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Anketa mezi učiteli

www.facebook.com/studentskyjouda

Volební speciál
 novým školním rokem jsme se rozhodli zařadit novou rubriku, 

Sanketu mezi učiteli. V tomto čísle se učitelů ptáme, jaké povolání měli 
v plánu dělat, když byli v našem věku.
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Mgr. Věra Chválová: zdravotní sestra

Mgr. Karel Chán: biolog

Mgr. Lukáš Šmahel: programátor, chemik a rostlinný ekolog

Mgr. David Zenkl: strojvedoucí

Ing. Jitka Matějková: chirurg

Mgr. Tomáš Soumar: zemědělec

Mgr. Filip Jelínek: rozhodně ne učitel

výtvarnice: Kristýna Věříšová
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Ředitelův sloupek
eď? Zeď! Zeď.Naštěstí 

Zse nejedná o zeď dělící. 
Ale ani o zeď spojující. Je 

to prostě zeď. Opěrná. Kdyby 
tam nebyla, tak by možná něco 
spadlo. A to nechceme. Kdyby-
chom to chtěli, tak bychom ji 
nestavěli. Když nyní vidím krás-
ný pohledový beton, který ladí 
se strohou architekturou „přís-
tavby“, přijde mi líto, že se to ve 
finále obloží kamenem. Ale co, 
třeba to bude lépe opírat. 
Ochranná zóna památkové 
rezervace si vybírá svou daň. 
Památky jsou totiž na věčné 
časy. Jinak by to nebyly památ-
ky, čili pamětihodnosti neboli 
paměti hodné objekty. I když 
nevím, proč je paměti hodná 
zrovna tahle zeď. Já bych ji ze 
své paměti nejraději vymazal. 
Takže čekám na konec věč-
ných časů.

Mgr. Alexandr Zikmund
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rázdniny už jsou dlouho 

Ppryč a školní rok dávno 
začal. V redakci upřímně 

doufáme :), že se vám během 
prázdnin nic nestalo (někteří 
studenti jsou k tomu vyloženě 
náchylní) a že jste mentálně 
plně způsobilí. Hlavním téma-
tem tohoto čísla je stavba nové 
zdi za gymnáziem (více se 
dočtete na str. 5). Připomínáme 
vám, že kdybyste měli jakýkoliv 
dobrý nápad (špatný zapomeň-
te), tak néváhejte a pište nám na 
facebooku nebo na redakční 
email. Přivítali bychom také 
nové členy do redakce, např. na 
pozici technika, uklízeče nebo 
poslíčka. Doufáme, že si nové
a modernizované vydání po 
dlouhé odmlce užijete.

Školní aktuality

Máme nové hodiny !

Volby 

Hasiči 

Slovo redakce

J
ak si určitě někteří
z vás všimli, máme 
ve škole nové hodiny.

S moderní dobou přichá-
zejí i moderní technologie a celková 
digitalizace. Sjednocení všech časo-
vých pásem snad dopomůže k včasným 
příchodům žáků i učitelů do hodin. Za 
povšimnutí určitě také stojí to, že nové 
přístroje obsahují i ukazatele dnů. 
Zřejmě pro případ, že bychom ze samé-
ho rozčarování zapomněli, jak se jmenu-
jeme a který den právě je.

a konci měsíce 

Nzáři se uskutečni-
l a  c e l o š k o l n í 

exkurze (včetně učitel-
ského sboru) u hasičů. 
Studenti byli mimo jiné 
poučeni  o zásadách 
r o z d ě l á v á n í  o h n ě
v uzavřených prostorách. 
Dalším bodem programu 
bylo hašení požáru. Po 
této exkurzi jsme usoudi-
li, že téma bezpečnosti je 
potřeba brát opravdu 
vážně, a proto navrhne-
me vedení školy častější 
požární cvičení s názor-
ným zdoláváním ohně 
učitelským sborem. 

no je to tak, blíží se čas voleb do 

APoslanecké sněmovny České 
republiky a s ním i volební kampa-

ně všemožných i nemožných politických 
stran. Náš ústav se již tradičně zapojil do 
studentských voleb, a tak si i studenti 
mohli vyzkoušet volit. Doporučujeme 
vám také pro pobavení sledovat předvo-
lební videa kandidujících stran. V někte-
rých případech si asi budete říkat, jestli 
jde o volební video nebo o situační 
komedii na pokračování.
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Události měsíce Měsíční NEJ

Miloš Zeman „poctil” svou návštěvou USA

Účtenková loterie Máslo, máslo!

 přicházejícím školním rokem přicházejí i opravdové perly, doufejme, 

Sže tomu tak bude i po zbytek školního roku. Upozorňujeme, že
u některých výroků se nejedná o doslovné citace, jelikož jsme  

zapomněli jejich přesné znění. Případné stížnosti ignorujeme.

