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... časopis, který stojí na správné straně

Anketa mezi učiteli
V jaké době byste chtěli žít?

Křížovka

S

lovy bývalého pana ředitele Alexandra Zikmunda: „Vážení studenti, dovolte, abych na závěr svého ředitelování řekl jediné: ...”

Mgr. Jan Holub: rok 1998, když jsme vyhráli turnaj, být na
Staromáku a užít si tu euforii

Mgr. Lenka Plánková Ernstová: Královna Viktorie

Mgr. Filip Jelínek: rytíř

Mgr. Lucie Kuttenbergová: absolutně netuším

Mgr. Ladislav Lád: teď a tady

Mgr. Veronika Binková: dětství

Mgr. Tomáš Soumar: Rakousko Uhersko před 1.sv.v.
- učitel/důstojník/úředník

Mgr. Lukáš Šmahel: 1. republika

www.facebook.com/studentskyjouda

1) Samec myši, jmenovec naší němčinářky
2) Oblast s největším výskytem studentů o obědových pauzách
3) Jediný učitel, který na obědech nepředbíhá
4) zákeřný učitel, který dává neohlášené písemky těsně před vysvědčením
5) Kytka, třpytka, výtka, J...
6) „Tohle budete potřebovat k ...”
7) Nejčastější jídlo ve školní jídelně
8) Ten, který má senný nálev v kabinetu
9) Holubí tým
10) Systém, který zpravidla nefunguje
11) „Stále hledáme jádro ...”
12) ... do pozadí střelen
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Kauzy Studentského joudy

V

této rubrice odhalujeme skandální dění na prachatickém gymnáziu.
Předem upozorňujeme, že nechceme nikoho pohoršit, jen mírně
dehonestovat. Z bezpečnostních důvodů nejsou uvedeni autoři
fotograﬁí :D

Maturitní plesání

N

a maturitním plese 4.B bylo opravdu co
„ke koukání”. Jak se říká - mládí vpřed.
Evidentně tomu tak je i v učitelském
sboru. Na fotograﬁi je totiž
zaznamenán profesor
Holub tančící s profesorem
Zenklem... no a ještě si to
užívají! Tak uvidíme, co se
stane příště... Každopádně
pan Soumar si z toho nic
moc nedělá.

Zavedení fyzických trestů

N

a inkriminující fotograﬁi
vpravo je vidět profesor
matematiky Lád, který
u tabule zkouší studentku.
Ukazuje na chybu, kterou při
zkoušení udělala a v levé ruce
drží červenou ocelovou tyč.
Sice nevíme, co následovalo po
zachycení tohoto momentu, ale
je dost možné, že na gymnázium se vrací fyzické tresty.
www.facebook.com/studentskyjouda

Ředitelčin sloupek

P

rávě skončilo hektické
období maturit. I ti méně
bystří studenti (a takoví tu
samozřejmě nejsou) to obvykle
poznají podle toho, že v rozvrhu
nezůstane kámen na kameni.
Důvod těchto změn je jasný,
chceme dopřát trochu toho maturitního stresu i vám ostatním.
Neustálé hledání učebny, pomůcek a někdy i vyučujícího přeci
oživí všední, zaběhnuté dny.
Také výuka v netradičních prostorách auly, vestibulu, sborovny může činit tam vyučované
předměty atraktivnějšími. Navíc
pátrání po následující hodině
v rozvrhu znamená vícezdrojové vyhledávání informací, jejich
rychlé zpracování a následné
několikastupňové ověřování.
Student musí efektivně zacházet s časem přestávky – to je
tolik požadované zvládnutí time
managementu. Prostě moderní
výuka v praxi. Díky, že jste to
zase zvládli!

Mgr. Jana Dejmková

Slovo redakce

V

ážení čtenáři, konečně
jste se dočkali slíbeného
březnového čísla! Čas
plynul tak nějak rychleji, než
jsme v redakci očekávali,
a najednou je tu konec školního
roku. Chtěli bychom vám proto
popřát hezké prázdniny a do
nového školního roku návrat ve
zdraví a dobré náladě.
Jistě vám neuniklo, že od vydání prosincového čísla se toho
poměrně dost událo... Počínaje
„mírnými vládními zaplétačkami”, přes volby do Evropského
parlamentu, upevnění přátelských pout s Čínou, až po nové
dění v oblasti ekologie. O některých těchto zajímavých
a poměrně zásadních tématech
se dočtete i v tomto čísle...tak
příjemnou zábavu.

