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Tak jsme se dočkali 

dalšího Kompotu, ten-

tokrát hlavně popleso-

vého!  

Jojo, jediná příležitost 

v roce, kdy je možné 

vidět celé Gymnchod 

oblečené do gala, se i 

letos vydařila náramně. 

Připomenout si ji může-

te v připraveném repor-

tu na následujících 

stránkách. A čeká tam 

toho na vás samozřejmě 

mnohem víc – zážitky 

z exkurzí, zhodnocení 

gladiátorských her a tak 

dále a tak dále. 

Tak snad si na začátku 

pololetí uděláte chvilku 

i na čtení. 

Krásné zmrzlé dny pře-

je za redakci :)  

 

Eliška Volencová 
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ÚNOROVÝ PŘÍBĚH 

  Únor bílý, pole sílí. První část pranostiky splněna, na zbytek si budeme 

muset počkat. Leden byl dlouhý a náročný. Zakončený krásným imatri-

kulačnilm plesem. Naštěstí má každý měsíc něco, na co se můžu těšit. 

Únor pro mě symbolizuje sníh. V prosinci se zima teprve probouzí, což 

mě trošku štve, protože Vánoce na blátě nejsou to pravé ořechové. V 

lednu zima párkrát vystrčila růžky. Byla jsem sáňkovat, bruslit i lyžo-

vat. Ale únor, ten je příslibem sněhové nadílky. 

  První únorovou sobotu jsme se probudili do pořádné sněhové chume-

lenice. V Praze je to samozřejmě vždy pro všechny obrovský šok. 

Sníh!!! Bože, je zima, je sníh!!! A je toho třeba okamžitě náležitě vyu-

žít, protože obvykle moc dlouho nevydrží. Jakmile napadne sníh, jde 

všechno stranou a sněhové radovánky se stávají naprostou prioritou. 

Navlečeme na sebe oteplováky (trapas), rukavice ( trapas), a dokonce i 

čepici a sněhule ( dvojitý trapas) a vydáme se za dobrodružstvím. 

  Tentokrát nám obyčejný sněhulák nestačil. Bráška má totiž Star Wars 

období, takže jsme stavěli droida. A když říkám stavěli, tak v pravém 

slova smyslu. Potřebovali jsme totiž i pilu a dlátka. A výsledek stál za 

to. Letošní zimu si opravdu užívám. A moc se těším na zbytek února. 

Sice nevím, proč se prázdninám v únoru říká “ jarní”, když spadají do 

těch nejkrutějších mrazů a největší sněhové nadílky, ale těším se na ně. 

Stejně jako spousta mých kamarádů je strávím na snowboardu a na ly-

žích. A nemůžu se dočkat. A pak? Pak možná začnu ve vzduchu cítit 

jaro, sníh začne pomalu tát a objeví se první bledule. Každý měsíc má 

něco do sebe. A je třeba si to pořádně užít. 
 

Zoe Kvitová, 1.A 

 

 

 

 



Číslo 4, 2018/2019 Strana 4 

 

MATURITNÍ A IMATRIKULAČNÍ PLES 

  Ve středu 30. 1. se uskutečnil imatrikulační a maturitní ples. My, pri-

ma A, jsme s přípravami na naše překvapení začali celkem pozdě, pro-

tože jsme si nejdřív mysleli, že budeme zpívat. Potom jsme ale zjistili, 

že většina naší třídy zpívat neumí, a proto jsme se shodli, že budeme 

tancovat. Naštěstí nám naše tělocvikářky dovolily nacvičovat o 

hodinách tělocviku, takže jsme sestavu stihli secvičit včas. 

O středečním vyučování jsme už nemluvili skoro o ničem jiném než o 

odpoledním plesu a po skončení školy už stačilo se jenom upravit a byli 

jsme připraveni k odchodu. Když jsme ve čtyři hodiny přišli do Kongre-

sového centra, vyzkoušeli jsme si překvapení a nástup přímo na místě. 

Potom už jsme se jen 

převlékli, doladili poslední 

detaily a čekali na zaháje-

ní plesu. 

