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ÚVODNÍK 

Ahoj všichni!! Zase po 

roce  jsou tu Vánoce… 

Co bych vám měla říct 

k našemu vánočnímu 

číslu Kompotu? 

Všichni jsme si pro vás 

připravili zajímavé 

články o událostech u 

nás ve škole od posled-

ního vydání.  

Co konkrétně v něm 

tedy naleznete? Je to 

např.: článek o účasti 

našeho Kompotu v ce-

lorepublikové soutěži, 

která se konala v Brně, 

rozhovor s pí. prof. 

Bohatovou nebo zhod-

nocení výkonu našich 

studentů v divadelní 

hře Sametová mládež a 

spousta dalších článků. 

Za celou redakci vám 

přeji pohodové a 

šťastné svátky. 

Magdaléna Pokorná 
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ŽIVOT VE ŠKOLE  

STUDENTSKÝ DEN 

Dne 15. 11. se konal v pořadí můj druhý 

Studentský den a myslím, že se letošní 

septimě velmi povedl. Vše bylo velmi 

dobře zorganizované – ráno, na začátku 

„soutěže“ jsme se všichni sešli v tělo-

cvičně a septimáni nám vysvětlili, co 

dnes bude probíhat. Ve zkratce šlo o únik 

radiace a my jsme měli za úkol situaci co 

nejlépe „vyřešit.“ Byli jsme rozděleni do 

skupin a v podstatě šlo o to, abychom spl-

nili co nejvíce tematických úkolů, dalším 

požadavkem bylo také nasbírat co nejvíce 

indicií a vyřešit šifru. Navštívili jsme tedy učebnu matematiky a pokusili se vy-

řešit záludné příklady, podívali jsme se do učebny dějepisu, ve které jsme se 

trochu zapotili, poněvadž jsme museli také trochu cvičit a mimo jiné jsme zaví-

tali i do učebny biologie, kde jsem se já musela obléknout do co nejvíce kusů 

oblečení,  moc pohodlné to teda nebylo. Po obědě jsme se opět setkali v tělo-

cvičně, kde proběhlo vyhlášení – gratulujeme vítěznému týmu. 

Myslím, že jsme si všichni 

tuto akci velmi užili, 

spousta žáků ocenila jinou 

než historickou tématiku, 

kterou nám nahradil také 

velmi povedený Festival 

svobody. 

Anežka Nosková  

 

 

 Foto: Richard Vacek 
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FESTIVAL SVOBODY ANEB 30 LET ZA NÁMI  

Ve čtvrtek dne 21. 11. se konal u nás na 

škole Festival svobody. Tento program 

pořádaly 2 skupiny - sextánů a kvintánů 

v rámci svých Gladiátorských her, aby-

chom si společně připomněli 30 let svo-

body. Celá škola se proměnila na různá 

místa z doby před Sametovou revolucí 

nebo místa, která něco vystavovala.  Na 

budově A se vyráběly transparenty. Na 

budově B se poté luštily křížovky – za 

správné vyluštění se daly získat bony. 

Promítaly se také různé filmy z této doby. 

Také se konala beseda ve třetím patře 

v učebně 7.A, učebna dějepisu se promě-

nila v kavárnu a učebna zeměpisu se stala 

Tuzexem, kde se dalo proměnit nějaké 

zboží jako je např. : toaletní papír, ple-

chovky od coca–coly a Fanty nebo vý-

robky kinder za již zmiňované bony.  I sa-

motní organizátoři neváhali a zapojili se 

ještě více než jen organizováním celé 

akce. Někteří byli znovu studenty a po-

máhali a dohlíželi na psaní a vyrábění transparentů jíní zase byli pokladními a 

prodávali jídlo v kavárně a Tuzexu či se převlékli za Pohotovostní pluk Minis-

terstva vnitra.  Konečný program byla demonstrace naší školy ve 14:00 před 

budovou. Za celou redakci mohu říci, že se jim akce povedla a byla dobře zor-

ganizovaná. 
Magdalena Pokorná 

 

 

 

 

Foto: pí. Cihlářová 
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SAMETOVÁ MLÁDEŽ 

Dne 26.11. se konala premiéra školního muzikálu Sametová mládež v Divadle 

Horní Počernice a my jsme byli u toho. Scénář napsali Martin Čáslavský, 

Matěj Čumpelík, Gábina Kačmářová a Radek Zábal...ovšem podíleli se i 

ostatní členové Divadelního klubu. Režírovali již zmínění Martin Čáslavský a 

Matěj Čumpelík a do velké míry i paní profesorky Bačová a Francová. Před-

stavení bylo o běžném životě v předrevoluční době. Účinkující se také snažili 

přiblížit situace v rodinách. Hlavní postavou je Jirka, který přinese neob-

vyklost do své nové třídy a postupně ovlivňuje svoje spolužáky. 

