Gymnázium Ústí nad Orlicí

GYMPLÁK

číslo 4 • Květen 2015

FEJETON
KONEC GENTLEMANŮ

ANKETA
PŘÍPRAVY NA MATURITU:
EXPECTATIONS VS REALITY

ELEKTRONICKÉ

TŘÍDNICE

CO VŠE PŘINESE KONEC
ZELENÝCH TŘÍDNIC?

V ČECHÁCH

5

éma:
t
a
n
í
i
af
fotogr
O
MAKR

ANKETA
ANDREA
KALOUSOVÁ
JAK JSME SE POSTAVILI

NA SLOVO S ČESKOU
pdf verze časopisu
ke stažení na webu školy

MISS WORLD 2015

+ HERKIS ROOSIMAA Z ESTONSKA O SVÉM POBYTU V ÚSTÍ

OBSAH
		

04

Anketa 			

05

Fejetony

		
Jak probíhaly přípravy na maturitu?

I studenti mají co říci.

06

Na slovíčko s Andreou Kalousovou
Interview s Českou Miss World 2015.

08

Na jeden den v roli politiků			
Jaké je to vyměnit lavici za křeslo poslance?

09

Konec gentlemanů v Čechách.
Fejeton.

10

S Francouzi v Litomyšli			
aneb Studenti v roli překladatelů a průvodců.

11

Klára 3847				
Ohlédnutí za divadelním představením.

12

Fotografie
Zaměření na makro.

14

Život tvého štěstí strůjce
Soutěžní slohová práce.

16

Poezie žije i na gymnáziu 		
Soutěžní báseň Petra Janoty.

17

Cesta problémy světa
aneb Můj nevšední týden na festivalu.

18

Poslední zvonění 		
Školní událost ve fotografiích.

20

Herkis Roosimaa
Herkis from Estonia about Ústí.

21

It´s kind of a funny story

		

Book review.

22

Sluneční znamení 			
Lev, panna, váhy. Jací jsou?

23

Knihy
Jaké knihy jsme vám doporučili na květen?

Zdroj fotografií: Markéta Serbousková
Foto na obálce: McLavin photography

24

Smutný osud zelených třídnic
Záhada mizení legendárních třídních knih.

26

O nás s námi		

		
Studenti mluví o vzdělávání a škole.

SLOVO ÚVODEM
Květen je tu. Máme za sebou pálení čarodějnic
nad ohněm, romantické líbání pod rozkvetlým stromem
a středoškoláci navíc i poslední zvonění. Pozoruhodnou tradici,
která jako každý rok u studentů vzbudila menší pozdvižení.
Maturanti se nejprve zapotili nad vymýšlením kreativních
převleků a ještě kreativnějších transparentů (ano, mám na mysli
ten s virginity) a ostatní studenti se následně ve svých třídách
museli vypořádat s promočeným oblečením a barevnými obličeji.
Jedná se o jediný den, kdy ve školních prostorách můžete
připomínat hastrmana a neupoutáte tolik pozornosti jako
za normálních okolností. Přemýšlel ale někdo nad tím, co za
tímto středoškolským zvykem stojí a proč se vždycky tak krásně
vymkne kontrole?
Vzpomeňte si maturanty, s jakými hladovými výrazy
nás vítali u vrat školy, zatímco v jedné ruce drželi voňavku,
v druhé rudou rtěnku a opodál už se mazaně chystal jejich kolega
s kýblem plným vody. Jsou to ti stejní lidé, které jsme celý
školní rok potkávali na chodbách. Jenže na posledním zvonění
se jim dostalo oprávnění nás všechny pěkně pomalovat, zmáčet,
navonět (nasmrdět) a ještě žebrat o peníze. Proč to všechno?
Jistě se mnou budete souhlasit v tom, že být po čtyři
nebo dokonce po osm let vzorným studentem našeho gymnázia
může být poměrně náročná výzva. Je tedy možné, že vidina skoro
(!) dosažené mety, v podobě úspěšného dokončení středního
vzdělání, přinesla posledním ročníkům takový pocit euforie,
že se o něj chtěli podělit s námi. To by vysvětlovalo onu radost
v jejich očích, když na naše tváře rudou rtěnkou malovali všelijaké
obrázky. Snad tento pocit nebyl u nikoho z maturantů předčasný
a všichni budou moci se stejným zapálením oslavit i to opravdové splnění „zkoušky dospělosti“. A my ostatní si alespoň bez
výčitek užijeme zkrácený maturitní rozvrh. Však my si ho také
zasloužíme, mám pravdu?

Krásný květen všem přeje
za celou redakci Gympláka
Markéta Popelářová

Markéta Popelářová, 7.B
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ANKETA
Maturita je slovo, které v lidech budí emoce. Zeptali jsme se přímo maturantů,
jak na ni pohlížejí oni sami. Zvládají přípravy a dodržují svůj učební plán?

4.A
Dodnes vzpomínám na první dny ve školních lavicích gymnázia, kdy jsem s úžasem vzhlížel k
maturantům v posledním ročníku a přemýšlel, jak svědomitě se nejspíš připravují ke zkouškám.
Jenže s postupem času se všechno vyjasňovalo. Přípravy jednotlivých maturantů probíhají naprosto odlišně a já vždy
věřil, že budu ten pilný, co se bude už od února nebo března průběžně učit. Skoro to vyšlo. Škoda, že jen skoro. Poslední
dny do maturity a mé přípravy se nachází někde kolem bodu mrazu. Snad jen ta čeština se zvládne sama díky
čtyřleté intenzivní ustavičné přípravě. Nicméně času dost. Teď mě omluvte, mám v plánu konečně začít s učením.
P. S.: Příklad si ze mě neberte, ale kdyby to tak náhodou dopadlo, nebojte se. Hvězdy září i v září!

8.B

Foto: foter.com

Maturita. Jedno slovo, osm písmen
a pro mě to znamená tolik předčasných
(a doufejme zbytečných) nervů a obav.
Většina mých očekávání byla postavená na tom, jak
se celý rok budu pořádně učit, všechno parádně rozplánuju, zapomenu na své zájmy a nebude pro mě
existovat nic jiného. Teď mi zkouška dospělosti klepe na
dveře a já v klidu dočítám knížky, sem tam kouknu na
nějaké téma na angličtinu a zjišťuju, že na maturitu jsem
vlastně připravená díky postupnému učení na jednotlivé
písemky. Pokud chcete radu, tak je velmi důležité
nezmatkovat a myslet na ty dlouhé měsíce volna,
i když přiznávám, že frustrace jsou mnohdy silnější.

4.A

V září jsem slibovala sama sobě, že tento rok bude lepším rokem, co se známek na vysvědčení týče.
V pololetí jsem však zjistila, že mé očekávání nabralo spíš opačný spád a rozhodla jsem se proto zaměřit
se především na maturitní předměty. “Zpracuji si všechna témata na anglický jazyk, na ruský jazyk, literaturu.”
A teď, pár týdnů před maturitou, pracuji z posledních sil na několika složitějších otázkách v jazykových
předmětech, informatiku a literaturu studuji ze salátových vydání svých sešitů a modlím se ke všemu možnému i
nemožnému. Pracuji na přípravě poctivě, ovšem zcela jinak, než jsem měla v úmyslu před půl rokem, dvěma měsíci,
dokonce snad ještě před týdnem. Věřím ale ve svůj úspěch, stres přece ještě nikdy nic nevyřešil.

8.B

Na začátku byl plán. Skvělý časový plán. Jenže jak už to tak bývá, plány se ze zásady nikdy nedodrží.
A tak tu mám teď před sebou list papíru s maturitními tématy u jednotlivých dat a zírám, co všechno
bych už uměla, kdyby na světě nebyl internet, knížky, majáles a spousta dalších zlodějů času. A kdo by si myslel, že v
mém pokoji vládne pořádek, protože v rámci prokrastinace uklízím, plete se. Nikdy předtím jsem se nedostala do
stavu, že bych zvažovala koupi menšího sněžného pluhu, abych byla schopna projít ode dveří k posteli. Momentálně
mám studijní pauzu, lámu do sebe páté kafe a z reproduktorů mi snad popadesáté zní studentská verze písně Let it go
(F*ck it all, f*ck it all, can’t study this anymore…). Takhle špatné to je, třeťáci, střezte se!
Markéta Popelářová
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NA VLASTNÍ OČI

O TĚCH PŘÍSLOVÍCH

		
To jste ještě neviděli! V divadle Drak
(Hradec Králové) můžete touto dobou zažít něco
opravdu výjimečného. Z počátečního (poněkud pochybného) očekávání se nakonec vyvrbí nádherné
představení, které má šmrnc a šťávu. Řeč je o inscenaci s názvem Labyrint světa a ráj srdce.
Všem divákům „spadne brada“ již krátce po
začátku. Někteří tuší, že se nejedná o divadlo v klasickém pojetí, ale ostatní budou rozhodně zaskočeni.
Se zklamáním ovšem neodejdete, ani pokud čekáte
běžné zpracování Komenského díla. Herci z Hradce
vám dozajista učarují.
Režisér Ondro Spišák dokázal proměnit interiéry i venkovní prostory divadla Drak v jeviště
a hlediště zároveň. Po krátkém úvodu se diváci rozdělí
do skupin a cestují se svým „průvodcem“ po divadle.
Poté mají už volnou ruku ve výběru, kam se jít podívat. Všude se něco děje. V baru vás okouzlí zpěvačka
svými šansony, v dílně dvojice automechaniků baví
publikum, výtahem cestuje budoucí politik vzhůru
a na balkóně můžete najít samotný Ráj srdce.
Kouzlo představení spočívá v jedinečnosti.
Každý divák získá unikátní zážitek. Labyrint
můžete projít stokrát a pokaždé uvidíte něco nového, záleží jen na tom, kam se vydáte. A právě motiv
putování a hledání je (díky vašemu zmatení v bludišti
herců, dějů a efektů) dokonale vyjádřen.
Na internetových stránkách hradeckého
divadla byste délku představení hledali marně,
pokaždé je jiná. Jedná se totiž o částečně improvizované veledílo, díky kterému sejmete z očí růžové
brýle a podíváte se na svět očima někoho jiného.
Něco takového si nesmíte nechat ujít.

