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Návštěva Divadla D21
Dne 5. 3. letošního školního roku jsme my, kvarta A, navštívili divadlo D21, které sídlí na
Vinohradech. Výpravy do divadla, kterou zorganizovaly profesorky Mgr. Vavřičková a PaeDr.
Čecháková, se zúčastnila také kvarta B. Divadelní představení, na které jsme se přišli podívat,
bylo zinscenované R. U. R. od Karla Čapka. Divadelní hra byla pojata v moderním stylu – herci
zahráli pouze některé vybrané scény, do hry byly zakomponované motivy z jiných děl, ale vše
se týkalo tematiky antiutopie. Celkové představení nás velice překvapilo, scény nám spíše
další otázky kladly, než zodpovídaly. Zpracování režiséra Jana Kačeny v nás vzbuzovalo
zvláštní pocity – strach, neporozumění, zmatenost, údiv…

Představení trvalo hodinu, druhou hodinovou částí se stal workshop. Zde jsme plnili různé
úkoly v daném pořadí, cílem bylo rozvinout naše abstraktní myšlení a pokusit se pomocí něj
rozebrat představení. Měli jsme abstraktně zachytit naše pojmy, samotnou inscenaci,
zaznamenat rozdílnosti oproti dílu K. Čapka a mnoho dalšího.

Celá třída se shodne, že na toto představení jen tak nezapomeneme. Bylo výrazně odlišné od
ostatních, bylo důležité se na hru soustředit pouze svým abstraktním myšlením, vynechat
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logiku a představení na sebe nechat jen působit. Byla to pro nás všechny velmi zajímavá
zkušenost.
Eliška Prokopová

Jazykový kurz kvart do Velké Británie
V termínu od 10. 5. 2019 do 17. 5. 2019 se obě kvarty zúčastnily jazykového kurzu do Velké
Británie. Jeli jsme v téměř plném počtu spolu s paní profesorkou Mgr. Gabrielou Lyachovou a
paní profesorkou Ing. Kateřinou Smlsalovou. Celou nezapomenutelnou akci zařizovala
cestovní společnost Kristof.
Všichni jsme se setkali v pátek 10. 5. 2019 v odpoledních hodinách. Nastoupili jsme do
autobusu a vydali se na velmi dlouhou cestu. Přes La Manche jsme přejeli trajektem a
v ranních hodinách dorazili do Cambridge, kde začal náš první den. Zezačátku jsme se projeli
na lodičkách na říčce Cam, která protéká centrem. Příliš nám ráno nepřálo počasí, ale to se v
poledne změnilo a po zbytek týdne jsme měli slunečno a teplo. Prošli jsme historickým
centrem a kolem starobylých univerzitních kolejí. Na závěr dne jsme navštívili Fitzwilliam
Museum, ve kterém se nacházely sbírky ze starobylého Egypta, Říma a Řecka. Všichni jsme
se po velmi náročném dnu těšili do hostitelských rodin. V každé rodině nás bylo mezi 2-4 a
bydleli jsme velmi blízko sebe, všichni v okolí Cambridge. Všechny rodiny nás velmi vřele
přivítaly a my se zapojili do jejich běžného života.

Každý den jsme se setkali ve stejný čas na meetingpointu a vydali se autobusem na
plánované místo. Druhý den jsme zamířili k pobřeží severního Norfolku do přímořského
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letoviska Hunstanton. Nejodvážnější z nás si také zaplavali ve velmi studeném oceánu. Po
prohlídce pobřeží jsme se vydali na pozorování tuleňů. Celý den jsme završili v rodinném
domu Olivera Cromwella a opět se vrátili do hostitelských rodin.

Další den jsme se poprvé zúčastnili lekcí v Anglia Ruskin University. Byli jsme rozděleni do tří
skupin a absolvovali jsme celkem 9 lekcí ve 3 výukových dnech. S lektorkou jsme diskutovali,
zpracovávali různá cvičení a pracovní listy. Určitě nám to přineslo spoustu zkušeností, zážitků
a něco jsme se přiučili. Po výuce jsme jeli do Peterboroughu na návštěvu normanské
katedrály.

