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Benefiční časopis
(zakoupením tohoto čísla přispíváte na naši školu) 

Pomalu se nám blíží květen a tím pádem i školní Majáles, letos to bude už po šesté, co 
budeme volit krále a královnu školního Majálesu. Tímto Vám chceme připomenout, 
abyste už začali přemýšlet o tom, kdo by právě za Vaši třídu mohl kandidovat ;), a pak 
se stát králem, či mít velký úspěch a stát se i královnou. 
     Majáles má jako vždy na starosti sexta - se všemi dotazy se obracejte tedy k nám, 
nebo na učitele p. Očenáška a sl. Kolářovou. 
     Na chodbě k tělocvičně je vyvěšen papír, na který se můžete podepsat, a tím 
hlasovat pro téma, ve kterém bude letošní Majáles slaven.  
     Letošní Majáles by měl probíhat jako každý předešlý rok - se zakončením a volbou 
královny na Barče. 
     Nenechte nic na poslední chvíli a už se začněte pomalu připravovat. Doufáme, že se 
kampaně řádně rozjedou a škola bude „vyzdobená“ jako každý rok;) 5. číslo, duben 2008
                                                                                     Vaše sexta Doporučená min. cena: 10 Kč

     Den Země připadá na 22. duben. Připomínáme si ho od roku 1970, kdy ho poprvé 
uspořádali američtí studenti, aby vyburcovali veřejnost k odpovědnosti za stav 
životního prostředí. Spustili tak akci, které se nakonec zúčastnilo 20 milionů lidí. 
Od roku 1990 se oficiálně slaví i u nás. 

Tradiční oslava tohoto dne u nás na škole proběhne ve středu 23.4. Pro nižší třídy 
našeho gymnázia (prima – kvarta) bude připravena soutěž na trase podél Botiče 
s úkoly, které budou žáci plnit ve skupinách. Letos poprvé budou moci využít 
i pomůcky získané z grantu na podporu EVVO, např. dalekohledy, mikroskopy 
do terénu, speciální lupy, házecí planktonky na lov vodních bezobratlých živočichů, 
určovací klíče apod. Nemusíte se bát, všechny odlovené živáčky po prohlédnutí zase 
vrátíme do jejich prostředí. Dále využijeme i nové soupravy na zjišťování kvality 
povrchové vody. 

      Studenti vyššího gymnázia s výjimkou maturantů opět budou mít možnost vybírat 
z několika nabídnutých exkursí podle svého zájmu. Informace o těchto exkursích 
včetně zápisových archů budou viset na hlavní vývěsce školy (otočné tabule vedle 
suplování) již od čtvrtka 17.4. Upozorňujeme studenty, aby vybírali pečlivě, neškrtali 
v zápisových arších a dodržovali předepsaný počet účastníků pro jednotlivé exkurse. 
Letošní exkurse pro Vás opět připravují studenti biologického semináře s dobrovolnými 
pomocníky ze septimy a 3. ročníku a doufáme, že pro Vás budou přínosem 
a připomenutím celosvětově důležitého svátku. 

     Dále připomínáme, že ve všech pražských ekocentrech probíhají další oslavy tohoto 
dne, v našem nejbližším ekocentru – v Toulcově dvoře - v sobotu 19.4. od 10 - 18 
hodin. Program visí na nástěnce biologie i na nástěnce EVVO.  Ivana Sýkorová 
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Pátek 
     Tak je to tady. Po dlouhých přípravách a dnech těšení, jsme se rozloučili s našimi 
rodiči a kamarády a nasedli do autobusu, který nás měl dovézt do městečka Menden 
v kraji jménem Sauerland. 
     Ano, mluvíme o našem výměnném pobytu v Německu, který byl pro mnohé z nás 
prvním, ale pro některé již několikátým výměnným pobytem.  
     I když již někteří tuto cestu absolvovali, nikdo se neubránil pocitu vzrušení, při 
příjezdu do partnerské školy. Obličeje většiny z nás vyzařovali strach i zvědavost. 
     Jaká bude rodina, ve které budu bydlet? Jaký bude ten můj Němec? Budu vůbec 
něco rozumět? Takové byly naše myšlenky, když jsme poprvé spatřili jejich obličeje. 
Poté již události nabraly rychlý spád a rozřazování ve stylu dražby proběhlo bez 
sebemenších problémů. Okolo půl sedmé již každý se značnou zvědavostí hleděl do 
tváře svého ‘‘Němce‘‘ a poté jsme se rozešli a jeli každý zvlášť k sobě ‘‘domů‘‘. 
 
Sobota + Neděle 
     Sobota a neděle proběhly podle mnoha různých scénářů. Víkend byl totiž zcela 
v režii našich Němců. Někteří shlédli v kině film ‘‘10 000 B.C.‘‘, nebo ‘‘Rambo‘‘, či se byli 
podívat v městě Dortmund, které je vyhlášeno svou vysokou televizní věží. Výjimkou 
nebyl ani hokej nebo koncert. 
 