90%

Ondro Spišák / LABYRINT
SVĚTA A RÁJ SRDCE
Petr Janota

		
Je až zarážející, jak málo říkají
dnešním lidem přísloví. Ty čarotvorné věty, jako
Kovářova kobyla se vždycky ozve nebo Kdo jinému jámu kopá, nepadá daleko od stromu,
jsou dnes téměř zapomenuty. Kdykoliv se zeptáme
náhodného kolemjdoucího, jaké pocity v něm
vyvolává rčení Čím hloupější sedlák, tím větší
brambory, jen se zasměje a bude se divit, jaké
s odpuštěním hlouposti si to vymýšlíme. Nejedná se však o hlouposti, nejsou dokonce ani mou
maličkostí vymyšleny.
Zrovna nedávno jsem mluvil s několika
svými přáteli, když v tom přišel čas jako stvořený
na pronesení přísloví. Člověk zasvěcený tajemství
přísloví cítí se býti osvícen, napadá-li ho vhodná
poučka pro danou situaci. Stěžuje-li si někdo na
nespravedlnost, dlouho již zamlčenou, hodí se
samozřejmě přísloví Lína huba, nic nebude! Však
v mém okolí po vyřčení tohoto rodinného moudra
má slova vyvolala pouze vlny pobavení, až smíchu.
Připadá mi až nemístné, jak nevzdělaně se jeví mí
posluchači, projevují-li svou nevědomost hlasitými
výlevy pobavení.
Ze starých českých přísloví se bohužel
zachovalo poskrovnu opravdových skvostů. Ještě
dodnes se mezi lidmi prostého původu traduje
Neuč orla létat nebo Čím vyšší budova, tím delší
pád. A pokud se naopak nacházíme ve vytříbené
společnosti, měli bychom se vyhnout neporozumění
věty Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až
se na zuby nehledí. Český jazyk nám nabízí gargantuózní množství šikovných pouček. Snad jen hlupák
nebo bloud nechal by staročeská a moravskoslezská přísloví ležet na zaprášených policích zapomenutých mouder našich dědů.
Nyní snad již můžeme říct, že jsme všichni
plně vyzbrojeni alespoň základními příslovími pro
každý vhodný okamžik a nemusíme se tedy bát
vyrazit do ulic nabitých příležitostmi, které žádají
vyslovení oněch magických slov. Proto bych vám
všem chtěl na závěr sdělit Když ty po něm kamenem, tak se z lesa ozývá.
Jiří Procházka
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Na slovíčko

s Andreou Kalousovou
Nemalým překvapením
pro nás bylo, že Českou
Miss World 2015 se
stala sympatická dívka,
kterou jsme ještě nedávno potkávali ve školní
jídelně. Osmnáctileté
studentce zdravotnické
školy se teď změnil život
od podlahy a sama neví,
kam dřív skočit. I přesto
si na nás udělala čas
a podělila se s námi o své
zážitky i životná kréda.
Proč si myslíš, že Českou Miss World diváci zvolili
právě tebe?
Nejdříve jsem se ptala sama sebe, proč diváci zvolili
právě mě. S odstupem pár dnů od vyhlášení jsem dostávala několik zpráv typu, že jsem přirozená, skromná a na nic si nehraji, a právě proto jsem si od nich
vysloužila hlas. Takže to bude díky tomu, že jsem
zůstala svá.

na, tak určitě Leona Hlavová, Jelizaveta Černěcká a
Kateřina Balušková. Ovšem i holky, které jsou se mnou
teď ve trojici, jsem si také oblíbila.

Kdybys seděla na místě poroty, které z dívek bys
dala hlas a proč?
Jsem moc ráda, že jsem neseděla na místě poroty,
protože bych nevěděla komu dát svůj hlas. Letos to
měli opravdu těžké. Všechny moje spolufinalistky měly
něco do sebe. Sice každá něco jiného, ale stejně byly
všechny úžasné.

Kdo tě během soutěže nejvíc podporoval? Čí podpory si vážíš nejvíc a proč?
Nejvíce mě podporovala rodina, kamarádi a i ve škole
mi vycházeli hodně vstříc.

Měla jsi před finále trému? Co ti proti ní pomáhá?
Před finále jsem moc trému neměla. Přišlo mi, že je to
taková další generálka s tím rozdílem, že je to na ostro.
Jaká byla mezi finalistkami během soutěže atmosféra? Pociťovala jsi rivalitu? S kým sis nejvíc padla
do noty?
Rivalitu jsem nepociťovala vůbec žádnou. Sice jsme
věděly, že jsme soupeřky, ale také jsme věděly, že
pokud budeme táhnout za jeden provaz a podporovat se, tak jen takhle se nejdál dostaneme. Je těžké
určit, s kým jsem si padla nejvíce do noty. Dá se říct, že
hezky vycházím s každým, ale pokud mám říct jmé6 • Designfreebies Magazine • www.designfreebies.org

Kdo tě přihlásil do soutěže a jaká byla tvá první
reakce?
Do soutěže mě přihlásila moje vychovatelka z internátu Eva Dykastová. Moje první reakce? Že si dělá srandu.

Co sis v soutěži nejvíc užila a jaký je tvůj nejsilnější
zážitek?
Nejsilnější zážitek pro mě byl určitě finálový večer,
který jsem si i užila.
Je něco, co bys naopak už víckrát zažít nechtěla?
Nemohu si vybavit nic, co bych nechtěla zopakovat. Každý zážitek byl pro mě svým způsobem nějak
přínosný.
Jaké bylo přivítání ve škole, a pocítila jsi nějakou
změnu ze strany spolužáků?
Do školy jsem se zatím stihla ukázat jen na otočku.
Během té chvíle stihla paní ředitelka svolat celou školu
a veřejně mi pogratulovala. Byla jsem moc dojatá. Se
svými spolužáky jsem stále v kontaktu.

Proč sis vybrala právě zdravku
a chceš ji dostudovat?
Zdravku jsem si vybrala proto,
že ráda pracuji s lidmi a těší mě,
když mohu někomu pomoct.
Určitě ji chci dostudovat, škola
je mou prioritou. Sice je to v mé
aktuální situaci složitější, ale já
se s tím poperu.
Až odejdeš z Ústí, co ti bude
nejvíce a naopak nejméně
scházet?
Až dostuduji a odejdu z Ústí,
tak už teď vím, jak hrozně se
mi bude stýskat. Co mi nebude
scházet? Určitě jít půl hodiny z
hlavního vlakového nádraží do
školy.
Tvůj recept na dobití energie?
Ač se to někomu bude zdát
zvláštní, tak mně na dobití energie pomůže běh. Hezky probere
a dokonce z toho mám i dobrý
pocit.
Je něco, čeho ve svém životě
opravdu lituješ?
Není nic, čeho v životě lituji,
protože vím, že v tu chvíli jsem
to tak udělat chtěla. Hlavně se

snažím žít tak, abych nemusela
něčeho litovat.
Myslíš, že tě soutěž změnila?
Chtěla bys žít životem Andrey
před soutěží? Proč ano, proč
ne?
Cítím se určitě jinak než před
soutěží. Prošla jsem si mnohými
zkouškami, které mě posunuly
dál. Jsem spokojená, jak to je
teď, i když se cítím poměrně
vytíženě, ale je to jen o zvyku a
o umění využít čas.
Čeho si na sobě nejvíc vážíš?
Vážím si na sobě toho, že si
dovedu sama ze sebe udělat
srandu. A taky toho, že dokážu
s chladnou hlavou řešit situace.
Jaký je tvůj životní sen?
Nemám žádný konkrétní sen,
snad jen šťastný život, ať už to
znamená cokoliv.
Co tě čeká v nejbližší době?
Máme různé akce, které se dozvídáme pár dní dopředu. Je toho
spousta. Čekají nás přehlídky,
různé sponzorské akce a focení.

