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Sezónní kolekce Michala Koutného

V

tomto článku vám představíme žhavý módní trend - jarní kolekci oblečení
našeho maskota Michala Koutného. Obvyklá móda pro toto období nabízí
kalhoty či sukni a letní bundu, ale my jsme racionální! Pro jaro jsou přece
nejvhodnější tepláky, abyste se cítili jako doma, samozřejmě tričko a v neposlední
řadě pohodlná obuv - KROKSY!

Příběhy od čtenářů

Vlakové „dobrodružství”

N

a konci minulého roku třída
kvarta (dnešní kvinta) cestovala do Plzně s panem profesorem, který byl již zmíněn v minulém
příběhu. Cílem exkurze byla technická výstava v Plzni. Vlakem jsme dojeli
až na plzeňské nádraží, a poté onen
nejmenovaný profesor rozhodl, že se
jako třída rozdělíme půl na půl (první
část studentů půjde se zodpovědným kolegou nejmenovaného profesora a druhá část s nejmenovaným profesorem). Já jsem měl to štěstí
a dostal jsem se do skupiny vedené nejmenovaným profesorem. Bylo
nám nabídnuto, že buď můžeme přímo do cíle dojet vlakem anebo jít
pěšky. Rozhodli jsme se jít pěšky (nejen po zkušenostech s „krátkými“
procházkami). Nasedli jsme do moderního vlaku Českých drah a
vyčkávali, až přijde naše zastávka. Problém se ale objevil ve chvíli,
kdy jsme měli vystupovat. Nejmenovaní studenti, vedeni nejmenovaným profesorem, nezmáčkli tlačítko „otevřít dveře“, a tak jsme jeli dál.
Museli jsme vystoupit až v další stanici „Vejprnice“, což bylo v podstatě v lese a nic tam nebylo. Nejmenovaný profesor se téměř nervově
zhroutil, ale nakonec se rozhodl koupit lístky na předchozí stanici
(dodnes nevíme, jestli tyto náklady ﬁnancovala škola, či někdo jiný).
Nasedli jsme tedy do dalšího vlaku a odjeli na výstavu. Zbytek exkurze už byl v normách „normálnosti“ a při návratu domů jsme již stejnou
chybu neopakovali.
autor: anonym

www.facebook.com/studentskyjouda
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Školní aktuality

Ředitelův sloupek
Š

Robotika ve škole
N

ěkteří z vás si určitě všimli, že se u nás ve
škole začala rozvíjet robotika a výuka
programování. Studenti vyšších ročníků
programují zatím neškodné roboty, můžeme si
být však jisti, že třeba omylem nevyvinou umělou
inteligenci, která by nás mohla všechny sama
zahubit a začít se množit i na další školy? V rámci
prevence navrhujeme používat pouze roboty
z dětských stavebnic, které pro nás nepředstavují potencionální hrozbu. Druhou možností je
zrušit programování úplně a věnovat se například výuce psaní na psacím stroji nebo práci
s disketami.

Ztráty a nálezy
O

d našeho anonymního zdroje z učitelského sboru jsme se
dozvěděli, že se škola hodlá
zbavit všech ztracených věcí
( k a l k u l a č k y, h o d i n k y,
propisky, ...), jelikož jsou
u nich některé věci uschovány i pět let a nikdo se
k nim nehlásí. Rozhodli jsme se proto, že v rámci
našeho časopisu uspořádáme tombolu, ve které
se o tyto věci bude soutěžit nebo se budou
losovat. O bližších informacích se dozvíte
v příštím čísle nebo prostřednictvím našich
facebookových stránek či twitteru.

Padající zeď
N

aším učitelským
sborem jsme byli
všichni informování, že
je životu nebezpečno pohybovat se po chodnících u školy
při cestě na oběd. Hrozí prý
riziko spadnutí, a tak je
doporučená cesta za gymnáziem. Vzhledem k této události
ještě více apelujeme ne
výstavbu metra gymnázium jídelna, které by výrazně
ulehčilo studentský život.
Pokud se tak nestane, tek je
jen otázkou času, než nějaký
nevinný student cestou na
oběd zemře.

kolní WiFi? Především je
třeba si uvědomit, že (cituji)
WiFi doesn't "stand for"
wireless ﬁdelity. It's a pun on "HiFi" and především "wireless ﬁdelity" doesn't mean anything. Při
implementaci školní wiﬁ, jejíž
počátky sahají do roku 2013,
jsme si kladli za cíl netahat další
dráty našeho networku po areálu školy při rychle narůstajícím
počtu síťových komponent (mimochodem jejich počet dosahuje 150). Stejně už nikdo neví co
odkud kam a proč vede. But connect. Další cíl vycházel z tvrzení,
že kdo netelefonuje či nesurfuje,
tak neexistuje. A tak jsme do
naší sítě pustili i mobilní zařízení. Vysíláme na 2,4 a 5 GHz, přenosová rychlost dosahuje až
300MBit/s. Dnes už pokrýváme
celý areál školy. Je pravda, že
veřejná WLAN naší sítě má nyní
omezenou přenosovou rychlost
na 5 MBit/s, protože 100 až 200
dalších zařízení naráží na kapacitní možnosti.

