Benefiční časopis
(zakoupením tohoto čísla přispíváte na naši školu)

Dobrý den pane zástupec, smíme Vás poprosit o rozhovor?
Ano.

Jak dlouho jste na naší škole?

Počkejte, na mě musíte pomalu… Od jejího vzniku.

A líbí se Vám tady?

7. číslo, červen 2008
Doporučená min. cena: 10 Kč

V tomto čísle najdete:

Vzhledem k tomu, že jsem tady pořád…

Co si myslíte o úrovni žáku naší školy?

Většina jsou dobří žáci, ale je tu i pár nestudijních typů, ale ty vychováme! (snaží se
říct důrazně, ale cukají mu koutky)

Je mezi učiteli dobrá parta?

Jo, docela dobrá.

Stýkáte se i s učiteli, kteří z naší školy odešli? Přeci jenom se to tu u nás docela
točí…

Ne, s učiteli se nestýkám.

Jaký jste byl žák? Tipovali bychom Vás jako třídního baviče☺…
Bavič v žádném případě! Studoval jsem poctivě, protože jsem chtěl být kosmonautem.
Stal bych se jím, kdyby mi to doktorka v osmnácti nezakázala. Tak jsem šel potom na
učitele…

Když jsme u toho humoru, kterým jste na naší škole pověstný, znáte nějaký dobrý
vtip?

Znám matematický: „Kolik se vejde lidí do autobusu městské hromadné dopravy???“
(……. chvilka napětí……..) „Nekonečně mnoho. Jeden se vejde vždy! (Matematická
indukce)“ ☺

Jedna otázka míří do showbyznysu. Sledoval jste X-Factor?

Ano, velmi.

A komu jste fandil?

Jak se jmenovala?? Ta stará ženská… blondýna… (Koho tím p. Fiala myslel, necháme
na Vás ☺)

Co plánujete na nadcházející prázdniny? Kam a s kým pojedete?
Nikam a sám. (smích)
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Jak zní vzorec pro výpočet periody kyvadla? (otázka p. Fialu překvapí, ale po chvíli
vypálí: )

TOP 10 p. zástupce…
Jídlo:
Hudba:
Předmět (jiný než Fy a Mat):
Sport:
Číslo:
Závislost:
Země:
Film:
Kniha:
Zvíře:

To je jasný! Řízek se salátem a k pití pivo.
Kabáti
Český jazyk
Cyklistika
1
No jé je… To je všechno ☺
Chorvatsko
Rambo
Erich von Däniken- Vzpomínky na budoucnost
Kočka

2. 6. - 6. 6.
Ekokurz kvarty
8. 6. - 19. 6. Výměnný pobyt - Francie (Fougeres)
19. 6.
Závěrečná pedagogická rada od 14,00 hod.
23. 6. - 25. 6. Školní výlety, úklid tříd
26. 6.
Mše svatá na ukončení školního roku v kostele ve Strašnicích
27. 6.
Předávání vysvědčení
30. 6. - 31. 8. Hlavní prázdniny
Atletický víceboj (kvinta – septima)
Badminton – Poprask SŠ (kvinta – oktáva)
Turnaj církevních škol ve fotbale v Kroměříži
Čapkova Strž (septima, III. ročník)
Národní galerie (prima)

Děkujeme p. zástupci za rozhovor!