Kulisy navrhly Bára Novotná a paní profesorka Bačová a na jejich výrobě se 

podíleli studenti gymnázia během výtvarné výchovy. 

Herci našeho gymnázia byli výteční. Představení se nám velice líbilo a 

moc rádi bychom si zašli v lednu na reprízu znovu. Podle nás herci tvoří 

úžasnou partu a bylo to na představení vidět. Děkujeme Elle Prunerové, 

Martinu Čáslavskému a Matějovi Kloubkovi za informace. Představení 

bylo krásné a jeho zhlédnutí doporučujeme! 
      Zoe Kvitová 

 

 

HAVEL V KOSTCE 

Jistě jste si už všichni všimli, že se u nás na škole (v chodbě do haly) konala 

výstava o Václavu Havlovi. Já jsem si pro Vás připravila rozhovor s paní pro-

fesorkou Cihlářovou, která výstavu organizovala. 

  

Proč tato výstava vznikla? 

Výstava vznikla u výročí 30 let sametové revoluce. 

 

Čeho se týká? 

Týká se života a různých oblastí působení Václava Havla. Přibližuje období, 

kdy byl dramatikem, jeho divadelní hry, čas, kdy byl vězněn a jeho prezidentské 

období. 
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Kdo se na ní podílel? 

Výstava byla uspořádána díky spolupráci s Knihovnou Václava Havla. 

       Kristýna Bartošová 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 

Dva týdny dopředu jsme pilně trénovali vánoční koledy a básničky s paní pro-

fesorkou Francovou. Ve čtvrtek 5. 12. jsme se převlékli za čerty, anděly a Mi-

kuláše, naposledy jsme se upravili a vyrazili do první školky, kde jsme zpívali 

koledy, recitovali básničky a nakonec jsme si zatancovali s dětmi. Poté jsme 

měli namířeno do domova důchodců, tam si s námi zazpívalo a popovídalo ně-

kolik babiček a dědečků. Naší další zastávkou byla druhá školka, ve které byla 

s dětmi také velká zábava. Nakonec jsme se vydali zpátky do školy pomalovat 

své spolužáky. Celou mikulášskou nadílku jsme si moc užili a určitě bychom 

se chtěli všichni zúčastnit i příští rok.     
     

Natálie Přindová, Berta Smolíková 

 

ROZHOVOR S PANÍ PROFESORKOU BOHATOVOU 

Co vás přivedlo na naší školy? 

Studují zde tři mé dcery. Chodila jsem na třídní schůzky a viděla jsem, že tato 

škola je podle mých představ. Myslím, že máte na starosti spoustu povinností, 

ale nederou vás z kůže. 

Jste něčí třídní? 

Ne, zatím ne. Teď se ve škole zatím rozkoukávám, ale příští rok už pravděpo-

dobně ano. 

Co učíte a jak dlouho? 

Já jsem nikdy předtím neučila. Zde vyučuji matematiku a v příštím roce snad i 

fyziku. 

Říkala jste, že jste nikdy neučila. Co jste dělala předtím? 

Dvacet let jsem pracovala ve firmě, ale potom už jsem tam nebyla spokojená a 

práce mě přestala bavit. Dobré bylo, že jsem nějaké dny mohla pracovat i 
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z domu, protože mám čtyři děti a potřebuju se o ně starat. A poté jsem přešla 

sem. 

Jak se vám zde líbí? 

Jsem tu spokojená. Jak už jsem říkala, přijde mi, že určitě musíte mít povinnosti 

a myslet si na své úkoly, ale nepřetěžují vás. Nároky a obtížnost jsou přiměřeně 

nastavené, tak, jak bych si to představovala. 

A jak se vám pracuje s našimi žáky a celkově s kolektivem? 

