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  Možná se ptáte, proč se náš časopis jmenuje 
tak, jak se jmenuje - Studentský jouda.
  Inspirovali jsme se u zábavného pořadu Tele 
Tele, kde byl satirický pořad Občanský jouda. 
Stejně i my využíváme satiru a snažíme se 
pobavit. Částečně jsme se také inspirovali při 
pohledu na našeho spolužáka Michala 
Koutného, který byl také neoficiálně jmenován 
Studentským joudou a maskotem časopisu. 

 

 Jednoho dne se pár lidí ve třídě rozhodlo, že se pojede na 
přírodovědnou soutěž do přírody. Nasedli jsme na vlak a jeli do odlehlé 
botanické stanice, kde se soutěž konala. První den byl takový 
seznamovací a vcelku odpočinkový, až na večerní procházku. 
Nejmenovaný profesor, který s námi byl, řekl, že se půjdeme projít. Já 
se rozhodl jít naboso, neboť jsem si myslel, že to bude krátký noční 
výlet, ale bylo to asi 5 km, au to bolelo!
 Druhý den se konala soutěž a večer jsme vzhledem k minulým 
úspěchům procházku opakovali. Tentokrát jsem si boty vzal.
 Poslední den jsme si sbalili věci a poté jsme měli cca 2 hodiny do 
odjezdu vlaku. Náš nejmenovaný profesor si opět vymyslel „krátkou“ 
procházku k hrázi Rožmberka a zpět, procházka se ale jaksi protáhla a 
my jsme nestíhali vlak. Druhou polovinu procházky jsme tedy 
absolvovali během až na základnu.  Dozvěděli jsme se, že za 15 min. 
musíme uběhnout 4 km s těžkými batohy na zádech, tak jsme je 
pobrali a utíkali. Nakonec jsme to stihli, ale na tento zážitek nikdy 
nezapomeneme (nezáleží, jestli je zážitek dobrý, hlavně když je silný).

www.studentskyjouda.cz

Povedená přírodovědná soutěž

autor: anonym
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Školní aktuality Ředitelův sloupek

Slovo redakce
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Firma Jungo

Nebezpečí mokré podlahy!

Problémy s tiskárnami

  V poslední době se u nás ve škole hromadí problémy s 
kluzkou podlahou. Uklízecí četa v dobré víře po 
vyučování vytře podlahu a nechá ji schnout. Někteří 
studenti však neopustí budovu včas a musí se potýkat s 
mokrou podlahou. Mnohdy se celá skupinka rozběhne a 
hromadně uklouzne, což může vést i k vážným zraněním 
(odřená kolena, naražené kostrče, ...). Doufáme, že 
vedení školy tento problém bude řešit, například 
nákupem dalších výstražných cedulí.

  Od našeho nejmenovaného anonymního zdroje z učitelského sboru 
víme, že v polovině února došlo k tragickému výpadku téměř všech 
školních tiskáren. Jediné funkční zařízení ve škole bylo v kabinetě 
fyziky, který byl díky tomu atakován veškerým učitelským sborem, 
který se na tohoto velikána sletěl jak holubi na zob. Po tomto incidentu 
si můžeme udělat krásný přehled o technické způsobilosti naší školy.  

  V tomto čísle jsme se rozhodli 
zaměřit na bezpečnost u nás 
ve škole, jelikož je to podle nás 
žhavé téma. Díky odstranění 
bufetu z naší školy stoupá 
počet případů, kdy se studenti 
pokoušejí o sebevraždy, což 
ohrožuje ostatní studenty a 
z a m ě s t n á v á  š k o l n í h o     
psychologa. Občas se také 
d ě s í m e  s t a v u  š k o l n í h o 
zdravotn ického vybavení 
( n a p ř í k l a d  l é k á r n i č k a  v 
kabinetu fyziky). Rozhodli jsme 
se udělat experiment, jak 
snadno se dostane cizí člověk 
do budovy.

