Milí učitelé a studenti,
vítám vás u posledního čísla Detašáku v letošním školním roce.
Myslím, že
nám to všem uteklo velmi rychle, možná to bylo tím, že opravdu chodit do
školy je pro nás opět něco nového. Školní rok brzy končí, ale ve škole stále
panuje nervozita s pololetních písemných prací.
Společně s Evou Krátkou
jsme jako každý rok v rámci
Mediální výchovy vytvořili časopis naší třídy
Kvarty B. Všichni z naší třídy se na čísle podíleli.
Můžete se těšit např. na článek o Římě, rozhovor s Miladou Schieblovou
nebo na rozsáhlou reportáž o mistrovství Evropy v ledním hokeji od úspěšné
hokejistky Lindy Vocetkové. Toto číslo také nabízí mnoho rébusů a hádanek.
V jednom z rébusů můžete zkusit poznat, jak jsme vypadali jako malí.
Celá kvarta pevně doufá, že vás časopis nějak obohatí nebo pobaví.
Přeji příjemné čtení.
Sebastian Pravda 4.B, šéfredaktor

Zdroj: https://www.instagram.com/afrocech/
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Recenze
Doctor Strange in the Multiverse of Madness
(Recenze neobsahuje vetší spoilery)

Hned na začátek bych chtěl říct, že je na filmu hodně znát rukopis jeho režiséra, Sama
Raimiho. Nechybí tu tedy Raimiho skvělý černý humor a nějaké ty lekačky, které filmu dávají
příjemný hororový nádech. Rozhodně se tedy jedná o nejstrašidelnější film ze světa MCU.
Co mě trochu zklamalo, jsou speciální efekty. Film chvílemi působí dosti digitálně a mrzí mě, že
po Endgame šla kvalita triků tak dolů.
Teď něco k samotnému ději. Ve filmu se objevuje nová hrdinka, America Chavez, která je
spíše pomůckou pro chod děje, než plnohodnotnou postavou. Strange a Wanda prošli
značnou proměnou morálky, která je důležitá pro hlavní zápletku děje. Bohužel kvůli zběsilé
rychlosti děje si tyto proměny nemůžeme úplně vychutnat. Celkově by nebylo na škodu,
kdyby měl film o 20 minut více, aby se některé emocionální momenty mohly více rozvinout a
aby film tak rychle nepřeskakoval od jedné věci k druhé. Další věcí, kterou je důležité zmínit,
je to, že film přímo vyrůstá ze seriálu WandaVision, a tak bych rozhodně doporučil se na
seriál kouknout.
Film bych doporučil všem fanouškům MCU, zvláště pak fanouškům samotného Doctora
Strange. Pro lidi, kteří se v MCU příliš neorientují, může film působit trochu zmateně, ale i tak
věřím, že snímek zaujme i nezávislého pozorovatele.

Vojtěch Pavlík, 4.B
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Recenze na maturitní a imatrikulační ples
Ples se konal v Konferenčním centru na Vyšehradě v neděli
27.3.2022. V 18:00 se otevřel sál a hosté začali postupně
přicházet, primy a oktávy už byly na place dříve z organizačních
důvodů. O hodinu později už všichni stáli nebo seděli na svých
místech a ples byl zahájen. Po patnácti minutách bylo
předtančení, které se mi velmi líbilo. Kolem tři čtvrtě na osm nás
čekal nástup prim, kde se nováčci gymnázia představili. V půl
deváté se odehrálo překvapení prim, jednalo se o taneční
kreace na různou hudbu podle jejich výběru, toto překvapení
secvičovali několik měsíců a moc se jim povedlo. Přesně v devět
hodin nastal nástup maturantů, prakticky to nejočekávanější na
celém plesu. Vše bylo velmi dobře připravené. O hodinu později
nastal tanec s profesory a rodiči. Ve 22:15 se uskutečnil zlatý
déšť, což znamená, že na plachtu, kterou maturanti drží a třepají s ní,
lidé hází peníze. V jedenáct hodin nastalo překvapení
maturantů, které také bylo výborné. O půlnoci nakonec vše
skončilo. Abych vše na závěr shrnul, tak ples byl velmi zajímavý
a rozhodně bych všem dalším doporučil jeho návštěvu
v příštích letech.