  V sedm hodin ples začal 

a my jsme nastoupili spolu 

s oktavány. Poté jsme šli 

do šatny a čekali na náš 

vlastní nástup. Při něm 

jsme vytvořili písmena A 

a B a potom jsme se seřa-

dili do řady, kde jsme dostali stužku, medaili a růži. Následně jsme se 

převlékli do oblečení, v kterém jsme měli vystupovat a čekali na naše 

překvapení. Ze začátku jsme byli hodně nervózní, ale když začala hrát 

hudba, uklidnili jsme se a tanec si užili.       Myslíme si, že se nám pře-

kvapení povedlo a z potlesku diváků soudíme, že jim se líbilo také. 

  Ples jsme si moc užili a děkujeme oktavánům za jeho krásnou přípra-

vu. 
Kristýna Bartošová, Anežka Nosková, Alice Formanová 
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PLES Z POHLEDU MATURANTKY 

    Když jsem stála na začátku červeného koberce, přede mnou balónko-

vá brána a nespočet známých i neznámých usmívajících se tváří, zatoči-

la se mi hlava. Cítila jsem, jak se mi lehce třesou nohy a brní konečky 

prstů. 

    Jsou okamžiky, které utečou jako voda, ale my si je stejně pamatuje-

me po celý zbytek života. Vryjí se nám někam hluboko do vzpomínek, 

ty nejintenzivnější přímo do srdce.  

    A přesně jednou z těchto „chvil“, přesněji řečeno celovečerní událos-

tí, byl pro mě a mé spolužáky z oktáv a prim maturitní a imatrikulační 

ples našeho gymnázia, jenž se konal v Kongresovém centru Praha ve 

středu 30. ledna 2019.  

    Všechna to paráda byla oficiálně zahájena v 19 hodin. Pro nás – ma-

turanty – však vše začalo mnohem dřív. Návštěvy kadeřnic, manikérek, 

kosmetiček a salónů s šaty představovaly dobrodružnou odyseu, na je-

jímž konci pak stanuly na červeném koberci a v záři reflektorů skutečné 

princezny spolu s elegantními mladými muži. Cesta to byla dlouhá a 

náročná, ale důležitá a vlastně krásná.  

    Celý večerní program byl velmi nabitý. Začátek plesu patřil několika 

dechberoucím předtančením, a pak především primánům. Jejich nástu-

pu, stužkování, překvapení, fotografování.  

    Pak převzali žezlo maturanti. Šerpování, potřásání pravicí, přípitek, 

předávání darů třídním 

profesorkám… Nesměl 

chybět ani zlatý déšť, 

tanec s profesory a ro-

diči.   

    Třešinkou na pomy-

slném plesovém dortu 

pak bylo překvapení 

oktáv – grandiózní a 

velkolepá show obou 

tříd. 
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    Ples se vydařil, měl snad jen jedinou vadu na kráse – utekl až moc 

rychle. Teď už nám nic nestojí v oné finální – maturitní – show 

v květnu. Tak snad to dopadne stejně úspěšně a kouzelně jako letošní 

ples.  
Hedvika Nová, oktáva A 

 

GLADIÁTORSKÉ HRY 

Gladiátorské hry z pohledu primánek a sekundánky 
 Letos jsem se poprvé účastnila gladiátorských her, avšak jen jako di-

vák. Byla jsem dost zvědavá, protože jsem vlastně pořádně nevěděla, co 

mám očekávat. 

  Když jsem 20. 12 vešla do třídy 4.B, uviděla jsem spousty lidí sedících 

na připravených židlích, byli zde žáci 4.B a také moji spolužáci ze třídy 

1.A. V 8:00 vše začalo, ten den jsme zhlédli pět prezentací a další den 

ještě dvě. Prezentace byly o různých tématech  - od alergií po kávu a 

také zřejmě velmi oblíbené války. 

  Všechny prezentace se nám moc líbily a jsme rádi, že jsme se mohli 

něco zajímavého přiučit a také že jsme získali inspiraci, jak by naše 

budoucí prezentace mohla vypadat. Příští rok to čeká i mě, a tak se budu 

snažit, aby byla co nejlepší. 
Anežka Nosková 

Já jsem společně s dalšími spolužačkami a spolužáky tvořila publikum v 

učebně 4.A, kde probíhaly prezentace Projektu Občan kvartánů o životě 

handicapovaných lidí a tom, jak jim můžeme pomoci. I když mi ze za-

čátku přišlo zvláštní, že my, nejmenší žáci, sedíme vzadu, tak jsem vi-

děla dobře. 

Před tabuli přišla první skupina, uvedla nás do světa handicapovaných. 

