Majálesový průvod
Dne 10.5. 2013 se konal Majálesový průvod. První dvě hodiny jsme se učily a pak jsme
šli na dvůr, kde se konalo poslední zvonění OKTAVANŮ. Když skončilo poslední zvonění,
došly jsme si na oběd a pak jsme se odebraly do tříd, kde jsme měli hodinu na
převlečení do masek. My, jako KVARTA, jsme šli za fantasy postavy. Všechny třídy se
pomalu scházely před gymplem. Když učitele dali znamení, že můžeme jít, SEPTIMÁNI
co byly před námi, pustili z megafonu písničku a pomalu jsme šli směrem na náměstí.
Letos jsme museli jít po chodníku a tak jsme celé náměstí obešly po chodníku. Když
jsme ho celé obešli, vrátili jsme se zpátky ke gymplu a zpívaly jsme studentskou
hymnu. Dozpívali jsme a na řadě bylo vyhlášení masek. Když za nejlepší masku vyhlásili
SEPTIMU, která se převlékla za hroznové víno, naše třída byla zklamaná, že nevyhrála.
Po vyhlášení jsme se odebrali zpátky do tříd, kde jsme si sbalili věci a pak jsme šli
domů.
Terka Hádlíková

Majálesová olympiáda
Ve Čtvrtek 6.6.2013 se konal 8. ročník Dětské majálesové olympiády.
Tentokrát se do Skutče sjelo 7 družstev ze základních škol ve Skutči, Hlinska, Luže,
Hrochova Týnce a Kameniček.
Soutežilo se v tradičních disciplínách rozdělených dle zaměření (sport, dovednosti,
vědomosti), do červené, zelené, modré a žluté stuhy.
Hlavním tématem bylo počasí. Všichni se obávali, že bude škaredě, jelikož až do
středy vydatně pršelo. Nakonec se počasí umoudřilo.
Po dokončení všech disciplín a sečtení všech majálesových bodů se slavnostně
vyhlásili nejlepší závodníci jednotlivých stuh a poté celkové výsledky.
Naše škola se v celkovém pořadí umístila na skvělém 2. místě, a i v jednotlivých
disciplínách (badminton, plavání, fotbal...) jsme zazářili.
Podle mého názoru si všichni tento den užili.
Markéta Jonešová
-

"Tenhle rok se zapíše do historie školy hned ze dvou důvodů – vyhráli jsme
sporty, ale ve vědomostech skončili druhý :P " – M. Štikarová

We are the champions!

Foto – Nikola Krupičková

Úspěchy florbalistů
Týmy chlapců a dívek z nižšího gymnázia se zúčastnily skutečského turnaje
Florbalmania, a jejich výsledky byly překvapivé (především u holek…) ! Tým
chlapců se umístil na pátém místě z osmi, a tým dívek vybojoval čtvrté místo
z celkových šesti týmů.
Markéta Štikarová
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Z mého výzkumu vyšlo to, že se 12 ze 14 učitelů náš časopis líbí, 1 učitel měl
nějaké výhrady a 1 učitel bohužel zatím nečetl žádné číslo. Toto byl popis grafu
číslo 1. Nyní graf číslo 2. Zde jsem zjistil, že 2 učitelé ze 14 čtou náš časopis
pravidelně, 11 učitelů přečetlo už nějaká čísla, a jak už jsem zmínil výše, 1 učitel
nečetl žádné číslo.
Filip Doležal

Exkurze do Černínského paláce
V pondělí 24. 6. 2013 jela naše třída Kvarta za doprovodu paní učitelky Jonešové a
Švadlenkové do Prahy. Hlavním cílem naší cesty byl Černínský palác, ve kterém
jsme měli domluvenou prohlídku, přestože se tam běžně nedělají. A protože měla
začít v 9:30, ze Skutče jsme odjížděli už kolem šesté hodiny ranní. Dopravním
prostředkem byl, jako už tradičně, zvolen vlak. Po příjezdu do Prahy nás překvapil
nedostatek turistů na ulicích. Tedy ne, že by nám tlačenice na Karlově mostě
scházela. Vylidněnými ulicemi jsme přešli po výše zmíněném mostě a dostali se do
paláce včas. Na začátku prohlídky jsme všichni museli projít (skoro letištní)
kontrolou, z čehož máme velmi zajímavý zážitek. Po asi hodinovém výkladu (nutno