Filip Kopečný
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CESTA ZA ZLATÝM SNEM
11.5. 2022 bylo zahájeno mistrovství Evropy žen do šestnácti let v ledním hokeji. Turnaj se
odehrával v hlavním městě Maďarska, v Budapešti, a zúčastnilo se jej 8 zemí – Německo,
Rakousko, Maďarsko, Francie, Norsko, Švýcarsko, Finsko a my, Česká republika.
Na tento turnaj jsme se připravovaly celou
sezónu v podobě mnoha kempů,
přípravných zápasů nebo v rámci turnaje
Visegrádské čtyřky. Zde jsme se
postupně začaly sehrávat jak na ledě, tak
i jako kolektiv samotný. Nakonec bych
řekla, že jsme si jako parta opravdu sedli
a měli jsme skvělý kolektiv, včetně
našeho realizačního týmu. Poslední kemp
před naší největší výzvou se odehrál ve
Zlíně, kde se kromě tréninků konalo i
naše oficiální týmové focení. Trénovaly
jsme 3 dny a 4. den patřil přejezdu do
Budapešti a jednomu večernímu tréninku
v nové hale. Ubytování jsme měli
zajištěno v moc krásném velkém hotelu u zcela nového sportovního areálu. V tomto hotelu
bydlely i ostatní týmy, a tak jsme mohly poznat hráčky z jiných zemí a „hodit s nimi“ řeč. Na
ledě jsme sice byly soupeřky, ale na hotelu
jsme se zase bavily a přátelily. Dále jsme
v hotelu měli zajištěné snídaně, obědy a
večeře, které byly naprosto úžasné. Bylo zde
vše od polévek po dezerty, a proto nebylo
možné si zde nevybrat. Stadion, na kterém se
Evropský pohár pořádal, byl přibližně 5
kilometrů od hotelu, takže jsme tam jezdili
naším vlastním reprezentačním autobusem.
Stadion byl úplně nový, moderní s hladkým
ledem, což je pro hráče samozřejmě nejlepší.
Šatny sice nebyly největší, ale bohatě stačily.
Hokejovou výstroj jsme všechny měly stejně
urovnanou a s občerstvením od pana kustoda
to vše vypadalo opravdu profesionálně. Všichni jsme měli také týmové oblečení a na zápasy
jsme jezdili ve stejném – džíny a týmové triko
s límečkem. Popravdě z tohoto všeho jsem měla
nejen já skvělý „reprezentační“ pocit. Každá z nás
sní o dospělé reprezentaci a o těch nejlepších
klubech světa. Tam vše funguje podobně, hlavně
právě na takovýchto reprezentačních srazech.
Turnaj byl rozdělen na dvě tabulky. Vítěz každé
z nich postoupil do finále, každý druhý do boje o 3.
místo a tak dále. My měly ve skupině Francii, Norsko
a nejtěžší Švýcarsko. První den turnaje jsme hrály
proti Francii. Zápas byl ze začátku hodně pomalý.
Přece jenom to byl první zápas za dlouhou dobu a
také i v trochu jiné sestavě. Na tento turnaj se k nám