Poté druhá skupina popisovala, jaké mohou být handicapy a jak s nimi 

lidé žijí. Třetí skupina nám pověděla něco o pomoci postiženým lidem a 
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čtvrtá skupina nám popsala, jak vypadaly jejich návštěvy různých stře-

disek pro postižené, jak se k nim chovali a jak pomáhali. 

Mně se prezentace líbily a jsem ráda, že vím něco víc o životě lidí, kteří 

to nemají tak jednoduché jako my. 

Alice Formanová 

My, studenti ze sekundy A, jsme se do Gladiátorských her letos zapojili 

poprvé. V primě jsme byli pouze pouhými diváky ve vyšších třídách, 

tyto letošní Gladiátorské hry byly pro nás premiérou.  Ve čtvrtek 20. 

prosince nás ohromila témata: Migrační vlny, Sedm divů světa, Jan Lu-

cemburský, Sociální sítě, Zvířecí rekordy či Francouzská gastronomie. 

V pátek 21. 12. jsme odprezentovali ještě dvě témata: Nevidomí mezi 

námi a Novodobé fobie. Na prvním místě nakonec skončilo téma Nevi-

domí mezi námi, druhá se umístila Francouzská gastronomie a třetí byly 

Zvířecí rekordy. S prvními Gladiátorskými hrami jsme se poprali, mys-

lím, že dobře. Prezentace se nám všem podařily, i když jsme třeba ne-

skončili mezi prvními. Doufám, že to takto půjde i nadále, a už se těším, 

až budeme zase stát před tabulí. 

                                                                Natálie Přindová 

 

NÁVŠTĚVA TEMPLU 

    V úterý 11. 12 jsme se my, prima A s paní profesorkou Dittmayero-

vou a Michlovou, vydali do Templu v Mladé Boleslavi na historickou 

prohlídku o pravěku. Cesta trvala asi padesát minut, což bylo poněkud 

zdlouhavé, ale stálo to zato. 

    

 Na místě jsme se rozdělili do tří skupin. Ponořili jsme se do různých 

pravěkých rituálů a také jsme si vyzkoušeli malovat keramiku rozdrce-

ným kamenem s vodou. Dále jsme si vyzkoušeli zrnotěrku. Poté jsme si 
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prohlédli pazourkové a obsidianové nástroje, dokonce jsme si jimi sna-

žili uříznout kůži. Také jsme se pomocí luku, klacíku a tuleje pokoušeli 

vyvrtat díru do kamene, bylo to dost složité, a tak nevíme, jak to lidé 

v pravěku dělali, že jim to prý šlo od ruky. 

    Po prohlídce jsme však museli jet zpátky, cesta nám naštěstí uběhla 

velmi rychle, a tak jsme byli brzy doma. Výlet se nám moc líbil, a to 

hlavně proto, že jsme se naučili spousty nových věcí. 
Anežka Nosková 

 

 

 

HORNOPOČERNICKÝ TRUBADÚR 

 Ve středu 23. 1. se v učebně dějepisu uskutečnilo školní kolo recitační 

soutěže.  Studenti recitovali dlouhé i kratší básně, smutné i veselé, ale 

všem se recitace povedla. Samozřejmě nemohli do dalšího kola postou-

pit všichni, ale pouze ti, kterým se recitace povedla nejvíce. Do obvod-

ního kola postupují z každé kategorie studenti z 1. a 2. místa. 

 V kategorii prima a sekunda vyhrála Anežka Nová z 1.A a na druhém 

místě byla Julie Ohanková ze 2.A. 

V kategorii tercie a kvarta vyhrála Lenka Husáková ze 4.A a hned za ní 

na druhém místě se umístil Štěpán Nepraš, taky ze 4.A. 

A v poslední kategorii kvinta až septima vyhrála Eliška Volencová 

z 6.A a na druhém místě byli rovnou tři účastníci, a to Alexandra Rel-

jićová ze 7.A, Pavel Švejda z 6.A a Barbora Šabatová z 6.A. 

