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... časopis, který stojí na správné straně

Tuzemské aktuality

Slovo redakce

Jízdné zadarmo?

Komunální volby

N

ebo odpad? To je
vlastně asi jedno.
Když jsme viděli
některé předvolební
videoklipy měli jsme
v rozhodování jasno.
Musíme uznat, že
například
předvolební
video kandid á t a d o
z a s t u p i t e lstva města Brna, který
vylézá z popelnice, stojí
opravdu za to. Náš obdiv
má i graﬁcké ztvárnění
některých předvolebních spotů. Jestli je tohle
požadovaná úroveň, tak
se asi úpravami videa
můžeme začít živit... No
co... vždyť je to jenom na
čtyři roky.

o dobře, skoro... Jak si jistě
každý student všiml, tak od
začátku září jezdíme veřejnou
dopravou za čtvrtinu. Samozřejmě, je
to krásné, šetříme, můžeme si za
ušetřené peníze koupit co chceme...drogy, alkohol...jak je libo. Jeden
malý problém tu ale přece jen je, kde se
ty peníze vzaly? Kdo pátrá, tak zjistí, že
už možná objevil důvody, proč mají
učitelé tak malé platy, proč nemá naše
škola nová okna...ale co, sorry jako!

Vyznamenač

T

o jste se zase vyznamenal, pane
prezidente! Pan Miloš Zeman ani
při stoletém výročí naší republiky
nezklamal a zachoval se, jak je jeho
zvykem. Můžeme začít u jeho poněkud
expresivních výroků v přímém přenosu
v rádiu, pokračovat přes nepozvání
některých poslanců a skončit u vyznamenání národního
hrdiny...Tak jdeme
asi radši sbírat
céčka...
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N

V

ážení a milí čtenáři, po
mírně prodloužené
prázdninové odmlce
jsme opět zpět. Připravili jsme si
pro vás spoustu novinek. Jednou z nich je například založení
nástěnky ve vestibulu hlavní
budovy, kde jsou všechny důležité informace o našem časopisu. Budeme na ni umísťovat
veškeré aktuality, takže vám už
nic neunikne! Nově nás také
najdete na našich stránkách
www.gympt.cz/studentskyjouda ,
kde jsou například všechna
stará čísla zdarma ke stažení.
Pokud máte zájem o nějaké
starší číslo v tištěné podobě, tak
neváhejte a zavítejte do školní
knihovny, kde vám je za poplatek 10 Kč pan knihovník
s radostí vydá. Vaší pozornosti
jistě také neuniklo nové logo
v z e l e n o - č e r n ý c h b a rvách...schválně kdo uhádne,
kde jsme se inspirovali (za
správné tipy odměna ve formě
hodnotné pochvaly, pište na
náš redakční e-mail
studentskyjouda@gmail.com ).
Závěrem bychom se ještě chtěli
omluvit za četné gramatické
chyby v minulých číslech, už se
to zcela jystě nebude opakovat.
Redakce

Ředitelčin sloupek

P

ojala jsem podezření: jistá
dvojice studentů se pravděpodobně nechala naklonovat
nebo se jinak replikovala. Posuďte
sami. Píší a vydávají Joudu, zakládají
studentskou ﬁrmu, berou si na starost
soutěž ve sběru surovin, pomáhají
zorganizovat charitativní koncert, na
nějž jste 4. 12. srdečně zváni, účastní
se mnoha soutěží znalostních i sportovních (ne vždy jako dvojice), a nyní
navíc uvedli v život myšlenku na založení Studentského parlamentu Gymnázia Prachatice. Budete jistě souhlasit, že toto vše těžko mohou zvládnout
dva studenti. Každopádně bych chtěla
parlamentu popřát pracovité členy se
zajímavými nápady, věcná a úspěšná
jednání, moudrost a rozvahu. Vlastně
ještě ty hadičky: s okamžitou platností
zakazuji studentům nahřívat hadičky
v chemické laboratoři nad plamenem
kahanu. Výsledek takového experimentu musí být jasný i těm méně nadaným na chemii, tedy v tomto případě
spíše na fyziku.
Mgr. Jana Dejmková
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Anketa mezi učiteli
Co byste dělali s milionem korun?
Mgr. Ivana Lukášková: na čas bych vypadla ze školy a jela
bych relaxovat