dodat že na rozdíl od běžných prohlídek velmi zajímavém) a procházení všech
možných salónků, z kterých nás nejvíc zaujala koupelna Jana Masaryka (kde jsme
měli možnost vyhlédnout z okna, z kterého ministr „vypadl“), jsme opustili
Černínský palác, a protože zrovna nepršelo, vydali jsme se na procházku po
zahradách s nádhernou vyhlídkou. Poté jsme přes Staroměstské náměstí, na kterém
jsme zhlédli odbíjení dvanácté hodiny na orloji, zamířili do obchodního domu
Paladium. Tam jsme dostali asi dvouhodinový rozchod, a protože jsme byli všichni
hladoví, naše první cesty většinou vedly do McDonaldu. Pak už jsme se, za mírného
deště, dostali na nádraží, odkud nám jel vlak. Z celodenního chození a brzkého
vstávání jsme byli tak unavení, že jsme po cestě skoro usnuli.
Lenka Málková

Téma tohoto čísla zní „Konec jedné éry“! A k naší éře samozřejmě patří i naše
milovaná, bývalá paní učitelka

Jana Boušková, která s námi pro náš časopis

udělala rozhovor.
1) Jak jste se dostala k nám na Gymnázium ?
Když se chýlilo mé studium na vysoké škole ke konci, rozhodla jsem se vrátit
kvůli svému příteli (dnes manželovi) do východních Čech, i když jsem měla
možnost zůstat pracovat v Brně, kde jsem rok učila na jedné střední škole.
Běžnou cestou jsem se tedy ucházela o místo na středních školách
v Chrudimi, Hlinsku a ve Skutči, přičemž ve Skutči se zrovna uvolnilo místo
češtináře, a tak jsem nadšeně nastoupila .
2) Jak dlouho jste na tomto gymnáziu působila a jaké změny to na Vás
zanechalo ?–
(smích) Nastoupila jsem v roce 2002, co se týče změn, doufám, že ještě
nejsou tak velké, aby cizí lidé na ulici poznali, že jsem učitelka .
3) Je něco, co Vám na této škole vadilo a co se Vám naopak nejvíce zamlouvalo
?
Vztáhla bych to k Vám, ke studentům. Neřekla bych, co mi vadilo, ale co mě
mrzelo. Mnoho lidí naši školu považovalo za sběrnu odpadu, tedy kdo se
nedostal na jinou školu, šel do Skutče. Vzhledem k tomu, že jsem měla
možnost působit i na jiných školách, troufám si tvrdit, že naši studenti
nejsou hloupější, jak se mnozí domnívají, ale pozorovala jsem často menší
ochotu na sobě pracovat a menší pokoru ve vztahu k učitelům. Netvrdím, že
jsou takoví všichni studenti, ale je jich dost. Na druhou stranu musím
vyzdvihnout kamarádské vztahy na škole, spoustu talentovaných žáků, kteří

se pouštějí do různých aktivit, je to vidět například na vánoční akademii,
která podle mě nemá na okolních školách obdoby.
4) Jaké byly Vaše první dojmy, když jste nás, Vaši třídu v Primě, poprvé uviděla
?
Samozřejmě pozitivní . Primáni jsou vždycky úžasní, o Vás to platilo
dvojnásob, hned na seznamovacím kurzu se z Vás stala dobrá parta, takže
jsem byla spokojená.
5) Pracovalo se Vám s námi dobře, nebo jste byla spíše zklamaná ?
Zklamaná jsem rozhodně nebyla , pro mě je podstatné, jestli se mnou
třída komunikuje, což jste splňovali (někdy až moc ), takže se mi s Vámi
pracovalo dobře (o pravopisu a větných členech se raději bavit nebudeme,
že? ).
6) Jakou na nás máte nejvýraznější vzpomínku ?
Neřekla bych, že bych měla jednu výraznou vzpomínku, spíš se mi vybavují
různé zážitky s vámi: balonková bitva s vodou ze zážitkáče, výlet v Jeníkově
– stavění stanů , lovení v potoce, pak výlet do lanového parku, kdy jste
nahoře na lanech všichni drželi pohromadě a pomáhali si, čtení v MŠ a
karneval pro děti z MŠ, i když tam jste byli s jinými třídami, rozhodně
nesmím zapomenout na předvánoční sedánky v čajovně, to jsem na Vás byla
pyšná, že dokážete nachystat program i občerstvení pro rodiče, mám před
očima Vaše převleky z různých scének, ale to by bylo na dlouhé povídání .
Možná bych to zjednodušila – nejsilnější vzpomínka na Vás je jako na akční
třídu .
7) Až bude Páťa chodit do školky, plánujete (hvězdný) návrat ?
Miliony na účtu zatím nemáme, takže asi budu muset začít znovu pracovat
.
8) Baví Vás i po těch letech stále učit český jazyk ?
Baví, i když mě moc bavilo učit i latinu, snad se zase přihlásí nadšenci, kteří
by mi umožnili učit ji dál .
9) Čím jste chtěla být, když jste byla malá ?
V 1. třídě jsem chtěla být uklízečkou , to se mi teď splnilo .
Tímto Vám srdečně děkujeme za všechno, co jste nás naučila, a i za to, že
jste si udělala čas pro tento rozhovor ;-)
A.Vodvárka, M.Sahula

