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ÚVODNÍK 

Tak tu konečně 
máme jaro a s ním  
i další Kompot, kte-
rý je nabitý kupou 
zajímavých článků. 
Můžete se těšit na 
pokračování napína-
vého příběhu, který 
si určitě pamatujete 
z předchozího čísla, 
a také na několik již 
zaběhnutých rubrik, 
jako je například 
hláška měsíce.  
Pokud jste prošvihli 
nedávný ples, může-
te kousek z jeho 
atmosféry okusit 
alespoň prostřednic-
tvím reportáže,  
kterou naleznete na 
následujících strán-
kách. Ve škole se 
také aktuálně pilně 
pracuje na přípra-
vách letošní Noci  
s Andersenem, takže 
primáni, máte se na 

co těšit! � 

Spoustu krásných 
jarních dní a dosta-
tek energie za celou 
redakci přeje Eliška 
Volencová
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IMATRIKULAČNÍ… 

Text: Aneta Kořenková, prima A 
 
I letos se konal imatrikulační a maturitní ples, což pro 
primány znamenalo pět měsíců přípravy překvapení  
a nácviku nástupu. Oktaváni však měli mnohem více 
práce. Nejen že si také připravovali překvapení, ale taky 
museli na samotný ples vybrat dostatek peněz, aby ho 
mohli zorganizovat a zaplatit, museli si sehnat kapelu atd. Pro nás to 
nacvičování a přípravy nebyly až tak stresující, i když jsme potom ke konci 
museli dořešit naše překvapení, ale stihli jsme to a všechno jsme měli hezky 
připravené. 

Když jsme v 16.00 dorazili ke Kongresovému centru a vešli jsme dovnitř, 
řekli nám, kde jsou šatny a jak to všechno bude. Proběhla zkouška nástupu  
a našeho překvapení. Pak byl chvíli čas, ale v 18.30 měl ples začít. Nakonec se 
ale začátek plesu posunul až na 19.00. Začalo se nástupem a stužkováním. 
Trochu jsme se báli, aby třeba některá z holek nespadla na podpatcích, nebo 
jsme nějak nástup nepokazili, ale nastoupili jsme v pořádku. Dali nám kytku, 
stužku a keramickou medaili. Obě primy si přichystaly taneční vystoupení. 
Nebudu vám lhát, i u překvapení jsme měli strach, ale nakonec jsme si naši 
taneční choreografii moc užili a bylo nám i líto, že už jsme ji odtancovali. 
Prima B si tanec vymýšlela sama a nám, primě A, pomáhal s choreografií 
David Procházka, za což bychom mu chtěli moc poděkovat, protože bez něj 
bychom to asi nedali dohromady. 

Jako každý rok proběhl i nástup a šerpování maturantů, při kterém jste si jistě 
všimli nádherných princeznovských šatů maturantek. K tomu bylo jako kulisa 
puštěné video s fotkami maturantů a maturantek. 

 „Tradičně“ bývá i zlatý déšť, to znamená, že maturanti mají dvě velké 
plachty, stojí uprostřed parketu a ostatní jim do plachty můžou 
házet peníze. 

Proběhl i tanec s rodiči a profesory a nesmělo chybět překvapení 
maturantů, které jsem sice osobně neviděla, ale podle vyprávění 
těch, co ho viděli, bylo pěkné a moc se oktavánům povedlo. 
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Kolem půlnoci se ples ukončil. Všichni jsme si ho užili  
a některým bylo moc líto, že je za námi. Bylo to zvláštní vědět, že za sedm let 
se tam sejdeme znova, tentokrát na našem maturitním plese. 

 

…A MATURITNÍ PLES! 

Text a foto: Matěj Mikyska, sexta A 
 
My se na našem maturitním plese ale sejdeme už za roky dva! Stejně jako 
před šesti lety jsme se již někteří z nás potkali 16. února v Národním domě na 
Smíchově v oblecích a šatech, abychom prozkoumali, co nás samotné už brzy 
čeká. 

Po zmíněném stužko-
vání prim mohl plný sál 
nahlížet přehlídce ma-
turantů po červeném 
koberci, na jehož konci 
čekalo okouzlující šer-
pování od třídních pro-
fesorů obou oktáv. 

Následoval tradiční 
tanec s profesory  
a rodiči, předání žezla 
mladším ročníkům a závěrem nesmělo chybět velmi originální, nápadité  
a vtipné překvapení, kteří si pro nás oktaváni sami připravili. 