Mgr. Alexandr Zikmund

www.facebook.com/studentskyjouda

Slovo redakce

V

tomto čísle jsme se
rozhodli věnovat tématu
školního bezdrátového
internetového připojení.
Vzhledem ke kvalitě bezdrátové
věrnosti (Wi-Fi) se nemůžeme
divit, že narůstá počet inﬁdelů,
kteří se přesouvají na mobilní
data, což výrazně nahrává do
karet operátorům (a bývalému
ministru Mládkovi). Studenti,
kteří nemají to štěstí vlastnit
mobilní tarif, jsou nuceni se
spoléhat na náladu školní sítě.
V případě výpadku je jim tak
v podstatě zabraňováno se
vzdělávat.
Redakce
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Události měsíce

Měsíční NEJ

Miloš Zeman ztratil botu
T

ato zpráva nás v redakci ani moc
nezaskočila, pan Zeman těmito
„klopýtnutími” neudivuje veřejnost
poprvé. Při návštěvě Olomouckého kraje
prezident zakopl o schod a při tom se mu
nešťastnou náhodou vyzula bota. Naštěstí
do situace zasáhla první dáma a botu
nenápadně sebrala. Z našich zdrojů víme,
že v současné době podniká kancelář
prezidenta republiky vyšetřování, zda se
nejednalo o atentát, pravděpodobně se
inspirovali při vyšetřování atentátu na
Václava Klause.

V

této rubrice jsou většinou výroky z posledního měsíce, bohužel jsme
však v březnu zaznamenali snížené procento vtipných výroků mezi
našimi učiteli, a tak jsme se rozhodli udělit výjimky a připomenout
vám „starou špínu”. K této smutné zprávě, se připojuje i fakt, že již začíná
jaro, a tak se část českých politiků odebrala na zasloužené dovolené, čímž
nás ochudili o svá moudra.

„Je vás 23, takže to jsou 3 řady po 11.”
nejmenovaný učitel zeměpisu

„Baj voko tak sedmnáct.”
nejmenovaná učitelka hudební výchovy

České „dálnice”
V

měsíci březnu byly dokončeny
opravy skoro celé čtvrtiny
dálnice D1, což je až neuvěřitelný pokrok českých silničářů.
Domníváme se, že za tímto pokrokem
stojí příliv ukrajinských migrantů, kteří
prchají ze své vlasti před Ruskou
federací. V porovnání s minulým
rokem se ŘSD poměrně činilo,
meziročně narostl počet kilometrů
dálnic o několik desítek procent (ŘSD
pouze vyměnilo cedule ze silnice pro
motorová vozidla na dálnice).
Doufejme, že takto činní budou naši
silničáři po celý tento rok.

www.facebook.com/studentskyjouda

Falcon se vrací
P

osledního března se psala
historie. Použitý stupeň rakety
Falcon 9 (od společnosti
SpaceX) byl znovu použit a odstartoval
na další misi. Jedná se o přelomový
okamžik kosmonautiky, jelikož se zlevní
lety do vesmíru a uspoří se materiál.

„Uklidněte se, nebo vás rozsednu!”
nejmenovaný učitel informatiky a fyziky

„Na hradě potřebujeme aligátora s vizí.”
nejmenovaný tiskový mluvčí Pražského hradu

„Hele, ten hradní šašek se zas vyblil na twitteru!”
nejmenovaný bývalý přededa TOP-09 (”kníže”)
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Otázky a odpovědi

Zpoplatnění výtahu pro studenty

Kam se schovávají uklízecí vozíky, které používá paní
uklízečka?

N

a tuto otázku jsme se zeptali paní uklízečky.
Bylo nám řečeno, že existují úklidové
místnosti, kam se vozíky po úklidu
schovávají. V prvním patře u křesílek byla dokonce
za tímto účelem vystavěna místnost. V dalších
patrech se vozíky ukládají na pánských toaletách
v „úklidové kabince”.

K čemu sloužila/ slouží žlutá budova u parkoviště učitelů v přístavbě?