Dobře. Zatím mi přijdou všichni milí a hodní. S nikým nemám žádný konflikt 

a všichni mě poslouchají. Jsem spokojená.     
Zoe Kvitová 

 
PŘEDNÁŠKA MUSLIMOVÉ VE SVĚTĚ 

 

15. října jsem se zúčastnila přednášky na téma “Blízký východ“ vedené p. Bře-

tislavem Turečkem, bývalým zpravodajem Českého rozhlasu na Blízkém vý-

chodě a odborníkem na danou oblast.  

Velká část byla věnovaná stereotypům a špatně interpretovaným informacím, 

které se pravidelně objevují i v našich seriózních médiích. Byl nám například 

objasněn rozdíl mezi Araby a muslimy, sunity a šíity a vysvětleno, že Blízký 

východ není “jeden velký muslimský svět“. Je to domov mnoha etnik a kultur, 

které často nežijí na státem pevně ohraničeném území (např. Kurdové). Mezi 

obyvateli jednoho státu mohou být obrovské sociální rozdíly, a proto nemůžeme 

“házet všechny do stejného pytle“, jak je často naším zvykem.  

 Další část byla věnovaná kontroverzním tématům, která se objevují především 

kolem muslimské populace. Zabývali jsme se postavením žen v muslimských 

zemích, které ve většině z nich není tak tristní, jak se nám Evropanům zdá. Nej-

více mě překvapil fakt, že se jedna z nejortodoxnější muslimských zemí – Irán, 

kde je státem uplatňováno právo šaría, potýká s fenoménem vysoké rozvodo-

vosti, která je typická především pro západní liberální režimy.  

Politickým tématům jsme se věnovali okrajově, především problematice spo-

jené s Islámským státem, kdy nám byl vysvětlen jeho vznik, vývoj a následný 

rozpad, který mi i přes silnou medializaci nikdy nebyl zcela jasný.  
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Z přednášky jsem neodcházela s dojmem, že by p. Tureček obhajoval pro nás 

někdy kontroverzní blízkovýchodní zvyky, ale pouze s tím, že jsem se dozvě-

děla další informace, které mi pomohou vyvarovat se polopravd a lživých in-

formacím, rozšířeným v naší společnosti.  

Jsem ráda, že nám škola tuto možnost poskytla, jelikož média v České repub-

lice se problematikou Blízkého východu zabývají pouze okrajově a poukazují 

především na velké mezinárodní problémy a skandály, čímž se utváří jednopó-

lový obraz nejen na politiku oblasti, ale na celou kulturu. Měli jsme možnost 

setkat se s odborníkem, který dlouhodobě na Blízkém východě pracoval a in-

tegroval se do tamní společnosti, a zároveň je seznámen se situací v ČR. Oce-

ňuji nezaujatost a objektivitu celé přednášky, v jejímž průběhu nebylo možné 

poznat, jaké stanovisko zaujímá sám přednášející k probírané problematice.

       

Stefanie Ivanová, oktáva A

PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ 

Dne 19. 11. 2019 naše gymnázium navštívil politolog pan  PhDr. Jan Květina 

PhD., aby studenty septimy B a oktáv blíže seznámil prostřednictvím prezen-

tace s problematikou totalitních režim i jejich rozpadem a  zejména s okol-

nostmi tzv. sametové revoluce.  

Celý program trval přes dvě vyučovací hodiny. Během první byl ve třídě pro-

mítnut film z cyklu Příběhy bezpráví. Šlo o příběh chlapce, který emigroval 

z Československa jen nedlouho před pádem komunismu. Snímek mapoval fakta 

prostřednictvím korespondenci mezi emigrantem a jeho blízkými.  

Na druhou část programu se pak všichni shromáždili ve sborovně a tam už za-

čala přednáška na zmíněné téma. To jsme sice probírali ve škole mnohokrát, 

málokdy se však při běžném výkladu koukáme do hloubky a hledáme souvis-

losti. A právě souvislostmi se pan doktor Květina zabýval nejvíce. Zmínil spo-

jitost mezi různými totalitními režimy minulého století i důsledky těchto prová-

zaností. V jeho výkladu zazněly i pro nás zcela nové terminy jako například 

malí Stalinové. V neposlední řadě zmínil pád komunistického bloku, vývoj a 

průběh revolucí i co jim předcházelo. Po velmi naučné a zajímavé přednášce 

zbyl i čas na dotazy, které byly zodpovězeny.  
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 Jednalo se  již o druhou návštěvu z Metropolitní univerzity Praha v  tomto škol-

ním roce ( v říjnu přednášel ing. B Tureček na téma muslimský svět) a doufám, 

že nešlo o poslední. Rozhodně si myslím, že byla přednáška velice přínosná. 