Ze zákulisí:

Kdekoli
narazíme na rozhovor s vítězkou soutěže
krásy, dozvíme se o ní,
jak je půvabná, milá,
vstřícná, sympatická.
Tato ohraná písnička
nás často odradí číst stať už hned zpočátku,
protože přece někdo tak krásný nemůže být
zároveň milý a už vůbec ne chytrý, pomyslíme si.
Zajímalo mě tedy, jak je to ve
skutečnosti, a tak jsem Andrejku oslovila
a zároveň požádala o rozhovor. Vůbec jsem
nepředpokládala, že mi odpoví a už vůbec
ne, že nám rozhovor poskytne. Ale světe div
se, odpověď jsem dostala téměř okamžitě
a rozhovor byl hotov již za týden!
A teď zcela upřímně. Asi jsem měla to štěstí
a narazila na jednu z těch nejmilejších
a nejsympatičtějších missek, ale s někým tak
příjemným a ochotným jsem snad ještě
nekomunikovala. Vezmeme-li v potaz,
že má Andrejka jistě mnohem zajímavější
nabídky, než je neplacený rozhovor do
našeho časopisu, má poklona je o to hlubší.
Asi to někomu přijde nefér, ale
naštěstí i dnes se vyskytují jedinci, na kterých
s obtížemi najdeme nějakou chybku. Tak na
nich přestaňme hledat sebemenší nedostatky a važme si jich.

Mockrát děkujeme za rozhovor
a přejeme hodně dalších úspěchů. Je
něco, co bys chtěla gymplákům vzkázat? Máš nějaké motto, kterým se
řídíš?
Určitě bych chtěla poděkovat za podporu a případné hlasy, které jste mi
poslali. Mé motto zní: Nikdy se nevzLucie Kroupová
dávej!

Foto k rozhovoru: facebook.com/ceskamiss.cz, NAVARAFOTO.cz, Lenka Hatašová Photography
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NA JEDEN DEN

V ROLI POLITIKŮ
JAKÉ JE TO VYMĚNIT ŠKOLNÍ LAVICI ZA KŘESLO EUROPOSLANCE?

Ve čtvrtek 16. 4. 2015 se na Krajském úřadě v
Hradci Králové konal projekt „Staň se na den tvůrcem
evropské politiky“, jehož cílem je nejen přiblížit mladým
lidem fungování Evropské unie, ale také naučit je kriticky
myslet, rychle se rozhodovat a pádně argumentovat.
Simulace zasedání Rady EU a Evropského parlamentu
na téma imigrační a azylové politiky jsem měla tu
možnost zúčastnit se i já se svou kamarádkou Markétou
Popelářovou. Naším úkolem bylo ve dvoučlenném týmu
reprezentovat Finsko. Společnost nám dělaly spolužačky
Lenka Ráčková s Nikolou Honzovou, které hájily zájmy
Francie.
V „den D“ jsme se lehce rozespalé, ale řádně
upravené, sešly krátce po sedmé hodině ranní na hlavním
nádraží v Ústí nad Orlicí. Cesta ve vlaku, který nás odvezl do
Pardubic, se nesla ve znamení načítání potřebných informací a dopisování výstižných proslovů. V Pardubicích
proběhl rychlý přestup na autobus směřující do Hradce.
Orientační smysl nás nezklamal a my se s dostatečným
předstihem ocitly na daném místě. A jelikož se v takovém
krajském městě nachází mnoho kaváren, ani my jednou
pěknou nepohrdly. Šálek dobré kávy a malý zákusek ještě
zlepšily už tak veselou náladu naší výpravy.
Na chodbě krajského úřadu zbývalo obout lodičky,
abychom doladily kostýmky, a vzápětí se už nadšeně registrovat. Obdržely jsme desky s potřebnými dokumenty a
jmenovky, které okamžitě získaly čestná místa na košilích.
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Následovalo další milé překvapení v podobě konferenčního
sálu vybaveného moderní technikou a skvělým zázemím
pro všechny zúčastněné. Vítaly nás vlaječky členských
států, pohodlné židle a vlastní mikrofony s hlasovacím
systémem. Týmy, kdy jeden představoval ministra vnitra a
druhý europoslance, řešily poslední detaily svého postupu,
pak už se ale museli všichni rozejít a zaujmout určené
pozice. Po krátkém zahajovacím ceremoniálu mohlo začít
samotné jednání.
První získal slovo Evropský parlament. Zástupci jednotlivých stran a frakcí předstoupili postupně se svými
dvouminutovými proslovy o dané problematice, které
přibližovaly postoje členských zemí. Poté propukla debata
o směrnici navržené Evropskou komisí, kdy se každý snažil
prosadit zájmy svého státu. Prostor dostala i Rada EU, která
se do té doby pouze bavila pozorováním svých kolegů.
Její jednání mělo naprosto stejný průběh a „vtipkování“
všechny rychle přešlo.

Naštěstí byla vyhlášena pauza na oběd a my se mohli
pustit do připraveného občerstvení a zahájit kuloární
projednávání našich stanovisek. Při ochutnávání
skvělých koláčků se pak sepisovaly úpravy různých bodů
v dané směrnici.
Netrvalo dlouho a všichni opět seděli na svých
místech, aby tentokrát už hlasovali o předložených
úpravách, které navrhl parlament i rada. V praxi to
vypadalo tak, že co odhlasovali europoslanci, to ministři
zamítli. Chvílemi se nám tedy naskýtal pohled na
vyostřené vztahy mezi některými členy zasedání, což
vedlo k potutelným úsměvům přihlížejících. Nicméně
práce takového politika není žádná „brnkačka“. K jednotnému závěru se dojít muselo, a tak nastal čas
kompromisů a ústupků. V konečném hlasování se
ještě párkrát někdo přihlásil o slovo a sem tam „popíchl“
svého kolegu. Finální verze směrnice stanovující rámec
Společenství pro společnou imigrační a azylovou politiku s vítězoslavnými ovacemi dostala zelenou!
Než se obnovily naše síly po právě podaném
výkonu, už před námi stály organizátorky s děkovnou řečí
a vyhlášením vítězů. Všechny strhla atmosféra a nikomu
nedošlo, že spolu vlastně soupeříme. Kritéria hodnocení
ovšem zněla jasně – nejvíce bodů získá vyrovnaný
tým schopný prosadit své názory a myšlenky. A ač
byli všichni skvěle připravení a každý se do role politika
vžil naprosto bezchybně, vyhrát mohl jen jeden. Když
po třetím místě, na kterém se umístili zástupci Dánska,
následovalo místo druhé a to si přivlastnily Lenka s
Nikolou, zasáhla nás vlna radosti. A poté, co z úst poroty
vyšla slova: „Vítězem dnešní simulace se stává tým
reprezentující Finsko!“, jsme s Markétou ještě chvíli
seděly a nadšeně tleskaly spolu s ostatními, než nám
došlo, že právě my dvě celý den urputně zápolily se
všemi překážkami ve jménu Finské republiky a porazily zbylých patnáct týmů. Obrovské nadšení, euforie,
rozpačité výrazy a rozklepané ruce – přesně tak vypadal
náš nástup před komisi.
Projekt nás oslovil a my do něho šly s tím, že
nám určitě rozšíří obzory a že rozhodně nemáme co
ztratit, maximálně jeden školní den. Skvělou odměnou
se stal nakonec i samotný kolektiv, který se v Hradci
sešel a který, troufám si říct, se neviděl naposledy. Ale
první místo a s ním spojená prosincová cesta do Bruselu
bylo něco, v co nikdo nedoufal. Nadšený odjezd domů
provázel dobrý pocit, že jsme snad neudělaly ostudu
ani Finsku a Francii, ani naší škole. A všem, kdo nad
možností zúčastnit se podobné akce byť jen trochu
váhají, upřímně radím, přihlaste se a zkuste štěstí!
Šance na výhru je možná větší, než se zdá. Minimálně
však budete bohatší o zkušenosti a zážitky, které vám už
nikdo nevezme.
Kristýna Kubištová
Foto: FB - Staň se na den tvůrcem evropské politiky

KONEC GENTLEMANŮ

V ČECHÁCH

Rok co rok je to horší.
Pamatuji doby, kdy jsme
měli nepřeberné množství
možností, jak oslnit slečny
a dámy svým vybraným
chováním. Podrželi jsme jim
dveře, půjčili sešit na opsání
nebo je pustili sednout ve
vlaku. Posledních pár let se setkávám s názorem, že
muži už nejsou, co dříve. Prý už nejsme tak galantní…
Hloupost!
Když jsem ráno chodíval do školy, kam jsem
se mohl dostat jen s pomocí karty, často jsem podržel
dveře ostatním, aby mohli projít a nemuseli vytahovat
karty vlastní. Někdy se dveře již zavíraly a já škvírou
zahlédl dobíhající slečnu. Tehdy jsem dveře zarazil a
slečnu pustil dovnitř, načež mi poděkovala se slovy:
„To jsem ráda, já jsem si kartu zapomněla doma.“
Jenomže dnes? Všichni máme čipy, kterými prokazujeme včasný příchod do školy. „Čipnout“ si musí každý,
a proto nenávratně zmizel význam podržení dveří
ostatním.
Dalším příkladem je půjčování sešitů. Před
několika lety jsme si sešity půjčovali domů, protože
jsme žádné chytré telefony s full HD foťákem neměli.
Tehdy byl člověk za gentlemana, když spolužačce
propůjčil sešit i přesto, že se na druhý den potřeboval
učit kvůli zkoušení. Teď je vše jinak. Pro vyfocení
poznámek stačí pár vteřin a vaše zítřejší zkoušení tím
pádem nikoho nezajímá.
Jak se má tedy dnešní student gymnázia
chovat, aby byl za gentlemana, když mu okolí nedává
příležitost? Nezbývá mu nic jiného, než se uchýlit k
poslední možnosti – půjčování peněz na svačinu v
bufetu. Mně osobně se ale tato varianta už několikrát
nepěkně vymstila. To se vám totiž může taky stát, že
jednou zůstanete na zastávce, díváte se na odjíždějící
autobus a naštvaně si říkáte: „Proč já, blbec, jsem si
nenechal 16 korun na bus.“