4

připojilo pár hráček, které už sezónu
normálně hrály za reprezentaci žen do
osmnácti let. Muselo se pro ně udělat
místo a trochu zpřeházet formace.
Naštěstí jsme se pak už rozehrály a
zrychlily tempo. To Francouzky za celý
zápas ale nezvládly, a tak jsme je porazily
5:1. Další den jsme odehrály zápas proti
výběru Norska. Troufnu si říct, že jsme je
drtivou většinu s přehledem přehrávaly, ale
i tak nám Norky nechtěly nechat nic
zadarmo. K našemu překvapení hrály
celkem do těla (to se v ženském hokeji
téměř vůbec nesmí) a sekání, hákování a
další menší fauly jsme musely celý zápas trpět. Na to jsme sice zvyklé z klubů, ve kterých
hrajeme ještě stále s kluky, ale na tomto turnaji nás to trochu zarazilo. I tak jsme hrály dál a
přestaly to vnímat, dokud jedna Norka neudělala faul, který by neměl být tolerován ani
v klučičím hokeji. Najela na naší kapitánku zezadu a v plné rychlosti jí nedovoleně srazila
k zemi ve chvíli, kdy se na ni nedívala. Ta nehezky spadla na zem a nemohla se zvednout.
Na led museli dokonce záchranáři, kteří ji později
odvezli do nemocnice. Jak jsem řekla, faul to byl,
ale pan rozhodčí nás evidentně neměl v lásce.
Přijel nám sdělit na střídačku, že to byla jenom
náhoda, a pokračovalo se dál ve hře. Norky jsme
nakonec porazily 6:1 a doufaly jsme, že naše
kapitánka bude co nejdříve v pořádku. Dá se říct,
že následující den jsme hrály o finále, protože
jsme měly na kontě dvě výhry stejně jako
Švýcarky. Nebála bych se říct, že to byl snad
nejtěžší zápas na tomto turnaji. Švýcarky nám
nedarovaly ani kousek ledu a my jim také ne. Půl
minuty do konce utkání jsme vedly 3:2. Musely
jsme toto skóre udržet za každou cenu a tlak a nervozitu jsme silně pociťovaly. Bohužel
z přemíry snahy jsme udělaly velkou chybu a Švýcarky vyrovnaly stav na 3:3. Výhru měly
tedy rozhodnout až samostatné nájezdy. Těch se jelo na každé straně 5. Naše druhá hráčka
dala gól a my šly do vedení. Na to rychle odpověděla protihráčka a stav série byl 1:1. Naše
zotavená kapitánka však proměnila předposlední nájezd, a tak musely protihráčky znovu
vyrovnat. To se jim ale nepovedlo po krásných zákrocích naší gólmanky, na kterou jsme pak
po posledním neproměněném švýcarském
nájezdu naskákaly a radovaly se z postupu do
finále. To jsme pak do jisté míry oslavovaly i
v šatně a v autobuse. Pak už jsme se ale
musely znovu soustředit na další nový finálový
den. Do pozdních večerních hodin jsme stále
nevěděly soupeře. Snad všichni očekávali
jasné favoritky z Finska, ale ty nešťastně
podlehly domácím Maďarkám, a tak se
nakonec z finále pro velkém překvapení všech
radovaly holky z Maďarska. Dobu do zápasu
jsme byly docela nervózní, ale náš týmový
pokřik, neustálé povzbuzování a myšlenka na
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první evropské zlato v celé historii ženské
šestnáctky nás hnala kupředu a pomáhala
nám odhánět vše negativní. Na led jsme
nastoupily s plným nasazením a s jedinou
myšlenkou na to vyhrát. Ujaly jsme se vedení
2:0 po první třetině. Další třetinu jsem zvýšila
vedení gólem na 3:0 já. Byly jsme mnohem
klidnější a přidaly jsme další trefu na 4:0.
Emoce v průběhu celého zápasu byly
neuvěřitelné, ale stále jsme se musely
soustředit na poslední třetinu. Řekly jsme si,
že výsledek za každou cenu uhájíme a
budeme se snažit naší gólmance udržet čisté
konto. To se nám podařilo! Byla jsem zrovna
na ledě, když jsem viděla odpočítávat na časomíře posledních 10 sekund, které všichni velmi
hlasitě odpočítávali. Jak spoluhráčky na střídačce, tak my na ledě, a spolu s námi i plná
tribuna českých fanoušků. Zazněla siréna a vrhly jsme se všechny sprintem k naší
gólmance. Prožívaly jsme něco nepopsatelně krásného. Pak jsme se seřadily všechny na
modrou čáru a s rukama kolem ramen
jsme si vyslechly krásnou českou hymnu.
Přitom se v nás hromadila spousta emocí,
které nebylo jednoduché udržet. Dozněl
poslední tón, všichni začali tleskat a my
znovu šílet radostí. Kapitánka si dojela pro
zlatý pohár a přijela s ním k nám.
Následovalo dlouhé focení – celý tým,
týmy dohromady, hromada skupinek,
jednotlivců a tak dále. Postupně jsme se
dostávaly do kabiny, kde pro nás bylo
nachystaných přes 20 šampaňských. Když
jsme byli všichni v kabině, pustily se
písníčky a začalo se ještě víc oslavovat.
Otevřeli jsme snad všechny šampaňské a
začali je po sobě lít a stříkat do vzduchu. Asi nejvíce to snad schytal náš hlavní trenér,
kterého jsme zlily kompletně od hlavy až k patě. Z šatny jsme vylezly tak asi až po více jak
hodině a následovala jízda na hotel. Samozřejmě za doprovodu hlasité hudby. Celou cestu
jsme skandovali a bylo nám jasné, že
následující den nikdo kvůli hlasivkám
nepromluví. To nás nezastavilo, a i když
jsme na hotel přijeli tak kolem jedenácté
večer, na hlasitosti jsme neubírali. Po vstupu
nám začali tleskat nějací trenéři a další
z realizačních týmů dalších zemí, což nás
sice překvapilo, ale náramně jsme si to
užívali. Šli jsme rovnou na večeři, kde jsme
si vzájemně poděkovali a pogratulovali.
Hlavně jsme se rozloučili s naším hlavní
trenérem, který příští sezónu končí. Po
večeři se mělo jít na pokoje, ale my jsme
zůstaly na chodbách a asi do tří do rána
jsme zpívaly, tančily, radovaly se a celkově
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oslavovaly. Přidalo se k nám dalších pár
holek z Francie, které měly pokoje na
stejném patře. Bylo to přímo úžasné a my si
to prostě užívaly. Naši zábavu chtěli ukončit
nějací hosté a hlavně provozní hotelu.
Vyhodili nás z chodeb, tak jsme se pouze
přesunuly do pokojů, kde jsme oslavovaly
dál. Šly jsme tak spát kolem čtyř hodin
ráno. Někdo nešel spát vůbec. Ráno jsme
si dali poslední snídani v hotelu a jeli jsme
buď s rodiči, kamarády nebo příbuznými
rovnou domů vlastními auty nebo
autobusem zpět do Zlína.
Snad navždy v sobě budu mít tyhle úžasné
pocity a nádherné vzpomínky na tento skvělý kolektiv a turnaj.

