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... časopis, který stojí na správné straně

Anketa mezi učiteli

Vznik a vývoj Hrabiše

V

tomto čísle se učitelů ptáme na to, co každého studenta jistě zajímá.
Jakou nadpřirozenou bytostí, nebo bytostí z fantasy knih či
ﬁlmů byste chtěli být?

Ing. Jitka Matějková: Krteček, kvůli modrým kalhotkám s kapsami

Mgr. Lucie Kuttenbergová: Hello Kitty

Mgr. David Zenkl: Kouzelná víla

Mgr. Jan Holub: Kapitán David Lafata

Mgr. Veronika Fundová: Avatarka

Mgr. Lukáš šmahel: Ronald Weasley

Mgr. Marie Myšáková: Někdo z Arabely, kdo má neviditelný
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaplášť a kouzelný prsten

www.facebook.com/studentskyjouda
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Čechy krásné čechy mé

Okamůra v koalici

N

áš křižák z Tokia je jistě zarytým ochráncem
zvířat. To můžeme usoudit nejen z jeho
nedávných příspěvků na facebooku, ale také
tím, jak hájil například vepřín v Letech u Písku.
Chudáci vepři by měli být totiž vystěhováni, z areálu
totiž mohou utéct, chybí tam plot... Jeho láska ke
zvířatům je však vyvolána nižšími pohnutkami než je
ochranářství. Tomio je známý tím, že chce za každou
cenu vstoupit do koalice. Nikoho by však nenapadlo,
že slovo koalice skýtá dva významy. Jednak se míní spojení dvou či
více subjektů pro prosazování společných zájmů, jednak se jedná
o samici koaly medvídkovité.

Pražské patálie

P

raha je nejkrásnější město
střední Evropy, to vám nejspíše řekne každý, i ten kdo
vlastně ani neví, kde ta Praha vlastně
leží. Onu krásu města si naštěstí
uvědomují i pražští politici. Paní
primátorka se snaží ono město
vylepšovat, jak jen to jde a její demoliční četa na magistrátu jí v tom
pomáhá. V záchvatu strachu ze spadlé lávky navrhují strhnout i další
mosty, protože: „Nemůže ti spadnout most, když ho předtím strhneš.”
Ještě že máme tak schopné politiky. Naneštěstí paní primátorka
oznámila, že již nebude znovu kandidovat. Vzhledem k tomu už prý
může říkat pravdu... tak uvidíme.
www.facebook.com/studentskyjouda

Slovo redakce

J

aro je opět tady a s ním
přicházíme i my. Po dlouhé
odmlce, kdy jsme se
převážně připravovali na maturitu, která nás v blízké budoucnosti čeká, jsme se konečně
dostali i k „umělecké” tvorbě.
V redakci jsme také přivítali dva
nové členy, Jakuba Vojíka
a Kikču Hell Věříšovou (už u nás
byla „zaměstnaná” jako výtvarnice, což vlastně stále je, takže
není nový člen. Nyní píše
i články a chceme, aby to vypadalo, že jsme se opravdu rozrostli. Mimochodem rádi přivítáme další investigativní novináře,
ze začátku samozřejmě jen na
pomocné práce, např. doplňování papíru do tiskárny a hledání
dalších potenciálních členů). Do
konce tohoto školního roku
vydáme pravděpodobně ještě
jedno červnové číslo, ale nemusíte se bát, nic vám neunikne,
o všem vás budeme informovat
na našem facebookovém
proﬁlu. Přejeme vám hezký
zbytek května, prožijte ho třeba
s Májem v ruce.
Redakce

