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ÚVODNÍK 

Vítám vás všechny u 

našeho dalšího čísla! 

Už je tu rok 2020 a 

mezitím se mnohé 

událo. No, nemám 

pravdu?  

Zkouškové už máme za 

sebou, ale musím říct, 

že mi vůbec nepřijde, 

že bych se nějak méně 

učila. :( Přesto jsme ve 

škole stihli uspořádat 

lyžařský kurz sekund 

nebo tradiční maturitní 

a imatrikulační ples. 

Tím chci říct, že se zase 

celé Gymnchod hodilo 

do gala a zazářilo! 

(Ostatně jako každý 

rok.) Myslím si, že ples 

se velmi vyvedl a 

všichni si ho náramně 

užili. Něco více o něm 

si samozřejmě můžete 

přečíst v reportu na 

následujících stránkách. 

Také se můžete podívat 

na jiné články – o naší 

každoroční recitační 

soutěži nebo o Gladiá-

torských hrách. Já se už 

ale rozhodně těším na 

zasloužené volno o 

jarních prázdninách.  A 

co vy?                                                                        

Magdalena Pokorná 
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ŽIVOT VE ŠKOLE  

MATURITNÍ A IMATRIKULAČNÍ PLES 

Ve středu 29. 1. jsme se my, prima A 

spolu s primou B, zúčastnili imatrikulač-

ního plesu Gymnázia Chodovická. Do 

Kongresového centra v Praze, kde se 

ples konal, jsme dorazili s profesorkami 

Čechákovou a Štěpánkovou o dvě hodi-

ny dříve, abychom si stihli nacvičit ná-

stup a naše překvapení. V sedm hodin 

ples oficiálně začal a my jsme se mohli 

slavnostně obléct. Mezi program prim 

patřil v první řadě slavnostní nástup s 

oktavány. Potom přišel na řadu nástup s 

primou B,  při němž jsme obdrželi stužku, medaili a květinu. Dále bylo na 

řadě naše překvapení - taneční vystoupení! U diváků se překvapení setkalo s 

velkým úspěchem. Tímto byl program pro primy uzavřen a já osobně myslím, 

že se vydařil  

                                                                                               Veronika Vlčková 

MATURITNÍ PLES OČIMA OKTAVÁNA  

Ježišmarjá, já nic nestíhám. Tak bych asi náš ples z konce ledna shrnul. Pro-

gram byl napjatý jako čekání na interpelaci Andreje Babiše. Nikdo z nás ne-

měl za celý večer šanci se 

ani posadit.  

Byli jsme v jednom kole. 

Cvič překvapení! Hej, teď 

nástup! Dělej, choď, směj se, 

nech se vyfotit, běž tam, běž 

támhle… Ještě pár hodin 

před začátkem jsem měl 

obavy, že to nedopadne dob-

ře, že to bude chaos. “Pucle“ 

se ale naštěstí obrátily a 

všechno začalo, k mému 

Oficiální foto školy 

Oficiální foto školy 
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překvapení, zapadat na svoje místo. Jakmile byly zahájeny nástupy, vše šlo 

hladce. Všichni věděli co, kde, kdy a jak mají dělat, tedy kromě toho člověka, 

který oktávě B podával šerpy, ale to je naštěstí výjimka. Je sice pravda, že 

jsme neměli čas si někam sednout a pořádně si popovídat, ale alespoň se vše 

obešlo bez potíží. A pak přišlo půlnoční překvapení. To bylo jedním slovem 

úžasné. Bylo to to nejlepší zakončení plesu, co jsme mohli mít.                                                                 

              Michal Smítka, oktáva A 

PROJEKT OBČAN – ÚBYTEK DEŠTNÝCH PRALESŮ 

  
My, kvarta A, jsme se v 

letošním školním roce 

zapojili do Projektu Ob-

čan. Uvažovali jsme o 

řešení různých problémů 

– např. závislost na ná-

vykových látkách nebo 

znečišťování vod, ale 

nakonec jsme se shodli 

na tématu Úbytek dešt-

ných pralesů, protože 

nám připadalo důležité i 

dobře zpracovatelné. 

Úbytek deštných pralesů 

má negativní vliv na eko-

systém celého světa.  