D

omníváme se že tato
budova dříve sloužila
jako tzv. kárnice, kam
byli zavíráni školnímu režimu
nepohodlní či neposlušní žáci,
kteří zabraňovali výuce slušným žákům. Ptáte se však co
se dělo v těchto prostorách
předtím, než byla vybudována
přístavba? Ze záznamů z kronik jsme vyčetli, že se pravděpodobně jednalo o školní kapli,
kde probíhal výuka náboženství. V současné době se v této budově
uschovávají neúspěšní studenti, kteří neprošli maturitní zkouškou
a čekají do záři (převážně se jedná o studenty, kteří maturovali ze
zeměpisu).

www.facebook.com/studentskyjouda

V

březnovém čísle jsme si připomněli výročí výstavby našeho milovaného výtahu. Už od jeho počátků víme, že byl primárně postaven pro
fyzicky indisponované osoby, které se samy nejsou schopny dopravit
do vyšších pater. Výtah je ale bohužel zneužíván línými studenty (mezi ně
patříme i my). Řešením tohoto problému je podle nás zavedení „jízdného,
kdy by studenti za každou jízdu platili. Jelikož si tímto návrhem v redakci
nejsme stoprocentně jisti, tak jsme se rozhodli vyzpovídat Mgr. Marii
Myšákovou, která se nachází přímo uprostřed dění.

Vzhledem k tomu, že máte kabinet hned
u výtahu, tak jste v podstatě ve středu
dění, setkáváte se tedy často s
„nelegálními” uživateli?
Já většinou nedokážu rozeznat, kdo je
nelegální uživatel. Pokud studenti vykazují
zjevný fyzický úraz, tak jsou legálními
uživateli. V poslední době už si začínám
zvykat a ani nerozlišuji, kdo je legální a
nelegální uživatel. Přesto se mi ale zdá, že
počet líných studentů klesá. Možná je to i
tím, že už výtah není „začipovaný”, a tak už
to není „zakázané ovoce”.

Jela jste někdy vy osobně výtahem?
Jaký to byl zážitek?
Jela jsem celkem dvakrát. Vzhledem k
tomu, že mám strach z výšek, tak to byl
zážitek smíšený. Je odtamtud hezký
výhled, ale v posledním patře jsem se
musela otočit od okna, abych neviděla ven.

Myslíte si, že tento problém by
vyřešilo např. zpoplatnění (princip
by byl jako u čipu na kopírku)?
Vzhledem k tomu, že je dnes trend
všechno zpoplatňovat, tak určitě, ty
peníze by nešly nazmar. Mohlo by se
u nás jezdit jako na horské dráze.

Jaká by v tom případě měla být
cena jedné jízdy?
Tohle bych nechala na vedení školy,
muselo by se to vypočítat, aby se
výtah zaplatil, tak do deseti let.

Považujete výtah za potřebnou
věc na našem gymnáziu, nebo k
němu máte výhrady?
Rozhodně potřebnou. Myslím si, že
to díky bezbariérovému přístupu
výrazně zvýšilo úroveň naší školy.

Chtěla byste něco vzkázat studentům?
Chození po schodech je zdravé, jak
psychicky, tak i fyzicky!

Děkujeme za rozhovor!
Také děkuji.
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Kádinkové drama

Politické harašení

J

e to tak, tento měsíc se to stalo. První stát od založení evropské unie požádal
o rozvod. Doufejme, že britská premiérka Mayová konečně našla naplnění
svého života. Od prvního dne v úřadu stále jen opakovala, že brexit je brexit a nic
to nezmění. Nevíme jak vám, ale nám začala připomínat hysterickou učitelku ze
základky, které jste opravili pravopisnou chybu a ona si stále stála za svým a jen
opakovala, že je to správně a když jste se jí snažili vysvětlit, kde ta chyba je, vyrazila
vás ze třídy se slovy: ,,A vrať se, až se uklidníš (nebo až budeš normální)! ‘‘.
Abychom neryli jen do britských dam a gentlemanů, tak se samozřejmě musíme
zastavit i v českých luzích a hájích. Konkrétně jsme si tento měsíc vzali na mušku
pana ministra zahraničních věcí Zaorálka. Pokud jste sledovali nedávné dění, tak jste
jistě zaznamenali Zaorálkovy výroky, že by rád omezil volný pohyb osob v rámci EU.
Zde je vidět, ostatně jako vždy, naprostá neerudovanost pana ministra o věcech EU.
Pan ministr by omezil pohyb osob jakožto zaměstnanců. To by požadovalo odstranění
článku 3 Maastrichtské smlouvy, zakládající smlouvy EU. Snad si EU nenechá
zhroutit svůj projekt ministrem z ČR.
Aby nám pan ministr ﬁnancí ukázal, že je s jeho ﬁnancemi vše v naprostém pořádku,
tak zveřejnil začátkem měsíce výsledky auditu svých příjmů zpracovaných
uznávanými ﬁrmami PWC a EY. Ale ouha, sice výsledky auditu se pro pana Babiše
vyvinuly dobře, ale audit byl prováděn jen z podkladů, které sám zkoumaný subjekt
poskytl. Asi nám nezbude nic jiného, než se dívat na to, jak pan ministr „o*ebal” stát.
Abychom zakončili naše pojednání o politice na lehčí notu, podíváme se na stranický
sjezd ČSSD. Na něm dosavadní premiér obhájil post předsedy, ale nebylo to tak
jednoznačné jako u hnutí ANO, kde zvítězil naprosto jednoznačně jeho vlastník
Andrej Babiš. ANO má předsedu, který byl zvolen 100%, kdežto ČSSD má předsedu
se ziskem pouze 67% hlasů. Možná se ukazuje jak by pan Babiš chtěl vést zemi,
kdyby byl zvolen. Naprosto 100%, slovy paní prof. Dvořákové: „Jako Lukašenko.”.