Linda Vocetková, 4.B
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Kvarta vol.21/22

Kvarta, třída jako každá jiná. Je tomu ale tak? Je. Stejně
subjektivně, jako jsem vám právě popsal jednoduchost kvarty,
tak vám také budu přibližovat letošní ročník této zlomové třídy.
Nejvyšší stupeň G1 tohoto školního roku je určitě stejně
prďácký a zároveň vyspělý jako jeho předchozí, ne-li víc (ještě
aby ne, když se zde nalézá takový krasavec jako je Jenda
Gurovič). Přestože její letošní ročník už pomalu, ale jistě odchází
do penze, není třeba se obávat srdcervoucích změn imiče třídy
po přechodu do G2. Tudíž můžete usušit slzy a zandat zpět své
kapesníky.
Naše grupa se skládá z kluků a děvčat v poměru 20:9. Přestože
dívčí menšina v naší třídě je opravdu menšinová, v žádném
případě to neznamená, že je zanedbatelná. Právě naopak, dívčí
část má ve třídě vcelku velký vliv a neméně velký obdiv.
Troufám si je s jasnou hlavou označit za motor naší třídy. Slečny
z naší třídy se zasluhují o chod třídy v postu její předsedkyně a
na podobných důležitých místech. Dále se podílejí například na
chodu tohoto oběžníku, nebo provolávají čest a slávu svým
jménem při mnohých sportovních disciplínách širokého
rozměru.
Chlapecká většinová menšina je, abych tak řekl s velkou
nadsázkou, lehce letargická část třídy. Najdou se sice jinošští
jedinci, kteří se vzdalují od tohoto označení, ale z mého pohledu
je to prakticky většina. Dle mého názoru, je masculinská odnož
naší devětadvacítky krapet netečná a pouze se veze s časem.
Přijde mi, že do školy chodí spíše pro kontakt se svými
spolužáky, zábavu a někteří pro stolní tenis, než pro učení a
vědomosti, a myslím si, že tak je to správně.
Kompozice těchto dvou zdánlivě odlišných táborů dává
dohromady eufonicky hrající orchestr spjat povinností
pravidelné školní docházky a tím nejdůležitějším, vírou. Vírou ve
všech jejích možných formách, vírou v celek, v sebe, v lepší
zítřek a podobné žvásty. Tmelem celé naší třídy je potom naše
paní třídní profesorka Schieblová.
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Z toho důvodu, že i já sám jsem součástí mužného monopolu
naší třídy, nemůžete mé líčení o našich holkách brát na tak
těžkou váhu, protože v tomto poli se moc nevyznám.
Nevím, proč si paní profesorka Krátká musela vybrat mne,
abych zrovna já psal článek o naší třídě, když já jsem zde
největším greenhornem, ale budiž. Doufám, že se vám mé psaní
alespoň trochu líbilo a že jste o nás něco malinko dozvěděli.

