
Benefiční časopis
(zakoupením tohoto čísla přispíváte na naši školu) 

 

 

  
     Tak jsme se ve škole ani neohřáli a už je tu opět Advent a spolu 

s ním Vánoce. Děkujeme, že si většina z Vás mezi sháněním vánočních 

dárků udělala čas a přišla podpořit naši školu na školní akademii. 

     Prosinec bývá "školně" velmi náročný měsíc, neboť – jak říkají 

učitelé – co se neudělá před Vánocemi, po nich už se nestihne... Tak 

nažeňte dobré známky, ať se přes svátky nemusíte učit a opravovat si 

známky, protože konec pololetí je tu 

cobydup!   

     Nám už nezbývá nic jiného než 

Vám popřát – i když trošku 

s předstihem – klidný Advent, lavinu 

krásných dárků a aby pro Vás byl rok 

2009 alespoň o stupeň lepší než rok 

předchozí.   

                                    

Doporučená min. cena: 10 Kč
 3. číslo, 2. ročník, prosinec 2008

 Vaše redakce KáGéčka 



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

 
     Stránky světoznámého magazínu zabývajícího se geografií, vědou, fotografiemi 
zvířat a podobně. Jistě je mnozí z Vás znají, ale přesto je to nevyčerpatelný zdroj 
inspirace a obrázků na referáty a sebevzdělávání. 
               http://www.national-geographic.cz/,  http://www.national-geographic.com/ 

 
     Hrátky s Youtube.com - dnes malba, kresba a její počítačové obdoby. Zadejte heslo 
„speed painting a dragon again“. Objeví se dech beroucí ukázka jak namalovat draka 
chrlícího oheň. A když zadáte - trochu složitější „airbrush art by magik“ (wicked trunk 
mural), uvidíte, jak se dá nakreslit obraz s pomocí obyčejné fixírky, kterou jsme 
v hodinách výtvarky pohrdali.                                                     http://youtube.com/ 
 
     Možná se divíte, proč tu uvádím zrovna tohle, ale občas i Vám se může stát, že 
budete potřebovat něco uvařit. No a pro ty, co jim nestačí špagety s kečupem nebo 
polévka z pytlíku, je tady tenhle server. Celkem srozumitelně a jednoduše se tu 
popisují recepty na tisíce jídel.                                                        http://recepty.cz/ 
 
     A ještě zpět k malbě. Toto jsou stránky nyní devatenáctileté slečny, která se 
přestěhovala z Ruska do Kalifornie a zabývá se převážně fantasy postavami. 
                                                                              http://www.haella.net/ellionart/ 

       Bára Hejduková, septima 
 

Hlášky učitelů 
 
- „Pokud ta věc, kterou spáchal trestný čin, nepatří majiteli…“ (pí Kolářová) 

- „Sevres, tam je uloženej kilogram, kdybyste někdo chtěl.“ (p. Fiala) 

- „…rogalitmus…“ (pí Müllerová) 

- „…a David s Michalem si přestanou lakovat nehty!“ (pí Kolářová) 

- „Když je něco hot, tak je to žhavinka.“ (pí Kodetová) 

- „Dřív ten čas byl takovej lepší, jim prostě stačilo, že vstali ráno.“ (p. Fiala) 

- „Porcování medvěda! To jste nebrali v ZSV?“ (p. Fiala) 

A tímto vyzýváme naše čtenáře!! 
Pokud si někdo z Vás také schovává tyto vzácné poklady  

– to nejlepší, co vyšlo z úst našich milých učitelů –    
ať nám donese svou sbírku do septimy a my ji velice rádi otiskneme ;) 
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Rozhovor s pí profesorkou Musilovou 
 

     Dobrý den, můžeme s Vámi udělat rozhovor do školního časopisu? 
Ano. 

     Na začátek bychom se chtěli jako studenti zeptat, co jste vystudovala? 
Pedagogickou fakultu. 

     A jak jste se vůbec dostala do naší školy? 
V podstatě náhodou, nastoupila jsem na ZŠ Olešská a za rok na to se tam otvíralo 
Křesťanské gymnázium. Jako jedna z mála jsem měla vzdělání na 3. stupeň. 

     Co máte na naší škole nejvíce ráda? 
Kvintu. 

     Proč vlastně děláte učitelku? 
Chtěla jsem mít prázdniny☺ 

     Uvažovala jste někdy o něčem jiném než o povolání učitele? 
No, maminka ze mě chtěla mít právničku:) 

     Teď trochu z jiného soudku. Nedávno jste navštívila Řím. Pan prof. Brzák o tom 
všem vypráví, tak jaké to bylo? 
Fantastické (3krát)… ☺  

     Vánoce už klepou na dveře. Jak se na ně těšíte? 
Moc. Vánoce jsou mé nejhezčí svátky! 