Mgr. Karel Chán: koupil bych chalupu na Šumavě

Mgr. Ladislav Lád: koupil bych akcie

Mgr. Lenka Plánková: rodinná dovolená

Mgr. Lukáš Šmahel: část na dobročinné účely a na párty

Mgr. Tomáš Soumar: cestoval bych po světě

Mgr. Veronika Pihlíková: část na charitu a koupila bych si
stavební parcelu
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Studentská anketa
Nejoblíbenější místo ve škole?
studentka 4.A: zrcadla na dámských toaletách

student 2.A: učebna A310

studentka 2.A: všechny učebny

student 3.A: dámské toalety

student 7.A: bývalý bufet a kabinka na toaletách

studentka 7.A: lavičky před šatnami

student 7.A: biologické laboratoře
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Měsíční NEJ

Co nového ve světě

Uteklo jedovaté zvíře
Ř

eč je o mambě zelené, smrtelně
jedovatém hadovi. Utekla jedné
pražské chovatelce (už nežije,
byla uštknuta). Had se toulal po okolí
a nebyl k nalezení, a tak byla přivolána
policie a odborníci z pražské ZOO. Po
několikadenním hledání byl had objeven a s dramatickým napětím byl
pomocí smetáku odchycen. Odborníci
ale tvrdí, že bylo pochybeno a že mohlo dojít k jeho
újmě (hada, ne smetáku).

Nešikovný mechanik
Každý z nás měl
někdy špatný
den. Znáte to,
rozbijete talíř,
zaspíte... Jeden
belgický mechanik se ale spletl
o trochu víc. Při opravovaní belgické
stíhačky F-16 omylem spustil kanón
a zasáhl hned vedle stojící stroj, který
na místě shořel. Způsobená škoda je
prý okolo 400 mil. korun... letos to
vypadá na hodně přesčasů.
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Méďa Béďa

A

je to tady. To před
čím nás varovali
proroci nastalo.
Česká republika je
zaplavena imigranty.
Imigrant je i medvěd
hnědý, který k nám
proniknul přes nechráněné hranice. Jak je
známo jedná se
o ekonomického zm*da,
který zabíjí naše ovečky
(důležité voliče některých politiků). Naštěstí
se vzpamatovaly i naše
složky veřejné moci
a pracují na paciﬁkaci
narušitele. Čeká ho
jeden ze 3 možných
osudů: buďto bude
zastřelen, nebo bude
odchycen, či deportován
někam daleko od nás.
Tak či onak musíme
ukázat, že Češi žádné
kvóty neomarxistů
a ochránců přírody na
začlenění do naší
společnosti nebudou
přijímat.

N

ejlepších výroků jsme od minulého čísla nasbírali opravdu požehnaně. Od nových zeměpisných poznatků, přes až expresivní výrazy
jsme se dostali i k zajímavým odhalením osob na našem ústavu
nejpovolanějším. Poslední a předposlední výrok - přiznání.

„To je Balkán jako Brno.”
nejmenovaná učitelka biologie

„Tahle třída to je fakt zvěř! ”(myšleno sexta)
tatáž nejmenovaná učitelka biologie

„Je to taková vytuněná mapička.”
nejmenovaný učitel zeměpisu

„Kdo maže, ten jede!”
nejmenovaná učitelka chemie a matematiky

„Nebylo to úplně v lajně!”
nejmenovaná učitelka češtiny a občanské nauky
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Školní aktuality

Co kdyby?...

Kde jsi? Vrať se!

Plynové kahany

A

hemické laboratoře v posledních
týdnech zažívaly
krušné chvíle. Přes
prázdniny byly na plynové kahany namontovány
nové hadičky, které ale
jaksi úplně nejsou dělané
zrovna pro tyto účely.
Tudíž se jednoho krásného dne stalo, že se při
destilaci ethanolu jedna
hadička roztavila
a unikající plyn začal po
celém stole hořet.
Přítomní studenti začali
do ohně (v naději, že ho
uhasí) foukat, ale nakonec byli nuceni uzavřít
přívod plynu. No co...stane se...tak si jen příště
rozmyslete, jestli vám
radši maminka nemá na
chemická praktika
napsat omluvenku.

no, odešel, navždy, už není...
Řeč je samozřejmě o vyvýšeném stupínku v učebně A209.
Někteří tvrdí, že je to kvůli tomu, aby se
učitelé nepovyšovali nad žáky, ale
vždyť o to právě jde, bez stupínku
nebude na učitele menšího vzrůstu ze
zadních řad ani vidět. Tito učitelé budou
v nevýhodě i například při testech. Jak
uvidí do zadních lavic, zda studenti
neopisují? Toto evidentně vedení školy
nedošlo, doufáme proto v jeho brzké
navrácení.

