
 

 
Doporučená min. cena: 10 Kč

  1. číslo, 2. ročník, říjen 2008

Benefiční časopis
(zakoupením tohoto čísla přispíváte na naši školu) 

 
 

     Ahoj žákům, dobrý den všem profesorům! 

Skončilo léto a spolu s novým školním rokem se nám vrací i Váš méně či více 
očekávaný školní časopis KáGéčko! Doufáme, že jste se všichni přes léto pořádně 
osvěžili na nějakém koupališti a zrovna tak můžete nyní znovu osvěžit své znalosti 
a dát zabrat svým odpočatým mozkovým závitům. 

     Mnoho lidí, na které jsme byli loni zvyklí, už ve škole nepotkáte, ale zrovna tak 
můžete na chodbách narazit na mnoho nových tváří. Jasně, myslíme tím žáky z prváku 
a primy, ale nesmíme zapomenout i na nové „přírůstky“ do našeho profesorského 
sboru. A tímto všechny nováčky na naší škole vítáme a přejeme jim mnoho štěstí 
a úspěšnosti v hledání v spletitých sítích našich školních učeben.  

     Když se ohlédneme za loňským rokem, vidíme mnoho školních akcí jako Benefice, 
Majáles, maturitní ples, různé výlety aj. Samozřejmě i letos se na ně všechny můžete 
těšit a KáGéčko Vás bude vždy dopředu informovat, která zajímavá akce se zrovna 
blíží.  

     Na závěr musíme také zdůraznit, že za Vaše peníze vydělané časopisem v loňském 
roce se mimo jiné přispělo na zatemnění počítačové pracovny a část peněz odputovala 
i na Adopci na dálku. Proto Vám všem děkujeme a doufáme, že s námi budete dále 
spolupracovat a věnovat přízeň našemu časopisu! 

Příjemné čtení, Vaše SEPTIMA 



Akce na říjen 
 

 1. 10.                Koncert FOK  
 2. 10.                Koncert FOK  
 2. 10.                Setkání vedení školy se zástupci rodičů všech tříd v 17:30  

                                ve sborovně.  
 2. 10.               Třídní schůzky v 18:00 
 27. - 29. 10.      Podzimní prázdniny 
 29. 10. - 3. 11.  Poutní a poznávací zájezd do Říma 
 30. 10.               Film Planeta Země - Brazílie (Interspar) (všechny třídy) 
 Návštěva Městské knihovny (prima, sekunda) 
 Divadelní představení v Redutě The Bear (tercie, kvarta) 
 Florbalový turnaj 
 Výlet do antického muzea v Hostinném a do špitálu v Kuksu (I. ročník) 
 Návštěva muzea Antonína Dvořáka (sekunda) 
 Exkurze do čističky odpadních vod (I. ročník a kvinta) 
 Prakab (žáci semináře zeměpisu) 
 Ekologická olympiáda (napříč třídami) 

 

Kulturní tip 
 

      Už brzy budete mít možnost na vlastní oči vidět například oblek Stevena Tylera, ve 
kterém vystupoval na koncertech Aerosmith. V Domě u Rotta na Starém Městě se totiž 
otevře proslulá restaurace Hard Rock Cafe, kde jsou k vidění osobní předměty slavných 
osobností. 

     Restaurace bude vypadat stejně jako všechny ostatní jinde ve světě. V současnosti 
jich je více než 130 v 50 zemích. Návštěvníci se tak všude posadí na stejné židle a ke 
stejnému stolu. Restaurace bude mít tři patra, dvě nad zemí a jedno ve sklepení. 

     Prozatím funguje jen obchod, ale kdy se restaurace pro návštěvníky otevře, ještě 
není jisté, zatím se počítá s únorem 2009. 

                                                                                 Více na www.hardrock.com 
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Rozhovor s Kristinkou Kašparovou z kvinty 
 
     Ahoj Kristinko, můžeme Ti  položit několik otázek? 
Jasný. 

     Všichni Tě známe a víme, že jsi studentka kvinty, jak Tě naše úžasná škola baví? 
Dost trapná otázka, co? ☺ 

 

ř

r

 

ř

t  r

ř

Jak kdy, hele. Když je pochmurnej den, tak mě to nebaví, a když je veselej den, tak 
mě to baví. 

     To zní celkem chyt e a který jsou častější? 
Ty pochmurný . 

     Rozhovor jsme udělali s Tebou, protože nás moc zajímá Tvůj velký koníček… 
P ozradíš, o co jde? 
Hraju tenis! 

