
 

Benefiční časopis
(zakoupením tohoto čísla přispíváte na naši školu) 

 

Doporučená min. cena: 10 Kč
 6. číslo, 2. ročník, březen 2009

  
Březen - za kamna vlezem…  

     A to doslova. Počasí nám sice tento měsíc moc 

nepřeje, ale my v redakci doufáme, že i přesto máte 

skvělou náladu. Už nám skončilo první pololetí, všichni 

žáci mají opět "čistý rejstřík" a mohou se těšit na 

oblíbené březnové akce.  

     Tradičně nás tento měsíc navštíví žáci ze střední školy v německém 

Mendenu, kteří se přijdou podívat i k nám do školy (tak neudělejte 

ostudu ). Dále jste si mohli všimnout, že se už volí téma na květnový 

Majáles, což je také velice důležité, takže hlasujte, dokud můžete!! 

Informace o Majálesu případně shánějte v sextě. 

     Takže se nenechte otrávit rozmrzelým 

březnovým počasím a těšte se na příští číslo 

KáGéčka, které pro Vás bude připravovat 

pravděpodobně již zbrusu nově sestavený redakční 

tým! 

                        Vaše septima  



Akce na březen 
 

 2. – 8. 3.          Jarní prázdniny 
 9. 3.                  Ředitelské volno 
 12. – 15. 3.      Víkendový pobyt na lyžích pro žáky a učitele 
 16. – 17. 3.      Seminář pro kvintu v Terezíně (pí Rauscherová, pí Kolářová) 
 13. – 20. 3.      Návštěva studentů z německého Mendenu  
 24. – 26. 3.      Výjezd na dramatický festival do Oder (pí Kvičerová)  
 Sklárna Nížbor (II. ročník, sexta) 
 Náprstkovo muzeum (sekunda) 
 Hrdličkovo muzeum (III. ročník, septima) 
 Festival „Jeden svět“ (kvinta, I. ročník) 
 Školní kolo SOČ – biologie, zeměpis 
 Mistrovství školy ve fotbale (tercie, kvarta) 
 Návštěva Židovského muzea (kvinta, sexta, II. ročník) 