Pátý den jsme měli opět výuku a následně jsme přejeli do královského sídla Sandringham.
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Šestý den byl poslední, ve kterém jsme absolvovali výuku. Poté jsme navštívili Framlingham
Castle, což je malá vesnička na kopci s mohutným hradem z 12. století. U hradu jsme strávili
asi 2 hodiny. Nakoupili jsme si také mnoho suvenýrů jako například typický, anglický, černý
čaj.
Rozloučili jsme se s rodinami a brzo ráno jsme odjeli do Londýna. Projeli jsme se lodí po
Temži a prohlédli si nejznámější památky. Měli jsme na výběr, zda chceme navštívit London
Eye nebo London Dungeon. Žáci, kteří si vybrali London Eye, měli možnost prohlédnout si
Londýn z ptačí perspektivy. Naopak London Dungeon nás provedlo nazpět časem do
nejtemnějších momentů v historii hlavního města. Byla to kombinace skutečných dějin,
hororu i humoru. Pro nás to byl opravdu úžasný zážitek a všichni jsme ho zhodnotili, jako
jeden z nejlepších. Odpoledne jsme strávili v oblasti Westminsteru a prošli se kolem budov
Parlamentu s Big Benem, který bohužel procházel rekonstrukcí, a my neměli příležitost,
pořádně si ho prohlédnout. Došli jsme až k Buckingham Palace a celý výhled zakončili na
Trafalgar Square.

V odpoledních hodinách jsme přijeli zpátky do ČR plní spousty úžasných zážitků. Všichni jsme
byli z výletu naprosto nadšení, naplno si ho užili a určitě na něj budeme vzpomínat do konce
života.
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Martina Bendová

Nadcházející události
Celý školní rok je skoro za námi, nicméně na nás čeká před prázdninami
ještě mnoho dobrodružství. První z nich se uskuteční v úterý 28. 5., a
tím je návštěva Evropské domu v Jungmannově ulici v Novém Městě.
Exkurze má za úkol prohloubit naše znalosti v občanské výchově, jelikož
se právě věnujeme evropské integraci. Tento předmět nás vyučuje
profesorka PaeDr. Čecháková, která také organizuje celou výpravu. Té
se zúčastní i naše paralelní třída kvarta B, kterou pohlídá Ing. Siegelová.
Během prohlídky se budeme aktivně zapojovat. Proběhnou různá
hlasování, horlivé diskuze, simulace a další podobné zajímavé úkoly.
K tomu všemu nás paní profesorka zaúkolovala další činností –
ohodnocení celé akce.

Jen co se vrátíme z Evropského domu, tak 30. 5. vyrážíme až do Plzně navštívit tzv.
Techmania Science Center. Tentokrát pod vedením naší skvělé, akční, třídní profesorky Ing.
Dany Siegelové, která nás mimo jiné vyučuje fyziku. Naše cesta začne na Smíchovském
nádraží, do Plzně totiž cestujeme vlakem. V Techmanii na nás čeká spoustu informací ze
všelijakých oborů – astronomie, geografie, biologie, fyzika, zeměpis, matematika…
Dostaneme speciální pracovní listy s QR
kódem a pomocí našich chytrých telefonů si
úkoly vyplníme elektronicky. Z tzv.
„tematických blokových programů“ na nás
čeká například Komentovaná procházka
sluneční soustavou, či program Jaký smysl
mají smysly? Příští zastávka: Mars, či
Kolonizace Marsu jsou novinky, které nám
představí aktuální vesmírný cíl lidstva a
centrum nabízí ještě mnoho dalších.

