tak na prezentování. Všichni se snažili i mluvit 

velmi pomalu a hlavně zřetelně.  

Měli jsme také krásně zpracované prezentace (byly opravdu úžasné!). Nejlépe 

u nás dopadla prezentace s názvem Sny. Chápu, že nás jen chválím, ale 

myslím, že to opravdu nemělo žádnou chybu! 

1. ČÁST DOPRAVNÍ LETADLA: BOEING A AIRBUS 

Text: Hugo Stezka, sekunda B 

Již od malička mě fascinoval pohled na oblohu, na které se 

pohybují krásné a dokonalé stroje. Letadla mě motivují ke 

vzdělání, abych je v budoucnu mohl také pilotovat. Všich-

ni asi známe dopravní letadla, se kterými létáme např. na 

dovolenou. Nejznámější výrobci dopravních letadel jsou Boeing a Airbus. 

Boeing je americká firma, která byla založena ve Washingtonu v roce 1916. 

Boeing má 13 typů. Nejmenší je z nich Boeing 247 s kapacitou 10 cestujících 

a největší je Boeing 747 (Jumbo Jet) s kapacitou 524 cestujících. Tento typ se 

vyrábí i jako Cargo, což je nákladní letadlo. Nejznámější Boeing je 737, který 

se vyrábí ve variantách 737–100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 a 900 ER. 

Boeingů 737 se již vyrobilo přes devět tisíc kusů.  

Airbus je německá firma založena v roce 1970 ve spolupráci tří zemí – Ně-

mecka, Francie a Británie. Airbus má 11 typů. Nejmenší je Airbus A318  

s kapacitou 132 cestujících, a naopak největší je Airbus A380 s kapacitou 840 

cestujících. Toto letadlo je i zároveň největším dopravním letadlem světa. 

Nejznámějším letounem je Airbus A320 s kapacito 180-240 cestujících (podle 

typu).
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TAJEMSTVÍ “ZLATÉHO“ POKLADU (1. ČÁST) 

Text: Barbora Pěkná, sekunda B 

Lenka je úplně obyčejná holka ve věku dvanácti let, která 

zbožňuje dějepis. Vždy, když přemýšlí například nad 

hrobkou egyptských faraonů, říká si, že to jsou hotové 

poklady. Všechno to zlato atd... Zajímalo ji, jak se takový poklad hledá.  

Jeden večer říkali ve zprávách, že historici zjistili, že podle veškerých důkazů 

má Lenčina škola – gymnázium Hanse Francimora – po svém zakladateli vel-

mi zajímavou historii. Dokonce po sobě zanechal i tajemství. Od těchto večer-

ních zpráv si Lenka všímala mnoha zvláštních věcí, které dřív vůbec nezare-

gistrovala, a po tajemství Hanse Francimora se rozhodla pátrat.  

Požádala své nejlepší kamarádky, dvojčata Julii a Klaudii 

Thompsonovi, o pomoc. Stalo se to v pátek třináctého, kdy 

holky uviděli v rohu u jejich učebny zlatý prsten s nějakým 

vzkazem. Prsten odnesly profesorce dějepisu a ta, když ho 

spatřila, měla tak zděšený výraz v obličeji, že ji holky ne-

poznávaly. Poslala je ven z kabinetu. Ale vzkaz si uscho-

valy pro vyřešení záhady. A tak Lenka začala číst: „Já, 

Hans Francimor...“ 

HLÁŠKA MĚSÍCE 

Text: Barbora Pěkná, sekunda B 

Do jednoho souvětí se spojkou, jenž se měla spojit slova: Strakonický dudák, 

Josef Kajetán Tyl, divadlo. Moje kamarádka je spojila takto: Strakonický 

dudák, jenž hrál v divadle, se jmenuje Josef Kajetán Tyl. 😊 

MLÁDÍ PRO STÁŘÍ 

Text: Petra Miškovičová, Matěj Čumpelík, Eliška Volencová, kvarta A 

I letos se na naší škole uskutečnil projekt Občan, který je jak známo záležitostí 

kvart. Tentokrát se ho tedy zhostila naše třída (kvarta A) a pracovala na něm  
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v průběhu celého prvního pololetí. Jako téma jsme si zvolili pomoc seniorům. 

Projekt jsme nazvali „Mládí pro stáří“.  

Na začátku školního roku jsme navázali kontakt s počernickým Domovem pro 

seniory Bethesda, který byl poměrně dobře dostupný a působil jako ideální 

místo pro realizaci našich plánů. Chtěli jsme seniorům hlavně zpříjemnit jejich 

volný čas. Několikrát týdně si malé skupiny studentů připravily program pro 

seniory, např. stolní hry, předčítání nebo práce na počítači. Při vymýšlení akti-

vit nám výrazně pomáhal blížící se čas vánoční, takže některá odpoledne byla 

tematicky řazena k tomuto období a vycházela z vánočních tradic a zvyků 

(například pečení vánočního cukroví nebo výroba adventních věnců). 

V domově nás vždy vřele přivítali a my jsme s nimi strávili příjemné chvíle. 

Práce na projektu nás velmi obohatila, touto cestou jsme získali mnoho no-

vých zkušeností a seznámili jsme se s řadou zajímavých lidí. Budeme se proto 

snažit v návštěvách domova pokračovat i v dalším pololetí. 

STUDENTSKÝ DEN 

Text: Matěj Mikyska, sexta A 

Dne 17.11.2016 se na našem gymnáziu odehrála všemi 

studenty dlouho očekávaná akce, kterou měla na starosti 

(ostatně jako každý rok) septima. Touto událostí byl samo-

zřejmě „Studentský den“. A letos nemohla být v čele 

s nikým jiným, než s panem profesorem Vinohradníkem! Hlavní myšlenkou 

dne bylo připomenutí si obětí minulých režimů, které padly za naši vlast.  

Letošním tématem byl Únik z vězení. Celý den se odehrával v různých míst-

nostech vězení. Studenti měli připravené velké množství aktivit s vězeňskou 

tématikou a my jsme museli plnit úkoly (jak vědomostní, tak fyzicky nároč-

nější), které nám strážníci nastražili. Nechybělo ani již tradiční občerstvení 

v bufetu. 

Vítězové dostali při vyhlašování sladkou odměnu a všichni si ten letošní „Stu-

denťák“ náramně užili. Dozvěděli jsme se spoustu nových věcí a my (jakožto 

sextáni) jsme se inspirovali v naší tvorbě na příští rok. Máte se rozhodně na co 

těšit! 😊 
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KŘÍŽOVKA 

Autorka křížovky: Aneta Kořenková, prima A 

 

1. Oblíbené domácí zvíře 

2. Stolní hry 

3. Dopravní prostředek 

4. Zimní sport provozovaný na 

sjezdovkách 

5. Auto má 4… 

6. Myjete se v ní 

7. Mrazivé roční období 

8. V pololetí dostáváme… 

9. Děti na nich v zimě jezdí 

10. Myje za nás nádobí 



Číslo 3, 2016/2017 Strana 7 

  

 

 

 

ZIMA 

Text: Helena Mikysková, sekunda B 

Sníh už dávno napadl, 

zima je tu s námi. 

Koláč, který vychladl, 

upekly snad všechny mámy. 

Konvice s vodou už je postavena, 

na čaj všichni čekají. 

Než však bude uvařena 

radostně koláč mlsají. 
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