Velká Británie – Londýn 
 

     Asi 40 spolužáků z naší školy z různých tříd a v různém věku vyjeli spolu se třemi 
skvělými učitelkami, pí Hájkovou, pí Žďárskou a pí Černou 14. 2. 2009 od naší školy 
směrem do Londýna. Všichni jsme se velmi těšili, ale i přesto se loučení s rodiči 
trošičku protáhlo. 
     Konečně jsme vyjeli! Jeli jsme se společností STUDENT AGENCY a byla k nám 
přidělena skvělá původkyně i řidiči. Cesta do Londýna byla velmi dlouhá. Jeli jsme přes 
Německo do Francie, odkud jsme z přístavu vypluli trajektem do Velké Británie. Od 
přístavu v Anglii nám cesta do Londýna trvala už jen 2 hodiny. Do Londýna jsme přijeli 
ráno a hned jsme se vydali na celodenní výlet po památkách nádherného Londýna. 
Naše prohlídka začala přechodem Temže přes Westminster Bridge a pokračovala 
procházkou kolem řeky. Hned první věc, která nás v Londýně upoutala, bylo veliké 
Londýnské oko (neboli London eye), na které jsme se však bohužel kvůli nedostatku 
času nedostali. Westminster byl dalším cílem naší výpravy po Londýně. Viděli jsme 
úžasný zvon Big Ben a myslím, že se mnou budete souhlasit, když napíši, že je to 
jeden ze symbolů Londýna. O kousek dál jsme spatřili Westminster Hall a Westminster 
Abbey. Ve Westminsterském opatství se od dob Viléma Dobyvatele konají korunovace, 
královské pohřby a je zde pochována celá řada slavných občanů Anglie. 
     Poté jsme se vydali po Buckingham gate, což je cesta táhnoucí se až k Buckingham 
Palace. Buckingham slouží jako stálé sídlo vladařů a náhodou jsme měli to štěstí 
a viděli jsme asi půlhodinové střídání stráží, což byl velkolepý pochod stráží po 
Buckingham gate až k paláci. 
     Dále  jsme  dorazili  procházkou  na Piccadilly Circus – nyní  je  to hlavní  křižovatka 
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Londýna. Uprostřed náměstí stojí populární hliníková socha lidově nazývaná Eros. 
Navštívili jsme tu i nádhernou Národní galerii. 
     Konečně se jsme se odebrali po dlouhé, ale krásné procházce po Londýně na místo 
meeting point, kde na nás měli čekat naše anglické rodiny. Při cestě na meeting point 
si celý autobus opakoval anglické fráze a slovíčka a slovník byl snad na každém 
sedadle otevřený. Všichni už byli velmi rozrušeni z budoucího setkání se svými 
rodinami. Myslím, že můžu říct za většinu, ne-li za všechny spolužáky, že naše rodiny 
byly úžasné. 
     Večer jsme strávili s rodinou, po dvou až čtyřech dětech v rodině, u večeře a naší 
první anglické konverzace. Naše rodiny byly velice tolerantní k naší angličtině, což nás 
velmi uklidnilo a zpříjemnilo nám to pobyt v Anglii. Další den ráno nás rodiny odvezly 
na místo meeting pointu a odtud jsme se vydali na první 3 hodiny angličtiny ve škole. 
Učitelé byli úžasní a výuka byla velmi příjemná. Po výuce jsme vyrazili na výlet do 
Greenwich na nultý poledník. Po výletě jsme se vrátili k našim rodinám na večeři 
a příjemně strávili večer s nimi. Čtvrtý den jsme se ráno vydali zase do školy k našim 
učitelům, abychom oprášili naše konverzační schopnosti. Odpoledne byl cílem naší 
cesty Windsor. Windsor je letním sídlem královny. Je obrovský, ale to, co nás zaujalo 
všechny nejvíc, byl Doll´s house princezny Mary. Je to domeček pro panenky vysoký 
asi 3 metry, kde knihy byly z opravdové kůže, číše ze zlata a láhve na víno 
s opravdovým vínem. Bylo to nádherné a neuvěřitelné na první pohled.  
     Další den jsme školu vynechali, protože jsme měli na plánu celodenní výlet do 
universitního města Oxford. Město bylo nádherné, plné kolejí a viděli jsme dokonce 
i v jedné koleji obrovské stoly a schodiště z filmu Harry Potter. Navštívili jsme 
i botanickou zahradu, což bylo v chladném počasí velmi příjemné. Při cestě z Oxfordu 
jsme uvízli v traffic jam, což je známá anglická zácpa na dálnicích i silnicích. Pro nás to 
znamenalo hodinu sedění v autobuse navíc a opoždění naší výborné večeře, kterou 
jsme každý večer od rodin dostávali. Večeře i konverzace v rodinách byly úžasné, 
rodiny se nás vyptávaly na naše rodiče a na rozdíly, kterých jsme si mezi V. Británii 
a Českou Republikou všimli, porovnávaly nás také se studenty z jiných zemích, kteří 
u rodin byli ubytovaní dříve a vyprávěly nám různé zkušenosti s předchozími studenty.               
     Další den jsme se ráno opět vypravili do školy a poté do lodního přístavu 
v Chethamu, kde byla obrovská ponorka s možností prohlídky, ale na tuto prohlídku se 
dostala jen polovina našich spolužáků. Poslední den v Anglii začal loučením s našimi 
rodinami a pokračoval loučením s učiteli ve škole na poslední hodině výuky. Než jsme 
se vydali na cestu domů, stihli jsme ještě navštívit Umělecké a Technické muzeum 

a vydali jsme se i na Oxford Street v Londýně, kde si to užila 
hlavně děvčata, protože mohla ukojit své nakupovací horečky 
se suvenýry a dárky domů. Poté jsme se už vydali na cestu 
domů. Cesta zpět se zdála kratší než cesta tam a uběhla 
rychle. Už v jednu hodinu odpoledne druhý den jsme byli 
před školou a vítali se s našimi rodinami. 
Můžu Vám zájezd do Anglie jedině doporučit. Určitě by se 
Vám Anglie líbila.                                    

 Markéta Sookyová  
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English course 
 

We all know The Beatles and their hits... In this copy you can find song Yellow 
Submarine. This song was recorded in 1968 and it´s one of their masterpieces!   

So let´s sing a song! 