autor: Kristýna Věříšová

www.facebook.com/studentskyjouda
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Tajemná zpověď pana školníka

J

elikož je naše školní sklepení opředeno řada tajemství,
tak jsme se rozhodli přivést ke zpovědi pana školníka
Petra Nagye. Účelem rozhovoru bylo dozvědět se něco
o práci školníka a nahlédnout tak do školního zákulisí.
V současné době máme ve škole pouze jednoho školníka,
který sídlí ve sklepě hned vedle laboratoří. Pokud ho budete
chtít navštívit, tak ve škole bývá v dopoledních hodinách.

Jak dlouho tu pracujete?

Je něco, co Vás dokáže opravdu rozčílit?

Teď je to skoro 14 let, jsem ale mezi
mládeží, tak mi to ani tak nepřijde.

Když někteří studenti chodí jak mezci
a neumí zdravit, ale jinak jsou tu studenti
hodní.

Hodiny na naší škole

V

zhledem k obecné nepřesnosti a nefunkčnosti hodin na naší škole jsme se rozhodli
udělat průzkum, jak vlastně naše školní hodiny fungují. Celkem jsme u nás ve škole
napočítali 25 hodinových zařízení, která jsou běžným studentům viditelná.
V ostatních prostorách (sklep, půda, sborovna, ...) je jich ale určitě více.

Nefunkční či chybějící hodiny
Tento problém je kupodivu docela rozsáhlý, nefunkční hodiny
máme ve škole celkem čtyři - v učebně výtvarné výchovy, kde
se zkroutil ciferník, tělocvičně, kde je někdo rozkopl ﬂorbalovým
míčem, studovně (A102) a učebně informatiky (A302), kde se
zastavily působením počítačových virů. Chybějící hodiny jsme
z evidentních důvodů nemohli najít, avšak nepřestáváme
hledat. Všimli jsme si, že hodiny nejsou v aule a laboratoři
fyziky.

Co máte na své práci nejraději?
Tohle je prostě práce všeho druhu,
oprava vody, tabulí, židlí, opravuji
všechno. S postupem doby se moje
práce trochu změnila. Po nástupu
moderní elektroniky musím mít určité
nové znalosti a hlavně více přemýšlet
nad tím co dělám. Celkově mě moje
práce baví.

Ve škole se proslýchá, že máte ve
sklepě zařízený pokoj. Je to
pravda?
No pokoj, jestli tak někdo říká mému
ponku, nářadí, klíčům, vrtačkám,
pilkám a samozřejmě svěráku, tak
ano. (viz. foto) pozn. red.

Děkujeme za Vaše odpovědi!
Také děkuji.

www.facebook.com/studentskyjouda

Co naopak nemáte rád?
Sekání trávy.

Chtěl byste něco vzkázat studentům?

Správně fungující hodiny

Nepřesné hodiny

Těchto hodin máme u nás ve škole naštěstí
nejvíce, stejné časové pásmo máme od přístavby až po třetí patro hlavní budovy.

Nepřesných hodin jsme
u nás moc nenašli, možná
je to i tím že byly kvůli
nedávné změně času
přeřízeny panem školníkem. V přístavbě jsou
nepřesné pouze hodiny v
učebně C308 (zpoždění 5
minut). V hlavní budově
neukazují přesný čas
hodiny v učebně A105
(zpoždění 4 minuty) a v
učebnách A211 a A212
(zpoždění 3 minuty). Jak
můžete vidět, tak žádné
hodiny nejdou napřed, což
je podle nás kvůli tomu, aby
se nekončilo příliš brzo
a nezabraňovalo se tak

Aby se chovali tak, jak se chovají a dělali
dobrotu jak sobě, tak i nám.