Petr Janota
Foto: foter.com
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S FRANCOUZI V LITOMYŠLI
ANEB GYMNAZISTÉ V ROLI PŘEKLADATELŮ A PRŮVODCŮ
O Francouzích kolují různé zvěsti, například že pijí
dobré víno, jedí samé dobroty, dále mušle, žabí stehýnka a
mnoho dalšího. Napadlo vás už, že mohou být také skvělí
muzikanti? Orchestr OLDA z lycea Davida z Angers nás o
tom naprosto jasně přesvědčil!
V pátek 19. dubna roku 2015 litomyšlský sbor Kos
pod vedením Mgr. Milana Motla přivítal celkem padesát
pět muzikantů připravených podat skvělý výkon. Ihned po
příjezdu z Mladé Boleslavi si připravili nástroje a společně
s Kosem začali zkoušet na večerní koncert v piaristickém
chrámu Nalezení svatého kříže v Litomyšli. I přes podmínky
nečekaně ztížené nízkou teplotou vše šlo jako na drátkách
a obecenstvo tleskalo, jak bylo v jeho silách.
Následující den jsme strávili s našimi novými přáteli
v Litomyšli. Společně jako tři mušketýři jsme se my, tři gymnazisté z Ústí nad Orlicí v čele s paní profesorkou Mgr.
Evou Minářovou, snažili uplatnit svou francouzštinu při
překládání a organizaci připraveného programu. Podívali
jsme se do interiéru renesančního zámku a prohlédli si

výstavu Olbrama Zoubka a jeho soch. Nakonec se plný
autobus muzikantů vydal do Ústí nad Orlicí na další koncert, uspořádaný naší starou známou Decapodou. Ačkoliv
se tentokrát plán poněkud lišil od reality, vše nakonec
dobře dopadlo a hudebníci z OLDA mohli jet zpět do
Litomyšle v dobré náladě.
Závěrečný den návštěvy jsme vyrazili jako správní
turisté na hrad Bouzov. Zde jsme jim na papíře předali
výklad o historii hradu ve francouzštině a oni už si s ním
poradili sami. My jsme se snažili porozumět jejich mluvenému slovu. Po návratu do Litomyšle jsme si všichni
začali uvědomovat, že se náš společně strávený čas chýlí ke
konci a s příslibem dalšího setkání jsme vyrazili k domovu.
Orchestr OLDA se hned v pondělí ráno vydal na
dlouhou cestu do Itálie, kde zakončil své úspěšné turné
plné objevování nových zvyků a písní. Doufáme, že nám
naši noví kamarádi, až dorazí zpátky do Angers, pošlou
pozdravy a že naše spolupráce neskončí pouze tímto víkendem.
Foto a text: Lenka Ráčková

Dominik Vít, Nikola Honzová a Lenka Ráčková ze 7.B se na pár dní stali
překladateli a průvodci francouzské návštěvy.
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OHLÉDNUTÍ:

KLÁRA 3847

Holocaust. Slovo, které
samo o sobě vyvolává v lidech hrůzné
myšlenky a při jehož zaznění naskakuje husí kůže na zátylku. Myslím,
že mezi našimi vrstevníky není jediný
student, který by se s tímto pojmem
nesetkal. Hromadné vyvražďování
Židů, přesněji nazývané „Šoa,“
je notoricky známé téma, jež je i
po tolika letech neustále hluboko
zakořeněné v našem podvědomí a
jen tak se z něj nedostane.
V pondělí 20. dubna 2015 se
studenti našeho gymnázia zúčastnili
divadelního představení Klára 3847
aneb Příliš mnoho hvězd, které
nám do našich končin přijeli zahrát
členové Docela velkého divadla
v Litvínově. Já osobně jsem se na
něj opravdu těšila, protože mě téma
holocaustu a druhé světové války
velice zajímá. Natěšená na pořádný
kulturní zážitek jsem si sedla na
známé sedadlo a napjatě čekala, co
se bude dít. Když na pódium vystoupila herečka Jana Galinová a
začala nás seznamovat s příběhem
Židovky Kláry Brodyové, má
očekávání se ještě zvýšila. Inscenace
podle skutečné události z prostředí
koncentračního tábora, ztvárněná
samotnou vnučkou hlavní hrdinky?

To prostě muselo být dobré!
Samotný děj pojednával o mladé ženě, která byla
spolu s několika členy své rodiny
odvedena do koncentračního
tábora v Osvětimi. Transport,
mučení, tvrdá práce, tyfus,
pochod smrti. To vše dokázala přežít.
I přes tento emocemi nabitý scénář
jsem bohužel s každou další scénou
čím dál více propadala zklamání.
Snad to bylo hudbou, která byla až
příliš hlasitá a do většiny vypjatých
scén se podle mě nehodila, nebo
možná tím, že jsem prostě čekala víc.
Když jsem spolu se svými
spolužáky opouštěla divadlo, měla
jsem hlavu plnou smíšených
pocitů. Ani jedním z nich však nebyla hrůza z násilí a vražd, které se za
druhé světové války v koncentračních
táborech odehrávaly.
Zpočátku jsem odsuzovala samotné představení. Přestože
bylo divadlo moc hezky ztvárněno
(promyšlené kulisy, autentické
kostýmy, výkony herců, …) celkový
výsledek mě nijak neupoutal. Vlastně
bych se klidně spokojila jen s úvodními slovy Jany Galinové, protože se
ve scénce vlastně neodehrálo nic, co
by nám na začátku neřekla.

Když jsem nad tím však
začala uvažovat trochu více, došlo
mi, že si za své pocity v podstatě
mohu sama. Možná už jsem prostě
navštívila mnoho míst s neuvěřitelně
hrůzostrašnou atmosférou na to,
aby mě podobné představení nějak
více zaujalo. - Vždyť co je krátký
příběh na divadelních prknech, které
člověk zhlédne jako divák sedící v
pohodlném sedadle, oproti osobní
návštěvě koncentračního tábora,
kde na něho působí atmosféra místa,
na kterém přišly o život tisíce nevinných lidí?
Klára 3847 je úžasné
představení, jež nás seznámilo
s dalším z mála příběhů z období
druhé světové války s relativně
šťastným koncem. Možná proto
bych jej doporučila zejména lidem,
kteří se o tuto problematiku teprve
začínají zajímat a nechtějí si hned
způsobit psychickou újmu. I když,
co je jedna přeživší vězenkyně číslo
3847 oproti tisícům zavražděných?
Kristýna Klazarová

Foto: http://www.kulturniportal.cz/
Designfreebies Magazine • www.designfreebies.org • 11

MAKRO

aneb Detailněji než lidské oko
“Makro je skvělé. Každá výsledná fotografie vás něčím dokáže překvapit. “
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Makro focení je v podstatě snaha o zachycení co největších detailů fotografovaného objektu. Detaily jsou
na fotografii větší, než je dokážeme zachytit lidským okem. V tom je makro skvělé. Každá výsledná fotografie vás
dokáže něčím překvapit.
K focení se používá speciální makroobjektiv, který patří mezi levnější fotografické objektivy. V tomto případě
není potřeba čekat na vhodné světlo, po nastavení expozice můžete vyfotit v podstatě cokoliv a pak jen objevovat kouzlo detailů. Takže pokud vlastníte jakoukoliv zrcadlovku s vyměnitelným objektivem, makroobjektiv pro vás může být
velmi výhodnou investicí.
Foto a text: Michaela Lžičařová

“K focení se používá speciální makroobjektiv, který patří mezi levnější
fotografické objektivy.”
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Život tvého

