
 

Benefiční časopis
(zakoupením tohoto čísla přispíváte na naši školu) 

 
 

 
 
KáGéčko se představuje… 
     Ptáte se, jak to všechno začalo? Jak nás napadlo udělat školní časopis? 
Jednoduše… Prostě nás to napadlo, a tak jsme se toho ujali a začali psát… Ale 
pozor! Je to především Váš časopis, takže jakmile budete mít nějaký zajímavý 
příspěvek, doručte ho k nám do třídy - do sexty - a my ho v příštím čísle rádi 
otiskneme☺. 
     Takže abychom časopis trochu představili… Bude vycházet jednou měsíčně, 
najdete v něm různé novinky týkající se např. naší školy, různé zprávy, nějaké 
zajímavé články a sem tam nějaký ten vtípek… 

 
V tomto čísle najdete: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Nejdříve bychom se Vás chtěli zeptat, proč jste si vlastně zvolila k ředitelování 
právě naši školu? 
Měla jsem chuť změnit pracovní místo. Potkala jsem jednu svou známou a ta mně 
řekla, že je vyhlášen konkurs na ředitele Křesťanského gymnázia. Prý se jí zdá, že se 
na to místo hodím. Nejdřív jsem si myslela, že se zbláznila, ale pak jsem to šla zkusit… 

     Také by nás zajímalo, zda se Vám zde na Křesťanském gymnáziu líbí? 
Mně se na Křesťanském gymnáziu líbí moc. Mezi studenty cítím hodně přátelskou 
atmosféru. Jsem hrdá na svůj učitelský sbor. Tím nechci říci, že je všechno prima. 
Určitě hodně věcí můžeme vylepšovat. A těším se, že společně budeme. Také se mně 
dobře spolupracuje s rodičovskou veřejností. 

1. číslo, prosinec 2007
Doporučená min. cena: 10 Kč

     Když už jsme u té školy, žáci by určitě chtěli vědět, jak vůbec vypadá takový den 
paní ředitelky? (V kolik hodin přibližně začíná Váš pracovní den? atd.) Je to těžké a 
náročné povolání?  
Musím přiznat, že mě mé povolání baví. Bydlím hodně daleko, takže do školy jezdím 
většinou okolo 8:30. Ranní mimořádné události řeší paní Musilová. Ze školy odcházím 
okolo 17:00, někdy později... No, náročné to docela je. Ředitelka ručí za všechny a za 
všechno. Musím se učit hodně nových věcí, neustále komunikuji s lidmi, sháním peníze 
(třeba píši granty, žádosti o sponzorské dary,…), inovuji vnitřní předpisy atd. 

     Nechybí Vám, že už třeba také tolik neučíte? 
Učím ráda. Jenže nejde stihnout všechno. Byla jsem učitelkou a bavilo mě to. Jako 
ředitelka si neumím časově představit, že bych měla více hodin. 

     Jste ředitelkou Křesťanského gymnázia a nikomu zajisté neuniklo, že jste věřící – 
jak jste se vlastně k víře dostala? Jaký máte vztah k ostatním náboženstvím? 
Moji rodiče jsou věřící. Takže jsem tento dar dostala nejprve díky nim. Potom, když 
člověk dospěje, rozhoduje se většinou pro víru podruhé. V tomto ohledu za mnohé 
vděčím kongregaci salesiánů Dona Bosca. Myslím, že jsem dost konzervativní katolík, 
ale ke všem ostatním náboženstvím chovám hlubokou úctu. 

 

… …co jste o něm možná vůbec netušili

     Také by nás zajímalo něco o Vás, Vaší rodině… Máte děti? Popřípadě vnoučata? 
Děti mám tři. Marek studuje třetím rokem strojní fakultu. Maruška je v prváku 
na speciální pedagogice a Liduška v sextě na Arcibiskupském gymnáziu. Tedy vnuky 
zatím nemám. 