Jan Gurovič. 4.B
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Prázdniny v Římě
V druhé polovině března jsem na čtyři dny navštívil Řím a rozhodl jsem
se, že by bylo dobré to trochu shrnout.
První den jsme se rozhodli navštívit Koloseum, o kterém snad
nemusím nic psát, a Forum romanum, což je, dalo by se říci, enkláva
ruin z dob Římské říše. Tato
návštěva se daný den úplně
nepovedla, protože byly zavřené
pokladny, a tudíž jsme si museli
objednat lístky přes internet na
další den. Každopádně jsme
pokračovali v naší ’’procházce’’ dále
přes Konstantinův oblouk z počátku
4. století našeho letopočtu a kolem
Claudiova akvaduktu z poloviny 1. století našeho letopočtu jsme se
dostali k Cirku Maximu, obrovskému závodišti fungujícímu v letech 400
př. n. l. - 549 n. l., poblíž kterého byla Porta Capena, kde začínala
Appiova silnice.
Dále jsme se přes menší či větší uličky dostali ke kostelu Santa Maria
in Cosmedin, ve kterém se nachází slavná Bocca della Verita, ústa
pravdy. Následně jsme se přesunuli na jediný římský ostrov Isola a z
jeho jižního cípu leze vidět jediný oblouk z jednoho z nejstarších
římských mostů - Ponte Aemilio z dob vrcholné republiky. Pozornější si
jistě všimnou kruhového vyústění stoky, touto stokou je Cloaca
massima, nejstarší kanalizace postavená králem Serviem Tuliem v asi 6.
století před Kristem.
Naší další zastávkou byl kostel Santa Maria in Trastevere, který kromě
pozlaceného kazetového stropu vyniká i více než tisíc let starými
mozaikami. Poslední destinací
tohoto dne byla Piazza Navona
vděčící za svůj neobvyklý tvar
dalšímu ze závodišť.
Druhý den jsme navštívili
úchvatný kostel Santa Maria
Maggiore, známý díky
kombinaci velkého množství
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architektonických slohů (od románského až k baroku), a přes Parco del
Colle Oppio s velkým množstvím
zachovalých ruin jsme došli ke
opět ke Koloseu a Foru Romanu,
kde jsme strávili podstatnou část
dne a odkud jsme pokračovali
pomalým tempem přes čtvrť
Monti na penzion.
Následujícího dne jsme využili
zdejšího poměrně nevábného
metra k dopravení se na stanici
Ottaviano, která je výchozí stanicí pro cesty do Vatikánu, kde jsme
vystoupali všech 551 schodů na kopuli chrámu svatého Petra. Odměnou
nám byl nádherný výhled nejen po celém centru Říma. Naše cesta
pokračovala kolem Svatoandělského hradu (původně Hadriánovo
mauzoleum) a přes dobře známé náměstí Piazza Navona, Pantheon,
fontánu di Trevi, kam jsme vhodili minci pro opětovný návrat do Říma, a
Španělské schody, na kterých se nesmí sedět, až k náměstí Piazza del
Popolo, kde se nachází sloup, který byl původně ozdobou na Cirku
Maximu a který nechal přivést první římský císař Augustus z Egypta 30
let před přelomem letopočtu.
To bylo ke dni tři vše, ale den
čtvrtý má co nabídnout - například
jako první navštívenou a velice
zachovalou Trajánovu tržnici
postavenou stejnojmenným
císařem v 4. století našeho
letopočtu. Dále jsme pokračovali
kolem již zmíněného kostela
Santa Maria in Cosmedin k
Giardino degli Aranci (v překladu pomerančová zahrada). Poté jsme
využili ostrova Isola k překročení Tibery a procházeli se v levobřežní
čtvrti Trastevere, která dokáže nabídnout kromě krásných domů a
výborných restaurací či kaváren i nezapomenutelnou atmosféru. V
potulování jsme pokračovali i na pravém břehu a do cesty se nám
postavil ku příkladu první jezuitský a barokní kostel Gesú ze 16. století.
A tím naše návštěva pozvolně skončila…
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Abych to tak shrnul, tak Řím
je krásné město s
nezapomenutelnou atmosférou
a místem, kde se dá dobře a
levně najíst. Poblíž našeho
penzionu byla restaurace
Aquila Nera, kde nabízeli
výbornou margheritu za 5 €.
I s dopravou to také není
špatné, metro je lehce
odpudivé, ale autobusy jsou dobrá alternativa, jejich sít je hustě protkána
celým centrem a na jejich linky jsou nasazovány moderní Citara z
Mercedesu nebo vysokomýtské Urbanwaye. Ale s tramvajemi je to
poněkud horší - některé exempláře vozového parku zní jako tanky a
vypadají poněkud historicky.
Obrázek 1: Oblouk bývalého mostu Ponte Aemilio, v pozadí Cloaca
massima
Obrázek 2: Koloseum schované za piniemi, fotografováno z Fora
Romana
Obrázek 3: Večerní pohled na Forum Romanum z Kapitolu
Obrázek 4: Výhled ze Španělských schodů směrem ke Kapitolu
Obrázek 5: Zmiňovaná archivní tramvaj
-Marek Jaroš, 4.B
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Třída (variace na moderní báseň)
Naše třída 4. B
Má svou schopnost prokázat
Bez jakýchkoliv pochyb
Že umí naší školu reprezentovat