Zábavné historky z loňského třídního výletu na Karlštejn se v naší třídě neustále vyprávějí,
s blížícími se prázdninami stále častěji. Naše třída se proto rozhodla, že by si třídní výlet velmi
ráda zopakovala, aby bylo zase za rok co vyprávět. Tentokrát náš organizátor Jan Klouček
zarezervoval na prodloužený víkend
od 14. – 16. 6. kemp na Kokořínsku,
poblíž známého hradu Kokořín. Tato
oblast je bohatá na zachovalou
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přírodu, čerstvý vzduch, čiré potůčky… Mělo by nám vyjít krásné, teplé počasí. Nedílnou
součástí našeho výletu je samozřejmě naše akční profesorka Ing. Siegelová a profesor Mgr.
Kohoušek. Čekají nás poučné výlety po hradech Kokořín, či Houska, opékání buřtů, spaní ve
stanech a spoustu zábavy. Všichni se na dobrodružnou výpravu moc těšíme.
Eliška Prokopová

DC Paprsek
V rámci našeho projektu občan začali čtyři z našich spolužáků (Martina Bendová, Pavla
Opichalová, Karolína Pecková a Marek Sláma) pravidelně docházet do DC Paprsek jako
dobrovolníci. Dětské centrum Paprsek bylo založeno 1. 4. 1994 jako modelové zařízení
komplexní péče o děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením a jejich rodiny.
Centrum se nachází v Hloubětíně nedaleko stanice metra a studenti ho každý druhý pátek
pravidelně navštěvují. S klienty stráví zhruba hodinu a půl, během které hrají s klienty různé
deskové hry, lakují klientkám nehty nebo si najdou jinou aktivitu dle zájmu klienta a to ať už
venku nebo v budově DC Paprsek. Vždy tam panuje příjemná atmosféra a je vidět že si klienti
na studenty pomalu zvykli.
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Karolína Pecková

Gladiátorské hry
Dne 23. 4. 2019 a 24. 4. 2019 se uskutečnily Gladiátorské hry, na kterých celá naše třída
pracovala necelých pět měsíců. Seznámili jsme se s velice různorodými tématy. Od
Svobodných zednářů po Drogy. Na naše úspěšné práce se tento rok byli podívat i žáci prim,
které Gladiátorské hry čekají již příští rok. Témata, kterými jsme se zabývali, můžete najít na
webových stránkách naší školy. Podle hlasování, kterého se zúčastnili i naši malí
pozorovatelé, se umístilo na prvním místě téma Drogy, na druhém Marketing se zaměřením
na propagaci a na třetím Všední život za doby normalizace společně se Svobodnými zednáři.
Na třetí příčce, ale může být jen jedno téma, a tak jsme hlasovali znovu o třetí místo. Dle
našeho názoru byla lépe zpracovaná práce Všední život za doby normalizace, nicméně paní
profesorky měly odlišný názor. Podle naší třídní profesorky Siegelové, byly nejlepší práce
Svobodní zednáři, Drogy, Marketing a také Roboti, se kterou si žáci dali velikou práci, protože
sestavit robota není jednoduché. Paní profesorce Vavřičkové, naší poradkyní po stránce
českého jazyka se také líbily témata Zednáři, Drogy a v neposlední řadě také Marketing,
kterého byla konzultantkou.
Kristýna Malkovská

Školní muzikál
Již na podzim tohoto roku divadelní kroužek gymnázia Chodovická představí nový muzikál.
Po velmi úspěšném minulém představení rebelové, přichází studenti naší školy pod vedením
profesorky Francové s vlastní tvorbou. Nový muzikál napsali sami studenti naší školy. Děj se
odehrává za dob normalizace těsně před sametovou revolucí, symbolicky na 30. výročí. Bude
mít nový muzikál stejný úspěch jako rebelové? To již brzy zjistíme.
Jan Klouček