     Dále bychom se chtěli zeptat, jak trávíte volný čas, jaké máte koníčky?  
Chodím ráda do přírody na výlety – buď pěšky nebo na kole, na běžkách. Ráda chodím 
do divadla. Taky si čtu. Buď něco „užitečného” – tj. odbornou nebo duchovní literaturu 
nebo něco „k relaxaci” – a to jsou detektivky a Harry Potter. Kdysi jsem četla hodně, 
ale to už je minulost. Měla jsem moc ráda třeba Henryka Sienkiewicze, Franze Werfela 
nebo Charlese Dickense. 

VERSUS
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     Posloucháte nějakou hudbu? (Pokud ano, jakou?) Máte nějakou oblíbenou skupinu 
či zpěváka/zpěvačku? 
Hudbu poslouchám díky svým dětem velmi často. Mými oblíbenými zpěvačkami jsou 
Bonnie Tyler, Edith Piaf, Aneta Langerová a zpěváci Freddie Mercury, Kamil Střihavka, 
Daniel Landa. Ze skupin ráda poslouchám Queeny, no a já jsem generace Beatles. 

     Filmy? Herci? 
Mými nejoblíbenějšími herci jsou Meryl Streepová a Dustin Hoffman. Mám ráda 
Hřebejkovy filmy a taky Pána prstenů. Z let minulých obdivuji West Side Story. 

     A je tu poslední otázka: Blíží se Vánoce, jak vlastně Vy osobně vnímáte a prožíváte 
předvánoční čas? Už máte nějaké dárky? 
Vánoce vnímám hodně jako svátky rodiny – jak té Svaté, tak té naší. Vždycky si je 
hodně užíváme. A nějaké dárky už mám, nerada je kupuji na poslední chvíli. 
 

        Děkujeme pí ředitelce za rozhovor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   20%  Nesleduji žádný z těchto seriálů. 
   13% Sleduji LOST. 
   11% Sleduji LOST i PRISON BREAK. 
    6%  Sleduji PRISON BREAK. 
    4%  Dříve jsem sledoval/a LOST,  
            nyní spíše PRISON BREAK. 
 
 

              

     Tato rubrika časopisu je určena pro Vaše dotazy. Můžou se týkat čehokoliv. Mohou 
to být otázky na jakéhokoli učitele nebo studenta - prostě záleží jen na Vás. Pokud 
budete mít tedy nějaký dotaz, doneste ho do sexty, kde bude krabice určena právě pro 
Vaše dotazy. A my se pak pokusíme zjistit na Vaši otázku odpověď… 

Pokud patříte mezi ty, kteří alespoň občas 
zapnou televizi, nemohlo Vám uniknout, že 
v poslední době televize Nova nabízí dva 
ve světě velmi populární americké seriály: 
Lost (Ztraceni) a Prison Break (Útěk 
z vězení). 

Oba tyto seriály mají velké množství 
fanoušků a nás zajímalo právě to, 
kterému z těchto seriálů dáváte 
přednost Vy. A zde jsou výsledky naší 
ankety. (Celkem se zúčastnilo 54 
dotázaných studentů.)  

A názor člena učitelského sboru: 

→ p. prof. Očenášek: „Já nemám  
    televizi, takže nesleduji nic.“ 
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Bazilika sv. Mikuláše v Bari 

 
 
 
Narozen: kolem r. 280/286 v Patrasu (Řecko) 
Zemřel 6. 12. kolem r. 345/351 v Myře, dnes 
Demre (Turecko). Svátek se slaví 6. prosince. 

Historie, legenda a tradice 
Mikuláš, světec a přítel dětí, patron zajatců, 
ochránce dobré svatby, biskup, mučedník, 
vyznavač a pomocník v nouzi. Co všechno 
bychom mohli vyjmenovat, co vyznačuje a 
charakterizuje tohoto oblíbeného světce…?! 
Dvě města se dnes dělí o slávu Mikulášova kultu: Demre v Turecku, dřívější Myra, 
místo biskupova úmrtí, a Bari v Apulii, kde jsou uchovávány ostatky velmi uctívaného 
světce v neobyčejné bazilice sv. Mikuláše od r. 1087 a jsou cílem mnoha poutníků.  
Obyvatelé Bari slaví "svého" Mikuláše každý rok 8. května, v den přenesení, ohromnou 
slavností. Slavnosti se odehrávají na moři, věřící přitom plují na člunech k Mikulášově 
soše. Už večer předtím prochází historický průvod hýřící barvami ulicemi města, 
kterého se účastní celé Bari. 