Vít Neužil
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Měsíční NEJ
„Píšete jako starý prase Honzo...”
nejmenovaná učitelka chemie

„Nehoupej se, nebo tě taky zhoupnu, že nevstaneš!”
nejmenovaná učitelka angličtiny

„Vzhledem k tomu, že největší riziko u nás je, že
v Brně chytne pařez, tak úplně nevím...”
nejmenovaný učitel zeměpisu

„Pan Křížek, to je hustník neprůchodný...”
nejmenovaná učitelka biologie

„Benešová Marie, mé zločiny zakryje.”
Andrej Babiš st.

www.gympt.cz/studentskyjouda

České patálie

N

o...co říci...na Václavském náměstí, vlastně po celé České republice,
se sešly davy lidí, aby oslavili
příchod léta. Akce jsou doprovázeny
open-air koncerty a projevy komiků...
Dozvěděli jsme se, že audit od Evropské
unie je nesmysl a paní Benešová je „léty
prověřená osoba”, která v české justici
zajistí pořádek. Demonstrace v roce 2019
je srovnávána s rokem 1948 a „ulici se
neustupuje”... Tak jak to asi skončí?
Vystřelí křižník Vltava na sídlo vlády?

České patálie 2

N

o...co říct...na Václavském náměstí se sešly davy lidí...
Demonstrovat... konec konců taky za svobodu. Tato svoboda
ale obsahuje cenzuru kebabu a absenci burek... Tomio
Okamura měl před evropskými volbami pocit, že se o něj konečně
někdo zajímá, uspořádal vlasteneckou demonstraci s Francouzkou
a Italem. Na náměstí se kromě „neomarxistických, sluníčkářských
pseudo intelektaálů” (doslovná citace Tomia Okamury) objevilo i pár
hajlujících jedinců a vlastenců, kteří pravděpodobně ani neumějí českou hymnu.
V redakci doporučujeme, abyste zkusili
napsat nesouhlasný komentář na facebook
SPD, obratem dostanete ban (2 ze 2 redaktorů píšících komentáře mohou potvrdit).
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Novinky z Čech

Co kdyby?...

KlauSS klan

Co s ním?

P

usíme přiznat,
že Jaroslav
Soukup nás
opravdu potěšil. Oznámil totiž svoji možnou
kandidaturu na prezidenta. Do televize Barrandov jsme již zaslali
nabídku naší vřelé spolupráce. Jako odpověď
nám ale přišla podepsaná fotograﬁe, kterou
vidíte níže. Trochu jsme
znejistěli a nějak nevíme, co si o tom myslet.
Jedná se o projev sympatií? Nebo tím chce
snad dát pan Soukup
najevo, že v případě
zvolení se, stejně jako
Zeman, nebude stranit
expresivních výrazů?
Opravdu nevíme...

o dlouhém období vlády
„klausovské dynastie” proběhla
nečekaná revoluce. Ta navždy
změnila již pokřivenou tvář ODS, které
pomalu začala „ujíždět huba poněkud
doleva”. Každopádně budeme nejspíše svědky toho, jak jeden z nejvýznamnějších českých rodů
bude chtít převzít zpět
moc. Držíme palce a
Schwarzenbergové
drží místo.

Evropský parlament

P

o úporné masáži ze všech stran,
které se snažily ovlivnit naše
myšlení, můžeme být opět
svědky krásného vítězství hnutí, které
rozhodně není jako všechny ostatní. Je
to hnutí s naším velkým Guru, který
vyjedná vše pro tuto republiku.
Dokonce tolik dotací na řepku, že
budeme z kosmu jen zářit, jako sluníčko (nic společného se sluníčkáři)... Na
život u nás si rozhodně nikdo nebude
moci stěžovat. (tento příspěvek vznikl za podpory MAFRA )

www.gympt.cz/studentskyjouda

M

V

tomto čísle jsme se rozhodli vybraných učitelů zeptat, co by se podle nich
stalo, kdyby se obrátily role a z učitelů se stali žáci a ze žáků učitelé.
V redakci jsme toho názoru, že by mohlo dojít ke stejnému výsledku, jako
když v Americe prohodily vězně s dozorci (téměř se zabili). Co na to říkají naši
učitelé?...
Mgr. Marie Myšáková
Nic by se nezměnilo! Jen možná věkový průměr. Učitelé by si
sedli do zadních lavic, při výkladu by se bavili - častěji by se to ale
myslím týkalo probíraného tématu. Zcela určitě by nechtěli být
ohrožováni testy a byli by rádi, když se učitel takzvaně „ zapovídá“ a oni si chvíli mohou oddychnout. Co by ale bylo přece jen
jiné? Myslím, že učitelé - studenti by měli lepší docházku - jsou už
tak „naučení“. P.S.: Mluvím z vlastní zkušenosti, kdy jsem si
v rámci jedné stáže povinně musela vyzkoušet roli žáka - musela
jsem se učit jiný jazyk než vyučuji. Vybrala jsem si ﬁnštinu - a byla
jsem ráda, že náš lektor nás nijak „neohrožoval“. No ale zároveň
jsem věděla, že za 14 dnů odjedu domů a ﬁnštinu už potřebovat
nebudu…Ještě dodatek: seděli jsme v kruhu a já se nebavila.