Pondělí 
      V pondělí jsme se sešli ráno ve škole. Naši Němci se rozešli na výuku my se vydali 
na prohlídku hostitelského městečka. Po prohlídce jsme zašli na místní radnici, kde nás 
srdečně přivítal místní starosta. 
Při zasedání se starostou jsme dostali každý láhev Coca-coly a vyzkoušeli mikrofony☺. 
     Pan starosta se díky obětavé práci paní profesorce Košťálové s námi dorozuměl a 
pověděl nám také třeba, kolik má dětí, že rád hraje tenis a nemá moc volného času☺. 
 
Úterý 
     V úterý se konal velký výlet hned do dvou měst - do Oberhausenu a Essenu. 
V Oberhausenu jsme navštívili gasometr z roku 1920. Za války byl však těžce poškozen 
a musel být přestavěn. A aby bylo jasné, co to vlastně je, tak se to pokusím vysvětlit. 
Vypadá to jako veliký plechový barel o výšce 127,5 m (v porovnání Petřín 60 m). Je to 
v podstatě zásobárna plynu. Plyn se přechovával mezi betonovým dnem a pohyblivou 
podlahou, která se zvedala spolu se zvětšujícím se objemem plynu  a dala se ještě 
navíc zatížit zavážím, aby se to tam hezky napěchovalo. 
Pro pamětníky: V Hostivaři byl také. Postavili ho s velkou slávou komunisté, ale když 
vybuchl a zničil několik bloků obytných domů, tak ho museli po(s)tupně rozebrat 
a odvézt do starého železa☺. 
     Dnes již neslouží a byl změněn na muzeum satelitních snímků. To ještě nic není, 
ale když vejdete do temného prostoru o výšce 127,5 m, tak je to vážně zážitek. 
I pohled z jeho vrcholu na rovinaté Porůří je omračující (naštěstí je tam výtah;-) ). 
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     Po gasometru jsme se najedli a vydali se do města Essen. V Essenu jsme navštívili 
důlní komplex (v UNESCU), který ve své době byl největším a nejmodernějším 
na světě. Při prohlídce se naše skupina začala zuřivě hádat o to, proč zde vlastně těží, 
když se jim potom propadají domy do podzemí. 
 
Středa 
     Ve středu jsme celé dopoledne okouněli ve škole, zlobili při hodinách a psali česky 
na lavice☺. Bylo to velice zajímavé sledovat například hodinu latiny v němčině☺, 
zvláště když se učitel ptal na latinská slovíčka a my odpovídali německy☺. 
Odpoledne byly sporty nebo jiné aktivity. 
 
Čtvrtek 
     Ve čtvrtek jsme se byli podívat v muzeu Varosovy bitvy (známé jako bitva 
v Teutoburském lese) na pozůstatku římských vojáků, zbytky zbraní, brnění a ozdob. 
Paní průvodkyně nám též vysvětlila průběh bitvy a taktiku Germánů. Také je třeba se 
zmínit o tom, že tento výlet byl oproti Oberhausenu a Essenu společně s našimi 
Němci☺. 
Poté jsme se vydali do města Osnabrück, kde jsme byli v galerii jistého židovského 
umělce, který maloval hlavně během války, ale musel se skrývat a nakonec ho bohužel 
chytili a poté zemřel v koncentračním táboře. 
 
Pátek 
     Pátek ráno byl ve znamení loučení a odjezdu domů do vlasti. Většina lidí půlku 
cesty prospala, protože únava byla veliká. Celý týden naplněný všemi možnými 
aktivitami nám dal opravdu hodně zabrat. Neslyšel jsem nikoho, komu by se tam 
vyloženě nelíbilo. Naopak! Ohlasy drtivé většiny byly něco jako, že si zamlouvají místa 
na příští výjezd☺.       Krokouš☺ 
                                                                                                

 
 
 
 
 
3.4. Maturitní písemná práce z českého jazyka a literatury (IV. ročník, oktáva) 
17.4. Pedagogická rada za III. čtvrtletí  
17. - 24.4. Návštěva studentů ze Švýcarska  
21.4. Přijímací zkoušky (ředitelský den, studenti mají volno)  
21.4. Koncert ČF (sexta)  
23.4. Koncert FOK (II. ročník)  
23.4. Den Země 
24.4. Třídní schůzky v 18,00 hod. (17,30 hod. setkání ředitelky se zástupci rodičů 
všech tříd ve sborovně)  
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 - Školní kolo biologické olympiády – kategorie C,D 
- Exkurze do Hrdličkova muzea (septima, III. ročník)  
- Malý fotbal Poprask (prima-kvarta)  
- Přehazovaná (prima-tercie)  
- Minifotbal SŠ (kvinta-III.ročník)  
- Vycházka „Pitkovická stráň“ (prima)  
- Čapkova Strž (septima, III. ročník)  
- Národní galerie (prima) 

 
 
 

 
“Když se Božena Němcová vdávala, byl její manžel o 18 let starší, tedy on byl o 18 let 
starší pořád. “ (pí. Hůlová) 
 
P. Polgár: Jakto, že na olympiádu je ve třídnici zapsán jen někdo? 
Jirka: No protože někdo šel a někdo nešel. 
 
P. Hopp: Uveďte mi příklad deformace pohybem! 
Andrea: Jako když si sednu na pohovku… 
p. Hopp: Hlavně si dej pozor na to pérko, co tam je. 