YELLOW SUBMARINE 
In the town where I was born 
Lived a man who sailed to sea 

And he told us of his life 
In the land of submarines 

So we sailed up to the sun 
Till we found the sea of green 

And we lived beneath the waves 
In our yellow submarine 

We all live in a yellow submarine 
Yellow submarine, yellow submarine 

We all live in a yellow submarine 
Yellow submarine, yellow submarine 

And our friends are all on board 
Many more of them live next door 

And the band begins to play 

We all live in a yellow submarine 
Yellow submarine, yellow submarine 

We all live in a yellow submarine 
Yellow submarine, yellow submarine 

[Full speed ahead, Mr. Parker, full speed ahead! 
Full speed over here, sir! 

Action station! Action station! 
Aye, aye, sir, fire! 
Heaven! Heaven!] 

As we live a life of ease (A life of ease) 
Everyone of us (Everyone of us) has all we need (Has all we need) 

Sky of blue (Sky of blue) and sea of green (Sea of green) 
In our yellow (In our yellow) submarine (Submarine, ha, ha) 

We all live in a yellow submarine 
Yellow submarine, yellow submarine... 

 
 

 4



Rozhovor s Bárou Hejdukovou ze septimy 
 
     Nazdárek Baruš, můžeme s Tebou udělat kratičké interview? 
Jo! 
 
     Tak začneme. Na letošní školní akademii jsi byla perlou celého večera. To napadlo 
Tebe, že uděláš se svými přáteli toto vystoupení? 
Ano, napadlo mě to, když jsme s něčím podobným jeli na Festival církevních škol, tak 
jsem si řekla, že by to mohlo být i na Akademii. 
 
     Jak dlouho jste si to připravovali? 
Tak asi 3 měsíce. 
 
     To, co děláš, se nazývá přesně jak? 
Fireshow!!! 
 
     A jak dlouho se tomuto koníčku věnuješ a kolikrát týdně trénuješ? 
Asi 3 roky a trénuji nepravidelně, záleží na tom, jestli máme vystoupení. 
 
     Zrovna Ty používáš míčky – můžeme vidět v rukou vystupujících ještě něco jiného? 
Ano, třeba při práci s ohněm – řetězy, které se nazývají „POI“, tyče, vějíře, pochodně, 
biče nebo švihadla. 
 
     Kolik tyto předměty stojí? 
Asi 500 – 1000 Kč. 
 
     A co škola? Jak to zvládáš? 
Jsem často nemocná, ale jde to! 
 
     Z čeho budeš maturovat? 
Z informatiky a náboženství. 
 

Top 10 Báry Hejdukové: 
Jídlo:     Kuskus 
Pití:     Medovina  

  Sladkost:    Zmrzlina 
Kapela:      Cokoli Metalového 
Sport:      Volejbal a tanec 

 
 
 

     Místo:        Moře nebo les 
     Země:        Egypt a Norsko 
     Osobnost:   Robert Fulghum 
     Květina:     Chryzantéma 
     Předmět:    Chemie   
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Adopce na dálku 
 
Naše škola má dvě adoptované děti. S Rebeccou z Ugandy si dopisuje letos tercie, 
s Akashem z Indie třída 1. A. Dopisy, fotky a další dokumentaci si můžete prohlédnout 
ve škole na nástěnce v 1. patře před učebnou primy. 
     Ráda bych Vám poskytla aktuální přehled financování pro 
letošní rok… Z minulého roku nám zůstal přebytek 5.500- Kč, 
a to hlavně díky štědrým darům letošní oktávy a septimy 
v minulém roce. Septima přispěla dokonce i letos částkou 
4.500,- Kč z výnosu Akademie. Částku 3.000,- Kč věnovala 
tercie poté, co napekla a ve škole prodávala buchty a koláče 
na Buchtyádě. Díky výrobě berušek a škrabošek, na čemž jste 
se podíleli mnozí z Vás, a následnému prodeji na plese jsme utržili pro Adopci 
3.500,- Kč. Další prostředky (celkem 932,- Kč) se ušetřily ve sbírce padesátníků, což 
byl nápad pí prof. Ditlové.  Učitelé přispěli částkou 1.875,- Kč. Oběma studujícím 
dětem dohromady jsme letos tedy opět mohli odeslat 11.900,- Kč a ještě nám zůstal 
přebytek na další rok. 
     Děkuji mnohokrát vyučujícím tercie pí prof. Žďárské a septimy pí prof. Ulrychové za 
organizaci zmiňovaných akcí, dále pí prof. Marschalové a pí prof. Ditlové a Vám všem 
studentům a dalším vyučujícím, kteří jste se letos do Adopce na dálku zapojili. 
     Možností, jak přispět pro dosud nezúčastněné třídy by bylo např. uspořádání burzy, 
koncertu či divadla ve škole s dobrovolným vstupným, či je možno pro Adopci vyrobit 
a prodat nějaké výrobky v rámci Majálesu.  