Poslední zvonění
30. 4. na škole proběhlo Poslední zvonění, kdy se
letošní maturanti loučili s naší školou a symbolicky si
seběhli schody za zvuku „posledního zvonku“. Ale teď
hezky od začátku. Celé to vlastně začalo už při
příchodu do školy, kde nás hned u vchodu čekali
maturanti převlečení do vtipných kostýmů zvířátek.
Začali nám do vlasů a vlastně na celou hlavu stříkat
šlehačku a sypat třpytky. Polévali nás nějakými
voňavkami a na obličeje nám dávali hlínu. Nikdo ani
pořádně nevěděl, co všechno to bylo a většina to
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snad ani radši nechtěla vědět. Během vyučování běhali po škole a zase pokračovali v tom, co
dělali ráno a aby toho nebylo málo, psali nám do sešitů fixami a dělali hrozný hluk. Bylo to
velmi příjemné okořenění výuky a navíc na nich šlo vidět, že si to moc užívají. Ani jsme se jim
nedivili, nás by zcela určitě také bavilo někomu provádět takovéto „lumpárny“. Místo třetí
vyučovací hodiny jsme šli ven před školu, kde si septimáni zahráli hru o záchranu své paní
profesorky třídní, paní Přečkové. Oktaváni po nich házeli vodní bomby a septimáni měli za
úkol čelem, na kterém měli připevněný špendlík, propíchnout balónek, který měli oktaváni
připevněný na zádech. Tím měli získat heslo na rozluštění jakési „kouzelné“ věty, která měla
osvobodit paní Přečkovou. Na konci hry byli všichni maximálně promočení a vysmátí. Pak už
jsme se vrátili bohužel zpátky do výuky a den pokračoval jako každý jiný. Náramně jsme si to
však všichni užili a už se obáváme o letošní sextány, co si na ně septima za rok vymyslí.
Anna Krišková

Přednášky na hodinách mediální výchovy
Jako jednou z podle mě nejzajímavějších a edukativně prospěšných byly dvě přednášky na
hodinách mediální výchovy. První přednáška byla od jednoho z našich starších spolužáků,
který nám stručně, ale i přesto výstižně a poučně vyložil jak se správně chovat na internetu,
na co si dát pozor a různé zajímavosti, co všechno o internetu víme a jestli jsme správně
zabezpečeni. Druhá přednáška byla od jistého žurnalisty a spisovatele, který žije již
dlouhodobě ve Francii a vysvětlil nám tamější politickou situaci a nějaké perly ze zákulisí
politiků. Obě přednášky se mi moc líbily, doufám, že zbytku třídy také a těšíme se na další,
snad alespoň tak zajímavé, přednášky a semináře.
Vojtěch Novotný

