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  Milí čtenáři KáGéčka! 
 
Po prázdninách jsme zase zpět, tentokrát 
s novou redakcí. KáGéčko přebírá kvinta, 
která se bude snažit, abyste byli stejně 
spokojeni jako v předešlých letech. Doufáme, 
že se Vám KáGéčko v novém vydání bude líbit a bude Vám 
přinášet spoustu zajímavých a užitečných informací! Vaše 

příspěvky, ať se budou týkat jakéhokoli 
tématu, rádi uvítáme. Vzhledem k tomu, že 
jsme chtěli dát KáGéčku novou podobu 
a nestihli jsme to, slibujeme Vám do příštího 
čísla nový obal a zajímavější obsah. Můžete 
se těšit také na rozhovor s Honzou Zemanem, 
který odletěl na začátku letošního školního 
roku studovat do Ameriky. 

Držte nám palce, 
Vaše redakce! 

Benefiční časopis
(zakoupením tohoto čísla přispíváte na naši školu) 

  1. číslo, 3. ročník, říjen 2009
Doporučená min. cena: 10 Kč
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„Žiju, abych tančil, tančím, abych žil,“ 
aneb Rozhovor s nadějnou tanečnicí 

 
TEREZA PALANOVÁ 

věk:15 let 
třída: kvinta 

záliby: tanec, hudba 
 
 
Jak to všechno začalo? 
Díky mé hyperaktivní povaze mě moje aktivní maminka odvlekla na 1. hodinu 
moderní gymnastiky už ve třech letech. Po dvou letech mě následovala i moje 
mladší ségra. (Mája Palanová z tercie, pozn, red.) 
 
Takže gymnastkou z maminčiny vůle? 
Ne, začalo mě to bavit natolik, že jsem gymnastice a tanci přizpůsobila celý svůj 
život. 
 
A přinesla ti vůbec všechna ta dřina kromě zábavy a odreagování ještě 
něco? 
Určitě ano, přípravka státní opery, kam jsem chodila, byl pro mě moc hezký 
zážitek. (Terka účinkovala při přestaveních Kouzelná Flétna, Labutí jezero 
a Šípková Růženka, pozn, red.) 
A taky Mistrovství ČR pro mě bylo obrovskou zkušeností a výzvou, a byla bych 
ráda, kdybych si to mohla v budoucnu zopakovat. 
 
A jak vlastně vidíš svoji budoucnost? 
Ráda bych vystudovala soukromou taneční konzervatoř zároveň s gymplem, ale 
určitě nechci opustit svoje další koníčky. 
 
Jestli to chápeme správně, studuješ teď dvě školy současně a věnuješ 
se klavíru, zpěvu, gymnastice... Jak to všechno zvládáš? 
No, domů se vracím dost pozdě, ve škole mám sice individuál, ale stejně se to 
občas projevuje na známkách :-). Přesto mě to baví. 
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Čím jste byli při vstupu na KG nejvíce 
potěšeni nebo překvapeni? 

 

- Jsou tu jen dva klavíry. 

- Myslel jsem, že tu budou hezčí holky! 

- Místo prezidentů všude visí kříže. 

- Mluví se tady sprostě. 

 Jsou tu samý hezký holky. 

 BLUDIŠTĚ! 

Jak jsou sušiče rukou na záchodech! 

- Škola je rozdělena na pavilony, připadáme si jak v ZOO. 

- Celá škola je hrozně moc velká. 

- Jsou tu samí fešáci. 

- Překvapili mě dobré vztahy mezi mladými a staršími studenty. 

- Hodně lidí kouří.Třeba u nás na základní škole, tam jich kouřilo spousta, ale tady 
jsem ještě nikoho kouřit neviděla! 

- Je to tu skvělý! 

- Zahlédla jsem okem sympatického hocha s kaštanově hnědými vlasy  
a krásně hnědýma velkýma očima - to mě potěšilo! 

- Překvapují mě někteří učitelé! 

- Na této škole mě vůbec nic nepřekvapuje. 

 

Své odpovědi nám poskytli studenti primy a prvního ročníku. 