     Hm… A jak dlouho? 
Dlouho, dlouho… Už to bude 10 let! 

     Jak často trénuješ? Dá se to vůbec zvládat se školou? 
4krát nebo 5krát týdně. Právě že ne, a proto mám pak tak stráášně moc špatný 
známky . 

     Nevadí Ti, že tenis je strašně moc individuální? Po ád jsi tam sama, my bychom 
z toho byli smutní  
Já už jsem si zvykla… Výhoda je, že když něco zkazím, aspoň si za to můžu sama…  

     Zbývá Ti čas ješ ě na něco jiného než na spo t? Máš nějaké jiné koníčky? 
Všechno se mi točí kolem tenisu☺. 

     A jsi dobrá? Kolikátá v žebříčku? ☺ 
Jsem hodně dobrá!! (smích) Jsem v první padesátce! (V žebříčku je asi 1000 hráčů.) 

     Wow, tak to je paráda, tak ať se Ti da í! 
Díky moc, kluci. ☺ 

 
Kristinčino top 10: 
 

Jídlo:     To od maminky                     Předmět:  Latina 
Pití:     Něco slaďoučkého                 Sport:  Tenis a basket 
Hudba:     80tý a 90tý léta                     Osoba:  Přeci vy dva, kluci ☺ 
Film:          Starý vypalovačky 
Kniha:     Moc nečtu, ale něco od Viewegha 
Místo:     Horní Měcholupy 
Země:     Anglie 
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Většina lidí si pod pojmem typografie asi nic určitého nepředstaví, vždyť když člověk 

nepracuje v nakladatelství či redakci, má cenu se úpravou písma vůbec zabývat? 

Má. Situací, kdy je si člověk sám sobě autorem, editorem, korektorem i sazečem, je 

čím dál tím více, a na rozdíl od pravidel gramatických se ta typografická poněkud 

opomíjí.  

Z tohoto důvodu jsem se rozhodl, že napíši tento krátký seriál právě o typografii. 

Jeho cílem je čtenáře seznámit s jejími základními pravidly a jejich uplatnění při psaní 

textu na počítači. 

Jemný úvod 

Typografie je obor zabývající se písmem, od výroby až po správnou sazbu a použití. 

Jejím cílem je poskytnut čtenáři co nejlepší, nejsnadnější a nejpříjemnější čtení, snaží 

se napsanému textu vtisknout co nejlepší estetickou a praktickou hodnotu. Za tímto 

účelem byla vytvořena národní a mezinárodní typografická pravidla. 

Dějiny typografie se píší od vynalezení knihtisku. V dnešní době – tak jako řada 

dalších oborů – prochází vlivem počítačů k prudkým změnám ve způsobu sazby. 

Samotná typografická pravidla však zůstávají nezměněna. 

Microsoft Office Word 

Pro sázení textu existuje řada profesionálních programů, ve kterých může sazeč 

uplatnit všechna pravidla a vytvořit skvělý kus práce. Tyto programy však nejsou 

rozšířené, jsou drahé a složité. 

Nepochybně nejrozšířenější textový editor MS Word není ideálním sázecím 

programem a počítačová klávesnice není ideálním nástrojem pro psaní. Existují ale – ač 

o tom leckteří tuší – způsoby jak alespoň ta základní typografická pravidla dodržet i ve 
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Wordu bez jakýchkoli profesionálních nástrojů. Díky rozšířenosti Wordu budu proto 

v tomto seriálu ukazovat a dávat tipy pro program MS Word a to jak ve verzi 2003 

(která je podobná verzi 2000 a dřívějším), tak pro zatím nejnovější MS Word z balíku 

Office 2007. 

ZÁKLADNÍ FUNKCE 

Pro správné pochopení některých textů je nutné mít nějaký základní přehled 

o možnostech Wordu. Dvě z jeho funkcí – pro nás ty nejdůležitější – zde pro jistotu 

zmíním: 

1. Speciální znaky 

V balíku Microsoft Office existuje nástroj pro vložení znaků (jako např. „÷“, „æ“, 

pomlčky, nerozdělitelné mezery a spousty dalších), které nejsou na klávesnici. I přes 

to, že ho většina lidí zná, zmíním ho tu, protože je pro správnou úpravu důležitý. 

V programu MS Word 2007 je ukryt v záložce Vložení – Symboly – Symbol – Další 

symboly … a v MS Word 2003 v panelu Vložit – symbol.  