„Neruš, nebo tě přetáhnu klackem!”

nejmenovaný učitel dějepisu

„Máme moderní technologie, inspirovali jsme se 
v Chorvatsku.”

nejmenovaný premiér

„Tak podívej se, Miloši, do Kremlu za mnou oprav-
du nemůžeš, co kdyby nás tam někdo viděl, bude 
ti muset stačit Soči.”

nejmenovaný prezident Sovětského svazu Ruské federace

„Dobrý den, posaďte se, tak jaké jste měli prázd-
niny?... Příští týden si napíšeme písemku.”

nejmenovaní učitelé skoro všech předmětů
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onec světa se blíží, zdra-

Kžuje máslo! Ano, opravdu, 
naše vyspělé hospodář-

ství se hroutí, američtí imperiali-
sé nasadili českým kravám do 
krmiva mandelinku! Přestávají 
dojit! Neváhejte a ještě dnes 
spěchejte do obchodů nakoupit 
zásoby, než bude pozdě!

aše země se stává opravdovou světo-

Nvou mocností. Našemu vůdci dolních 
deseti milionů bylo kupodivu uděleno 

slovo na zasedání Valného shromáždění OSN 
v USA. Prezident také dostal cenu bojovníka za 
pravdu (zřejmě i se svým mluvčím Jiřím 
Ovčáčkem za kauzu Peroutka).  Došlo také na 
dlouho očekávaný oběd s Ivankou nebo focení 
se samotným Donaldem Trumpem. Výlet to byl 
opravdu úspěšný, teď už jen čekáme, kdy nás 
naopak navštíví americký prezident.

ak určitě všichni víme, 

Jgambling je metla lidstva. 
Proto naše drahé politiky 

napadlo, jak ho využít. Kdo by 
nechtěl vyhrát kupříkladu auto 
nebo určitý obnos. Bohužel 
není tento výborný projekt 
zpřístupněný osobám mladším 
18. let, takže musíte za babič-
kou. Až s ní tedy budete příště 
nakupovat máslo ve slevě, tak  
nezapomeňte na účtenku. 
Vyhrává každý!
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Znovuzavedení školního zvonění?

Nezákonná reklama 

Naše malá Irma

Nový Iphone XYZ 

šichni inteligentní občané vědí, že globální 

Voteplování je jen velký mýtus. Potvrdili nám to 
věrohodné zdroje z ODS a kabinetu americké-

ho prezidenta Donalda Trumpa. Své o tom ví i lidé
z pobřeží Mexického zálivu, kudy se prohnala bouřka 
Irma, která byla ve vždy přehánějících médiích 
označena za hurikán. Důvěryhodné karibské zdroje 
nám potvrdily, že deštíček pomohl tamnímu systému 
v rozvoji. Toto je jen další z mnoha důvodů, proč 
udělit Donaldu Trumpovi Nobelovu cenu míru a cenu 
za objektivní zpravodajství. 

kolo českých silnic se

Ov poslední době začaly 
o b j e v o v a t  n a m í s t o 

reklamních bilboardů státní 
vlajky. Někdo tvrdí, že je to 
protest vůči zákazu reklam. My si 
ale v redakci myslíme, že je to 
odporná praktika naší vlády, 
která chce nelegálně propagovat 
Českou republiku. Jako řešení 
navrhujeme vlajky odebrat
a nahradit je citáty prezidenta 
Miloše Zemana.

louho očekávaná novin-

Dka je konečně tady! 
Přichází Iphone X! Díky 

této novince jsme konečně roz-
luštili systém názvosloví jednot-
livých modelů: nejdříve byl 
Iphone 2 poté 3, 4, 5, 6, 7, 8, X.
Z tajných zdrojů víme, že další 
bude XYZ. Jedno se ale firmě 
Aplle musí nechat, pořád jsou 
na tom s číslováním lépe než 
Microsoft. Jejich číslování win-
dows dává opravdu smysl.   

 tajných zdrojů jsme se dozvěděli, že by se na 

Znašem gymnáziu v roce 2018 mělo znovu zavá-
dět zvonění. Tento trend už u nás prý byl,

z  neznámých důvodů byl však odstraněn. Rozhodli 
jsme se proto vyzpovídat Mgr. Lukáše Šmahela, odbor-
níka na zvuk a přesné měření času.