Jako nikdo jiný před námi
V třídě kluci všeho druhu
Společně s námi i dámy
Z cela jiných jsme okruhů

Kolektiv skvělý jsme vytvořili
Do kterého se rádi vracíme
Tak zůstaň tu s námi taky chvíli
A zjistíš že sám se k nám rád vrátíš

Dalibor Pirc, 4.B
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Anketa
Vytvořili jsme Anketu, která byla zaměřená na otázky ze všech
oblastí. Následně jsme ji zaslali v rámci naší třídy (Kvarty B) a
pár dalším vybraným žákům naší školy a vypozorovali výsledky.
Zde jsou podle nás ty nejlepší otázky:
Kolik hodin týdně sportujete?

Které z následujících sportů sledujete?

V naší třídě se nejvíce sleduje lední hokej a bojová umění.

Kolik kalorií konzumujete denně? (přibližně)
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Kolik kalorií konzumujete denně? (přibližně)

Většina naší třídy konzumuje přibližně 1400 – 2000 kalorií
denně
Jaký je vás oblíbený český kuchař?

Nejoblíbenější český kuchař mezi žáky naší třídy je Zdeněk
Pohlreich
Tak takhle odpověděla na dotazník naše třída. Žádné odpovědi
nebyly v tomto dotazníku brány jako nesprávné, a anketa byla
tudíž spíš brána jako průzkum v naší třídě Kvarta B. Dozvěděli
jsme se spoustu zajímavých věcí. Například to, že v naší třídě
sleduje téměř polovina žáků hokej a bojová umění, ale téměř
nikdo nesleduje florbal a volejbal. Také nás překvapilo, že mezi
kuchaři má v naší třídě tak ohromnou popularitu Zdeněk
Pohlreich.
Jan Lenc, Lukáš Jirsa, Lukáš Maceček

16

Kvíz
Alžběta Berná, Kateřina Bičáková

Jak se jmenuje křestním jménem
paní vrátná?
a) Daniela
b) Anna
c) Alena
d) Jitka

Ve škole se stupínek nachází:
a) učebně fyziky
b) v učebně chemie
c) ve sborovně
d) ve všech vyjmenovaných
místnostech

Kolik je ve škole tabulí?
a) 18
b) 16
c) 15
d) 14

Na světě je více:
a) dveří
b) koleček

Kolik se nachází nástěnek v
přízemí?
a) 29
b) 32
c) 35
d) 14
Když jdeme z přízemí do druhého
patra, kolik ujdeme schodů?
a) 36
b) 64
c) 72
d) 48
Kolik je ve sborovně stolů a židlí?
a) 16 stolů, 32 židlí
b) 20 stolů, 40 židlí
c) 18 stolů, 36 židlí

V jakém roce se potopila loď
Titanic?
a) 1997
b) 1895
c) 1957
d) 1912
Kdybychom natáhli všechny nervy v
lidském těle, dosáhly by délky
odpovídající:
a) obvodu Země
b) obvodu Jupiteru
c) cestě k Plutu a zpět
d) cestě na Mars a zpět
Která planeta je ve sluneční
soustavě nejlehčí?
a) Merkur
b) Saturn
c) Jupiter
d) Neptun

řešení: c, a, b, d, b, c, (individuální/podle
názoru), d, c, b
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ROZHOVOR S PANÍ PROFESORKOU
MILADOU SCHIEBLOVOU
Jak dlouho už učíte?
ráda mám, ale dva roky mi chybí k tomu, abych řekla
Nevím, v matice jsem nikdy více.
přeborník nebyla, ale možná
už přes 20 let.
Co Vás vedlo k profesi
učitele?
Náhoda. Jako dítě jsem
chtěla být učitelka, ale pak
spíš náhoda, že jsem se
nabídla jako suplentka a
nějak jsem ve škole zůstala
už napořád.
Kolik tříd s Vámi prošlo
celých 8 let?
Asi 3.
Pamatujete si pocity, které
jste cítila, když jste naší
třídu viděla poprvé? Jaký
dojem jste měla?
Pamatuji. Hlavně zvědavost.
Jaký máte názor na naší
třídu teď?
Mrzí mě, že jsme přišli o dva
společné roky. Chybí nám to,
co bychom měli za sebou,
kdyby
fungovala
škola
normálně, a tak jsme tak
trošku pozadu. Přijde mi, že
jsme
o
to
vzájemné
seznamování trošku těmi lety
přišly. O společné akce,
výlety, o všechno i ten pobyt
ve třídě. Takže třídu