Málokomu se podaří tak skvěle za tak krátkou dobu obsáhnout natolik složité 

téma, jako jsou právě totalitní režimy. Pan doktor to ale zvládl s přehledem.  

     

    V. Suchánková, septima B 

 

MOBILNÍ PLANETÁRIUM 

V pondělí 14. října 2019 byla třída prima A v doprovodu paní profesorky Ště-

pánkové v mobilním planetáriu, které se speciálně pro naši třídu tento den vy-

tvořilo v tělocvičně školy. V planetáriu se promítal zajímavý 3D film o vesmíru. 

Podívali jsme se do cizích galaxií, zblízka prozkoumali prstence Saturnu, nebo 

jsme zjistili, jaké předměty vyslala do vesmíru NASA. To všechno se nám 

zrovna hodilo, protože jsme dané téma probírali v zeměpisu, a to, co jsme se 

snažili dostat do hlavy měsíc, najednou došlo úplně všem. Tato akce si nás zís-

kala i tím, že jsme přišli o hodinu matematiky . 

Veronika Vlčková 

 

 

 

POZDRAV Z ANGLIE II 

To to ale uteklo! Když jsem na konci léta odjížděla na letiště, představa čtyř 

měsíců mimo domov mě lehce děsila. Vždyť to je šíleně dlouhá doba! A najed-

nou… je to pryč. Ani jsem se nestihla ohlédnout a už pomalu zase balím kufry 

a chystám se na návrat zpátky do Česka. Ale byly to báječné čtyři měsíce. Po-

znala jsem spoustu skvělých lidí z Anglie a v rámci komunity mezinárodních 

studentů na naší škole jsem si našla kamarády opravdu ze všech koutů světa. 

Vyzkoušet si školní systém jiné země byla nesmírně zajímavá zkušenost. 

Spousta věcí tu funguje docela jinak než u nás. Britská college, na kterou jsem 
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chodila, poskytuje dvouleté studium zakončené zkouškami A-levels, což by se 

dalo považovat za ekvivalent české maturity. Jenže při nástupu ke studiu si vy-

bíráte pouze tři až čtyři předměty, kterým se následně naplno věnujete po celé 

dva roky. A výběr je opravdu široký. Samozřejmostí jsou všechny klasické 

předměty, které se studují i u nás, ale nabízí se i široké spektrum cizích jazyků 

a řada relativně netradičních oborů. Je libo počítačové vědy? Nebo snad radši 

studium moderního tance? 

Já jsem si kromě povinné angličtiny zvolila psychologii, média, výtvarné umění 

a divadlo/drama. Věci, které mě přirozeně zajímají a baví. A musím říct, že mě 

místní výuka nadchla. Hodiny byly vždy zajímavé a poměrně interaktivní. 

Z velké části jsme se věnovali praktickým dovednostem a vytvářeli vlastní pro-

jekty. Nebyla to úplná sranda, rozhodně bylo třeba se na hodiny připravovat a 

dávat pozor. Žádné flákání místním studentům neprochází. Nepřineseš vypra-

covaný úkol nebo zadanou práci? Okamžitě jsi vyloučený z hodiny a připisují 

se procenta absence. 

Na druhou stranu k nám ale všichni učitelé byli vždy přátelští, ochotní pomoci 

a otevření k diskuzi. A tak si z Anglie odnáším spoustu nových vědomostí a 

možná i trochu jiný přístup ke škole jako takové. 

Aby ale můj článek nevyzněl úplně nekriticky, musím se pozastavit i nad nega-

tivy místního školního systému. 

To, že si každý může svobodně zvolit předměty, které ho baví, je bezpochyby 

nádherná věc, ovšem přináší s sebou nedostatek všeobecného přehledu, a to ně-

kdy i v naprosto základních věcech. Kolikrát jsem byla zděšená, když jsem za-

slechla místní studenty, kteří neměli ponětí o tom, co je to Ku Klux Klan nebo 

Islámský stát. Téměř dospělí lidé, kteří nedokázali popsat, jak funguje Evropská 

unie. A tak bych mohla pokračovat. 