 Všem recitátorům děkujeme za jejich účast a postupujícím studentům 

přejeme hodně štěstí do dalšího kola. 
                                                                                  Kristýna Bartošová 
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TURNAJ V KOLOVÉ 

  Vítejte u pokračování rubriky o kolové. Dnes si popíšeme, jak probíhají 

turnaje. Jelikož hustota týmů, které hrají kolovou v České republice, je 

malá, tak se na turnaje vždy vydáváme celkem daleko, podle toho, který 

tým zrovna hostí. Na turnaje jezdíme společně s naším trenérem. S sebou si 

bereme svoje kola a také náhradní kolo a náhradní díly, kdyby bylo potřeba 

něco opravit. Turnaje začínají okolo 9.00 hod a končí v 15.00 hod. Poločas 

hry trvá 6 minut. Turnaj probíhá tak, že hlavní organizátor roztřídí jednot-

livé týmy do skupin, a to funguje tak, že hraje každý s každým, anebo se 

týmy rozdělí na tři skupiny a ti nejlepší ze skupin hrají na konci o umístění. 

Jelikož nás, hráčů kolové, je málo, tak se všichni mezi sebou dobře známe 

a účast na turnajích je dobrou příležitostí se pravidelně setkávat. 

                                                                                      Hugo Stezka 

 

OVOV- ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ 

    Olympijské hry jsou velmi náročná záležitost nejenom pro organizá-

tory, ale i výkonnostně pro sportovce. Ne každý se ale může stát repre-

zentantem. Proto se pro děti a mládež, které se chtějí stát sportovci, po-

řádá akce s názvem OVOV. Celkově se akce nazývá Odznak všestran-

nosti olympijských vítězů, který byl vytvořen Robertem Změlíkem a 

Romanem Šebrlem, v němž se děti a mládež utkají v některých olympij-

ských disciplínách. Probojovat se mohou až do republikového kola.  

   Akci pořádá Sazka, ambasadorkou OVOV je Šárka Kašpárková. Ně-

která krajská kola i samotné republikové finále je vedeno pod záštitou 

Policie České republiky. Zúčastnit se může každá škola či gymnázium, 

ale není to povinné. Děti soutěží v 10 disciplínách, za které jsou jim 

uděleny body. Po dosažení stanoveného počtu bodů získávají odznaky – 

bronzový, stříbrný, zlatý a diamantový. Celkovou tabulku najdete na 

stránkách Sazky.  
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   V průběhu ledna jsme se dotázali našich profesorů tělocviku, zda by 

akci podporovali. Podporovali, ale bohužel je naše gymnázium v této 

budově v pronájmu, a proto není možné, aby se na tuto akci vynaložilo 

více hodin tělocviku. Například Sekunda A má dvě hodiny tělocviku, a 

to v pondělí a v pátek ráno. Za jednu hodinu si však může splnit své 

disciplíny pouze jeden nebo dva žáci.  

Realizace akce Odznak všestrannosti olympijských vítězů je pro nás 

tedy nemožná. 
Tadeáš Hýbner 

 

CHARITATIVNÍ SBĚR PAPÍRU 

 Nejspíš jste si všimli, že po škole jsou rozvěšeny různé letáčky o chari-

tativním sběru papíru. Naše skupina se v Gladiátorských hrách v rámci 

tématu týkajícího se ohrožených druhů zvířat rozhodla jako praktickou 

část uspořádat charitativní sběr papíru po velemloka čínského, vysoce 

ohroženého živočicha.  

 Sběr papíru se bude konat v pondělí 11. 3. 2019 ráno od 7.00 do 8.45 

hodin a odpoledne od 15.00 do 16.00 hodin a v pátek 15. 3. 2019 ráno 

od 7.00 do 8.00 hodin a odpoledne od 14.00 do 15.00 hodin. Vše bude 

probíhat před vchodem do gymnázia. Zapojit se může každý. Čím více 

papíru přinesete, tím lépe. Zbavíte se nepotřebného papíru doma, a na-

víc ještě přispějete na dobrou věc. Náš cíl je vybrat okolo 7 500 kg. 

Předem děkujeme všem za pomoc a účast. 

Budeme se na vás těšit! 
Aneta Kořenková, Emma Krausová, Denisa Zakopalová, Kateřina Zýková 
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BÁSEŇ 

Vánoce jsou za námi,  

zima je tu dál, 

sníh už máme za zády, 

čepice, rukavice, šál. 

 

Venku je tolik sněhu, 

mohl by se rozdávat, 

 bláto nechybí městu, 

aby se mohlo nadávat. 

 

Půjdeme se koulovat, 

sáňkovat a lyžovat, 

koupíme si brusle, 

nebo skládat puzzle? 

  

Natálie Přindová 
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KOMIKS 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

NAJDETE NÁS I NA:  
http://gymnchod.cz/skolni-casopis-kompot/ 

 