Co si myslíte o tom, že máme takový poměr holek
a kluků ve třídě?
Jsem na to zvyklá, protože to mám shodou okolností
tak nějak vždycky. Předchozí třída byla taky úplně
stejně rozdělená. Samí kluci a pár holek. Ale když se
to vyvede, tak to je docela dobré. Protože kluci si řeší
konflikty přímo a nejsou tam zákulisní intriky. A tady
to funguje i s holkama. Naopak spíš s tím mám
kladnější zkušenosti. Nejsou tam konfliktní typy holek.
A mezi holkami se naštěstí nevytváří žádné skupinky
a všechny se baví se všemi. Nepřijde mi ani, že by
byla ve třídě nějaká výrazná osobnost, která by chtěla
všechno řídit, a pokud se objeví, tak se s ní jde
domluvit.
Bára Jetenská a Linda Kučerová

Paní profesorce moc děkujeme za
rozhovor a za nadšení, s kterým
vede naši třídu
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Rozhovor s Tomášem Kyselou
Stále probíhá pingpongový turnaj. Rozhodl jsem se tedy udělat rozhovor s hlavním
organizátorem turnaje Tomášem Kyselou o tom jaké to je vlastně organizovat něco
takového.

Jak vznikl nápad udělat pingpongový turnaj?
Nápad vznikl o jedné dlouhé obědové přestávce, když jsme hráli ping pong a napadlo nás
udělat třídní turnaj, ale nakonec se z toho udělal celoškolní.
Probíhá turnaj přesně tak, jak sis ho představoval? Splnila se tvá očekávání?
Turnaj probíhá až na pár drobností podle představ. Například kvůli velkému počtu uchazečů
a málo lidem z mého týmu ochotných něco vůbec udělat (konkrétněji jeden), jsem byl
překvapen množstvím práce s organizováním.
Co tě ohledně turnaje nejvíce překvapilo?
Nejvíce mě zaskočil velký zájem o zúčastnění v turnaji, ať už že strany profesorů či
studentů.
Jsi osobně spokojený s vybavením, které nám škola umožňuje používat na
ping pong?
Takhle pingpongový stůl máme a pálky si každý, kdo chce hrát donese. Chápu, že
pingpongový stůl není k plynulému chodu školy nijak důležitý, ale doslova se nám rozpadá
před očima. Naštěstí už bylo vedením naznačeno, že když budou prostředky, tak bude
zakoupen nový pingpongový stůl.
Jak moc tě časově zatěžuje pořádání turnaje? Jaké jsou výhody a nevýhody?
Jak už jsem psal, zatěžuje mě to více než jsem očekával, ať už ve škole, kde musím být
osobně u jednotlivých zápasu, nebo doma, kde musím turnaj dávat do chodu. Mezi výhody
asi osobně beru, že jsem se v rámci možností naučil komunikovat s vedením a také jsem si
vyzkoušel mluvení v rozhlase. Mezi nevýhody beru časovou náročnost.
Nastaly už nějaké
problémy? Jaké?
Problémy nastávají každý
týden, ať už to je absolutní
nezodpovědností některých
soutěžících, když se
nedokážou ani omluvit. Dále
se mně staly chyby s
přihláškami a omylem jsem
buď nějakého člověka dal
navíc, nebo jsem ho tam
vůbec nedal, ale tyto chyby
byly všechny opraveny.
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Co všechno mohou účastníci turnaje vyhrát?
Účastníci mohou vyhrát spoustu věcí, přes pingpongové míčky až k pohárům. Věci musely
být vybírány do peněžního limitu, který byl stanoven Spolkem přátel školy.
Chceš ještě něco na konec dodat?
Na závěr bych chtěl dodat, že asi nejdůležitější věc, kterou jsem v rámci organizování zjistil,
je, že absolutně každý může zorganizovat podobnou, ba i dokonce lepší akci, ale musí
obětovat trochu svého času, aby každý udělal z naší školy ještě lepší místo.