LEVEL 1

+schopnost předstírat inteligenci (pokročilá)
+schopnost hibernace, zejména
během prvních třech hodin
+schopnost nadzvukovou rychlostí opisovat
domácí úkoly

LEVEL 2

+neschopnost dělat domácí úkoly doma
+nové nápady (příklad: omlouvám se, ale přes
cestu mi přeběhla černá kočka)
+sepsání učitelsko-žákovského překladače (Mé
pokyny byly čisté a průzračné jako lesní
studánka = Řekl jsem to jasně! / Já vám to
říkal.)
+schopnost sníst oběd za pět minut
+schopnost sníst jogurt bez lžičky

LEVEL 3

+schopnost dovádět učitele k šílenství (Velká
říjnová revoluce se konala v listopadu…)
+umění odpovídat na otázku otázkou (Proč
křemík reaguje se sírou? – Proč ne?) [P.S. -na
známce vám to moc nepřidá]
+experimentální schopnost rozhodnutí se na
základě výrazu učitele

LEVEL 4

Gymnázium Suverénního řádu
maltézských rytířů ve Skutči
2012 – 2013 / Kvarta

+univerzální odpověď – Rusko. (V praxi: - Kde
se v Evropě nachází ropa? - Hmm… v Rusku?)
[Nikdy to není špatná odpověď, takže vám
nemůžou strhnout body…]
+schopnost skloňovat citoslovce, předložky,
částice atd… [bú, bez búa, k búovi…]
+zjištění: uplatíte policii, úředníka, politika,
ale ne učitele :/
+zásada ‚jeden za všechny‘ -> „jeden se
naučí, ostatní to opíšou“ .

Fanda Čermák, Markéta Štikarová, Lenka Málková

číslo 2

S Veronikou Stýblovou
Připravili jsme si pro vás rozhovor s Veronikou Stýblovou, jedna z pětice nejlepších
zpěváku v Superstar. I když už v Superstar neučinkuje, pro některé z nás je vítězkou.
Určitě si tento rozhovor přečtete :-)
1) Kdy jste se zpěvu začala věnovat? Bavilo vás to?
• Více se tomu věnuji teď druhým rokem :-) a moc mě to baví.
2) Chodila jste na pěvecký (či jiný) kroužek?
• Jako malá jsem chodila do sboru.
3) Hrajete na nějaké hudební nástroje?
• Hraji na klavír, ale ne moc dobře :-)
4) Jakou školu jste vystudovala?
• Mám zdravotnickou školu – 2 roky, a teď konzervatoř
5) Jaké je vaše životní motto?
• Každou chvíli mám jiné, takže nevím :-D.
6) Co ráda děláte ve volném čase, máte ráda sport?
• Ve volném čase hlavně trénuji zpěv, čtu, jezdím na bruslích, chodím na procházky...
7) Podporuje vás vaše rodina v tom co děláte?
• Moje rodina mě nesmírně podporuje :-)
8) Měla jste možnost si zahrát v nějakém muzikále nebo v divadelním představení?
• Ano, nyní hraji ve dvouch muzikálech v Praze... Jak udělat kariéu snadno a rychle ve
Vinohradském divadle a Monte Christo v divadle U hasičů.
9) Přihlásila jste se do Superstar sama? Pokud ano, co vás k tomu vedlo?
• Přihlásila mě rodina :-).
10) Jak vycházíte s ostatními účinkujícími ?
• Vycházíme spolu skvěle :-) navzájem jsme se podporovali, a myslím, že jsme skvělá
parta.
11) Co vám Superstar přinesla? Myslíte si, že vás posunula dál?
• Superstar mi přinesla spousty zkušeností do budoucna... :-) myslím si, že mě to hodně
posunulo.
12) Jaký máte názor na porotu?
• Porota je moc fajn, taková neutrální no.
13) Můžeme se v blízké době těšit na nějaký váš koncert?
• V blízké době se určitě můžou moji fanoušci těšit na nějaký můj koncert :-)
Veronice moc děkujeme za rozhovor, a přejeme ji mnoho úspěchů do budoucna. :))
Petra Johanidesová a Noemi Brahová