V průběhu večera jsme tak byli účastníky mnoha zajímavých póz na fotogra-
fie, slz šťastných maminek a zděšených výrazů malých primánků. 

Večerem se táhla příjemná atmosféra, kterou přináší maturitní ples a všichni 
jsme si ho samozřejmě náramně užili. Odcházeli jsme šťastní, se spoustou 
zážitků, a především nápadů na ten náš vlastní maturitní ples. 

Maturantům za jejich večer moc děkujeme a celá redakce jim drží palce  

u maturit! � 
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ROZHOVOR S ÁJOU CIEPLOU 

Text: Gabriela Kačmářová, sekunda B 
 
Obvodní kolo třetí kategorie recitační soutěže Pražské poetické setkání se 
konalo 23.2. Ája Cieplá se umístila na krásném prvním místě a postupuje do 
krajského kola. 

 

CO JSI RECITOVALA? 

Od Jana Kašpara „Tulikráska“. Tato básnička je na téma dospívání. Je krátká  
a vtipná. Smutné básničky jsou však lepší. 

PROČ RECITUJEŠ? CO TĚ NA TOM BAVÍ? 

Baví mě napojit se na autora. Pochopit, jak to autor myslel. Zamyslet se nad 
textem proč, co a jak. 

CO BYS PORADILA ZAČÁTEČNÍKŮM? 

Dobré je si zjistit něco o básníkovi, o jeho životě nebo o jeho inspiraci. Taky 
nemá cenu se učit text jen tak nazpaměť, ale učit se to, jako kdybyste byli sám 
autor. 

 

Gratulujeme a držíme palce do dalšího kola. � 
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2. ČÁST: MALÁ LETADLA 

Text a foto: Hugo Stezka, sekunda B 
 
V první části jsme si povídali o dopravních letadlech Air-
bus  
a Boeing. K nim jsme si uvedli jejich současné typy, ale 
jeden ze studentů si můj článek přečetl a upozornil mě na 
jednu věc. U Airbusu jsem zapomněl napsat typ Airbus 
a350, který se vyrábí od roku 2016. Tímto bych chtěl po-
zornému studentovi poděkovat. 

A teď už k našemu dnešnímu tématu. Malých letadel je spousta. Malá letadla 
jsou především s vrtulovým motorem, některá mají i dva. Nyní si řekneme 
nejznámější typy: Piper, Zlín, Cirrus… 

A Cessna je mým nejoblíbenějším letadlem, už z toho důvodu, že jsem s ní 
mohl letět: obrázek dole. Cessna je americká firma, která byla založena 31. 
12. 1927 panem Clydem Cessnou. Cessna vyrábí nejen letouny s vrtulovým 
pohonem, ale i s proudovými motory. Jednotlivých modely se mezi sebou liší 
nejen velikostí, ale i rychlostí, stoupavostí, typem podvozku (vysouvací, vod-
ní, sněžný). 

Nejznámější vrtulové typy: C-150, C-152, C-170, C-172 (viz obrázek), C-177, 
C-182 a největší C-208. 
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2. ČÁST: TAJEMSTVÍ ZLATÉHO POKLADU 

Text: Barbora Pěkná, sekunda B 
 
Lenka rychle vyletěla z postele rozhozená ze svého snu. Sedla 
si do květinového křesla a začala přemýšlet. Opakovala si: 
„No byla tam naše hlavní učebna a…“ a vtom ji to napadlo! 

Začala se chystat do školy a při tom jí vrtalo hlavou, zda to 
opravdu byla její hlavní učebna a jestli je za tabulí na držáku pohyblivý výstu-
pek jako ve snu. To by to ale nebyla Lenka, aby si vše nevyzkoušela na vlastní 
kůži. 

Od příchodu do školy si každou hodinu prohlížela držáky tabulí a hledala onen 
výstupek. Musela přetrpět snad ty nejhloupější poznámky svých spolužáků, 
jako je: „Co to děláš, Lenko, snad nezkoumáš složení držáku tabule?“ křičeli 
na ni. 

Výstupek našla, ale ne ve své učebně, bylo to ve výtvarné výchově. Zkoušela  
s ním pohybovat, ale nešlo to, zavolala Klaudii s Julií, aby jí pomohly. Klau-
die se na výstupek podívala a nalezla na něm jakýsi znak. „Ten si pamatuji, 
byl na tom prstenu, vím to! Určitě!“ vykřikla náhle „Patří sem, jsi velmi po-
zorná, Julie,“ řekla Lenka, „musíme získat prsten zpět,“ dodala ještě.  