     Už máte nakoupené dárky a začínáte péct cukroví? 
Některé dárky ano, cukroví ne, protože můj syn Kája studuje a nemůže mi pomoct  
 
Top 10 pí prof. Musilové: 

Jídlo:    maso – jakékoli (úsměv od ucha k uchu) 
Pití:    Whiskey 
Film:    Svatby pana Voka 
Hudba:   Daniel Landa 
Kniha:    Robin 
Místo:    Kameničky 
Země:    ČR 
Město:     Řím 
Sport:    volejbal 
Předmět:  matematika + tělocvik 

 
Děkujeme pí prof. Musilové za rozhovor! 
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Chvilka s poezií 
 

Vítr fouká 
Po nebi jdou mraky 

Na pláni  
pouštíme spolu draky 

Ten tvůj uletěl  
a ten můj taky 

   Egon Bondy 
 

Balada o drobnostech 
Znám mušku v mléce tonoucí, 

znám šat, jak lidi přejinačí, 
znám slunný čas i vichřici, 

znám jabloň, kde se plody zračí, 
znám strom, jejž čerstvá míza smáčí, 

znám vše, co stejné, neměnné, 
znám cokoli, jen sebe ne. 

Znám drahý kabát po límci 
znám mnicha, jak se v kápi mračí, 

znám pána, jde-li sloužící, 
znám mnišku, v závoji když kráčí, 
znám podle křiku, kde jsou rváči, 

znám labužníky ztřeštěné, 
znám sud, neb vína druh mi značí, 

znám cokoli, jen sebe ne. 

Znám koně, mezka, oslici, 
znám těžký náklad co je tlačí, 

znám Blažku, Bělu po líci 
znám vrhcáb, pro nějž hoří hráči, 

znám lživé sny, co vidí spáči, 
znám Čechy bludem zmámené, 

znám Řím, jenž mocí na blud stačí, 
znám cokoli, jen sebe ne. 

 Znám vše, ač nic bych neznal radši, 
znám chlapy mdlé i ruměné, 

znám Smrt, jež všechny pod zem vtlačí, 
znám cokoli, jen sebe ne. 

   Francois Villon (Balady v Žargonu) 
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Jsou někteří a jmenují se 
Miláček Vítaný či Vytoužený 

Mně říkají Osudový 

Nevím proč 
a ani nevím kdo mi dal takové jméno 

Ale měl jsem štěstí 
Mohli mi říkat 

Budižkničemu Plevel Nenáviděbý Pohrdaný 
Anebo Provždyztracený.  

   Jacques Prévert 
Michal Polák, septima 

 

Hádanka: Černá a bílá kulička 

     Vězeň čeká na popravu. Král ohlásí lidu, aby jeho popularita vzrostla, že mu dá 
poslední šanci se zachránit. Přichystá prý pytlík s jednou černou a jednou bílou 
kuličkou. Pokud vězeň vytáhne bílou, je osvobozen. Pokud vytáhne černou, bude 
popraven. (Tohle všechno veřejnost ví.)  
     Kat, který má popravu provést, se ale dozví, že král podvádí a dá do pytlíku dvě 
černé kuličky (ať se vězeň snaží, jak chce, vytáhne vždy černou – smrt). Tohle vězni 
potají řekne.  
     Dalšího rána se koná celá „poprava“ za účasti veřejnosti. Co musí vězeň udělat, aby 
se zachránil?  
     Předpoklady: Opravdu je to možné, řešení existuje. Král musí před veřejností 
dodržet slib, ať se mu to líbí nebo ne. Veřejnost je přítomna a bude chtít vidět důkaz 
o popravě nebo o osvobození. Vězeň musí vytáhnout právě jednu kuličku (nesmí obě 
dvě a nesmí vytáhnout prázdnou ruku). 

Nápověda 
     Když z pytlíku, kde jsou dvě černé kuličky, vytáhneme jednu černou kuličku, co 
v pytlíku zbyde? Když z pytlíku, kde je jedna černá a jedna bílá kulička, vytáhneme 
jednu bílou kuličku, co v pytlíku zbyde?  
     Když veřejnost neuvidí kuličku, kterou vězeň vytáhl, podle čeho se dá ještě 
rozhodnout, která to asi byla? Co uděláte s malou kuličkou, když nechcete, aby ji nikdo 
viděl? 

 

Řešení z minulého čísla: 

Hádanka: Muži hráli čtyřhru. 
Křížovka: „...okamžitě vystoupíme.“ 
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English course 

Pharaoh curse 
 

We all know stealing is illegal- but even if you don’t get caught, you may have other 
problems besides a guilty conscience. 

A ma from Germany recently tried to make amends for his dead close relative by 
giving a piece of a carving that is stepfather had taken from Egypt back to Egyptian 
officials. The man, who remained anonymous, said his stepfather took the carving 
while on holiday to Egypt in 2004 and when he got home he suffered paralysis, 

nausea, unexplained fevers and cancer, and had recently died. The man believed his 
stepfather was suffering from the curse of the pharaohs for stealing the carving and 

wanted his soul to rest in peace. 
A belief in this curse- that anyone who disturbs the tombs or mummies of Egypt’s 

ancient Pharaohs will be killed- dates back to 1922. That’s when Tutankhamen’s tomb 
was discovered and Lord Carnarvon, the man who paid for the expedition, died soon 

after. 