Filip Čáp, 4.B
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FOTOREPORTÁŽ – LETECKÉ MUZEUM KBELY
Dnes jsme se vydali do leteckého muzea ve Kbelích. Počasí nám vyšlo opravdu skvěle, a tak nám
nic nebránilo ve focení.

Vstup do samotného muzea vede z ulice
Mladoboleslavská. Hned u vstupu je vidět letadlo
MiG - 21.

Cvičný letoun North America AT-6 Texan vyrobený za
2. světové války.

Víceúčelový vrtulník Mil Mi-4 vyrobený v průběhu 60.
let 20. století v SSSR. Do rukou muzea se dostal
v roce 1986.

Americký víceúčelový letoun McDonnell Douglas Phantom FGR Mk.2 zařazen do výzbroje v roce
1960. Roku 1968 se dostaly i do výzbroje Britské RAF. Tento konkrétní letou byl do muzea
darován z 19. perutě RAF, kde sloužila řada československých letců během 2. světové války.
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Avia S-92 vytvořen z německého Messerschmitt
Me 262 B-1a byl prvním československým
proudovým letadlem.

Muzeum je rozděleno na dvě části, a tak jsme navštívili i tu druhou. Ta se nachází v areálu Staré
Aerovky.

Cvičný proudový letoun Aero L-39 Albatros české
výroby. Poprvé vzlétlo 4. listopadu 1968. Šlo o stroj,
který byl využíván Vysokou vojenskou leteckou
školou.

Aero C-3B byl cvičným bombardovacím
letounem vyrobeným ze základu německého
Siebel Si 204e.

Lehký stíhací letoun MiG – 15bis SB ruské firmy
Mikojan-Gurjevič. Tento konkrétně vyroben 19.
května 1956.
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Autoři: Adam Jirsák, Martin Hubálek
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VTIPY

Víte, co mají společného chipsy a
zbraň?...
Najednou všichni chtějí být vaši
kamarádi!

Petr Svoboda, 4.B
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Pravopisné cvičení
Zkuste si pravopisné cvičení, ve kterém se vyskytují ty nejčastější chytáky z
českého jazyka:
lid šel vzdát (holt/hold) svému novému královi, běžec začal (vést/vézt) v 1. kole
soutěže, kuře s (hranolky/hranolkami), hotel poskytuje (nadstandartní/nadstandardní)
služby, (tchýně/tchyně) nám upekla buchty, výraz (iglú/iglů) vyjadřuje v inuitském
jazyce dům nebo domov, toto není žádná (výjimka/vyjímka), podej mi (balicí/balící)
papír, šli (shlédnout/zhlédnout) film, Kačka upekla (muffiny/mufiny), vydali se na
(tůru/túru), (soja/sója) pochází z Asie, myši se chovají v (terráriu/teráriu), tvůj dluh
(činí/činní) 3200 Kč, (lobbista/lobista) je člověk prosazující zájmy osob nebo firem,
jeho s (statut/status) nebyl dobrý, koupil si (permanentku/pernamentku) do
tělocvičny, před Vánoci je každoroční (schon/shon) po stromečcích, (kylt/kilt) je
Hold, vést, hranolky, nadstandardní, tchyn , iglú,
ě výjimka, balicí, shlédnout, muffin
teráriu, činí, lobbista, status, permanentku, shon, kilt, visutý

tradiční skotský oděv, v okolí Králického Sněžníku otevřeli nový (vysutý/visutý) most

Vyznáte se v oficiálních názvech institucí a úřadů? Víte, jak se správně píšou
jejich názvy? Kam patří velká a malá písmena? Tady si to můžete vyzkoušet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ss_inisterstvo _inancí __ (MINISTERSTVO FINANCÍ ČR)
_vropská _nie (EVROPSKÁ UNIE)
_inanční _řad (FINANČNÍ ÚŘAD)
_asičský _áchranný _bor __ (HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČR)
_tátní _eterinární _stav (STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV)
_stav pro _azyk _eský _kademie _ěd _eské _epubliky (ÚSTAV PRO JAZYK
ČESKÝ AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY)

Správné odpovědi
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ministerstvo financí ČR
Evropská unie
finanční úřad
Hasičský záchranný sbor ČR
Státní veterinární ústav
Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky

Petr Ondrašík

28

Autor křížovky v plné kráse:

Max Svoboda, 4.B
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