  Stalo se společensky neúnosné 
nezabývat se tématem bezpečí, a 
kdo ví, kdy se to stalo. Nicméně 
j s e m  s i  k d y s i  m y s l e l ,  ž e 
nejbezpečněji se budeme cítit ve 
společenství a že je tudíž třeba 
školu otevřít a žít v pospolitosti. Ale 
byl jsem přesvědčován, že lépe a 
bezpečněji je člověku samotnému, 
ž e  j e  t ř e b a  s e  u z a v ř í t  d o 
opevněných, začipovaných a 
zakamerovaných areálů, kolem 
kterých je navíc třeba vysekat 
všechny keře, aby co kdyby…A tak 
se dle mého stalo, že systém 
obtěžuje ty hodné a je k smíchu těm 
zlým.
  Jinak, ubráníme-li se útoku zvenčí, 
z ů s t á v á m e  s i  n e b e z p e č n í 
především sami sobě, většinou z 
n e z n a l o s t i ,  n e u k á z n ě n o s t i , 
nepozornosti, ale i zlomyslnosti či 
poťouchlosti. To je pět zdrojů 
trvalého nebezpečí. Dobrá zpráva 
je, že jich je jen pět, špatná zpráva 
je, že jsou pořád mezi námi. 
Pohozená slupka od banánu, 
nevystavení stojanu upozorňujícího 
na mokrou podlahu, pojídání 
přesolených rohlíků, popíjení 
kyseliny fosforečné v kokakole, 
neznalost, či přímo porušování 
laboratorních řádů, šikanování či 
ponižování…Ale to se snad děje 
někde jinde, ne u nás.

  Všichni určitě znáte studentskou firmu Jungo, která organizuje např. 
benefiční koncerty, promítání filmů Hořící keř, atd. Dozvěděli jsme se, 
že do konce letošního školního roku chce firma pomáhat při organizaci 
orientačního běhu nebo třeba pořádat besedy se zajímavými lidmi. 
Také se chce zúčastnit pražského veletrhu studentských firem 
5.4.2017. Na veškeré akce jsou všichni srdečně zváni. Přejeme firmě 
mnoho úspěchů do budoucna.  



Události měsíce
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Měsíční NEJ
   Za poslední měsíc jsme nashromáždili spousty zajímavých výroků 
ze světa a školy, tady jsou ty nejlepší z nich. 

Výročí českého internetu

Protikuřácký zákon

KLDR se chystá na jadernou válku!

„Kluci na ministerstvu jedou bomby!”

nejmenovaný ministr financí

  Dne 13. února jsme v Čechách (i na Moravě) oslavili 25. výročí 
českého internetu. V roce 1992 byl internet dostupný jen na fakultě 
ČVUT, a to i přesto, že tehdejší počítače byly dosti nedostupné. 
Průměrná rychlost internetu před 25 lety byla přibližně 10 kb/s, což je 
asi 2000krát pomalejší než dnes.  

  Senátoři schválili protikuřácký zákon, který výrazně 
omezuje kouření například v restauracích nebo v 
nemocnicích. Miloš Zeman řekl, že tento zákon 
podepíše jen proto, že je sám kuřák, a tak by byl v 
případě nesouhlasu ve střetu zájmů. Někteří politici 

(kuřáci) dokonce chtějí tento zákon napadnout u Ústavního soudu, 
protože se domnívají, že jde o omezování základních lidských práv a 
svobod.      

„V první světové válce byl sotva tank, takže 
letadla nelétala!”

nejmenovaná učitelka výtvarné výchovy  

  V polovině února KLDR vypustila balistickou raketu která má nést 
jaderné hlavice. Střela skončila v Japonském moři. Vláda Severní 
Koreje komentovala tento čin jako obrovský úspěch 
režimu, který se chce zařadit mezi jaderné mocnosti. 
Čína, jako největší spojenec KLDR, se postavila zády 
a přestala kupovat korejské uhlí. Západní svět tento 
čin odsoudil a slibuje zpřísnění sankcí. Uvidíme, jaká 
další překvapení si pro nás Kim Čong-un nachystá.

„Dejte si tam tu zahrádku!” (#, pozn. red.)

nejmenovaná učitelka informatiky  

„Ty jsi hlásná trouba imperialismu”

nejmenovaný učitel informatiky  

„Kyjev je v Rusku”

nejmenovaná učitelka občanské výchovy  
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Zavedení školních uniforem

4

Otázky a odpovědi
Proč máme ve třidách staré televize, které nikdo nepoužívá?

Proč se v nejmenovaném kabinetu nachází nevhodný obsah 
(cudný kalendář)?

  Myslíme si, že škola tyto televize v minulosti 
nakoupila ve snaze stát se technologicky 
vyspělou organizací. S ubíhajícím časem však 
tato zařízení stárla a propadala se na 
technologickém žebříčku. Před několika lety 
byl vypsán grant na nákup interaktivních 
tabulí, čehož škola samozřejmě využila, a tak 
zůstaly televize nevyužité. Staré televize si 
pravděpodobně nechala, protože: 

1) nikomu se je nechce odvézt do sběrného dvora 

2) čeká, až se retro styl stane zase „in” a my budeme moderní 

3) čeká, až budou natolik staré, že budou mít vysokou historickou 
hodnotu 

   Toto opravdu kontroverzní téma se může týkat i naší 
školy, pokud například Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy vydá další vyhlášku, která třeba zakáže 
nosit různé oblečení. Někteří studenti jsou pro 
uniformy, jiní proti. Rozhodli jsme se proto zeptat 
školního odborníka na módu Mgr. Tomáše Soumara na 
jeho názor. 