Vocabulary: 

curse - kletba 
besides a guilty conscience - kromě špatného svědomí  
to make amends for - odčinit 
carving - řezba(umělecké dílo) 
officials - úředník 
who remained anonymous - který zůstal v anonymitě 
stepfather - nevlastní otec 
paralysis - ochrnutí 
nausea - nevolnost 
fever - horečka 
was suffering from the curse - byl potrestán hrozbou 
soul - duše 
who disturbs the tombs - kdo naruší hrobky 
 

Pokud Vás článek zaujal a chtěli byste se dozvědět něco víc o starém Egyptě, určitě 
neváhejte a vyražte s naší školou do Brna na výstavu „Tutanchamon - jeho hrob 

a poklady“. Jede se 10. 12. 2008 a cena výletu je 725 Kč (včetně cesty a vstupného). 
Do programu je také zařazena prohlídka předvánočního Brna.  

Více informací najdete na nástěnce u knihovny, na školním intranetu  
nebo přímo u pí Marschalové. 

Bára Neumannová, septima 
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Rozhovor s bavičem Jirkou Měchurou  
ze 3. ročníku 

 

     Ahoj, ahoj…  
Ahoj kucíí! (provinilý úsměv) 
 
     Můžem s Tebou udělat rozhovor? 
Ne! ☺ 
 
     Neslyšeli jsme, pokračujeme. Víme o Tobě, že Ty i Tvůj bratr (BIG MELOUN) jste 
známí baviči, a proto také uvádíš akademii… Jak se připravuješ? 
Psychická příprava mi dává zabrat, proto se odreagovávám…..(lišácký úsměv) 
 
     Co škola, jak to zvládáš? 
V rámci možností. 
 
     Jaký je Tvůj vysněný prototyp ženy a muže? ☺   
Žena (Jirka zběsila mává rukama a snaží se ukázat nějakou postavu), muž – můj 
bratr!!! (smích) 
 
     Máme o Tobě tajnou informaci, že bydlíš v Benešově. Jak si tam žiješ? 
Na výššši…….(nos nahoru) Žiji si tam hodně dobře, proto ty tři „š“ 
 
     A poslední otázečka. Máš rád lidi? 
Mám… (smích)  
 
 
Top 10 Jirky Měchury:  

Jídlo:       Většina 
Pití:       Slivovice 
Film:       Forrest Gump 
Hudba:       SKA  
Kniha:       NEČTU!!! (velmi rázně ☺)  
Místo:       Lehni!  
Země:       Kanada 
Sport:       Pasivní 
Předmět:     Angličtina a matematika 
Osobnost:   Péťa a Kryštůfek ☺    

 
Děkujeme Jirkovi za rozhovor! 
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Akce na prosinec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4. 12.              Třídní schůzky v 18:00 hod.  
                               - v 17:30 setkání zástupců rodičů všech tříd s vedením školy 

 10. 12.             Výstava „Tutanchamon - jeho hrob a poklady“ v Brně 
 12. - 13. 12.   Basketbalový maratón (kvinta až oktáva) 
 19. 12.             Vánoční besídky ve třídách 
 22. 12. – 2. 1. Vánoční prázdniny ☺ 
 Exkurze do Národního muzea – hudební nástroje (I. ročník)  
 Divadelní představení v Redutě Christmas Carol (IV. ročník, oktáva) 

 

Kulturní tip 
 

• Pozvánka: Swan Legend – Irish Dance Show 
 
     Swan Legend – Irish Dance Show je unikátním projektem se špičkovými tanečními 
a stepařskými výkony sólistů i celého souboru. Velkolepá, výpravná, světelná 
a nezapomenutelná show, videoprojekce a více než 180 originálních kostýmů činí 
z představení vyvážený celek vytvářející ojedinělou atmosféru. Energie patrná 
z každého tanečního kroku, výrazu i samotné irské hudby doprovázející celé 
představení nenechá nikoho na pochybách o kvalitě i způsobu živého vystoupení. 
Pražské termíny : 11. a 12. prosince od 20:00 v Kongresovém centru.  
Vstupné cca : 400,- Kč. 
 

• Betlémy na Hradě  
 
     Na Pražském hradě letos o Vánocích bude možno navštívit překrásnou výstavu 
Betlémů, která letos bude čítat až 50 exemplářů, z toho 
polovinu budou tvořit vzácné historické práce. Objeví se 
tam dřevěné betlémy, jesličkové archy, papírové betlémy, 
deskové betlémy i podmalby na skle. Letos bude možno 
dokonce spatřit i model keramického betlému z 30. let 
minulého století navržený původně pro chrám sv. Víta, 
který je jedním z nejkrásnější betlemářských děl 
současnosti. 
     Výstava bude trvat od 20. listopadu až do 4. ledna. A 
vstupné bude přizpůsobeno rodinám s dětmi a školním 
exkurzím. 

 8