Díky naší spolužačce Martině Halászové jsme objevili spolek Prales dětem, 

který vykupuje pralesy na 

Sumatře a začleňuje je do 

česko – slovensko – in-

donéské rezevace Green 

Life. Otázkou však bylo, 

kde vezmeme peníze, kte-

rými bychom na tento pro-

jekt mohli přispět. Vymysle-

li jsme mnoho činností – po 

škole jsme rozmístili kontej-

nery na plechovky od nápo-

Foto: A. Reha 

Foto: J. Vokurka 
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jů a 2x jsme uspořádali sběr papírů a těchto plechovek. Vrcholem našeho sna-

žení byl prodej vlastnoručně vyrobených předmětů na jarmarku v den otevře-

ných dveří. Celkem se nám podařilo získat neuvěřitelných 7 280 Kč. Za tuto 

částku bude zakoupeno 8 arů deštného pralesa.  

Velký dík patří všem, kteří se na 

našem projektu podíleli a přispěli 

nám, dále také panu Cermanovi a 

panu Benedovi, kteří nám sběr 

ochotně do sběrny odvezli, a spo-

lužákům, kteří vyráběli předměty 

na jarmark, především Denise 

Zakopalové.  

Projekt jsme si užili, jsme rádi, že 

jsme mohli alespoň trochu přispět 

a připomenout lidem, jak moc 

jsou pralesy důležité, unikátní, a 

přesto ohrožené.  
 

 

K. Bechynská, J. Kačerovský, M. Kabát, A. Kořenková, G. Sechter a J. Vokurka, 4. A 

 

LYŽAŘSKÝ KURZ 2.A 

Dne 12. 1. jsme odjeli 

na lyžařský výcvik do 

Rokytnice nad Jize-

rou. Ráno jsme se 

všichni setkali u au-

tobusu a po zhruba 

dvouhodinové cestě 

jsme přijeli ke kop-

ci... ano, čtyřkilome-

trovému kopci, který 

jsme museli celý vy-

jít, ale nakonec nám 

Foto: J. Vokurka 

 

Foto: p Poledník 
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to za tu námahu asi stálo. Jako odměnu jsme dostali skvělý oběd a polední 

klid. Odpoledne místo běžek následovala procházka po okolí. Tím náš první 

den skončil a my jsme se nemohli dočkat dalšího. 

Dopoledne jsme většinou lyžovali. Byli jsme rozděleni do tří skupin a jezdili 

na sjezdovce za chatou. A to že byla prvních pár dní trochu mlha, nás od toho 

rozhodně neodradilo. Na sjezdovce čekal ale pro ty, co předtím ještě nelyžova-

li, snad nejtěžší úkol z celého týdne – nasednout na vlek. Na konci prvního 

dne to už však naštěstí všichni zvládali bez větších potíží, a hlavně bez pádu.  

Odpoledne probíhal výcvik běžeckého lyžování. První den jsme měli jen prů-

pravy, protože asi polovina naší třídy na běžkách stála poprvé, ale druhý den 

jsme už šli kratší okruh. Nejvíce nás bavili malé týmové závody.  A nesmím 

zapomenout ani na sjezdy dolů, u kterých je podle nás zázrak, že si někteří 

z nás běžky nezlámali. 

Večer jsme si museli vytrpět krátkou přednášku o chování na sjezdovkách, a 

potom už následoval program, který jsme po skupinkách připravili pro zbytek 

třídy. 

Třetí den byl 

odpočinkový, ale 

myslíme si, že 

většina třídy by 

Vám řekla, že 

oproti němu byly 

odpočinkové 

spíš všechny 

ostatní. Šli jsme 

pěšky 18 km do 

Harrachova a na 

závěr jsme si 

museli už po-

druhé vyšláp-

nout 4 km do kopce zpátky na Štumpovku. 

V neděli jsme si sbalili poslední věci a smutně se rozloučili s místem, které 

nám za pouhý týden tak přirostlo k srdci. Poté jsme už jen překonali zledova-

tělý kopec a nasedli jsme do autobusu. 

Celkově musíme říct, že se tento lyžařský kurz opravdu povedl a my si ho 

velmi užili. To, že se kurz tak vydařil, mělo ale přeci jen jednu vadu – o to 

těžší byl pak návrat zpátky do školy. 
Kristýna Bartošová, Anežka Nosková 

Foto: p Poledník 
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GLADIÁTORSKÉ HRY OČIMA PRIMÁNA 

Dne 19.12 a 20. 12.2019 jsme já a skupina S1 z naší třídy zažili své první gla-

diátorské hry a poslouchali jsme terciány, jak hovoří o různých tématech, 

např. Operace Barbarossa, nebo o záchraně planety a jak můžeme též pomoct 

přírodě. Všem se to velmi povedlo. Dozvěděl jsem o různých faktech 2. světo-

vé války. Příští rok bych chtěl zpracovávat nějaké podobné téma. 