Co si myslíte o zavedení školních uniforem?
Myslím si, že v současné době je to v ČR naprosto nereálné, ale po 
zkušenosti s pamlskovou vyhláškou bych se ani nedivil, kdyby měl 
někdo na ministerstvu stejně dobrý nápad.

Jaké výhody by to podle Vás mělo?
Tradičně se mluví o soudržnosti se školou, posílení identity, ale já jsem 
v tomto ohledu skeptik.

Naopak jaké nevýhody?
Že by ztráta individuality? Studenti by si připadali asi jako kašpaři.

Když už, tak jaké uniformy byste volil?
Já bych volil styl námořnického kostýmku.

Jak myslíte, že by měly být koncipovány uniformy pro dívky? O 
žádném námořnickém kostýmku pro dívky jsme ještě neslyšeli.
Vzhledem s postupující feminizací a emancipací si myslím, že by i 
dívky snesly proužkované tričko a modré kalhoty.

Máte se školními uniformami nějaké zkušenosti třeba z dětství?
Za mého mládí ve školách žádné uniformy nebyly, pouze při 
významných dnech dělnického hnutí nebo vydávání vysvědčení, 
takže tak dvakrát do roka. To žáci nosili pionýrský kroj, byla to pro nás v 
podstatě jednorázová maškarní záležitost.

  Ano, je to opravdu zarážející, že se na akademické půdě 
naší školy vyskytuje krajně nevhodný obsah, jenž by měl 
být dětským očím skryt. Zjistili jsme, že do kabinetu se 
onen kalendář dostal pomocí tomboly na maturitním 
plese. Styďte se maturanti, takhle hanobit naší školu! 
Doufejme, že se tento problém nerozšíří i do ostatních 
kabinetů a zůstane lokální záležitostí.
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Jak učitelé cestují do práce Politické harašení

autor: Krystína Věříšová

  Při pohledu na nedávné události v politice může leckomu jít hlava 
kolem. Jak na domácí politické scéně tak i ve světě začíná politika 
působit jaksi nekonzistentně a zmateně. A nebo se to dá také říci bez 
eufemismu. Politici si z nás jednoduše dělají srandu.
 Například americký prezident, Donald Trump, lže na vlastních 
tiskových konferencích.  Tvrdil, že je prezidentem, který byl zvolen 
největším počtem volitelů od dob Ronalda Regana. Všímavý redaktor 
pana Trumpa upozornil, že to není pravda (více hlasů měl G. W. Bush). 
Donald Trump reagoval se sebevědomím, které se jen tak nevidí a 
vysvětlil, že to byla informace, kterou mu poskytl někdo z jeho poradců 
a že mu věřil natolik, že ji neověřoval.

  Oddech však nenajdeme ani v naší milované české kotlině, kde  
jedna z nejstarších demokratických stran hlásá o důležitosti rozvoje 
školství a vědy, ale pak se projeví kryptokomunistické sklony. Ano 
hádáte správně – ČSSD. Jako by nestačilo, že (nyní už bývalý) ministr 
průmyslu a obchodu Jan Mládek hájí stanoviska, která se nechovají 
zrovna přívětivě ke klasickému českému uživateli datového tarifu.
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Exkluzivní zpověď paní uklízečky Rozhovor s paní vedoucí
  V redakci jsme se rozhodli vyzpovídat paní 
uklízečku na našem gymnáziu. Jmenuje se 
Pavlína Jedličková a je součástí úklidové čety 
zajišťující chod školního systému. Účelem 
našeho rozhovoru bylo dozvědět se něco ze 
školního zákulisí a nebo odhalit některé tajemné 
praktiky ze školního sklepení. Paní Jedličkovou 
jsme zastihli uprostřed úklidu šaten, ale i přesto 
jsme se dozvěděli to, čeho bychom se před ní 
měli vyvarovat.  

Chtěla byste něco vzkázat žákům na gymnáziu?
Určitě, ať třídí odpad, nedělají takový nepořádek a neházejí odpadky 
na zem a do dřezů v učebnách.  

Jak dlouho pracujete u nás ve škole?
Teď to bude rok a půl, co jsem nastoupila.

Je něco, co Vás dokáže opravdu vytočit?
Ani ne. Možná hloupí lidé...

Chystá se v nejbližší době nějaká úklidová reforma, třeba něco 
jako úklidová vyhláška, která vám zakáže uklízet?
O žádné nevím. Jsem spokojená s tím, co mám, vyhovuje mi to.