Mgr. Lukáš Šmahel
Určitě se nedá říct, že by škola byla tak krutým prostředím jako
vězení, takže věřím tomu, že by ji studenti vedli spravedlivě
a neházeli po nás jen tak z plezíru koule, tedy pětky. No a já bych se
třeba něco přiučil. No a pokud se mýlím, tak bych aspoň přišel
o zbytečné iluze.

Mgr. Věra Chválová
Člověku někdy se zpožděním dojde, oč byl ošizen. Dokonce ještě
moje děti prožily školní léta bez dataprojektorů, interaktivních
tabulí a přestávky bez odesílání neúměrného množství textových
zpráv. Ale technika by ti asi dnes ve škole nechyběla, viď?
A jaké nejpřesvědčivější výroky by tě vrátily do školních lavic?
Sednout si a poslouchat a smět diskutovat a užívat si vážného
i humorného tónu učitele a řešit úkoly neobvyklým způsobem. To by
bylo skvělé! Tak to bych vyměnila katedru za poslední místo v řadě
u okna a byla bych hrozně hodná. Ale co ti studenti za katedrou?
Nezlobili by mě po výměně? Nezopakoval by se stanfordský
vězeňský experiment?
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Ekologický rozhovor

Aktuálně k maturitám

T

éma ekologie v poslední době
poměrně hýbe světem a lidé si
postupně začínají uvědomovat, že
situace je asi o něco vážnější, než byla
dříve. Švédská aktivistka Gréta se rozhodla změnit svět, objevila se iniciativa
Fridays for Future, pátečních stávek za
klima, kterých se mimo jiné aktivně účastní
i naše škola. Rozhodli jsme se proto udělat
rozhovor se školním biologem a odborníkem na ekologii, prof. Mgr. Lukášem
Šmahelem, DrSc, dr. h. c. mult.

Myslíte si, že je situace ohledně ekologie v poslední době
tak vážná, jak se tvrdí?
Určitě ano, velký problém podle mě je, že si to i spousty důležitých a vlivných lidí, jako jsou politici nebo třeba ekonomové, neuvědomuje.

Jaký máte názor na iniciativu Fridays for future?
Názor na to mám pozitivní, myslím si, že takovéto věci by měly mít právě
i jakoby „tlak zespodu”, od veřejnosti. Problémem by akorát mohlo být, že
ne všichni účastníci jsou dostatečně poučeni, a to potom právě může shodit
celou iniciativu.

Zúčastníte se další akce?
No, myslím, že pokud to bude v mých časových možnostech, tak určitě.

S čím, podle Vás, studenti mohou nejlépe začít, aby
„vyčistili” naší planetu?
No, tak třeba dávat si pozor na to, co kupují v obchodě, například ohledně
palmového oleje. Dále také třeba preferovat hromadnou dopravu, namísto
neekologických aut obsazených méně lidmi.
www.facebook.com/studentskyjouda
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Školní aktuality
Třídíte?

Výpadek bufetu

Nečisté volby

Co u nás v obci třídit jde, tak to ano... Z nějakého neznámého důvodu
bohužel něco třídit nejde, třeba kelímky od jogurtů.

V

ak už to bývá
tradičně na naší
škole zvykem,
konaly se i tentokrát
volby pro studenty
nanečisto. Je to skvělá
iniciativa nejen pro
studenty, kteří si vyzkoušejí, jak volby probíhají,
ale hlavně pro vševidoucího Velkého bratra,
který si ověří, že se
dětičky učí správně. Jak
si jistě bystřejší mohli
povšimnout, volby se
konaly ještě před uzavřením klasiﬁkace
a známek z chování. Je
snad náhodou, že
nejvíce výchovných
opatření je rozdáváno
na konci roku? Není...
vedení školy je samozřejmě rozdává... Někdo
klepe na dveře a až teď
jsem si uvědomil, že na
mě celou dobu z televize
kouká obličej paní
Dejmkové,tak já jdu
otevřít...kdo to asi bude.

J

Co je podle Vás nejvíce neekologická věc na gymnáziu?

průběhu druhého pololetí vám
jistě neuniklo, že došlo k občasným výpadkům bufetu. Přibližně
asi ty tři týdny nebyl bufet v provozu...
Víckrát už prosím ne. Je sice zjevné, že
tukové zásoby tlustších jedinců vystačí
na celou zimu, ale hubenější jedince by
po dalším čekání na párek a toast
čekala zhoubná smrt. Při případném
dalším uzavření, například z důvodů
dovolené, proto zvážíme zažádání
o pomoc Červený kříž nebo UNICEF.