Večer se holky setkaly u školy a šly pomalu k hlavním dveřím. Julie se zasta-
vila na místě, jako by zkameněla. Zakoktala: „Tam někdo je!“. Viděla jen rudé 
svítící oči za keřem. Pomalu se připlížily ke vchodu, kde se automaticky roz-
svěcí světlo. Červené oči zmizely! 

Člověk to ale musel být, zůstaly tam šlápoty od bot. Rozsvítila se chodba hned 
vedle holek. Všechny odskočily. „Byl to jen školník Nurda…“ řekla znuděně 
Klaudie. Nechal po sobě ale otevřené dveře. 
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Takže už se konečně dostaly dovnitř a řítí se ke kabinetu 
dějepisu.  
V klíčové dírce zase vidí červené oko, jako by je pozoro-
valo zevnitř kabinetu. Klaudie je odvážná a rychle vstoupí. 
Nikdo tam nebyl.  

Rychle za ni vběhly Lenka s Julií a začaly hledat prsten. 
Na stole není, ani na komodě. „Už ho vidím, je zapadlý  
v koutě šuplíku!“ zakřičela Lenka. Vzala ho do ruky  
a vtom uviděly v rohu kabinetu osobu. V potrhaných ša-
tech, s tmavými krátkými vlasy celá v temnotě zde stála nejspíše žena s rudý-
ma očima. Holky začaly řvát a utíkat.  

Další den ráno se Lenka probudila, sedla si do květinkového křesla a na stole 
uviděla další vzkaz. 

 

HLÁŠKA MĚSÍCE 

Text: Helena Mikysková, sekunda B 
Želva: http://www.i-creative.cz/wp-content/uploads/2012/03/zelvy-
15.thumbnail.jpg 
 
Po testu z biologie jsme zjistili, že paní profesorka Plevová si zavtipkovala  
a dvěma žákům dala šestku. 

Prvnímu za to, že se zapomněl podepsat. Druhému, protože na zadání: „Vy-
jmenujte dvě želvy.“ odpověděl: „Rosnička zelená a ropucha obecná.“ 

Dokonce paní profesorka želvu k hodnocení testu pro názornost nakreslila. � 
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ÚSPĚCHY NAŠICH SPOLUŽÁKŮ 

Text: Gabriela Kačmářová, Barbora Pěkná, Michaela Bláhová, Helena 
Mikysková sekunda B 
 
V druhém pololetí se rozjela obvodní kola olympiád. Spousta našich spolužá-
ků se dobře umístila. 

 

ZEMĚPIS: 

J. Vokurka, 1.A, 10. místo – kategorie C 

K. Červenka, 3.A, 15. místo – kategorie D 

O. Novák, 3.A, 17. místo – kategorie D 

J. Svoboda, 8.A, 10. místo 

D. Caldr, 8.B, 12. místo 

DĚJEPIS: 

R. Zervanová, obvodní kolo 

E. Volencová, obvodní kolo 

ANGLIČTINA: 

J. Jůza, 2.A, 3. místo – kategorie B 

K. Dvořáková, 4.B, 2-3. místo – kategorie A 

A. Hackländer, 7.A, 6-8. místo 

ČEŠTINA: 

E. Volencová, 4.A, 1. místo – kategorie 1
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KŘÍŽOVKA 

Autorka křížovky: Aneta Kořenková, prima A 

 

1. Svátek všech zamilovaných 

2. Začátkem jara sníh… 

3. Jarní kytka, která roste mezi 
prvníma 

4. Pupeny vrby jívy se nazývají… 

5. Barvíme je na Velikonoce 

6. První roční období 

7. Peče se na Velikonoce 

8. Na Velikonoce chodí kluci… 

9. Malé zvíře, které vídáme na 
polích a loukách 

10. Nejlepší přítel člověka 
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UVÍTÁNÍ DO JARA 

Text: Michaela Bláhová, sekunda B 

Zima už je za námi, 

zahodíme bundy, 

nasadíme sandály, 

zažijeme hodně srandy. 

Začalo se pozdě stmívat 

nebo smrákat? 

Jak to mám nazývat? 

No...to vyřeším pak! 

Teď se vraťme k tématu, 

přišlo jaro, skvělý čas 

upravit svou postavu 

a trošku zaběhat si zas. 
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