Rrrradiátor

T

ento už pravděpodobně historicky cenný radiátor byl, je a bude
ke spatření v učebně A107. Kvůli
nefungujícímu topení a netěsnícím
oknům se jednoho rána v místnosti
teplota doslala až pod hladinu hygienických limitů. Doufáme, že se tomu tak
nestane i jinde a do
každé třídy budou
umístěny tyto,
ekonomicky jistě
výhodné, přístroje.
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C

V

novém školním roce jsme se rozhodli zařadit novou rubriku „Co
kdyby?...” budou do ní přispívat naši učitelé, kteří svými slovy vyjádří, co by dělali, kdyby... Případné náměty, na co se máme učitelů ptát,
rádi uvítáme, pište nám třeba na redakční e-mail. V tomto čísle se učitelů
ptáme: Co kdyby vás vyhodili ze školy?

Mgr. Tomáš Soumar
Asi očekáváte vtipnou odpověď, ale nic mě zrovna
nenapadá… Tak snad jeden starší vtip. Baví se dva
nezaměstnaní: „Prej tě vyhodili ze zoo.”„Hm, byl jsem
asi moc pomalej. Ráno vstanu, jdu krmit, otevřu klec
a - frnk, frnk - obě želvy zdrhly!”

Mgr. David Zenkl
Byl bych smutný, protože by se mně stýskalo. Mám tu
kolegy, které mám rád a žáky, na které se těším, když
je delší dobu nevidím. Ale zároveň už bych se těšil na
něco nového, například na spoustu času, který bych
mohl věnovat různým svým aktivitám a třeba i jiné
práci.

Mgr. Věra Chválová
Takže, nikde to neříkejte, prosím o diskrétnost, ale
kdybych neučila, nabízejí se tři možná řešení: buď
začnu ve velkém vařit báječné jahodové, ostružinové, borůvkové a hruškové marmelády (nechtěla bych
však tak neočekávaně konkurovat světovým jedničkám ve vaření marmelád), anebo si obstarám živnost
na školní bufet a provoním školu křupavými bagetkami s opečenou šunkou a lahodnou kávou, anebo se
jednou ráno probudím z nepokojných snů a... Kdo ví!
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Analýza problému: Mgr. Jan Holub

K

aždý student prachatického gymnázia se už jistě zamýšlel nad
metodikou vybírání studentů ke zkoušení pana Jana Holuba. Ani
nám nepřipadá „náhodné upuštění propisky” zcela regulérní, a proto
jsme se rozhodli udělat analýzu a ověřit věc vědeckými metodami. S experimentem nám byl kupodivu ochotný pomoci i samotný tvůrce tzv. ”Holubovy
metody”, pan učitel Holub... zřejmě nám chtěl dokázat, že má, jako vždy,
pravdu...ale i tak děkujeme za asistenci.

P

ůvodní plán byl udělat pro srovnání 100 hodů s různými psacími
potřebami, ale po několika pokusech a naléhání pan Jelínka, že
už chce jít na oběd (byl totiž také přítomen, čekal na pana Holuba,
který ho měl odvézt do jídelny) jsme se rozhodli udělat celkem 60 hodů
s jedinou nejoblíbenější propiskou - „štastným šípem”. Během pokusů
se ale pan učitel nemohl pořádně soustředit, byl totiž neustále rušen
přítomným panem Jelínkem. Myslíme si, že to mohlo dokonce negativně ovlivnit naše měření...příště tedy za zamčenými dveřmi a s panem
Jelínkem v jiné budově. Z výrazu pana Holuba je zřejmé, že se opravdu
moc nesoustředí a snaží se tak asi sabotovat správnost experimentu.
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N

yní už tedy vyhodnocení: Z přiloženého grafu můžete vidět, že
největší četnost zásahů se shromažďuje mezi patnáctým
a dvacátým řádkem, takže by se mohlo zdát, že studenti se
jménem začínajícím písmenem přibližně uprostřed abecedy jsou
evidentně znevýhodněni a diskriminováni. Riziko zásahu ale vlastně
není o moc menší ani na okrajích seznamu, tudíž jsou znevýhodněni
i ostatní... takže vlastně všichni. Po tomto zjištění jsme se rozhodli do
složitého výpočtů pravděpodobnosti zásahu zahrnout
i další podstatné faktory (např. gravitační pole papíru,
aerodymanický odpor tužky, atd.), ale i tak nám pořád
vychází, že je vlastně jedno, kde se ve jmenném rejstříku
nacházíte...tak že by měl pan Holub vážně pravdu? A byl
spravedlivý?... OMYL! Je přece zřejmé, že se nás pan
učitel pokusil oklamat a náhodné hody jen předstíral...zase jsme vás doběhli!
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