Den sportovce, sport a škola, další koníčky
Jmenuji se Štěpán Nepraš, je mi
15 let a věnuji se bojovému sportu
taekwondo. Jsem již přes 10 let
členem týmu jménem Kangsim
Dojang v Újezdě nad Lesy.
Taekwondo se může rozdělit na
dvě větší odvětví (poomsaetechnické cvičení sestav a
kyourugi- sportovní boj). Já se
věnuji sportovnímu boji, ve
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kterém se pomocí kopů a úderů snažím soupeři, po dobu tří dvouminutových kol, dát co
nejvíce bodů.
Když jsem začínal, účastnil jsem se pouze českých turnajů a sbíral jsem zkušenosti. Před
dvěma roky jsem se stal členem české reprezentace a začal jsem jezdit na turnaje a
šampionáty i do zahraničí. Přes týden mám pět tréninkových jednotek, v pondělí trénuji
dvoufázově (dopoledne-místo části vyučování a večer). Moje pondělí začíná ranním
tréninkem od 8:00 do 9:30 hod, který mám ve sportovním centru na Palmovce. Tyto tréninky
jsou zaměřené na fyzickou přípravu, stabilitu, vytrvalost, kopy a jiné techniky. Po tréninku se
přesouvám do školy a od čtvrté hodiny mám běžné vyučování. Po vyučování se přesouvám
na Anděl, kde mám hodinu saxofonu od 14:55 do 15:40 hod. Následně se metrem a
autobusem vracím do Újezdu nad Lesy a v 18:20 odjíždím směr Kačerov na večerní trénink
taekwonda, který probíhá od 19:00 do 21:00. Tento trénink bývá zaměřen na nácvik bojů a
silová cvičení. Po skončení tohoto tréninku se domů dostanu nejdříve okolo 22:00 hod. a tím
pro mě tento náročný den skončí. Dále trénuji odpoledne v úterý, čtvrtek a pátek. Ve čtvrtek
jedu rovnou po škole do tělocvičny v Újezdě nad Lesy, kde trénuji taekwondo děti, mladší
členy klubu Kangsim. Tyto tréninky mě baví, protože děti můžu naučit něco nového a na
tréninku je vždycky zábava. Potom mě ve čtvrtek ještě čeká můj vlastní trénink.
O víkendech bývají často turnaje nebo soustředění. Obvyklý turnaj v taekwondu začíná ráno
vážením, protože podle váhy, věku a technického stupně a samozřejmě pohlaví se rozdělují
lidé do kategorií. Po vážení se čeká na rozlosování, kdy na počítač náhodně rozhodí zápasníky
proti sobě. Pak už následuje samotný turnaj, který trvá okolo 8 až 10 hodin. Vyhlášení
výsledků probíhá vždy na zápasové ploše po ukončení boje. Já jsem se nedávné době (1. 4.
2019 a 13. 4. 2019) účastnil dvou turnajů - German Open G1 a Trenčín Open. Turnaj German
Open se konal v Hamburku a mně se povedlo vyhrát první zápas proti soupeři z Rakouska,
bohužel druhý jsem těsně prohrál proti reprezentantovi Kazachstánu, který poté bral
stříbrnou medaili.
V Trenčíně jsem nastoupil do dvou bojů, oba dva proti Maďarům. Tyto zápasy jsem zvládl
dobře a odvezl jsem si ze Slovenska zlatou medaili. Do konce prázdnin mě ještě čekají dva
turnaje, které rozhodnou o nominaci na Mistrovství Evropy. Důležité je pro mě, kromě
medailí a výsledků, pocit toho, že dělám, co mě baví a dělá mi to radost.
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Štěpán Nepraš

Nohejbal
Jmenuji se Marek Sláma, je mi 16 let a již osmým rokem se věnuji nohejbalu. Nohejbal je
sport, který vznikl ve 30. letech 20. století, jako součást tréninků fotbalových hráčů Slavie. Je
znám především jako tzv. chatařský sport, protože první nohejbalové turnaje se hrály
v českých chatařských osadách. Dnes se ovšem hraje i na profesionální úrovni, nejprestižnější
českou i světovou ligou je Extraliga. Dále se v nohejbale koná mistroství světa a Evropy, ty se
konají každý rok a Česko se pravidelně umisťuje na nejvyšších příčkách. Ještě je důležité
zmínit, že nohejbal se hraje ve třech disciplínách a to jsou tzv. singly dvojice a trojice.
Jak jsem se již zmiňoval, nohejbal hraji už 8 let a rozhodně v tom chci ještě dlouho
pokračovat. Celou dobu hraju za tým TJ Pankrác. První dva roky jsme nejezdili na téměř
žádné závody ani turnaje a soustředili jsme se jen na trénink. Třetím rokem jsme začali jezdit
na turnaje českého nohejbalového poháru, kde se nám ze začátku moc nedařilo, ale naše
prohry jsme brali spíše jen jako sběr zkušeností. Další roky se nám už dařilo značně lépe,
mezi mé největší úspěchy patří výhra v MČR trojic i dvojic. Za úspěch považuji také to, že
jsem se na dva roky dostal do reprezentace ČR. Od svých 14 let hraji také různé nižší mužské
soutěže, kde se nám současně moc nedaří, ale opět je to v tento moment hlavně o sběru
zkušeností.
V létě jezdím na pravidelné soustředění do Chabařovic, které se koná vždy poslední měsíc
v červenci. Každý rok se sem moc rád vracím nejen kvůli tomu, že se zde vždy zlepším, ale
především kvůli kolektivu, na který se každoročně těším.
Marek Sláma