 Děkujeme! 
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Akce na říjen 
 

 1. 10. v 17:00 – přednáška Mgr. Mácové: „Jak pomoci dítěti se 

studiem na gymnáziu“ (pro rodiče žáků z primy a I. ročníku)  

 1. 10. v 17:30 – setkání vedení školy se zástupci rodičů  

 1. 10. v 18:00 třídní schůzky  

 21. 10. – koncert FOK (IV. ročník)  

 27. 10.  – ředitelské volno pro studenty; 

                       pedagogové – studijní pobyt v Tuchoměřicích 

 28. - 30. 10. – podzimní prázdniny  

 Další akce :  

- Ekotechnické muzeum a čistička odpadních vod  

- Přírodovědný klokan (I. r. a kvinta)  

- Návštěva planetária (prima)  

- Pražský globus – školní kolo  

- Geograficko-geologická exkurze Prokopské údolí (I. r. a kvinta)  

- Památník Karla Čapka ve Staré Huti – exkurze (oktáva)  

- Jednodenní výlet do antického muzea v Hostinném a do špitálu  

v Kuksu (I. ročník, kvinta)  

- Městská knihovna (tercie, kvarta, II. ročník)  

- České sochařství 19. století  

- Praha Olšany (seminář z Dějin umění)  

- Arcibiskupský palác – Praha Hradčany (seminář z Dějin umění) 

      - Muzeum Antonína Dvořáka (sekunda)    

 
 
 
 



 
 
 

Hlášky učitelů 
 
„Já jsem prosazoval, aby v tom druhym pavilonu byly chodby taky 
na modro, ale neprošlo to. Když jsou chodby modrý, tak je dětem 
zima a stahujou se do tříd.“ (p. Fiala) 

„Svoje potřeby budete uspokojovat o přestávce.?“ (p. Očenášek) 

„Hrabadlama hrabali, vrtákama vrtali a rydlama co?“ (p. Očenášek) 

„Já se divim - dnešní mládež chodí za školu před školu.“ (p. Fiala) 

 

 

Vtipy o Chucku Norrisovi

 
Prvních několik milionů svých protivníků Chuck Norris pomlátil 

už jako spermie. 
 

Chuck Norris jako jediný na světě dokáže vyhrát kámen nůžky 
papír se zrcadlem 

 
Chuck Norris byl vyloučen ze soutěží v jízdě na býku po 
exhibici v San Antoniu 1992, kdy na býkovi ujel 1346 mil 
z Texasu do Wisconsinu, aby si vyzvedl čisté povlečení. 

 
MacGyver umí udělat letadlo z gumy a sponky, Chuck Norris 

umí udělat z letadla gumu a sponku 
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Adaptační kurz 1. ročníku ve Všechlapech 
(1. 9. - 4. 9. 2009) 

 
   V úterý ráno se celá naše tlupa sešla ve škole, kde začalo 
naše první seznamování.  
   Když dorazili všichni účastníci, vyjelo se. Asi za 45 minut 
jsme dojeli do chatkového tábora ve Všechlapech, kde jsme se 
zabydleli a pak začal náš seznamovací program. 
   Hráli jsme spoustu zajímavých her, při kterých jsme se 
opravdu dobře seznámili. Užili jsme si spoustu legrace 
a myslím, že jsme si to opravdu užili. 
   Zjistili jsme, jak důležitou roli hraje mezi lidmi spolupráce, 
protože jsme hráli hry na vytvoření důvěry, které podle mě 
byly asi nejlepší ze všech. Jeden padal a ostatní ho chytali. Je 
totiž hezké vědět, že když padáte dolů, najde se vždycky 
někdo, kdo vás zachytí. 
   Byla tam s námi také naše třídní profesorka - paní 
profesorka Hana Sklenářová, která neustále sledovala, jak se 
to mezi námi vyvíjí. Myslím, že právě tady jsme mezi sebou 
objevili nejen budoucí spolužáky, ale hlavně dobré kamarády. 
   Jsem ráda, že se adapťák vůbec mohl uskutečnit. Je to lepší 
než se poznat při hodině. 

 
Katka Chytrová 
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Papež v České Republice 

 

   Jak jistě všichni víte, ve dnech 26. až 28. září do naší 

republiky zavítal Svatý otec, papež Benedikt XVI. Navštívil 

u nás tři místa: Prahu, Brno a Starou Boleslav. 

   Papeže přivítal na Ruzyňském letišti Václav Klaus, kardinál 

Miloslav Vlk, apoštolský nuncius Diego Causero, arcibiskup Jan 

Graubner a rodiny s dětmi. Po skončení uvítacího ceremoniálu 

na letišti Benedikt XVI. směřoval do kostela Panny Marie 

Vítězné – Pražského Jezulátka, kde se pozdravil s rodinami 

a daroval Jezulátku zlatou korunu. Dále se papež setkal 

s českými politiky a dalšími osobnostmi na Pražském hradě.  

   27. září Benedikt XVI. navštívil Brno, kde se také uskutečnila 

první veřejná mše, které se zúčastnilo čtyřicet biskupů, tisíc 

kněží a sto sedmdesát tisíc věřících. 

   28. září papež sloužil mši svatou ve Staré Boleslavi, kde také 

uctil ostatky sv. Václava a setkal se s mládeží. Poté 

v odpoledních hodinách odcestoval do Říma. 

Markéta Pokorná 
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