Patron:  
ministrantů, dětí; poutníků a cestujících; advokátů, soudců, notářů, obchodníků, 
lékárníků, hostinských, obchodníků s vínem, výrobců a obchodníků s parfémy, lodníků, 
rybářů, námořníků, vorařů, mlynářů, pekařů, obchodníků se zrním a semeny, řezníků, 
sládků, lihovarníků, sedláků, tkalců, obchodníků s krajkami a suknem, kameníků, 
dělníků v kamenolomech, knihařů, knoflíkářů, svíčkařů; hasičů; zajatců; za šťastnou 
svatbu; proti nebezpečí vody a na moři; ke znovuzískání ukradených předmětů; proti 
zlodějům 

Atributy: 
mitra a berla; tři zlaté hroudy, měšce s penězi, koule nebo jablka; tři chlapci v kádi; tři 
chleby na knize; kotva a loď; zajatci; žebrák           

 

 14. - 15. 12. Basketbalový maratón v tělocvičně školy (od 14:00) 
 17. - 19. 12. Výlet Bratislava + Vídeň (II. ročník)  
 20. 12. Vánoční akademie v Komunitním centru Matky Terezy na Chodově  
 21. 12. Vánoční besídky ve třídách  
 22. 12. - 2. 1. Vánoční prázdniny (3. 1. – škola!!) 
 The Detektives, divadelní představení (tercie, kvinta)  
 Animal Farm, divadelní představení (IV. ročník, oktáva)  
 Finále floorballového turnaje 
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Jak na to? 
     Právě v těchto dnech se dozvídáte výsledky své práce za 1. čtvrtletí v podobě 
známek z jednotlivých předmětů. Někoho špatná známka opravdu mrzí a chtěl by si ji 
do pololetního vysvědčení zlepšit. Vím o jednom docela jednoduchém způsobu, jak na 
to: 
                                   
                                                 Co to znamená? 

                                                                                                                                       
 
 
Po úspěšném představení „Počkej, chce něco říct…“  jsme udělali rozhovor 

s Klárou Pasekovou - autorkou zmíněné divadelní hry… 

     Jak ses dostala k divadlu?      

     Vyučování, kterého se zúčastníš jen tím, že se houpeš na židli, něco vyprávíš 
sousedovi, hraješ si s mobilem atd., Tě nemůže bavit. Nenamlouvej si, že Tě některý 
předmět nebaví. Snaž se najít v každém předmětu něco zajímavého, co Ti rozšíří 
obzor. 
     Snaž se sledovat výklad se zájmem, klást otázky k vykládané látce a zeptat se, když 
Ti něco není jasné. Překvapí Tě, jak rychle Ti může pětačtyřicet minut utéct. 
Stručně řečeno: - při vyučování chci být aktivní 

-  když něco vím, přihlásím se 
-  když mi něco není jasné, zeptám se  
-  píši si přehledně poznámky 
-  dobrovolně si vezmu referát                                                                                                                                                                  

     Za učitele mohu prozradit, že i oni se mnohem lépe cítí mezi aktivními a zvídavými 
studenty a že určitě tyto studenty lépe ohodnotí i na vysvědčení. 
     A ještě něco. Pokud dostanete špatnou známku, co nejrychleji si ji opravte! 
     Tak ať se vám to daří ! 
                                                                                                     Helena Hůlová            