Co si myslíte o znovuzavedení školního zvonění?

Školní zvonění je určitě tradiční způsob začátku vyučovací hodiny. Faktem 
ale je, že v dnešní době moderních technologií je otázka, jestli bychom 
nenašli nějaké novější a přesnější způsoby. 

Jaké třeba?

Tak víte, že zvuk se šíří rychlostí pouze okolo 340 m/s, což znamená, že na 
opačném konci třídy, než je zvonek, ho studenti slyší podstatně později. 
Řešením tedy může být třeba optický signál, např. laserový, díky kterému 
by měli hodinu všichni ukončenou stejně.

Nevíte, proč bylo zvonění z naší školy odstraněno?

Bohužel ne, ale myslím si, že tady byla snaha udělat něco netradičním 
způsobem, aby tady byl takový mírnější režim a abychom byli jedineční.

Jaké by podle Vás mělo znovuzavedení zvonků ohlasy
u studentů a učitelů?

Myslím si, že u studentů by byly spíše negativní, jelikož by se k tomu vázaly 
jisté povinnosti, které studenti neradi dodržují, například, že by měli chodit 
včas do hodin.  Co se týče učitelů, tak si myslím, že by byly také spíše 
negativní. Pro některé učitele by to znamenalo, že by museli chodit včas do 
práce.

Děkujeme za vaše odpovědi!

Není zač.
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Zeď
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i pozornější z vás možná zaznamenali, že se náš ústav neustále 

Tmodernizuje. Ano, mluvíme o rozbourání staré zdi. Nabízí se několik 
možností, proč se objekt začal bourat. Jednou z nich je varianta, že 

byla na popud naší redakce a našich skvělých čtenářů konečně započata 
stavba metra. Zastávka by nejspíše měla stát pod učebnou C101 (tam, kde 
je tajný sklep). Výstup by byl pravděpodobně instalován v jídelně, hned 
vedle výdejního okénka, aby se neztrácel čas. V případě velkých front by se 
stálo i v kolejišti. Co se týče cen jízdného, tak studenti by měli 25% slevy
a pro důchodce jízdné za polovic. 

ěkteří starší učitelé si určitě pamatují, jak byly využívány pod-

Nzemní prostory (např. metro) při bombardováních, či evakuač-
ních cvičeních. Tímto se dostáváme k druhému možnému 

důvodu bourání zdi. V podzemí přístavby se totiž bude stavět protija-
derný kryt pro případ bombardování. Jak všichni dobře víme, KLDR  je 
v nynější době schopna raketového útoku na naše gymnázium. 
Vzhledem k určitým finančním limitům  bude kryt pouze pro omezený 
počet lidí (přibližně 30 osob). A co bude se žáky, ptáte se? Inu využije 
se stará taktika útěku před radiací. Pro tyto účely bude muset škola 
pořídit olověné vesty. Hlavní ale je, že elita národa bude  zachráněna.

Bezpečnost nadevše 

Konec meteorologie? 
aše meteorologická 

Nstanice je hojně využívá-
na všemi studenty, a to 

n e j e n o m  k e  v z d ě l á n í . 
Vzhledem k současným plánům 
si ale nejsme jistí budoucností. 
Na místě stanice bude pravdě-
podobně stát jiný objekt, buď 
výdechy ventilace z bunkru, 
nebo ubytovna pro strojvůdce 
soupravy  nového  met ra . 
Navrhujeme proto přesunutí na 
místo starého žlutého domku.  

Efektivita práce 
aší pozornosti jistě neuniklo, 

Vže na naší stavbu bylo využito 
maximum prostředků. Jedná 

se jak o výkonnou pracovní sílu, tak
i o technickou vyspělost nasazených 
bagrů. Pracovní doba odpovídá 
francouzskému standartu (3 hodino-
vá přestávka na oběd a odpolední 
siesta). Doufejme, že i navzdory 
okolnostem se naše škola opět 
zapíše do dějin architektury.  
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