 
“Karel Martel je vlastně…ééé…Karel Kladivo.” (p. Očenášek) 

 
“Já mám doma Ludvíga Van Beethovena, já Vám ho přinesu” (p. Polgár) 

  
“Pak Vám naleze do Vašich vlastních svalů a čekaj, až zase Vás někdo sní.” (pí. 
Sýkorová) 

 
“Když někdo není vdanej, tak je slečna” (pí. Ulrychová) 

 
“Yes, vostnatej drát” (pí. Kodetová)  

 
Zde máte devět teček a musíte je spojit čtyřmi úsečkami. Úsečky 
musí na sebe jedna za druhou navazovat! Jen čtyři úsečky a všech 
devět teček spojit. Klidně můžete vyjet z pole. Tak hodně zdaru při 
řešení tohoto zapeklitého úkolu a až to vymyslíte, tak se správnou 
odpovědí honem do sexty:-P! Máme pro Vás připravené opravdu 
lákavé ceny!!! 
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     Doufáme, že nezahálíte a nadále sbíráte kupóny z každého zakoupeného výtisku 
Kágéčka, protože červen už se doopravdy blíží! 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! 
 
 
 
 
 
 
 
Na svatého Jiří (24.4.),  
tráva ze země běží. 
 
Na svatého Marka (25.4.), 
schová se do žita vranka. 
 
Na svatého Jiří, 
vlaštovky už víří.  

 
Svatého Marka deštivo, 
sedm týdnů blátivo. 
 
Sníh dubnový jako mrva pohnojí. Je-li 
v dubnu krásně a povětří čisté, bude 
květen nepříjemný jistě. 

 
 
 
 
 
 
 
     Je nám potěšením vám oznámit, že výtěžek z Vánoční akademie byl úžasných 
 5 790,50 Kč. Jistě vás bude zajímat, jak jsme těmito penězi naložili: 

- 2 síťky na ping-pong 
- 3 zrcadla na dívčí záchodky (pozor křehké!) 
- zbývajících 4 525 Kč jsme se rozhodli věnovat na projekt Adopce na dálku 
 

     Ještě jednou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na Vánoční akademii podíleli 
nebo přispěli. 
                                                                                  Vaše septima 
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Velice povedený a vtipem obohacený rozhovor s profesorem fyziky p. Hoppem. 

 
 
 
  
 Dobrý den p. Hopp, můžeme s vámi udělat kratičký a velice rychlý rozhovor? 
1) Ano (úsměv) 

  
Na naší škole jste poměrně krátce. Jak jste se k nám dostal?  Bylo to na doporučení p. profesora Polgára:D. (Lišacký úsměv) 

  
 A jak se vám tu líbí? 

Každý ztratí někdy ideály. (výbuch smíchu)  
  
Byl jste slušným a spořádaným žákem? 

 Pokud si pamatuji, tak ano, zbytek jsem zapomněl. 
  
 Co byste změnil na naší škole? 

Netroufám si odpovědět, snad jen zvýšení zodpovědnosti některých studentů ke studiu 
(Kamenná tvář) 

 
  
 Trošku z jiného soudku., nemohli jsme si nevšimnout vaší krásné bronzové barvy? Kde 

jste byl?  
O jarních prázdninách jsem byl s kamarády v Egyptě.  
  
Jaké to tam bylo? 

 Slunce, moře, klid, pohoda 
2)  
 A poslední otázečka. Co byste vzkázal našim věrným čtenářům? 

Přijde strážník za náčelníkem a říká: Užívejte života a mezitím se učte. 
"Pane náčelníku, tady v tomhle hlášení máte chybu.  

Tady máte napsáno fčela."   
Náčelník se podívá: Top ten p. prof. Hoppa… "No, máte pravdu, má tam být fčera." 

Jídlo:    Smažený sýr  Hudba:    UDG 
 Kniha:    Malý Princ 
 Místo:    Nezáleží kde, ale s kým (lehce červená tvář) 

Film:    Pupendo  
Známá osobnost:   Einstein  
Číslo:    23 

 Závislost:   p.Hopp neprozrazuje (úsměv) 
 Zvíře:    Pes 
 Sport:    Už dlouho nic 

 
KUPÓN 

do Velké celoroční 
soutěže 
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DUBEN 
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