Takže i když se už vidím, jak budu proklínat svět při učení se na komisionální 

zkoušky, nakonec jsem vlastně ráda, že mám alespoň nějaké základní povědomí 

ze všech našich předmětů a dokážu si aspoň trošku pospojovat informace o světě 

do souvislostí. 

Tak tedy: Ahoj Anglie, byla jsi krásná, ale je čas vrátit se zase na Gymnchod! 

:-)        

Eliška Volencová, A 
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SPORT  

TURNAJ VE VYBI JENE  

Dne 10.12. se v tělocvičně Základní školy Bratří Venclíků konal turnaj ve 

vybíjené. Velice se nám dařilo a nakonec jsme se umístili na prvním místě. 

Celkem jsme hráli 4 zápasy ve skupině a finale. Dokonce se nám podařilo vyhrát 

všechny zápasy. Za naše gymnasium se účastnilo 12 lidí, já byl mezi nimi. 

Děkuji celému týmu zaúčast a vzornou reprezentaci školy. 

Matěj Kubeš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: p. Poledník 



Číslo 2, 2019/2020 Strana 12 

MIMOŠKOLNÍ AKCE 

SOUTĚŽ ČASOPISŮ 

Nové číslo Kompotu už je tady a my Vám přiná-

šíme novinky z Brna, kde se konalo finále soutěže 

Školní časopis roku 2019. Kdo četl minulý rok po-

slední číslo Kompotu, tak si jistě pamatuje, že náš 

časopis se v krajském kole umístil na 2. příčce. A 

proto jsme měli možnost jet na vyhlášení výsledků 

celostátního kola, které se konalo v pátek 5. 12. 

v Brně. 

Celý náš výlet začal velmi brzkým vstáváním, což 

si myslím, že nikoho z nás asi moc nepotěšilo. 

Když jsme po dvouhodinové jízdě konečně dora-

zily na místo, tak jsme se vydaly každá na svůj workshop. Následně jsme obešli 

několik stánků v hale. Například u České televize jsme si vyzkoušely klíčování. 

Což znamená, že jsme se postavily před zelené plátno a oblékly si na sebe ze-

lený kabát. Ta část těla, kterou jsme si zakryly kabátem, nebyla na výsledném 

záběru vidět. Také jsme si odnesly naši fotku na titulní stránce Deníku. Největší 

zážitky jsme si ale odnesly z workshopu jedné televizní stanice ČT:D. I přesto, 

že se nám tam ze začátku příliš nechtělo, jsme se nakonec dozvěděly spoustu 

nových věcí a jedna z našich redaktorek si do-

konce vyzkoušela, jaké je to mluvit na ka-

meru. Nakonec proběhlo vyhlášení. Kompot 

se sice neumístil, ale i přesto děkujeme všem, 

kteří se na jeho tvorbě podíleli, a doufáme, že 

příští rok to bude zase o něco lepší. 

     

   
Kristýna Bartošová, Anežka Nosková 

 

 

 

 Foto: pí Čecháková 
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PŘÍBĚH 

ŽELVA A ŠNEK 

Jednou potkala želva šneka a zeptala se ho: „ Ahoj, nechtěl by sis se mnou za-

závodit?“ A šnek řekl: „Klidně, bude to závod, kdo nejdřív doběhne domů.“ 

Želva souhlasila. 

Stoupli si na startovní čáru a ozval se výstřel z pistole, to znamenalo, že závod 

začíná. Želva i šnek začali hned křičet, že jsou doma.  

Ale když druhý slyšel volat prvního, že už je doma, zdálo se mu to divné. A 

teprve když vylezli z ulit a krunýřů, tak se začali smát. Zdálo se jim to tak le-

grační, že si nikdo z nich nevšiml, že jeho soupeř má domeček na zádech. 

                          Nikol Janeba 

 

BÁSEŇ 

R. U. R. 

Robotí válka tu stála, 

a velkou roli v životě hrála. 

Stroje vyhrály, 

ale my jsme nad nimi vyzráli. 

Stala se z toho zamotaná nit, 

protože u robotů se objevil lidský cit.  

Magdalena Pokorná 
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JAK NA TO? 

VÁNOČNÍ HVĚZDIČKY  
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KOMIKS 
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NAJDETE NÁS I NA:  

HTTP://GYMNCHOD.CZ/SKOLNI-CASOPIS-KOMPOT/ 