Ředitelův sloupek

C

o se na gymnáziu šustlo
v době joudí pauzy?
Bakaláři pořád zlobí, až
grantová investice do
infrastruktury to vyřeší (4 mil.
Kč), okna pořád nejdou ani
otvírat, ani zavírat, to vyřeší až
investice do zateplení (20 mil.
Kč). Ještě jsme nevyměnili
všechen nábytek, ale na tom se
pracuje. Opěrná zeď se opírá.
Študáci se dále nalévají mlékem
a kantoři čekají, kdy se to na nich
nějak projeví. Přijímačky
naznačují, že bychom se mohli v
září o trochu rozrůst, přestože
se zdá, že nás, jak je na této
škole dobrým zvykem, opustí
naši maturanti.
Mgr. Alexandr Zikmund
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Měsíční NEJ

Co nového ve světě? (a u nás)

Svět je spasen

Náš král

V

no, řeč je o sjednotiteli národa,
váženému Panu
Prezidentovi, Miloši
Zemanovi. Za celou
redakci bychom mu
opožděně chtěli pogratulovat ke znovuzvolení. Již
jsme zaslali blahopřejný
dopis, stále doufáme
v pozvání na Hrad.
S velkou radostí jsme
přivítali zprávu, že
„hradní tým” zůstane i po
volbách nezměněn,
budeme tak vídat již
známé tváře. Upřímně
doufáme, že pan Zeman
po skončení svého
volebního období,bude
znovu kandidovat za
deset let. Přejeme hodně
zdraví a pevnou hůl!

ladimir Vladimirovič Putin byl
díkybohu zvolen znovu do funkce
prezidenta světa. I přes některé
skandály, jako třeba únik výsledků voleb
před jejich konáním, považujeme tyto
volby za zcela legitimní a průkazné.

Přemnožení mravenců

T

o je v současné době opravdu
veliký problém. Každý student si
jistě všiml několika mravenišť
v naší nebohé škole. I přes hrdinné boje
školního personálu se nedaří predátory
z našeho prostředí vyhnat. Zjistili jsme,
že už byl zpracován projekt na výstavbu
plotu okolo celé školy, který zamezí
vstupu nebezpečného hmyzu. Podobné
zdi by podle Ministerstva obrany ČR
měly být vybudovány i podél celých
českých hranic. Jsme přece Češi a cizí
mravence a kultury tu nechceme!
www.facebook.com/studentskyjouda

A

J

aro je tady a sním i nové výrokové perly. S teplejším počasím se i naši
učitelé čím dál tím více odvazují a někteří přitvrzují i s výběrem svého
slovníku. Snad jim to vydrží...

„Já vás kousnu!”
nejmenovaný učitel biologie a fyziky

„Né, nedělám si p*del!”
nejmenovaná učitelka českého jazyka

„Tady nejsou houbičky!” (myšleny ty na tabuli)
nejmenovaný bývalý ředitel

„Ministři v demisi by měli podat demisi”
nejmenovaný předseda hnutí proti terorismu
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Nové hodiny tělocviku?

V

tomto čísle jsme se rozhodli udělat rozhovor na téma změny výuky
tělesné výchovy v naší škole. V současné době je totiž pohyb
u studentů veliký problém, někteří, místo toho , aby si šli ven kopat
s míčem, raději hrají násilné počítačové hry. Tělesná výchova je tak u nich
jediným pohybem, a tak je náplň těchto hodin velmi důležitá. Zeptali jsme se
proto Mgr. Jan Holuba, experta na sport a výchovu mládeže na to, co je
vlastně špatně a jak to napravit.

Myslíte si, že je pohyb současných studentů dostatečný?
Jak kterých, někteří se hýbou až moct jiní vůbec, těch je ale více.

Měla by se podle vás změnit náplň hodin tělesné výchovy?
Myslím, že by stačilo kdyby na ty hodiny všichni chodili. Těch hodin je moc
málo, hlavní je aby to děti bavilo a nechodili tam „za trest”.

Když jste byl ve věku studenta gymnázia, pohyboval jste se
více než studenti dnes?
Výrazně více, většinu svého volného času jsem trávil na „zimáku”, klouzal
jsem se tam po ledě, když nebyl led, tak jsem byl v tělocvičně.