Plánujeme zájezd s výukou angličtiny, který se uskuteční pravděpodobně v únoru
2009. Odhadujeme účast 43 - 44 studentů, při které je cena zájezdu 9950,- Kč za
9 dní, 6 nocí, 12 lekcí a 1 celodenní výlet.
Vybrali jsme ubytování v hostitelských rodinách v Londýně, neboť se nám tato
lokalita zdá zajímavá a důležitá pro poznání UK.
Výukové lekce mají délku 50 minut a studenti jsou ve skupinách po 15.
Místa, která bychom rádi navštívili: Canterbury, Leeds Castle, Westminster
v Londýně, Houses of Parliament, Big Ben, Greenwich, Windsor, Eton, British Museum,
Picadilly Circus, Hyde Park, Trafalgar Square a na něm National Gallery…
Vzhledem k ceně zájezdu se nám zdá rozumné, aby studenti o prázdninách šli na
brigádu a začali již teď šetřit.
Informační schůzka zájemců proběhne v září 2008.
Za angličtináře Jana Kodetová.
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(aneb Výlet za zjištěním, jak že to vlastně jsme chytří)
Pár slov na úvod…
Co vlastně tento výlet obnáší? Máme se těšit, nebo bát? Má tam cenu jezdit? To
byste chtěli vědět, co?☺ No tak dobře… Celému výletu předchází dlouhá, ale
nenáročná příprava. Jako první se píší testy, ze kterých si paní psycholožka vybere
důležité informace o Vaší osobnosti - mně naprosto neznámým a nepochopitelným
způsobem☺. Po testech Vám připadá, že se vůbec nic neděje, ale nenechte se mýlit.
Celou dobu se paní psycholožka horečně šťourá ve Vaší osobnosti, aby Vám následně
mohla prozradit Vaše nejsilnější stránky a tímto i poradit, na kterou školu jít, či na
kterou máte, nebo nemáte☺.
Také se dovíte, že na výletě budete po dvojicích či trojicích prezentovat Vaše
favorizované vysoké školy, na které popřípadě také půjdete a s trochou štěstí i
vystudujete☺.
A teď konečně také k samotnému výletu…
Kvůli tomu, že jsme byly teprve první ročník, který na tento výlet jel, nebudu
vyprávět objektivně jako doposud, ale spíše poreferuji konkrétně o našem výletu
(myšleno sexty a II. ročníku), který proběhl ve dnech 8. - 9. 4. 2008 v Tuchoměřicích.
Náš výlet začal hromadným odjezdem autobusem číslo tři sta dvanáct z Dejvické
směr Tuchoměřice, ve kterém jsme se museli docela smáčknout☺. Vystupovali jsme na
zastávce Tuchoměřice - zámek, odkud už jsme viděli na rozlehlou budovu bývalého
zámku, který sloužil jako rezidence Jezuitů a byl moc hezký. Tak se z něho udělala
nádherná funkcionalistická nemocnice. A proto taky vypadá, jak vypadá☺.
Po příjezdu jsme se ubytovali, dostali svačinu a šli předvádět naše prezentace, což
trvalo až do odpoledne. Mezitím jsme jeden po druhém chodili do pokoje k paní
psycholožce, která nám sdělovala naše proporce a radila nám, co bychom měli, nebo
neměli☺. Mnozí byli příjemně překvapeni a povzbuzeni, že známky nejsou určující
jednotkou inteligence☺.
Poté jsme měli až do druhého dne velice nacpaný program a myslím, že se to většině
i líbilo, i když to občas někde docela drhlo☺, a ostatní byli alespoň tolerantní, i když je
to třeba vůbec nebavilo a přišlo jim to docela hloupé. A musím pochválit naši třídní
profesorku paní Ulrychovou☺, byla na nás celou dobu velmi hodná a myslím, že měla
párkrát důvod nebýt.
Druhý den odpoledne jsme se vydali zpátky na Dejvickou a tam už jsme se rozešli
každý po vlastní ose. A to je tak vše☺.
Krokouš

Tak si představte, že před celými osmi roky, kdy mělo naše gymnázium sídlo ještě
v Olešské, byl též vydáván školní časopis. Jmenoval se Olešník a podílelo se na něm
spousty studentů z tercie, kvarty a sexty. Pro zajímavost jsme pro Vás vybrali malou
ukázku… Upozorňujeme, že je to časopis vydáván v roce 2000!!
Olešník 1/2000
Ročník: 1
Číslo: 3
Vydávají studenti Křestanského gymnázia, Olešská 2222, Praha 10, 100 00

Anketa:

Jak se má podle vás správně umývat tabule?
p. uč. Brzák
Pořádně vymáchanou houbou zleva doprava, ze shora dolů (tedy tak jsme to museli
dělat my).
pí uč. Ditlová
Tak, aby na ni bylo dobře vidět příští hodinu.
pí uč. Hůlová
Záleží na popsanosti tabule. Je v přímé úměře k počtu vyprání houby. V každém
případě mažeme systematicky, většinou zleva doprava. Výsledek by měl být
jednobarevný.
pí uč. Musilová
Nepřehánět to s vypráním houby. Do pravé ruky vezmu houbu, kterou namočím
a mažu svisle dolů pravidelnými pohyby.
pí uč. Pleskotová
Mažu rychle svisle dolů. Mažu čímkoli. Houba - nemusí být namočená.
pí uč. Svobodová
1x přemazat nanečisto a 1x načisto.
pí uč. Sýkorová
20x vymáchanou houbou mažu ze shora dolů. Hlavně necákat na kantory.
pí uč. Skolbová
Podle stupně inteligence.
p. uč. Špád
Vřele doporučuji mazat suchou houbou nebo suchým hadrem. Hlavně něčím suchým.
Dále mažte krouživými pohyby tak, aby na tabuli vznikly křídové mráčky. Výsledek je
ten, že se z tabule nebude dát nic přečíst.
p. uč. Vojáček
Pořádně vyprat houbu, vyždímat a pravidelně mazat aby tabule nebyla bílá, ale čistá.