Matěj Kubeš 

 

 

 

MOJE PRVNÍ GLADIÁTORSKÉ HRY 

Pro své první Gladiátorské hry jsem si ještě se svými kamarádkami vybrala 

téma želvy. Při této půlroční práci jsme si vyčetly z knih a našly na internetu 

spoustu informací o želvách a daly je do prezentace. Jako praktickou část jsme 

navštívily zoo a nafotily různé druhy želv, také jsme rozdaly dotazníky lidem, 

kteří mají želvy. Moje první gladiátorské hry byly náročné, protože jsem byla 

ještě nezkušená, ale dozvěděla jsem se spoustu nových a zajímavých věcí. 

 Nikola Janeba 
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RECITAČNÍ SOUTĚŽ 

Dne 21. 1. se konala u nás na škole recitační soutěž. Účastníků bylo celkem 

33, ale tentokrát s jedním rozdílem. Poprvé za celou historii naší školy měli 

převahu starší studenti! Že by se nám konečně odhodlali? 

Mohli jste zde zaslechnout prózu i poezii. Poprvé však byly např. recitovány 

verše od čínského básníka  Li-Po. Poté zde zazněly klasiky od známých autorů 

Žáčka a Seiferta. Což jsou např.: Jarmareční píseň na počest vzduchoplavců, 

České moře či Poražený anděl. Vždy dva studenti z G1 a  G2 postupují dále. 

Recitátoři z G2 do soutěží Pražský kalich a Čtvrtlístek a z G1 do soutěže Praž-

ské poetické setkání. Ještě jednou chci poděkovat všem zúčastněným za jejich 

výkony a popřát mnoho úspěchů postupujícím.               

    Vaše Magdalena Pokorná 

 

SPORT 

FLORBALOVÝ TURNAJ 

Dne 10. 2. 2020 se konal florbalový turnaj prim až terciánů v tělocvičně Cho-

dovická. Turnaj začínal po třetí vyučovací hodině. Zúčastnilo se ho 6 tříd. 

Každý tým hrál tedy 5 zápasů. Bodování: výhra - 3 body, remíza - 1 bod, pro-

hra - 0 bodů. Na 6. místě skončila sekunda B s 1 bodem. Na 5. místě prima B 

též s 1 bodem, ale skončila pátá pouze díky skóre, které měla lepší než sekun-

da B. Na 4. místě prima A se 6 body - skóre 9:9. Na 3. místě skončila sekunda 

A s 9 body. Na 2. místě tercie B s 10 body. Na 1. místě skončila tercie A s 15 

body. Nejlepším hráčem turnaje se stal neflorbalista David Švancara.  

     Matěj Kubeš 
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JAK NA TO? 

JAK SI VYROBIT OVEČKU 

Potřebujeme: tenký karton nebo tvrdý papír, vlnu, 2 kolíčky na prádlo (nejlépe 

menší), nalepovací oči nebo černý fix 

Postup: 

1. Z kartonu vystřihneme tvar těla a hlavy ovečky (obr. 1). 

2. Připneme kolíčky jako nohy. 

3. Začneme omotávat vlnu tak, aby pokryla celé tělo, ale hlava zůstala 

nezakrytá. 

4. Konec zastrčíme tak, aby se vlna nerozmotala (můžeme přilepit). 

5. Nalepíme nebo nakreslíme oči a pusu. 

Text a foto: Pavlína Dvořáková 
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BÁSEŇ 

HVĚZDY 

Když dívám se ke hvězdám, 

vždy uchvátí mě jejich malby na nebi. 

Podlehnu svým modlitbám, 

a přeji si mít pořádek na zemi. 

 

Co mi asi říkají, 

a jestli náš svět vůbec vnímají? 

 

Chtěla bych je poznat blíž,  

no, a teď to všechno o mně víš… 

Magdalena Pokorná  

 

 Obrázky: Z. Kernerová 
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KOMIKS 

PLESOVÉ ŠATY 
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NAJDETE NÁS I NA:  

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