Rugby
Poměrně neobvyklý sport v Čechách, skoro až vzácný, ale i přesto jej dělá náš spolužák
Masopust. A jak vlastně tento zvláštní sport vznikl? V roce 1923 se na univerzitních kolejích
anglického města Rugby konal zápas mezi studenty ve fotbale. Mezi nimi se nacházel i
zakladatel rugby William Webb Ellis, kterého omrzela pravidla fotbalu, z toho důvodu vzal
míč do rukou a nesl ho k fotbalové bráně. Touto shodou okolností vznikly ragby. Pravidla hry
byla schválena v roce 1871. Zakladatelem českého rugby je autor Ferdy Mravence Ondřej
Sekora, který jako první přeložil pravidla hry z francouzštiny. Česká rugbyová unie byla
založena v roce 1926. Mezi nejlepší světová mužstva patří týmy Anglie, Francie, Austrálie,
Nového Zélandu a Jihoafrické republiky.
V rugby proti sobě hrají dvě patnáctičlenná mužstva. Hraje se 2 x 40 minut na hřišti o
rozměrech max. 100 x 70 metrů s brankami ve tvaru písmene H. Cílem hry je dopravit míč
nesením nebo kopáním do soupeřova brankoviště a tam jej položit. Hráči si mohou míč
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podávat, běžet s ním, kopat do něj, přihrávat si jej, ale nesmějí si jej házet dopředu. Hráč smí
být napadán soupeřem, ale pouze pokud nese míč. Utkání řídí jeden hlavní rozhodčí,
kterému pomáhají dva pomezní.

Marek Masopust

Krčky
Nevinná zábava nebo zbytečné ubližování páteře?
V naší třídě se v poslední dobře rozmohl mocný trend, který spočívá v bezdůvodném či
zaměřeném mlácení přes krk (tzv. tatranka nebo krček). Začalo to lehkým poplácáním přes
krk, ale vyústilo to až v rány, které jsou naprosto nepřiměřené. Ačkoliv se krčky zdají jako
primitivní zábava v naší třídě a škole se rychle rozšířila. Když jdete po chodbě, vidíte žáky jak
se navzájem chladnokrevně “krčkují“, kdy ale přeteče hranice mezi úderem ze srandy a
úderem, který může ublížit? Naše páteř se skládá ze 7 krčních obratlů, na které mají tyto
rány negativní dopad. Protože časté údery se můžou podepsat na pozdějším zdravotním
stavu, tedy problémy se zády v brzkém věku. Odpověď na naší otázku tedy je, že hranice
mezi nevinnou zábavou a zbytečným ubližováním páteře je velice tenká. Velice závisí na
lidech, jestli se nad svým chováním zamyslí a uvědomí si, že problémy, které můžou nastat,
jsou zbytečné a určitě existuje víc způsobu, jak se dají vyřešit náhle spory. Uvidíme, jak
situace dopadne a jestli se studenti na naší škole dokážou zabavit o přestávkách lépe a
s kapkou inteligence.
Štěpán Nepraš

Sportovní den
Již za měsíc na naší škole proběhne sportovní den. Studenti se utkají v disciplínách jako vrh
koulí, vytrvalostní běh nebo skok do dálky. Reprezentanti naší třídy Filip Rakús, Daniel
Novobilský, Štěpán Nepraš, Jan Klouček, Marek Masopust a David Repaský jsou celí žhaví na
příležitost použít všechny své síly a odhodlání. Soutěží se jen pro zábavu, avšak je možné, že
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výherci dostanou pár bonbónů, což je pro všechny dost silná motivace proto jít si za
vítězstvím. Nechť vyhrají ti nejlepší!
Jan Klouček
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