Historie školních hodin
Co říkáte na „čipový terminál” a zrušení
budetu?
K terminálu se určitě stavím tak, že to slouží
k zabezpečení školy a studentů, myslím si,
že je to určitě dobrá věc. Co se týče bufetu,
tak já jsem tam ty blafy stejně nikdy nekupoval, je to pro mě samá chemie. Za celé své
působení na gymnáziu jsem tam ani jednou
nenakupoval, ale bufet by měl být z toho
důvodu, aby mládež neběhala přes
křižovatku ven, během vyučování.

Ze školních kronik víme, že první
hodiny u nás byly již po založení
školy, nacházely se v prostorách
školního dvora (dnešní parkoviště) a byly poháněny žentourem
(uváděn do chodu koňmi). Koně
uhynulí při této práci byli později zpracováni ve
školní jídelně. Po příchodu průmyslové revoluce
byl zaveden školní parní stroj, který poháněl jak
hodiny, tak i starý výtah. Na obrázku jsou hodiny
z konce 19. stol (učebna A210).
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Školní Wi-Fi

N

aše škola je už od roku 2013 pokrytá bezdrátovým internetovým připojením,
k neštěstí studentů však není stabilní Wi-Fi všude. V příloze příštího čísla proto
budete mít k dispozici mapu kvality připojení v celém areálu školy. Rychlost
připojení se v současné době pohybuje kolem 5 Mbit/s.

Bezproblémová Wi-Fi
Problémy s internetovým připojením
nejsou ve třídách C101, C109, C301 a ani
v C309. Po přesunutí do hlavní budovy se
budete bezpečně cítit online ve studovně
(A102) a v učebně se sluchátky (A105).
V dalších patrech nejsou problémy
v učebnách A211 až A212 a samozřejmě
také u centra veškerého dění - televize a
nástěnky. Třetí patro je, co se Wi-Fi týče,
od učeben informatiky až po laboratoře
naprosto bezproblémové, možná je to
i tím, že je zde kabinet informatiky, který
vysílá „magické internetové paprsky”
všude kolem.

Slabé připojení

Chybějící Wi-Fi

Historie

Místem, kde Wi-Fi chybí všem asi nejvíce,
je podle nás tělocvična. Většina studentů si
přece chce při pauzách mezi hrami třeba
ověřit, jestli správně kopají do míče a nebo
kolik kalorií mají za den spálit. Dalším
potřebným místem je laboratoř chemie,
kde jsou studenti zavření ve sklepě, a tak
potřebují alespoň nějaký kontakt s okolním
světem. Posledním místem, kde připojení
chybí je učebna A209.

Jak už bylo zmíněno, školní WiFi u nás máme od roku 2013. Co
se ale dělo předtím? Ve školních
kronikách jsme se dočetli, že
před nástupem bezdrátového
připojení u nás existovalo něco
jako pevné linky, což byly vlastně
kabely, které měly vyvedené
přípojky všemožně po škole.
Když jsme pátrali ještě dál, tak
jsme se dozvěděli, že u nás na
gymnáziu byla také jednu dobu
potrubní pošta, která umožňovala studentům rychle a nevázaně
komunikovat. Tento systém byl
poháněn parním strojem, který
už byl zmíněn ve článku o
hodinách. Na obrázku můžete
vidět školní server, který patři
v současné době k technologické špičče.

Závislost studentů
Toto je asi největší problém, který bezdrátové připojení přineslo. Všichni to můžeme
pozorovat při přestávkách, obědových
pauzách a koneckonců i při hodinách.
Z našeho průzkumu vyplynulo, že mnoho
studentů poměrně často porušuje školní
řád tím, že používají svá mobilní zařízení
při hodinách a u některých učitelů dokonce
i při testech a ústním zkoušení!

Míst se slabým připojením máme ve
škole opravdu hodně. V přístavbě je
to v učebnách výtvarné a hudební
výchovy, dále také v prostorách
šaten tělocvičny, kde je Wi-Fi
opravdu akutně potřeba.
Nejkritičtější situace je v současné
době v oblasti křesílek, kde studenti
tráví nejvíce volného času. Horší síť
je i v učebnách A113, A114 a A210,
kde hodně záleží na kvalitě přijímače
(vašeho mobilního telefonu).

www.facebook.com/studentskyjouda
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