Můžete zde najít i příslušnou klávesovou zkratku pro daný znak, popřípadě 

si vytvořit vlastní. 

2. Nahrazení 

Tato funkce je pravděpodobně ještě známější než předešlá. V MS Word můžete její 

pomocí velmi jednoduše automaticky nahradit některé znaky (písmena, slova …) za 

jiné. Funkce se dá aplikovat buď na celý dokument, nebo na označený text. Stačí 

stisknout kombinaci kláves ctrl+H, nastavit, jaké znaky chcete jakými nahradit a buď 

postupně, nebo v celém dokumentu (resp. označeném textu) najednou. Nástroj 

nerozlišuje velká a malá písmena, nejde tedy hromadně nahradit „Náměstí Míru“ za 

„náměstí Míru“. 

Šimon Trlifaj 

sexta 
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 Adopce na dálku  

S novým školním rokem příchází spousta novinek a KáGéčko nesmí být pozadu. A proto 
jsme se rozhodli udělat pro Vás novou rubriku, kde si budete moci procvičit svoji 
angličtinu příjemnější formou :o). Každý měsíc bude jiné téma a budeme se snažit, 
abyste se moc netrápili.  

     Pro měsíc říjen jsme Vám připravili dopisy od našich dvou studentů, které naše 
škola již po několik let podporuje v jejich studiu. Rebeca pochazí z Afriky a Akash 
z Indie.  
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     S dotazy na Adopci na dálku se obracejte na pí Kvičerovou nebo si udělejte výlet do 
druhého patra k jazykovým učebnám, kde je nástěnka s informacemi. Jako každý rok 
i letos bude mít každá třída za úkol přispět nějakou tou korunkou. S nápady jak přispět 
můžete zajít i za námi. 



  slečnou Marcelou Slavíkovou Rozhovor se
 
     Dobrý den, můžeme Vás poprosit o krátký a úderný rozhovor? 
Ano, ale rozhodn  nebudu odpovídat na vše!! (typický úsmě čny Slaě v sle víkové)  

 let na 

M

ala? 
d em Gymnázi ou fakultu UK a konzervatoř 

 Vás na ní přitahuje? 

me 
vru) ☺ zeptat, kolik jste jich -

J

ém volném čase? Nevěříme tomu, že 

N

okna a záludně se usmívá) 

op 10  prof. Slavíkové: 

. 
ca-colu a vodu 

: 

íl ☺ 

s Peťánkem ) ☺ 
 

 
     Začínáme… První otázky by měly směřovat ke škole. Jak dlouho učíte a kolik
naší škole?  

yslím si, že učím 4 roky a z toho 3 roky tady. 
 
     Jakou školu - tedy spíše školy jste vystudov
Vystu ovala js um Jana Nerudy, Filozofick
aroslava Ježka. To je zatím všechno, ale pořád studJ uji!! ☺ 

 
     Kdy jste se rozhodla, že budete učit? A proč právě latinu, co
Latina je krásná, vždycky mě moc bavila. Že budu učit, jsem se rozhodla na fakultě. 
 
     Po uplynulých prázdninách Vás všichni znají jako rozdavačku reparátů. (Zdraví
Martina Vá  Můžeme se  s chutí Vám vlastní - rozdala? 
eden na minulé škole a dva v uplynulém roce. Frekvence se zvyšují, studenti se musí 
atinu pořádně učit!!! (smích se line kabinetem) l
 
     Dál jsme se chtěli zeptat, co děláte ve sv
pořád jen překládáte latinské texty a opravujete písemky… ☺ 

e, ne to nedělám. Chodím do kina, hodně čtu - hlavně detektivky - a studuji. 
 
     Jaký je Váš ideál muže? ☺ 
Můj přítel! (zasněně se dívá z 
 
 
T
 

Jídlo:  To je jedno
Pití:  Alkohol moc nepiju a jinak Co
Hudba  Černošská z 60-tých let a taky klasiku  
Film:  Universální uklízečka 
Kniha:  Tak třeba Harry Potter - ale ne sedmý d
Místo:  Hory - miluji lyžování 
Země:  Itálie 
Předmě : Latina a Angličtina t
Sport:  Lyžování 
Osoba:  Vy dva!! (Kryštůfek 
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                                                 Přátelství duší 
 

amělé 
Po duši něžné, upřímné a vřelé. 