štěstí strůjcem
(soutěžní slohová práce)
„Každý svého štěstí strůjcem,“ říkávala mi kdysi
babička. Proto s ranním úsvitem očekávám další krásný den, stejně jako ty předchozí. Nebojím se budoucnosti, vlastně ani nemám čeho. Mou náladu nic nerozhodí. Zůstávám optimistický dokonce i v pondělní ráno
a usmívám se všude kolem sebe. Netrvá mi dlouho spřátelit
se s cizincem, na dámu se mi stačí jen podívat a už mi padá
kolem krku. Mé životní motto zní „Světem se veselím, nic
jiného neumím“. Hloupost, já vím, jež ale jasně vystihuje
mou existenci.
Budík hlásí dobré jitro a já ho mile, něžně vypnu.
Po probuzení políbím svou přítelkyni, záhy mě
vřelým pohledem zdraví šéf a kdejaký kolega.
Normálka,
zasměju se. Vplouvám jako vždy do
zaměstnání s lehkostí, otevřu skleněný vchod
a chodbou plnou dveří od kanceláří zvesela kráčím do té
svojí. Nic mne nemůže překvapit. Své štěstí jsem si ulovil
a nehodlám se ho vzdát, snad si ho i zasloužím. Těším se, co
pěkného mi pro dnešek osud připravil…
…kalendář ukazuje leden, o němž se říkává, že na smrtelníky snáší deprese. Podobně si také vysvětluji otrávenou
tvář, která na můj účet najednou prohodí:„Hlavně, že ty si žiješ

výborně.“ Jen závidí. „Zase jdeš pozdě, Davide,“ syčí na mne
můj nadřízený. „Omlouvám se!“ zpěvně odpovím a mířím
ke svému stolu. Tam leží má včerejší práce celá přeškrtaná,
zcela zamítnutá. Vzhlédnu ke své asistence, ta otráveně
protočí očima a odejde. Zvláštní, že jsou všichni tak nevrlí.
Avšak odpoledne se nic nemění. Okolí mne propichuje jak zrakem, tak slovem, nevím, co se děje. Stále
si zachovávám úsměv na tváři…, ale jsem zmatený. Ani
psát nemůžu, jak přemýšlím nad všemi těmi situacemi.
Cožpak může počasí ovlivnit lidskou náladu? Žádný můj
článek šéf nepřijal. Dívka mi neodpovídá, kamarádi „zrovna
nemohou“. Ignorují mě, jako bych jim udělal něco, o čem
nevím. Ach ta zpropadená zima. Snad rychle skončí…
… posledních několik měsíců se mi absolutně nedaří.
Ani v práci, ani v životě. Dny se vlečou, jako kdyby nikdy
nekončily, přátelé se falešně usmívají na utěšenou, pak
odejdou a svěřují se jiným. Rozešla se se mnou z důvodu
neznámého. Prostě odešla. Uběhlo přesně jedenáct
týdnů, kdy jsem oplýval štěstím. Má teorie se zimou jako
nosičem pochmurnosti zmizela s příchodem jara. Sedím
ve svém bytě, slzami málem utopený a pozoruji rozkvetlý
park, v němž se tolik osob baví. Kam se podělo moje
štěstí? Proč u mne nechtělo zůstat? Hrdě jsem ho nosil!...

Zdroj fotografie: foter.com
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“Cožpak může počasí ovlivnit lidskou náladu? Žádný můj článek šéf nepřijal.
Dívka mi neodpovídá, kamarádi „zrovna nemohou“. Ignorují mě, jako bych jim
udělal něco, o čem nevím. Ach ta zpropadená zima. Snad rychle skončí…”
…jak rychle se může z veselého člověka stát zarmoucený. „Vzchop se, dělej, nejsi na tom vůbec špatně,
existují i horší věci!“ křičím na sebe do zrcadla. Pak se začnu
smát. Válím se po zemi a směju se sám sobě, že jsem zoufalý ze změny, která k nám tolik patří. Před čtrnácti dny
jsem opustil zaměstnání. Nechtěl jsem vycházet ven, ty
lidské bytosti mne vážně děsily, a proto sedím doma na
podlaze, osamocen. Nikdo nepomůže, neporadí, neutěší.
„Kdo míří vysoko, padá hluboko.“ Opět slova
mé babičky. Když teď nepracuji, hodně přemýšlím a
tento text mě k tomu podněcuje ještě více. Jsem perfektní příklad. Taková doba uběhla od posledního úsměvu,
dávno jsem ztratil naději na lepší život. Právě onen
citát jsem našel napsaný na jednom z pohledů od ní a
v tu chvíli to pro mne zasvítilo jako maják. Vzpomněl
jsem si na ni, mnohdy mi vyprávěla podobná moudra, nejčastěji formou psaní. A taky mi došlo, že já jí
nikdy žádné neposlal. Nutně se potřebuji zamyslet nad
svým životem. Proto se svěřuji své zesnulé příbuzné.

Ahoj babičko! Neptám se, jak se máš, jelikož
vím, že dobře. Bohužel, u mne se tak poslední půlrok
říci nedalo. Stalo se spoustu věcí ohledně mého
dospělého žití, avšak hlavně ohledně mě samotného.

Nestěžoval jsem si, ba naopak. Však z čista jasna vysypalo se všechno blaho pryč. Bylo těžké najít vůli ho
zase sebrat, však ty víš. Avšak myslím, že mne vysvobodil čas. Čas společně s rovnováhou, která je všude.
Dobro v životě vyvažuje zlo a lidské trápení či veselení
zaujímá pouze zlomek z celé té harmonie. Zlomek,
ale přeci tak důležitý. Stejně tak i všechny ty ostatní
tisíciny mají nesmírný vliv. Většinou jde třeba o pouhé
vyřknuté slovo nebo vykonaný čin. Tohle vše tvoří
tak opomíjené štěstí, pocit souladu, klidu a poznaní.
Jde o vjem zažehnaného zla, skutečnosti, že
žádný náš skutek čas nezahodil, o obohacení člověka o
nové ponaučení. Svět mi nyní připadá lehčí k žití a jsem
si jist, že zanedlouho zase nebude. Jenže po překonání
následující strasti znovu připadat bude. Vidíš? Zase ta
rovnováha. Najdeš ji v jakémkoliv příkladu. Nesmírně
Ti děkuji za myšlenky, které jsi ve mne probudila, a
pomohla mi najít štěstí, tu sladkou vyváženost. S láskou,
tvůj David.
Obálku s obsahem jsem zastrčil za náhrobní
kámen. Nikdy jsem si nepřipadal takhle čistý. Vnímat
všechen ten soulad mne moc bavilo. Stál jsem tam a říkal
si, co nového mne osud naučí příště.
Veronika Malínková

QUOTES

aneb Když slavní promlouvají...

„Aby se vyhnuli tomu, čeho
se bojí, zajdou lidé mnohem dál, než když mají jít
za tím, po čem touží.“
– Dan Brown

Foto: http://www.knihydobrovsky.cz/files/dan_brown/dan-brown.jpg
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Poezie žije
i na gymnáziu

a to nejen při hodinách literatury
V březnu proběhlo v Národním divadle v Praze vyhlášení
soutěže Studentská Thálie 2015. A z jakého důvodu se o
této události zmiňujeme i v Gymplákovi? Důvod je prostý,
zjistili jsme totiž, že Petr Janota ze 7.B nevyniká jen v hraní
divadla, ale též ve skládání básní. Díky své básni Dopis pro
dámu se stal jedním z nejúspěšnějších autorů a byl pozván
na Čtení ve foyer. S jakým kouskem se vlastně obecenstvu
představil?

DOPIS PRO DÁMU
„Milá, drahá Alice,
na Vás já mám nejvíce
rád tu Vaši nahotu,
jež tíží moji samotu.”
Na začátek by to šlo, ale…
co když mi pak řekne Vale?
Radši začnu jinak, znovu,
zaměřím se na osnovu.
„Milá, drahá Alice,
Já píši Vám – co mohu více,
co ještě mohu dodati?”
Moment! To jsem musel přejati!
Odkud jen ten proslov znám?
Nepřišel jsem na něj sám.
Aha! Z Oněgina jsem ho kradl,
tím však celý nápad spadl.
Radši začnu jinak, znovu,
zaměřím se na osnovu.

„Oba jsme prý stejné krve…”
No, spíš napíšu to, co prve.
Kde jsem to jen přestal?
Á! Samotou se trestal.
„Můj život bez vás není
to bezstarostné snění.”
„Alice, řekněte, co máte ráda?
Já vám to přinesu, spadne Vám
brada!”
Nebylo to přes čáru?
„Já přijedu v kočáru!”
„A ať toho není přehršle,
musím již končit, leda bych se nebál půlit rým
na řádku.
Promiňte, příště to už bude
v pořádku.”

„Tak tedy buďte zdráva!
Snad od Vás brzy přijde zpráva
o tom, jak jste šťastná, že Vám píši
já, nejsličnější v celé říši.”
A ještě ukáži svůj jazykový um,
když napíšu do postskriptum:
„Milá dámo, rcete,
zdalipak mě chcete?”
Ihned pošlu pro posla,
snad mě nemá za osla.
Až dostane moje psaní,
poběžím já sprintem za ní!
No, to bude rodeo!
„S láskou píše Romeo.”