Vliv počítačových her na lidi
Jistě už jste slyšeli, že hraní počítačových a zejména agresivních počítačových her
má negativní vliv na děti a vlastně i na celou společnost. A je to pravda? Názory
psychologů se sice liší, ale na jednom se shodují „všeho moc škodí“. Znám lidi,
kteří neznají nic jiného než hraní počítačových her, tj. zatím, co já se ráno
probouzím s tím, co všechno mě čeká ve škole nebo co nevšedního by se dnes
mohlo stát, oni se probouzí natěšení na to, až dosáhnou další úrovně.
Nejde však jen o to, jaké zmatky tyto počítačové hry v hlavě hráče působí, ale
odráží se to i na celé společnosti. Z vlastní zkušenosti vím, že pokud nehrajete
počítačové hry, tak se často ani nemůžete zúčastnit konverzace s těmito nonstop
hráči. V těchto chvílích můžete vidět zoufalce absolutně odtržené od reality.
Speciálně pro tento článek jsem provedl malý průzkum … dopadl katastrofálně,
z pěti lidí se mi podařilo udržet smysluplnou konverzaci netýkající se žádném
sbírání magických knížek nebo zabíjení skřetů, jen se třemi (a to musím
poznamenat, že jsem se opravdu snažil). Kromě tohoto faktu jsem zjistil ještě
jednu věc, totiž že člověk může být geniální, kreativní a celkově může mít spoustu
dobrých i špatných vlastností, ale pokud neumí létat nebo procházet zdmi zůstanou
tyto vlastnosti nepovšimnuty. Vlastně se díky tomu, že ve hrách jsou všechny
informace podávány polopaticky s až příliš jasnými a lehko předvídatelnými závěry,
ztrácí se schopnost všímat si a odvozovat. Zkuste se zeptat člověka, o kterém si
myslíte, že už je úplně mimo realitu na toto: Muž vozil každý den svou velice
zámožnou ženu, která ale nevlastní řidičský průkaz, do města. Jednoho dne však
přijede žena do města autobusem celá ve smutečním přímo k pohřebnímu ústavu.
Co o této ženě víme? Ať to všechno sepíše na papír a dá vám to. Pokud máte co
dočinění s počítačovým maniakem „zhýčkaným“ spádovostí počítačovými hrami,
napíše nejspíše jen to, co v textu jasně stojí (tj. žena
měla manžela, byla zámožná, jednou přijela
autobusem,…) a vynechá to, že ženě s největší
pravděpodobností umřel manžel. Menší motivací pro
takové by ale mohla být právě osoba opačného pohlaví.
Upřímně, jen málo dívek je schopno celý den
poslouchat to, jak náročné bylo získat meč krále
Mumlocha IV. ve World of Warcraft.
(Vím, že až si tento článek přečte některý takový maniak, budu podroben kritice, a
spoustě argumentů proč jsou hry dobrá věc a proč oni nejsou takoví, jak jsem psal,
a moc rád si tohle sebeospravedlňující žvatlání poslechnu;))
Fanda Čermák
(obrázek: playfin.com)

Kočičí oči
Budete potřebovat : 1 balíček piškotů, 100 g másla, 150 g moučkového cukru, 1
vanilkový cukr, 2 žloutky, 2 lžíce rumu, 150 g polohrubé mouky, špetku prášku do
pečiva, 5 lžic mléka, sníh ze dvou bílků, kakao, marmeládu a čokoládovou polevu
Postup : Připravíme si piškoty, které marmeládou slepujeme
vždy dva plochou stranou k sobě. Máslo, cukr, žloutky, rum a
kakao utřeme. Přidáme sníh a mouku s práškem do pečiva. Do
vymazané a moukou vysypané formy na „srnčí hřbet“ nalijeme
část těsta. Na těsto naskládáme připravené slepené piškoty, a
to ve dvou řadách. Na to nalijeme zbytek těsta a upečeme.
Těsto by mělo být hustší, aby piškoty nevyplavaly. Hotový
moučník vyklopíme a polijeme čokoládovou polevou. Moučník
se snažíme krájet tak, abychom uprostřed překrojili slepené
piškoty, které se pak podobají kočičím očím.
Andrea Čechová
(Obrázek : Dobroty.cz )

------------------------------------------------------------

Srdečně Vás zveme na mši svatou, která se uskuteční 28. Června v 8:00 v kostele
Nanebevzetí Panny Marie. Zváni jsou všichni studenti i učitelé. Doufáme, že účast
bude veliká.
Radka Volfová

The End