Jaký jste měl jako malý vztah k tělocviku vy?
Rozhodně kladný. Naše hodiny tělocviku byly dost speciﬁcké, náš hokejový
trenér byl i náš tělocvikář, takže to bylo propojené.

Je podle vás nějaký způsob, jak děti motivovat k většímu
množství pohybu?
My ve škole se o to můžeme pokusit, ale myslím si, že u nás je třeba volnočasových sportovních aktivit dost. Důležitější je, aby byla větší motivace ze
strany rodičů.

Děkujeme Vám za Vaše odpovědi, doufáme, že se po rozhovoru s Vámi konečně něco změní.
Není zač, taky v to doufám... Ještě bych chtěl zdůraznit, že skončil největší
„snajpr” nejlepšího českého týmu, pan David Lafata, takovýhle kanonýr se
rodí jednou za několik let a na dalšího budeme ještě dlouho čekat.
www.facebook.com/studentskyjouda

Doprava s vysokým napětím!

N

a Karlovarsku se v polovině dubna zřítil asi 50metrový úsek
kolejí. Někteří tvrdí, že to bylo kvůli nekvalitnímu podloží, ve
skutečnosti je to ale jinak. Šlo o mstu taxikářů, kterým vlaky
jednoznačně berou práci. Z interních zdrojů víme, že plánovali sabotáž
v podobě přehrazení trati taxíky. Po konzultaci s pojišťovnou však plán
zavrhli a zvolili raději nálože
dynamitu. Možnými komplici
mohou být i autobusoví dopravci
se kterými po zlevnění jízdného
pravděpodobně nebude chtít
nikdo jezdit. Z tohoto incidentu
jednoznačně vyplývá, že vlaky
jsou nejhorší možnou dopravou.

Válka severu proti jihu

V

olympijské náladě se nesou události
na Korejském poloostrově. KLDR se
z návalu olympijské lásky zachtělo
ukončit jaderný a raketový program. Pravda je
ale trochu jinde. KLDR už nemá dostatečné
prostředky na vyživování Kim Čong-una a na
výzkum v oblasti „bum-bum”. Z interních
zdrojů se nám donesla informace, že vůdce již
unavuje dieta, a i proto se dostavil k historicky
prvnímu setkání s Jižní Koreou, kde dojednali
dodávky jihokorejských sladkostí za uhlí
vytěžené odpůrci režimu.
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Problémy elektronického známkovaní

Školní aktuality
Nové skříně

N

ěkteří z vás si možná při nošení atlasů
do kabinetu našeho milého pana
profesora všimli, že do naší školy byly
dodány nové krásné skříně. Byly již předem
upraveny pro potřeby učitelů, to jest k odkládání hrnků s kávou, čokolády nebo ukládání
již zmíněných atlasů do tří úhledných kopiček. Na rozdíl od starého nábytku zabírají
trochu více místa, což možná ubírá kantorům
pracovní plochu, ale hlavně že mají kam
uložit staré testy, které pak budou při třídních
schůzkách stejně marně hledat.

Fixace na xy
e je naše škola vybavena bílými tabulemi na ﬁxy, již zajisté všichni
víme. Ale že tyto ﬁxy musí být speciální a mazatelné občas
někomu unikne (a proto můžeme například v učebně A 210 již
několik týdnů, možná dokonce let, pozorovat krásné goniometrické
funkce). Na mysl nám tedy přišlo, zda by nebylo vhodné zakoupit
svítivě žluté varovné tabulky s nápisem: „Nedotýkejte se ﬁxů, ani
u tabule spadlých! ” Tento nápis by měl chránit nebohé kantory před
kanadskými žertíky (se špatným psacím nástrojem zapůjčeným od
špatného studenta) a naše krásné tabule před věčnými nápisy. Bude-li
tabulka aplikována na zeď, či přímo na psací plochu (ideálně přes
celou tabuli), se ještě bude jednat.

Ž

www.facebook.com/studentskyjouda
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