 Markéta Kvičerová 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tříkrálová sbírka 
 

Milí třkráloví vedoucí, i Vy koledníci 
– studentky a studenti primy, tercie a sekundy a prváku! 

     Ráda bych Vám poděkovala za Vaši pomoc při letošní sbírce. Především těm, kdo 
jste se odvážně zúčastnili poprvé. Jak nám napsal hlavní organizátor sbírky 
p. J. Eliáš:  

„…bylo letošní koledování všeobecně úspěšnější než v minulém roce,  
za což patří i Vám velké uznání. …“ 

     Přikládám tabulku, kde uvádím některé vykoledované částky skupinek, jejichž 
vedoucí jsou jmenováni. Celkem jste vykoledovali 31.830,30 Kč. Díky patří i těm, kdo 
se zapojili i jakkoli jinak.  
 
     Další příležitost ke koledování bude opět za rok. 

 
Kč Skupinky tříkrálových vedoucích 

2 277,60 Eliška Maixnerová 

2 018,60 Petr Rathaus 

2 975,60 Tomáš Kabelka 

3 512,00 Michal Kalný 

1 926,60 Derek Dulík 

1 916,00 Jana Čechová 

3 078,00 Monika Chytrá 

2 174,00 Markéta Radová 

1 700,00 Anička Eliášová, Anežka Vávrová 

4 546,30 Marta Pavlíčková 

3 203,60 pí prof. Müllerová 

2 430,00 Dominik Říha 

 
Markéta Kvičerová 
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Kultura 
   

Do tohoto čísla jsme pro Vás připravili malý výčet zajímavých divadelních představení, 
která nejenže pobaví, ale jistě se hodí i do školy… 

 
Babička (B. Němcová), činohra    Národní divadlo 
Naši furianti (L. Stroupežnický), činohra  Národní divadlo 
Její pastorkyňa (G. Preissová), opera  Národní divadlo 
Evžen Oněgin (A. S. Puškin), opera  Národní divadlo 
Sluha dvou pánů  (C. Goldoni), činohra  Stavovské divadlo 
Revizor (N. V. Gogol), činohra    Stavovské divadlo 
Noc na Karlštejně (J. Vrchlický), muzikál  Hudební divadlo Karlín 
Věc Makropulos (K. Čapek), činohra  Divadlo na Vinohradech 
Višňový sad (A. P. Čechov), činohra  Divadlo na Vinohradech 
Ideální manžel (O. Wilde), činohra  Divadlo na Vinohradech 
Romeo a Julie (W. Shakespeare), činohra  Švandovo divadlo 
Gazdina roba (G. Preissová), činohra  Divadlo Na zábradlí 
Proces (F. Kafka), činohra    Divadlo Komedie 
Anna Karenina (L. N. Tolstoj), činohra  Divadlo ABC 
Oidipús Rex (Sofoklés), činohra    Strašnické divadlo 
Faust (J. W. Goethe), činohra    Strašnické divadlo 
Spalovač mrtvol (L.Fuks), činohra  Divadlo Disk 
 

Oznámení 
 

Pozor, pozor! Na vědomost se dává,  
že septima se Kágéčka pomalu vzdává!  

Takže... Jestli je mezi Vámi někdo, kdo by chtěl přispívat do tohoto jedinečného 
časopisu, nechť se hlásí u nás ve třídě nebo u pí Ulrychové.  

Dopředu upozorňujeme, že práce je to nelehká.  
Proto zvažte, zda se chcete chytit této neopakovatelné nabídky. Pokud se rozhodnete 

posílat příspěvky, můžete si sami zvolit, na jaké téma chcete psát (ovšem 
nezapomeňte, že to musí být téma zajímavé pro široké spektrum studentů) … 

 Děkujeme všem, kteří se rozhodnou ujmout se této – někdy náročné, ale především 
zábavné a dobročinné činnosti. 
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