M  
Své srdce jsem ti v tvrdé ruce vložil 

Za rok a za den p vzpomínce zíval.- 

Má touha mře na cestě osamělé. 

    (Po nás ať přijde potopa) 

Dvacet deka duše 

Chtěl jsem si koupit dvacet deka duše, 
pár kousků prav y, litr svědomí, 

řekl jsem: „Dobrá, nic se neděje, 

A “ 
A Fronta vedla ik-cak za hory 

    ček (Blues pro slušný lidi) 

 

  

Toužil jsem na cestě os

 
ůj sen se v tobě ztělesnění dožil.

 
Nejdřívs je líbal,pak jsi na ně plival, 

ři 
 

Pro nový žal mám srdce málo smělé. 

 
  František Gellner

 
 
 

 

d
leč prodavačka odvětila suše: 

„Jak jsou ti lidi dneska pitomý…“ 
 

Mě ovšem tímto nevyvedla z míry, 

dejte mi za korunku víry, 
osminku citu, láhev naděje.“ 

 
ona řekla: „Musíte stát frontu.

c
a potom dál až někam z horizontu. 

A všichni lidi chtěli brambory. 
 

             Jiří Děde
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Psáti básně  
 

Kdysi jsem psal básně 
a to velmi krásně 

 
Meine Freunde schreien mir in Ohren: 

An dir geht ein Dichter verloren! 
 

Dnes už vidím méně krásně 
Zato trochu více jasně 

 
Psát básně či nepsat básně 

Je v tom rozdíl vlastně? 
 

     Egon Bondy (Básnické dílo - svazek 3) 
 

Jedno slovo 
 

Jedno jedno slovo najít v pravý čas, 
a uzdravit jím k smrti smutnou duši. 
Najít, za horou když někdo čeká nás, 

a uhodnout, kde srdce skrývá se a buší. 
 

To slovo najde se však těžko proklatě: 
být musí přesné, jako klíč, jenž v zámek vpadne. 

Jen jednou v životě snad zázrak potká tě, 
že zvíš, jak slovem uzdravit je snadné. 

 
      Antonín Sova 

 
 

Mám-nemám; mám, nebo nemám? 
Jeden vlas za druhým 

Z hlavy si trhám. 
Mám-nemám; mám, nebo nemám 

Mám jít spát, nebo dál trhat si vlasy? 
Mám-nemám; mám, nebo nemám? 

Nemám už co bych rval, 
Půjdu spát asi. 

 
      J.H.Krchovský (Bestiální něha) 
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Seznamovák letošního prváku a primy 
 

Tento článek sepsala nejmenovaná osoba z prvního ročníku výlučně pro náš 
časopis (všechna práva vyhrazena) na základě proseb z naší strany. Dotyčná osoba si 
nepřeje být jmenována, protože je prý skromná a nechce být příliš slavná ;-) 

Hned druhý den školy jsme odjeli s primou na adaptační kurz… Cíl naší cesty 
a celého pobytu byl jasný - seznámit se s novými spolužáky, se kterými budeme chodit 
nějaké ty čtyři roky do třídy a zase něco nového zažít.  Z celého toho seznamování 
jsem ze začátku nebyla příliš nadšená, ale později se ukázalo, že program je celkem 
pestrý a spolužáci moc fajn =). Mimo seznamovacích her jsme také hráli něco 
pohybového. Pohybu bylo dost, ale jídla málo. Také jsme ve středu večer měli táborák, 
který se vydařil nejen programem, ale také hrou na kytaru… =) Ve čtvrtek nás přijela 
navštívit paní ředitelka. Nejen, že se s námi seznámila a odpověděla nám na naše 
otázky, ale také zhlédla představení, které si připravila prima =). Všem se nám to moc 
líbilo. Primáni měli ještě ten večer táborák a my zážitkovou hru… (o té asi psát 
nebudu…bylo by to na dlouho). Po zážitkové hře jsme šli už spát a v poledne odjezd… 
I když bylo velké vedro, tak jsme celou cestu zpátky zpívali, hráli a užili jsme si to ;-)  

 Jsem ráda, že náš adapťák byl hned na začátku, teď se spolu můžeme 
normálně bavit, stejně by k tomu seznamování jednou došlo =) 

Anonymka, 1. ročník 
 

Vytaženo ze sítě  
(aneb stránky, které stojí za to znát) 