“Z celkového večera jsem byl trochu zklamaný.
Očekával jsem velkou slávu. Nakonec se ukázalo,
že není všechno tak, jak se zdálo být. S sebou
jsem si ale odvezl skvělý zážitek, novou zkušenost
a nabídku na natáčení dokumentu.”
- Petr Janota

Autor básně: Per Janota
Doprovodný text: Markéta Popelářová
Foto: archiv školy
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Cesta problémy světa
aneb Můj nevšední týden na festivalu

Nikola Honzová ze 7.B se rozhodla zapojit do veřejného dění v našem městě a stala se dobrovolnicí na festivalu dokumentárních filmů Jeden svět. Co všechno ji během festivalového týdne
čekalo? A jaké přípravy celé události předcházely?
Už po sedmé se v Ústí
nad Orlicí konal filmový festival
Jeden svět, a to ve dnech 8. – 12.
dubna 2015. Tentokrát s tématem
„Praskněte své bubliny“, které
mělo za cíl probudit jiný pohled
na problémydnešní doby, zkrátka
narušit předsudky. Tento projekt u
nás zajišťuje občanské sdružení
SPOUSTI – Spolek pro organické
Ústí, jehož součástí jsem se tenhle
rok stala i já. Z toho důvodu bych
ráda čtenářům přiblížila neobyčejný
týden zcela obyčejné studentky,
která se tohoto dění kolem aktivně
zúčastnila.
Již od ledna jsme pilně
vybírali filmy na letošní promítání, které by divákovi mohly pomoci odhodit jeho zažité představy.
Trávení pondělních večerů diskutováním, zařizováním organizačních
záležitostí, přípravou vstupenek se
nám stalo rutinou. A pak konečně
nastal ten den s velkým D. Pojali
jsme ho jaksi netradičně, Malou
scénu jsme obalili do bublinkové
folie, která pokrývala i části našich
oděvů, respektive kravat, jako symbol našich obranných bublin.

Zahájení festivalu proběhlo
tradičně a málokteré oko zůstalo
suché, když promlouvala sestra
Martina Moravce, kterému Jeden
svět poskytne polovinu výtěžku
na léčbu jeho onemocnění. Na tuto
dojemnou chvilku navázal dokument Bojovníci ze severu, který nás
upozornil na problematiku vzniku
islámského státu.
Další den jsem vstávala brzo ráno,
abych odjela s Petrem Kulhavým
na projekci do Lanškrouna, kde na
nás čekaly dvě školy. Někdy jsem
žasla nad drzostí některých žáků,
když uprostřed dojemného momentu dokázali vytáhnout mobilní
přístroj a psát si s kamarády,
či smát se, když se řešila otázka
závislosti sedmiletého chlapce na
neznámé droze. Naštěstí jsme vše ve
zdraví přežili a do Ústí se vrátili i po
menších problémech s benzínem,
který nám došel uprostřed cesty.
Páteční program rozhodně
nikoho nezklamal. Vše odstartoval
dokument Danielův svět zabývající se otázkou pedofilie. Jsme
opravdu tak netolerantní k těmto
lidem? Měli bychom je začleňovat

do společnosti? Poté jsem se
s očekáváním malého dítěte,
těšícího se na zmrzlinu přesunula
do Roškotova divadla, kde jsem s
naprostým úžasem pozorovala brilantní výkon cenami ověnčeného
Karla Dobrého v divadelní hře Den
opričníka. Odvaha postavit se před
plný sál úplně nahý mě fascinovala a
doteď obdivuji naturalistické pojetí
jeho role, která působila bez debat
věrohodně. Krutě, nesmlouvavě
a s úlisným úsměvem!
Víkendový program obsahoval úžasné filmy (Stále spolu,
Zatajené dopisy, Podoba ticha,
Dron, Cuker blog, Škola disentu,…),
které upozorňovaly na oblasti, již
se snažíme přehlížet. Bohužel jsem
se jich nemohla zúčastnit z důvodu
nenadálé nemoci. Tak snad příští
rok! Zbývá již jen vyúčtovat a předat
vydělanou částku Člověku v tísni
a Martinu Moravcovi, jehož elán
vrátit se zpět do normálního života
mě neustále inspiruje a podporuje
v mém odhodlání zabývat se svým
okolím a pokusit se něco změnit,
pomoci…
Nikola Honzová
Foto: FB - Jeden svět Ústí nad Orlicí
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POSLEDNÍ

ZVONĚNÍ
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Zdroj:Markéta Serbousková
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Herkis from Estonia about Ústí nad Orlicí
Herkis Roosimaa
Age: 20

Že jste na chodbách školy zaslechli angličtinu
a nepatřila panu profesorovi Bigmorovi? Možná se
jednalo právě o vzácnou návštěvu z Estonska. Jaké je
to strávit rok v Ústí nad Orlicí jako dobrovolník?

My name is Herkis Roosimaa, I am 20
years old and I come from Estonia. I´ve been
living in the Czech Republic since the end of June
2014. I will leave soon - on the 26th of May. After I
finished high school in Estonia I didn’t know what
to do. On Facebook I found out that someone is
looking for a volunteer, who is Christian and who
would go to the Czech Republic. So I decided to
go to the town called Ústí nad Orlicí and start to do
volunteer work for a local church.

I work in the family centre Srdíčko and youth club
called Kamin. Mostly I work with children and youngsters.
I work for 7 hours every day and at weekend I can have
a rest. Sometimes it is hard at work - noisy and tiring, but
most of the time it is fun and I am thankful for all the fun
and new experiences I can get here. Through my work I
have met many amazing young people and I hope I will
keep in contact with them in the future too.
I live alone in a small apartment in the Moravian
church. I have become a lot more independent, I don´t
have my mom to cook, tidy up and do the laundry for me
anymore. I have to do everything by myself and for a boy
it may be really challenging. Luckily, you learn to do these
things quite fast. I don´t miss my family a lot, it even feels
kind of free to be alone. I Skype with them like once a
month.
What I really miss is the sea - I just can´t live without it, but in some ways the mountains relieve it for me, as
I often admire them. The reason for this is that in Estonia
the highest mountain is 318 meters high, which is also the
only one we have. It is more a hill than a mountain, to be
honest. During my free time I usually do sport or music.
Once a week I play basketball and floorball, I go roller
skating, ride a bike or play guitar at home. I used to enjoy
these things back at home and I am happy that I have an
opportunity to do them here too.
To compare, Ústí nad Orlicí in its size is pretty
similar to most of the Estonian cities. But the difference I
have found concerns people’s activity - most Czechs stay

at home after six o’clock in the evening, but Estonians go
out, they do something exciting. I understand that in Ústí
nad Orlicí there are not many activities for children, but it
means that it is time for young people to do something by
themselves. In Estonia I live in a small island where there
is not always something to do as well, but we are never
bored, because we constantly think up activities to do by
ourselves.
If I should sum up my year here in Ústí - it has been
an awesome experience and although I have had some
difficulties, I don’t regret my decision to come here. If you
ever have an oppurtunity to go somewhere as a volunteer
I encourage you to do it, as there is a lot more to win than
to lose.

Text a foto: Herkis Roosimaa
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IT’S KIND OF

A FUNNY STORY

The main character of this book, Craig, is
depressed. While attending Manhattan’s Executive
Pre-Professional
High
School, he stops eating
and sleeping, as he cannot take the pressure it
puts on him. That’s why he
wants to commit suicide.
Fortunately, he stops himself and checks into a mental hospital.
I think everyone feels
pressured sometimes and after
reading this book you just feel
very lucky it’s not that bad and
you don’t want to kill yourself. Maybe the story will make
you feel better just because it
helps you realize everybody has
some demons and fears and that
you’re not the only one. Because
no matter how hard life is, there
is always someone worse off.
Even though the book
is about depression and suicide,
the author still writes with humor
and isn´t weighed down too
much by the seriousness of his
theme. That way it’s lighter and
easily readable. I think the fact
that the author wrote the book
after spending four days in a
mental hospital, just like Craig,
plays an important role. It feels
more real when you look at the
author who became very successful and decided to continue on
living, just like Craig. Unfortunately,
the author committed suicide
in 2013, which means that not
everyone can make it back to
their normal life and some
people might never recover.

Foto: Liz Paulavets

I liked it because in many
books we see depressed teenagers as lonely and unthankful and separated from their
family and friends. However, Craig
appreciates his parents’ love and
support. Because of this we can
see that even the people in perfectly happy environments can be
mentally ill due to various reasons.
The annoying things
were the romantic parts. Maybe
it brings some drama into the
story, but still, it doesn’t feel right
for me when two people get
together in a psychiatric ward

of a hospital because I think
you should fully recover yourself and then focus on other
people and try to love someone.
This is an important book.
Everyone who often feels down
and sad should read it because it
will somehow give you hope and
enthusiasm in life. Also, it makes
you want to ask all of your friends
if they’re okay or need any help
with anything. It makes you want
to save everyone and I believe that
the author saved a lot of teenagers with his kind and funny words.
It’s kind of an amazing book.
Liz Paulavets, 2.B
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Sluneční znamení
Minule jsme si představili charakterové rysy Býka, Blížence a Raka. V dnešním
a zároveň posledním čísle tohoto roku bych vám chtěla přiblížit vlastnosti posledních tří
znamení, konkrétně Lva, Panny a Vah. Najdete mezi nimi někoho ze svých blízkých?