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

více se zapojit do vyučování „Přibližně před čtyřmi roky za mnou přišly spolužačky s návrhem dát ve třídě dohromady 
dramatický kroužek. „Nechceš ho vést?“, dodaly... Nikdy předtím jsem divadlo nehrála, 
ale přišlo mi to jako super nápad. A pak to byla docela výzva! Vzala jsem to poměrně 
vážně a náš „DRÁMOŠ“ asi tak šestičlenný se scházel každý týden v Salesiánském hnutí 
mládeže. Ze začátku šlo o malé scénky, krátké dialogy a improvizaci, druhý rok už to ale 
nějak nestačilo, a proto jsem doma vyhrabala scénář Sněhurky, a tak jsme začaly hrát 
alespoň trochu vážně divadlo…“ 

     A jak ses dostala k režii? 
„Mně to všechno připadá jako hrozná náhoda. Sněhurka byl můj první režijní pokus a 
vlastně to, že rejžou se stanu právě já, tak nějak vyplynulo… Kdybychom to režírovaly 
jako celá skupina, asi bychom se nikdy nedohodly, a tak jsem se pomalu začala učit 
režírovat…“ 

     Jak Tě napadl název hry? 
„To všechno mají na svědomí zase holky z drámoše. Po Odrách jsme potřebovaly další 
hru, ale mně se prostě nedařilo nějakou sehnat, načež padl návrh napsat si hru samy. 
Pokusily jsme se, ale v šesti lidech to nešlo. Kdo to tedy napíše? Převzala jsem 
od Markéty Vachulové námět nešťastné a neúspěšné spisovatelky, která píše malé 
scénky, a přidala postavy Pokušení a nepojmenované kladné složky lidského bytí. Psala 
jsem a škrtala a nakonec z toho vyšlo dějství za dějstvím. Autorkou názvu „Počkej, 
chce něco říct…“ je Janička Kasíková. 

     Jak dlouho jste na přípravě hry pracovali? 
„Samotné psaní trvalo asi rok. Poslední dvě dějství se povedla napsat rychleji a páč 
jsme měli asi tři měsíce do vystoupení v Odrách, tak jsme všichni začali cvičit naplno. 
Mimochodem nebýt naší paní učitelky třídní Janičky Svobodové do Oder bychom nejeli, 
protože se nám vůbec nechtělo tolik cvičit! No a teď na podzim jsme si taky mákli! 
Jsem na nás všechny z drámoše (teď už skoro půlka třídy) opravdu pyšná. Všichni 
herci odvedli velký kus práce a myslím, že hráli výborně!!!“ 

     Je to tak!!! Vánoční akademie se nám blíží! Všechny třídy už jistě pilně zkouší svá 
představení… Takže pro ty, kteří to ještě nevědí, připomínáme, že Vánoční akademie 
se uskuteční 20. prosince v Komunitním centru Matky Terezy na Hájích. 

     Co se programu týče, 
můžete se těšit na hudební, 
divadelní i taneční vystoupení a 
určitě mnoho dalšího… Celou 
akademii má letos na starost 
septima, takže jsme už všichni 
zvědaví, jak se s tím 
poperou☺. Věříme, že se 
letošní akademie povede také 
tak skvěle jako ta loňská! – Tak 
se tedy přijďte podívat!!! 

 

Kdy: 20. prosince 2007 
Kde: V Komunitním centru Matk
Doba konání (předpokládaná): 18

Přijďte se podívat! Příjďte se bav
Uvidíte mnoho zábavného od div

Akademie 
     Zapomněl někdo text nebo udělal někdo chybu? 
„No, tak… vždycky tam nějaká ta chyba je. Pokud je jen malá, tak si ji většinou 
pamatují jen herci a je to vždy docela vtipná vzpomínka, a když je větší, tak se zasmějí 
i diváci. Tohle je jeden z důvodů, proč se mi divadlo líbí víc než film…“ 

     Je v obsazení nějaká vyloženě herecká hvězda? 
„Myslím, že v naší třídě září spousta nádherných hvězd a pokud jde o ty herecké, tak 
myslím, že velký talent má Magda Kvasničková. Hraje nesmírně přirozeně. Musím také 
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y Terezy na Hájích 
 – 22 hodin 

it! 
adla až po tanec.  