Anketu připravily: Kristýna Kabátová, Olga Novotná, Tereza Machalová, tercie
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Úryvek z dobrodružného článku na pokračování:
POČÍTAČ NEPŘÍTELEM MARSU
Co vy na to? Představte si počítač za pár století. Jak bude vypadat? Ano, jsme
v roce 2450 na Marsu. Je to jedna z kolonií Země. Tady se odehrává vše důležité pro
Zemi. Jsou tu doly, skleníky, zásoby pitné vody a vše ostatní. Na Zemi je balohobyt, ale
tady je bída, pot a dřina. V dolech pracují vyvrhelové kolonijní společnosti, jsou to
různé rasy rasy meziplanetárních otroků. Například: Opičí muž a ženy - jsou shrbení,
mají gorilí hlavy, silné paže vláčejí po zemi a nejsou moc inteligentní. Byli geneticky
vytvořeni na Zemi jako otroci, pracují v dolech. Nejsou příliš rychlí. Jsou odolní a
chlupatí. Nemohou používat zbraně - náročné na myšlení. Poloandroidi - jsou to klony
obyčejných lidí s technickými implantáty v těle. Jsou inteligentní a pracují ve vyšších
funkcích……

Chceme Vám znovu připomenout, že Velká celoroční soutěž už opravdu vrcholí,
a tak máte několik posledních dnů na shromáždění kupónů od všech žáků z Vaší třídy,
protože – jak jsme ve všech číslech zmínili – odměna bude veliká!!! Více informací se
dovíte přímo od nás, sextánů…

Další úryvek:

1) V šuplíku je 32 červených ponožek a 32 modrých ponožek.
Levá a pravá ponožka jsou k nerozeznání. Taháte po tmě
ponožky z šuplíku. Kolik jich musíte vyndat, abyste měli jistotu, že
až se na ně podíváte, máte pár?

SOUKROMÝ DETEKTIV DR. PANDA

2) Dokážete rozdělit dort třemi rovnými řezy na 8 částí?

Marek Jakš, tercie

Dříve, než se podíváme na další případ dr. Pandy, povíme si, kdo byl pachatelem v
minulém příběhu. Respektive bych měl říct pachateli. Svého otce totiž zavraždili oba
dva jeho synové. Jan Uhlíř řekl postup, jakým svého otce zavraždil a Petr Uhlíř
prozradil detektivovi způsob otcovi smrti.
Tak co, uhádli jste to dobře? Pokud ne, nic si z toho nedělejte a třeba právě dnes
odpovíte dobře.

„Brr, to byl hrozný případ,“ prohodil dr. Panda, když se vracel z policejní stanice
aby nechal zatknout Jana a Petra. Jakmile si dosedl, kdosi ťukal na dveře. To víte,
našeho detektiva to moc netěšilo, protože si chtěl odpočinout. Ale povinnost je
povinnost a ta mu nařizuje, že musí všem vyhovět. Pozval tedy ťukajícího dál. Ten
vešel a řekl: „Pane detektive, prosím vás o pomoc. Vrátil jsem se z práce domů……

Daniel Mrázek, tercie

Vtip
Farář a řidič autobusu se sejdou před nebeskou branou.
Svatý Petr nejprve pouští řidiče. Duchovní se ptá:
„Proč já musím čekat?“ Petr mu se smíchem odpoví:
„Když ty jsi kázal, všichni v kostele spali, zato když
tenhle řídil, celý autobus se modlil.“
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Tak se nám už opravdu blíží to, k čemu směřujeme již od prvního školního dne
v září - konec školního roku☺. Spolu s ním přichází i více či méně radostně očekávané
vysvědčení. Tak jsme Vám chtěli popřát co největší a nejsladší odměnu za něj,
popřípadě co nejmenší výprask od rodičů. No, i když, co si budeme povídat, mnohdy
dostat výprask je o moc lepší než třeba nějaké zákazy (např. jet ke kamarádovi na
prázdniny ), nebo ne? Také se tímto loučíme s letošní slečnou Oktávou a panem
Čtvrťákem, které ale v září vystřídají noví primánci a prváci, na které už jsme všichni
jistě moc zvědaví a těšíme se na ně!
Jak se říká: Když něco končí, něco ještě hezčího začíná. Samozřejmě s koncem
školního roku končí i náš časopis, a tak Vám přejeme lahůdkové a vyhřáté prázdniny
a děkujeme za všechny Vaše dotazy a nápady, i za všechna prodaná čísla! Byli jste
opravdu skvělými čtenáři a moc nás těšil Váš zájem o časopis, hlavně o každoměsíční
soutěž.
A tak se naposledy loučíme tady, prostřednictvím našeho – Vašeho časopisu...

redakce

Redakce KáGéčka

KUPÓN
do Velké celoroční
soutěže
ČERVEN
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