LEV
se narodil v období 23. 7.-22. 8.
Vládcem Lvů je slunce, které jim dává zdravé sebevědomí a přirozenou autoritu. Chovají
se velkoryse a přátelsky. Zpravidla o sobě nepochybují a věří svým schopnostem. Nechybí
jim ani hrdost a úcta k ostatním. Rádi se vyskytují ve vyšší společnosti, ale nemají problém se přizpůsobit špatným životním podmínkám. Svým držením těla, chůzí a chováním
působí na okolí elegantně. Může se ale stát, že se jejich zdravé sebevědomí a hrdost změní
v pýchu a aroganci. To jsou potom velmi tvrdohlaví a dokud nedosáhnou svého, tak nejsou spokojení. Dalo by se říci, že jsou schopni „jít přes mrtvoly“. Nejvíce by se na ně hodila
práce diplomata nebo právníka. Jako Lvi se narodili například: Eva Pilarová, Alfons Mucha,
Napoleon I. Bonaparte, Bolek Polívka nebo Robert Redford.

PANNA
...se narodila v období 23. 8.-22 .9.
Výrazným rysem lidí narozených ve znamení Panny je smysl pro pořádek a systém. Potřebují mít vše uspořádáno, protože jim to usnadňuje práci. Tato vlastnost ale může přerůst až v puntičkářství. Své postoje a city se snaží ovládat
rozumem, aby předešli problémům. Jsou velmi spolehliví a inteligentní. Rádi se
řídí zásadami, které si stanovili, a nechovají se nijak okázale, ale spíše zdrženlivě.
Často se nenápadně oblékají a své bydlení zařizují stroze a prakticky. Mají problém s urážlivostí, ale zároveň jsou k sobě docela kritičtí. Při výběru partnera
bývají nároční. Ze slavných osobností se jako Panna narodili: Emil Zátopek,
Hana Zagorová, Lev Nikolajevič Tolstoj, Michael Jackson nebo Freddie Mercury.

VÁHY
...se narodily v období 23. 9.-23. 10.
Pro Váhy je typická rozvážnost a vyváženost. Tito lidé jsou upřímní a slušní a špatně
se snášejí s hlučnými a neomalenými jedinci. Nechybí jim šikovnost, píle a inteligence.
Mají velmi rozvinuté estetické cítění a tak se z nich často stávají umělci. I když si někdy
dávají na čas s rozhodováním, do úkolů se pouštějí vždy s nadšením. Za maskou stability schovávají své vnitřní nejistoty, kterým občas podlehnou. Neváhají vám podat
pomocnou ruku. Bojují s bezprávím a každý spor dovedou urovnat nenásilně. V roli
nadřízených se chovají demokraticky a vyžadují spolupráci. Jejich svérázný humor
dodá každému vztahu s nimi to správné koření. Jako Váhy se narodili: Václav Havel,
Emil Holub, Michael Douglas, John Lennon, Oscar Wilde nebo Margaret Thatcher.
Znám pár lidí ze všech tří znamení a troufnu si říct, že na ně některé, ne všechny, vlastnosti sedí. Třeba jedna z mých spolužaček
se narodila v období Vah a na výtvarce pokaždé obdivuji její výtvory. Taky si myslím, že si nejdříve něco pořádně promyslí, než
to udělá. Další z mých spolužaček se mi přiznala, že má ve věcech ráda pořádek a systém. Poznáte v jakém období se narodila?
Zdroje:

http://znameni-zverokruhu.najdise.cz, http://commons.wikimedia.org/wiki/Zodiac
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Petra Wollmannová

Knihy

Do prázdnin zbývá ještě hodně času,
ale vězte, že pro čtvrté ročníky se
listy kalendáře otáčejí až příliš rychle. Proto jsme vybrali několik knížek
z maturitních seznamů. Neodpustím
si menší vtípek, který by se mnohým
maturantům, jimž se začíná kouřit z
hlavy, jistě hodil.
Měsíc před maturitou:
Bůh: Jak to vypadá se studenty, učí se?
Petr: Šprti se začali učit, dobří studenti ještě
ne a flákači chlastají.
Týden před maturitou:
Bůh: Jak to vypadá se studenty?
Petr: Šprti už opakují, dobří studenti se začali
učit, flákači chlastají.
Maturita:
Bůh: Už studenti umí všechno?
Petr: Šprti to umí i odzadu, dobří studenti
dočítají poslední stránky a flákači se modlí.
Bůh: Modlí říkáš? Tak to jim pomůžu.

1.

STAŘEC A MOŘE

Ernest Hemingway byl představitelem ztracené
generace, který psal především povídky, romány a novely. Jeho díla jsou inspirována válkou a zejména jeho osobními zážitky. Vybrala jsem si pro vás novelu Stařec a moře, jež je jednou z nejznámějších, ale
zároveň nejkritizovanějších knih.
Začíná několika neúspěšnými
lovy chudého rybáře Santiaga.
Ostatní rybáři se mu posmívají, a
dokonce od něho odchází jeho
učeň. Tak se jednoho rána Santiago
vydá na moře sám s velkým
odhodláním získat si respekt a
chytne obrovskou rybu, avšak ta
ho zatáhne daleko na moře.
Po dlouhém zápase vyhrává rybář, který je na pokraji
svých sil. Rybu mu začnou ožírat žraloci. Bude Santiago
také vydán na milost, či nemilost žralokům? Nebo
zemře hlady? Anebo se mu podaří se vrátit na Kubu?
Ačkoliv tato kniha dějem složitá není, můžete si
z ní odnést mnohem více. Například poznání, že
nejdůležitějším smyslem života je dosažení vlastní spokojenosti, díky dřině, čestnosti a vytrvalosti.

PODIVNÝ PŘÍPAD DR. JEKYLLA A PANA HYDA
Jako další jsem pro vás vybrala knihu
Podivný případ Dr. Jekylla a pana Hyda, jež je
velice zajímavá z psychologického hlediska a
dá se chápat i jako hororový příběh. Napsal ji
skotský spisovatel Robert Louis Stevenson.
Klasický děj, kde soupeří dobro se
zlem, začíná obavou jistého advokáta pana
Uttersona, kterému se nelíbí závěť jeho
přítele Dr. Jekylla, protože v případě smrti
odkázal všechen svůj majetek neznámému a
zlému Edwardu Hydovi. Vysvětlení je prosté,
jelikož Dr. Jekyll namíchal

3.

jakousi drogu, díky které měnil svou osobu na
Hyda, a proto mohl po nocích páchat noční
neřesti. Dr. Jekyll si myslí, že má vše pod
kontrolou, bohužel tomu tak není, nakonec
přestane své přeměny ovládat a zlá stránka
jeho osobnosti převažuje. Chce namíchat
jistou protilátku, aby mohl být opět dobrý
Jekyll. Naneštěstí se mu to nedaří, kvůli
znečištění jedné původní přísady.
Podaří se mu namíchat chemikálii? Kdo
zde zvítězí, dobro, či zlo? To vše se dozvíte
z poutavé sci-fi novely, která probíhá v
Londýně v 19. století.

2.

LEILA MEACHAMOVÁ- DLOUHÉ STÍNY

Tato kniha nepatří do odpočinkové literatury, politická vězeňkyně Dagmar Šimková vypráví o
svém životě ve vězení za komunistické éry. Při čtení často běhá mráz po zádech. Byla
odsouzena na 15 let ve svých třiadvaceti letech, trest jí byl po nezdařeném útěku navýšen
o další tři. Ztratila tak nejkrásnější léta života. Jednou z důležitých věcí bylo neztratit samu sebe uprostřed
holých stěn a ostnatého drátu. Vyčerpávající práci, nelidské zacházení a nedostatek stravy nepřežilo hodně
žen a ty ostatní si nesly následky až do smrti. Politické vězeňkyně byly navíc ještě opovrhované ostatnímivražedkyněmi, zlodějkami. Poselství je jasné a zřetelné- nezapomeňme na ty, kteří kvůli svému názoru trpěli.
Foto: http://www.antiqart.sk, http://data.bux.cz
Kristýna Kropáčková, Kateřina Bubnová
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Smutný osud

zelených třídnic
Určitě jste si všichni všimli, že jednoho dne se z čista jasna na zdech našich tříd
objevily podivné bedničky nebo rovnou
celé krabice plné světýlek a drátů. Vytvořila
se spousta teorií. Od nové wifi, přes
reproduktory až po sledovací zařízení.
Až pan profesor Janyš nás všechny vyvedl
z omylu. Jedná se o internetové připojení
pro počítače učitelů kvůli postupnému
zavádění elektronické třídnice. A až budou
peníze, pořídí bedničky i pro nás. Prý.
Abych se však vrátila k třídnicím
- rozhodlo se, že staré dobré zelené
papírové třídnice se musí zredukovat
a vyhodit do modré popelnice tříděného
odpadu. Několik studentů přijde o svou
povinnost a pochvalu třídního učitele.
Nastává skutečně dojemná situace.
A jak se na to dívají ostatní?
Dovolila jsem si vyzpovídat tři členy
učitelského sboru a dva studenty. Jejich
názory si nyní můžete přečíst.