Počítače do škol

V

minulosti byla naše škola
součástí programu „mléko do
škol”, v současné době se ale
mléko nahradilo jinou komoditou.
Přišel totiž svět moderních technologií
a studentům jsou místo bílkovin servírovány informace...No, řeč je
samozřejmě
o nových jazykových učebnách...
o čem jiném...

www.facebook.com/studentskyjouda

Já si myslím, že ta naše okna, to je obrovská ztráta tepla, v zimě se potom
musí hrozně topit, energetická náročnost roste, a tak dále...

Co naopak nejvíce ekologická?
Za mě rozhodně přidání košů na tříděný odpad.

Napadá Vás něco, co by škola mohla zlepšit?
No mohli bychom udělat třeba „zelenou učebnu”, aby naše škola byla více
zelená...bylo by tam plno kytiček, ...zvířátek, ...kdyby tam někdo přišel, tak
by si připadal úplně jako v přírodě.

Máte v plánu, Vy osobně, něco zlepšit?
No napadá mě třeba vrátit na praktikum z etologie chov živých zvířat.

A v osobním ekologickém životě? Třeba začít více používat
Vaše psí spřežení? Namísto neekologického vlaku.
No to v současné době asi neplánuji.

Máte nějaké závěrečné motto pro studenty?
Napadá mě motto Agendy 21: „Začni u sebe, zachráníš svět!”... Nikdo
přece není tak malý, aby s tím nemohl něco udělat.

Děkujeme za plodný ekologický rozhovor!
Také děkuji.
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Co nového ve světě?
Padááá

ČR nebo ČLR

eč není o ruském rublu, ale
o letadlech ﬁrmy Boeing. Letadlo
není auto, a když přestane něco
fungovat, tak to většinou skončí špatně. V případě letadel typu 737 Max šlo
o jaksi fatální chybu. Když už mluvíme
o těch fatálních chybách spojených
s letadly, tak nás napadá onen malý
incident, kdy došlo k výstřelu na palubě
letadla, ve kterém byl přítomný i premiér Babiš. K tomu, že chyba byla
fatální, vede to, že je Andrej Babiš
pořád naživu.

ová obchodní
a ideologická
partnerství jsou
pro naši republiku
opravdu potřebná.
Rozhodně potřebujeme
rozsáhlé investice, ze
kterých nic nemáme,
ideologickou podporu
(do Poslanecké sněmovny brzy přijde návrh
na přejmenování ČR na
ČLR) a také moderní,
bezpečné komunikační
prostředky ve státním
sektoru. Důkazem toho,
že se jedná o oboustrannou spolupráci je skutečnost, že krtek se
stává Čínským
a Jaromír Jágr změní
číslo na dresu. Jsme
opravdu rádi, že hradní
hrdinové tlačí naši zem
do světové politiky.

Ř

Slovenská prezidentka

T

o jste si jako opravdu mysleli, že
severním Maďarům věnujeme
článek? No... pro vyplnění místa,
kam nemáme co jiného napsat, uvedeme alespoň tematické vtipy:
1. Slováci v hokeji jsou jako Titanic, vše
dobré, dokud nenajedou na led.
2. Slovenská peněženka je jako cibule,
jen se do ní zakousneš, chce se ti
brečet.
3.Víte, jak vznikli Slováci?... Maďar
o***al gorilu a hodil ji přes Dunaj.

www.facebook.com/studentskyjouda

N

GoT a nebo Chernobyl
Č

as se nachýlil a diváci HBO se konečně
dočkali. Po dlouhé době už konečně
víme, kdo usedne na Železný trůn.
Spravit chuť po tomto ''vyvrcholení'' nám
může jen několika tisícová petice za předělání osmé série. HBO nám však v zápětí dokázalo svou kvalitu minisérií Černobyl, kterou
vřele doporučujeme všem ke zhlédnutí.
„Hustou atmosféru”, kterou jistě navodí tato
groteskní komedie, bude ideální sledovat
během nudných dnů, například víkend před
uzavíráním klasiﬁkace...

Dozvonilo?

N

o ve francouzském Notre Damu ano, a asi na docela dlouho.
Z eurovoleb měli všichni zřejmě oheň na střeše a hasiči se
v době požáru pravděpodobně účastnili stávky „žlutých vest”.
Z tajných zdrojů jsme se dozvěděli, že na shořelé střeše má údajně
v budoucnu vyrůst buď moderní parkoviště nebo nový pařížský veřejný
dům. Když už jsme u tohoto tématu, tak můžeme zamířit
i k nám, na Biskupství českobudějovické. Biskup Kročil se totiž
rozkročil a překročil špatné
vykročení některých jeho podřízených... A reakce na to? Papež
z toho byl tak vedle, že se dokonce rozhodl změnit znění otčenáše.
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