 
 Každý poslouchá nějaké písničky, skladby... no prostě muziku. A občas by se 
hodil text či akordy. Velmi dobrým zdrojem je 

http://www.supermusic.sk 

 Píšete dokumenty na počítači a chtěli byste použít neobvyklé či ozvláštňující 
písmo aby váš text nezapadal do průměru? Nepřeberné množství různých fontů, ať už 
kaligrafických, hypermoderních, obrázkových nebo jakýchkoli jiných najdete na 

http://www.dafont.com 

 Nemáte čas moc číst, chodit do knihovny, nebo prostě jen neradi nosíte sebou 
těžkou knihu? Ale přitom potřebujete znát mnoho knížek do čtenářského deníku? Pro 
vás jsou audionahrávky známých literárních děl 

http://www.rozhlas.cz/ctenarskydenik/portal 

 Aktuální informace ze světa vědy a techniky, sposta neočekávaných nových 
informací, a to vše přehledně na jednom místě. Chcete zajímavý zeměpisný referát, 
perličky do chemie či zazářit ve společenských vědách? Hledejte zde 

http://www.scienceweek.cz 
 Bára Hejduková, septima 
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A samozřejmě ani letos nebudou chybět hádanky, křížovky, ani logické úlohy… 

 

Hádanka: žárovky  
 
Stojíte u tří vypínačů. Víte, že patří ke třem žárovkám, které jsou v místnosti, kam vede 

dlouhá a klikatá chodba - tzn. že ze svého místa vůbec nemůžete vidět, zda některá 
svítí nebo ne. Všechny tři vypínače jsou nyní v poloze vypnuto. 

S vypínači můžete manipulovat jak chcete, pak jednou projít chodbou a podívat se do 
místnosti. Tam musíte říci, který vypínač je od které žárovky. 

Jak na to?  

 

Osmisměrka 
O T T I L Í S O P S S I 
Z S O K S O K O L L N Ě
Ó L L L E C H O Á Y T I 
N B O C R D U M R Š N O
V V V M O P A Ř I T É B
O K O N E C Á T E E O R
S Y S E L N E L E Z E O
E T K H S L I N A U N U
L Ě E L Á G Š N Ě O A S
E N L S E L K A A N R E
S Á E N A K P O S E Í K
T Z C A T E N A L P S N
S E R V I S Í A B O K S

 
Najděte tato slova: 

brousek, celek, inteligence, konec, lest, letiště, leze, mudrc, nouze, ocenění, olovo, 
osel, otrok, ozón, planeta, posílit, selka, servis, síran, skoba, sláma, slina, sloup, slovo, 

snář, sopka, sokol, sysel, zánět, zlomenina 
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                                                    Hlášky učitelů 
 

V prvním čísle letošního KáGéčka Vám přinášíme exkluzivní várku hlášek… 

Příjemnou zábavu! 
 
- „Tak dosmrkáme.” (p. Hopp) 
 
- „Don´t sleep!!!“  (pí Hrdinová) 
 
- „Protože v tomto jazyku to Bůh diktoval Alláhovi.“ (p. Brzák) 
 
- „Kartágo přišlo o Kartágo.“(pí Kvičerová) 
 
- „A kdo bude mít horší jak trojku, tak má pětku!“(pí Sklenářová) 
 
- „Petře, něco mi na vás vadí…“ (pí Kolářová) 
- „To ty barevný slipy!“ (Anežka H.) 
 
- „On se zkrátka na papeže vycvajznul.“ (p. Očenášek) 
 
- „Když je vlhko, šiška se zavře, když je sucho, šiška se otevře. To tak šišky dělají.“      
(pí Sýkorová) 
 
- „Když vaříte brambory v papiňáku…“ (p. Hopp) 
 
 
 
Závěrem bychom Vám chtěli sdělit, že pokud máte nějaké nápady či připomínky 
k našemu - Vašemu časopisu, neváhejte a přijďte k nám do SEPTIMY a my rádi Vaše 
náměty s Vámi prodiskutujeme a vyhovíme. – Chcete více rozhovorů, více probírat 
školní témata přímo se studenty? Je to jen na Vás. Loňské snahy o zapojení byly 
mizivé, což nás velmi mrzelo, a proto doufáme, že se to letos zlepší... Noste různé 
zajímavé články, návrhy k diskusi, a další… nestyďte se ☺!! 
 
A úplně na závěr pro Vás máme naučný citát: 
 

„Neříkej, že nemůžeš, když nechceš. 
Protože přijdou velmi brzy dny, 

kdy to bude daleko horší.“ 
Jan Werich 
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