„Elektrnická třídnice je bezpochyby výrazný krok vpřed, hlavně
se odbourá, že velmi často služba nenosí běžné třídnice do
hodin a kantoři potom nezapisují absence, nezapisují jednotlivé hodiny a zvláště třídní s tím má potom problém. Příkladem
třeba u mě je to, že ve 4.A, kde už vůbec neučím , padesát
procent těch hodin není zapsaných. To není chyba samozřejmě
moje, ale je to chyba těch kantorů, kteří když už jim tu třídnici
nepřinesou, si o ni nejsou schopni říct, a mnohdy se stane,
že třeba se ta třídnice donese a stejně do ní kantor nezapíše,
že? Takhle si může každý zapsat, kdy na to má čas, je to mnohem přehlednější, třídním to ušetří mnoho práce a i pro tu
přehlednost- třeba absence, co se děje nebo neděje ve škole,
je to mnohem praktičtější, než normální třídnice.“
Pan profesor Růžička

„Myslím si, že zavádět elektronické třídní knihy je zbytečné.
Chápu, že škola chce jít s dobou, ale problém by mohl nastat,
až selže technika. Papírové třídnice jsou přeci jen spolehlivějši.
Tedy musíme vzít v úvahu, jak moc je spolehlivá daná služba,
samozřejmě. Počítače náš život už ovlivnují dost, proč to umocnovat elektronickou docházkou? Setkala jsem se i s názory, že
jsme čím dál více sledováni a kontrolováni, což se mnohým
nelíbí.“
Studentka 3.A
„Podle mě je to sice krok vpřed, ale rozhodně si myslím, že
to omezuje naši svobodu. Každý ví, v kolik jsme ráno přišli.
Zkrátka jako v base (smích). Papírová třídnice, to je klasika.
Je kolem ní vždycky hodně srandy (že, pane Růžička?).A také,
kdo by nechtěl pochvalu za to, že třídnici nosí, že? A výhody
elektronické verze asi jsou, že učitelé mají méně problémů,
prostě se přihlásí na počítač a je to. No, záleží, jak to komu
vyhovuje.“
J. L. 3.B
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„Zatím máme zkušební dobu, takže se s tím učitelé učí pracovat. Od dalšího školního roku vlastně přejdeme pouze na
elektronické třídnice. Já si myslím, že to je dobrá věc, odpadne
nám papírování. Trošku to naráží na tu výpočetní techniku, ne
všichni kantoři budou mít k dispozici notebook nebo nějaké
jiné přenosné zařízení, takže tady v tom vidím trošku problém.
Nebudou moci zapisovat hned v hodině, ale budou se muset
vracet do kabinetu a zabývat se tím dodatečně. Ale já myslím,
že to půjde, práce s tím se zdá snadná.“
Pan profesor Kumpošt
„Pokud funguje počítač, a je ve třídě, tak je elektronická třídnice
vynikající věc. Mám přehled, kdo chyběl, kdo nechyběl, co jsem
učila v minulé hodině, jaké byly domácí úkoly, přehledné informace na jednom místě. A nevýhody? Pocit větší sledovanosti.
Ne snad přímo velký bratr, ale určitá větší sledovanost a kontrolovatelnost“.
Paní profesorka Pražáková

Kdybych měla shrnout všechny názory, které tu padly, řekla bych, že nová moderní
třídnice nám usnadní práci, ovšem zvyšuje pocit sledovanosti a přemodernizace. Přidám
i pár svých poznatků. Podle mne klasická zelená třídnice zkoušela zodpovědnost žáků a
většinou je oné zodpovědnosti i naučila (mluvím z vlastní zkušenosti). Zelená knížečka na stole
prostě k celkové atmosféře školy patří. Navíc každá služba vám poví, že nebylo od věci si na
pět minut odskočit z vyučování a přenést třídnici druhé skupince. A nakonec otázka ze všech
nejzávažnější - jaká budoucnost čeká regálky na třídnice u jazykovek? Zabýval se tím vůbec
někdo? :)
Natália Kudrnová

Hnátnice�u�Ústí�nad�Orlicí

12.-13. ČERVEN�2015

?

KDY: 12.-13. Června��2015
KDE: Ali-Restaurant�Hnátnice
Registrace: www.orlickytvrdak.cz
Startovné: 220,-�Kč /�osoba
(Pro studenty Gymnázia TGM v
Ústí nad Orlicí 150,-�Kč / osoba)
DISCIPLÍNY:�Rogaining * Letní�biatlon
Skalní�lezení * Kanoe * Logická�úloha
Orientační�běh�a�další
DOPROVODNÝ�PROGRAM

www.orlickytvrdak.cz

Designfreebies Magazine • www.designfreebies.org • 25

O NÁS BEZ NÁS S NÁMI

Zdroj: FB - Školní časopis roku

Zdroje: foter.com

Ve škole trávíme podstatnou část našeho života. Zamýšlíme se ale dostatečně často nad
tím, jestli se náš vzdělávací systém ubírá tím správným směrem? Jsme ochotni otevřít oči
a uvědomit si všechny jeho stránky? Poslední rubrika magazínu se právě touto problematikou zabývá. Kdo by o školství a vzdělávání měl mluvit více než samotní studenti?
V novodobé společnosti by škola měla zasáhnout
do života každého z nás. Negramotnost se již zdá být
téměř nepřipustitelná. Dokážete si představit, že číslice
bychom znali jen z televize a písmenka by nám dohromady připomínala náhodné shluky, nikoliv slova a věty?
Tyto prvky nás provází od samotného dětství až do stáří
a vyhnout se jim v průběhu života je téměř nemožné.
Ale jaký prostor bychom škole v našich životech měli
vymezit? Kde je hranice mezi naprostou odevzdaností
celého našeho bytí ve prospěch vzdělávacímu systému
a vyváženou variantou skládajícího se ze dvou položek
– školy a osobního života? To je otázka, jejíž odpověď
je relativní a pro každého z nás těžko dohledatelná.
Školský systém v České republice má pro občany
nezastupitelnou roli, a proto až na výjimky, mám na mysli
například domácí vzdělávání, prakticky všechny děti ve
věku šesti nebo sedmi let poprvé usedají do školních
lavic v barevných třídách. Je radost pozorovat jejich
rozjasněné tváře a sledovat, jak již na trhacím kalendáři
nedočkavě odpočítávají, kdy konečně přijde den D. Jisté
rozčarování nadejde hned po několikerém testu, písemkách, zkoušení. V mladé bytosti se postupem času pomalu
otupuje přirozená touha po poznání a zvědavost. Na pokládání otázek není prostor. Stačí kráčet ve stejných stopách
jako ostatní vrstevníci. Hlavně se příliš nevzdalovat z cesty.
Můžeme pozorovat i jinou zajímavou skutečnost
spojenou s rozvojem globalizace. Například starší generace byly díky komunistickému režimu o některé informace ochuzeny nebo jim byly podávány jinou formou.
S uvolněním státních hranic a poměrů jako by se však
prostor pro chybějící informace o okolním světě začal
znovu vyplňovat a školní osnovy tím pádem začaly praskat ve švech. Málokdo věděl, co už není nutné žáky
učit a co naopak z tohoto konstantně proměnlivého
světa vybrat a při hodinách probírat. Proto se učíme
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víc, každý z nás by měl mít velký přehled v nespočtu
odborných záležitostí. Měla by selekce probírané látky
být úkolem pro stát, učitele nebo pro samotné žáky?
Není však nutné naše školy kritizovat. Ve Velké
Británii byl nedávno zveřejněn žebříček států podle
efektivity jejich učitelů v závislosti na platových
podmínkách. Česko se umístilo hned na třetí nejlepší
pozici – za Finskem a Jižní Koreou. Fakt, že povolání
učitele u nás v České republice není považováno za
jedno z nejlukrativnějších, je veřejně známý. Alespoň
tedy máme jistotu, že lidé odhodlaní angažovat se na
české školské scéně, nemají finanční ohodnocení dané
jako hlavní prioritu a takzvaně „nejdou po penězích“.
Podobně můžeme být vděčni za to, že české školy
mají nastavený jakýsi standard a rozdíly mezi nimi nejsou tak markantní jako třeba ve Spojených státech
amerických, kde se rapidně liší soukromé a státní instituce. A pokud by to přece jen ještě nějakému vrtálkovi
bylo málo, mohu zmínit i neplacené vysokoškolské
vzdělání. Není skvělé začít život s čistým štítem? Bez
dluhu za univerzitní stipendium, které leží na bedrech
studentů v mnoha jiných zemích světa ještě dlouhou
dobu po samotném opuštění univerzitního kampusu?
Jakou společenskou roli by tedy škola měla
v dnešním světě zastávat? Škola, pokud tento pojem
chápeme jako vzdělávací instituci, může být základem
života, ale neměla by se stát životem samotným. Najít
vyváženost mezi časem stráveným “nad školou” a časem
stráveným jinými činnostmi se snaží studenti průřezem
všech generací. A ona vzácná formulka, která nám
prozradí jak na to, by se měla vyvažovat zlatem. Není
totiž všechno zlato, co se třpytí. Mnohdy ani škola.
Markéta Popelářová
(Slohová práce - úvaha na téma “Škola-základ života”)