 zmínit i Monu Matysovou. Měla jsem o její roli jasnou představu a Mona ji dokázala 
vystihnout, byla nesmírně suverénní a jasná.“  
Jak se Ti pracovalo s lidmi, které tak dobře znáš i z jiné stránky? 
„Pro mě má tato hra největší cenu právě v tom, že mi umožnila pracovat a radovat se 
právě s těmito lidmi. Ono se bohužel nedá říct, že bychom se ve škole tak dobře 
poznali, a tak mi to, myslím, strašně moc dalo. Každý z těch lidí je neobyčejný, 
nádherný a bohatý a já jim tímto za všechno moc děkuji!“ 

     Vyskytly se na place nějaké nepatřičnosti? 
„Nepatřičnosti?? To nepřichází v úvahu. My jsme ta nejslušnější, nejvychovanější, 
nejposlušnější… banda mladých lidí na světě☺!“ 

Představení  ,,Počkej, chce něco říct…“ se konalo 23. 10. 2007 v Salesiánském divadle. 
 
 
 

Šel kužel s kosou po poli, 
zakopl a vrátil se komolý. 

(E.Calda) 
 

 
 
 
 
Ale pozor, to není vše! Připravili jsme pro Vás Velkou celoroční soutěž. Chcete vyhrát? 
Jediné, co pro to musíte udělat, je sbírat originální kupóny, které naleznete v každém 
výtisku KáGéčka. Třída, která nasbírá nejvíce kupónů, bude mít po dohodě s třídním 

vyučujícím nárok na jednodenní mimoškolní akci a samozřejmě ji také odměníme 
nějakou hodnotnou cenou☺. Oceněné budou také třídy umístěné na 2. a 3. místě! 
Každý kupón je opatřen originálním razítkem a podpisem, kupóny bez razítka jsou 

neplatné! Soutěž potrvá až do června 2008, takže sbírejte, sbírejte! Ceny jsou lákavé! 
 
 
 
     A aby soutěžení nebylo málo, můžete se těšit ještě na jednu soutěž, která bude 
probíhat každý měsíc. Vaším úkolem bude vyluštit nějakou tajenku, vyřešit logickou 
úlohu a podobně... Zadání soutěže na prosinec najdete na další stránce. Do prvního 
čísla jsme zvolili téma „Jak náte naší školu?“. 
     Řešení opatřené Vaším m a třídou přineste do sexty a koncem měsíce 
proběhne vždy slosování mínu slosování Vás budeme předem informovat. 
Sledujte tedy hlavní nástěn ylosovaného řešitele samozřejmě čeká odměna!  
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1 Jak se jmenuje bývalá paní ředitelka KG?  
2 Název nejbližší restaurace. 
3 Který potok teče v okolí naší školy? 
4 Název ekologické lokality poblíž naší školy. 
5 Jak se jmenuje pan školník? 
6 Ze kterého světadílu pochází Rebecca, kterou si adoptovala naše 

škola? 
7 Ze které třídy jsou tito studenti? J. Bejšovec, V. Kroutil,  
           T. Pištěková, L. Šmrhová, K. Nemravová, M. Papoušková? 
8 Jak se jmenuje město v Německu, do kterého se jezdí  

na výměnné pobyty? 
9 Podle čeho se musí řídit všichni studenti KG? 
10 Hovorově křestní jméno pana učitele Očenáška. 
11 Ve které ulici dříve sídlila budova KG? 
12 Kam chodí rád každý (hladový) student o velké přestávce? 
13 Místnost, kde učitelé činí velká rozhodnutí☺. 

1                     
 2     ---                    
   3                   
   4               ---          
      5                 
  6                     
     7                  
   8                    

9             ---             
      --          -  
                  10   
    11                    
  12                    
     13                    

                

  
 
 

KUPÓN 
do Velké celoroční 

soutěže 
PROSINEC 
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