Díváte se při úklidu i za topení?
Radši ne... kolikrát je tam takový nepořádek. 

Děkujeme za rozhovor a přejeme příjemný úklid! 
Také děkuji!

 

  Vzhledem k novince ve školní jídelně (celozrnným 
knedlíkům) o které jsme psali v minulém čísle, jsme 
se rozhodli udělat rozhovor s paní vedoucí naší školní 
jídelny. Snad si tak objasníme dlouho neznámé 
odpovědi na tajemné otázky, které si studenti kladou 
už od příchodu na gymnázium. 

Co vás vedlo k tomu zavést celozrnné knedlíky?
No kynuté knedlíky máte pořád, tak jsme chtěli změnu a zdravější 
výživu.

Můžete nám prozradit recept?
V podstatě tam je navíc jen celozrnná mouka, přesný poměr přísad je 
podle norem o školním stravování.

Chystáte nějaké další novinky?
No snažíme se udělat vám pestřejší jídelníček, ale jde hlavně o cenu, 
dnes je všechno drahé. V budoucnu se hlavně budeme snažit přidat 
zeleninu a ovoce.

Jaké je podle vás studenty nejoblíbenější a nejneoblíbenější 
jídlo?
Docela oblíbená je svíčková nebo krupicová kaše, samozřejmě také 
hranolky. Nejneoblíbenější jsou asi luštěniny nebo dušená zelenina.

Chtěla byste studentům něco vzkázat?
Tak především aby byli slušnější a vychovanější. Pokud budou mít 
nějaké připomínky, tak ať za mnou přijdou, ale ty připomínky musí být 
smysluplné.
 
Děkujeme za váš čas!
Také děkuji!
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Bezpečnost ve škole
  V tomto článku jsme se vám rozhodli představit podle nás největší 
problémy související s bezpečností studentů a kantorů v naší škole. 
Třeba se zde vedení školy inspiruje a převezme některé naše nápady.

Zdravotnické vybavení
  Jak jsme zjistili, tak ve škole se nacházejí pouze 
4 lékárničky, přičemž ještě nevíme zda jsou 
všechny funkční. Speciálně jsme se zaměřili na 
lékárničku ve fyzice, která má poslední datum 
kontroly 28.11.1985 a v telefonních kontaktech je 
uvedena namísto městské policie VB (veřejná 
bezpečnost). V redakci hodláme podat návrh, aby   

každá třída měla ve svém vybavení minimálně defibrilátor a 
hospitalizační nosítka, což by výrazně zvýšilo úroveň bezpečnosti 
studentů.

Školní zranění

  Od vedení školy jsme se dozvěděli, že za minulý školní rok bylo 
zaevidováno celkem 23 zranění, přičemž minimálně ke dvěma 
případům musela přijet záchranná služba a nejvíce bylo zranění rukou 
a nohou. Mezi nejbizarnější zranění z doby našeho studia podle nás 
patří tato:

1) student současné kvinty si v šatně tělocvičny usekl prst o dveře

2) student současné kvinty si v šatně tělocvičny naštípl loket, když 
ho spolužáci nosili na ručníku a ručník se pod jeho vahou roztrhl

3) student současné kvinty při sledování naučného filmu po pohledu 
na krev ztratil vědomí a uhodil se do hlavy úderem o zem 

Kofeinismus na malém gymnáziu
  V poslední době se na malém gymnáziu 
rozmáhá módní trend - kofeinismus 
(závislost na kofeinu), který se projevuje 
zvýšenou konzumací kávy. Tento problém 
se ještě více rozšířil po „Pamlskové 
vyhlášce” , kdy bylo vedení školy nuceno 
vytisknout ceduli se zákazem používání 
automatu na kávu pro studenty nižšího 
gymnázia. Anonymní zdroj nám zaslal 
fotografii, která přistihla studenty kvarty, 
jež porušují školní řád. Jen z naší dobré 
vůle jsme zakryli jejich obličeje a doufáme, 
že se to nebude opakovat.

Čipový terminál

  Toto bezpečnostní opatření je podle nás 
naprosto neúčinné a komplikuje studentský 
ž ivot .  Rozhodl i  jsme se proto udělat 
experiment. Požádali jsme náhodného 
kolemjdoucího, aby se pokusil co nejrychleji 
dostat do školní šatny. Uvnitř byl během 30 
sekund, a to díky nejmenované studentce 
sekundy, které řekl, že jde naplnit automat na 
kávu. Díky tomu jsme si uvědomili, že je 

potřeba zavést razantní opatření - navrhujeme nákup turniketů a 
zaměstnání vrátného .
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