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EDITORIAL

Vážení a milí čtenáři, 
po 66 dnech nebo chcete-li 1584 hodinách vydáváme další číslo časopisu
GYMOPED, druhé od březnové obměny redakce. V čísle předešlém jsme sice
uváděli, že pokračování vyjde až koncem června, ale celkový úspěch a kladné
ohlasy na vydání první nás přesvědčily, že má cenu vměstnat mezi 13. březen   
 a 17.červen ještě jedno číslo. Koho by tato skutečnost znepokojovala či
vytáčela, nemusí toto číslo ani číst, jde o věc zcela dobrovolnou.
 
Pokud jde o formu časopisu jako takovou, ta se měnit určitě nebude, a i nadále
nás tedy najdete na stránkách školy, facebookovém profilu studentského
parlamentu a také webových stránkách www.gymoped.webnode.cz. Tisknout
časopis nebudeme, protože by tím utrpěla naše grafika, která by na papíru
nedostala dostatečný prostor vyniknout. V květnovém čísle naleznete články o
Majálesu, posledním zvonění, odborných pracích SOČ, výletu naší Emily do
Egypta a mnoho dalších témat. Nechybí třeba ani obvyklá recenze nebo břitký
pohled mladého primána na fungování školy.
 
Věříme, že se vám druhé vydání časopisu GYMOPED bude líbit. Kdo spokojen
nebude, přitížím mu i další informací, protože červnové číslo opravdu v plánu
pořád máme a do konce roku pro vás ještě jedno počtení připravíme. To je ale
budoucnost. V přítomnosti mi už nezbývá než vám popřát příjemné počtení.
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Jednoznačně nejlepším
způsobem přípravy na oba testy

je trénink na testech z
předešlých let. I když se otázky v

TSP každý rok nějakým
způsobem mění, rozhodně se

vám nestane, že byste byli
většinou otázek zaskočeni.

Úlohy jsou vždy typově
podobné, takže čím více jich

před samotným testem úspěšně
vyřešíte, tím větší šance, že se

vám to povede i naostro.
 

Masarykova univerzita
zveřejňuje minulé testy zdarma.

Navíc připravila i interaktivní
procvičování TSP, které za vás
správné odpovědi i počet bodů

spočítá.
 

Společnost Scio také nabízí
ukázky testů z minulých let na
svých stránkách, není jich však
mnoho a další si budete muset

objednat.

TIPY
Přijímací

zkoušky na
VYSOKÉ ŠKOLY

aneb kam po maturitě?
Výběr vysokých škol i oborů je poměrně velký a přijímací

zkoušky různé, ale pokud se budete hlásit na státní
vysokou školu, pravděpodobně vás nemine Test

studijních předpokladů (TSP) nebo Obecných studijních
předpokladů (OSP) od společnosti SCIO.

 
 

Jak to tedy funguje a jaké jsou hlavní rozdíly mezi těmito
dvěma testy?

 
TSP je možné dělat jenom jednou. Skládá se ze 60
otázek, které jsou rozdělené do 6 částí po deseti

otázkách a vždy je správná pouze jedna odpověď. Na
vypracování testu máte 100 minut, přičemž mezi

jednotlivými částmi je možno libovolně přecházet a za
každou špatnou odpověď se strhává 0,25 bodu, za

nezodpovězenou otázku dostanete 0 bodů.

 
U OSP, je to trošku jinak, protože se řada termínů koná ještě před termínem TSP a lze ho navíc

opakovat. Díky testu OSP tak máte možnost v klidu, například ještě dlouho před maturitou,
dosáhnout potřebného výsledku pro prominutí přijímacího řízení a nemusíte se přijetím na VŠ tolik
stresovat.  V testu OSP je od letošního roku roku otázek pouze 66, rozdělených do dvou částí (obě

mají 33 otázek). Na první je vyhrazeno 35 minut, na druhý 45 minut. Mezi oddíly nelze přeskakovat a
za chybnou odpověď se strhává buď 0,25 nebo 0,33 bodu (záleží,o jaký typ otázky se jedná). Za

nezodpovězenou otázku dostanete 0 bodů.

TSP

OSP
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Klára Vystrčilová
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POSLEDNÍ ZVONĚNÍ
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G4.B

P4.A
P4.C

P4.B
V pondělí 29. dubna proběhlo na naší škole stejně jako každý rok
poslední zvonění, na němž si mohli letošní maturanti plnými doušky
vychutnat jejich poslední chvíle na škole. O rok mladší studenti jim
připravili dostatečně zábavné a honosné rozloučení, takže
maturanti určitě tohoto dne nelitovali. V tuto chvíli už asi nezbývá,
než jim popřát hodně štěstí u maturit a aby tedy toto poslední
zvonění bylo skutečně jejich posledním na naší škole. O tom, jak se
celá akce povedla, se můžete přesvědčit na fotografiích pod
článkem od Dominika Chalupníka a Aničky Buliščakové. Víc asi nemá
cenu dodávat, fotky vám toho o akci řeknou dozajista o mnoho více.

Jan Ondruš
šéfredaktor

G6.A



English versus Deutsch - tento boj svádí moje srdce, a
v podstatě i mozek, mnohokrát do týdne. Oba jazyky
považuji za krásné, uchu lahodící a systematické. Je
mi moc líto, že u vás studentů většinou němčina svůj
battle v oblíbenosti proti angličtině prohraje. Přesto
budu stále optimistická a budu doufat, že si
uvědomíte její výhody obzvláště v naší příhraniční
oblasti.
Nezapomeňte na Goetheho citát:  “Wie viele Sprachen
du sprichst, sooft mal bist du Mensch.”
Naše škola vám nabízí jedinečnou příležitost získat
během studia mezinárodně platné jazykové certifikáty
z obou jazyků. S přípravou vám pomůžeme a u
anglické verze zkoušky si dokonce své znalosti můžete
“předtestovat a ověřit” (Mock test) před samotnou
zkouškou na ostro.
 
Více informací ke Goethe Zertifikat
 
- cena zkoušky 3500 (celá zkouška), 1050 (za modul) - B1
| cena zkoušky 4000 (celá zkouška) 1200 (za modul) - B2
- Zkouška existuje ve všech úrovních A1 - C2
- Zkouška se skládá z modulů čtení, psaní, poslech,
ústní zkouška
- Na úrovni B1 je možno skládat moduly jednotlivě,
znamená to také, že v případě, že byste neuspěli u
jednoho z modulů, máte ostatní moduly úspěšně
uzavřené, získáváte na ně osvědčení a ten chybějící si
můžete libovolně dodělat (a získat tak oficiální
certifikát za celou zkoušku),
- Známky za zkoušky se pohybovaly vždy na úrovni 1-2.
- Projekt Kolumbus proplácí certifikáty již od úrovně B1
- Studenti GPOA zkoušku B1 zvládají již po absolvování
úrovně A2 s podpůrnou přípravou na základě
originálních materiálů od Goethe Institutu, který
máme k dispozici. Výhodou je samozřejmě, pokud
máte probraných několik vstupních lekcí na úrovni B1.
Vedoucí sekce němčiny paní Bazalová doporučuje
zkoušku vykonat právě na této úrovni, protože vás
zbaví strachu, nejedná se o nic náročného. Tato
zkouška se pak pro vás stane vstupním krokem ke
zkoušce na úrovni B2.
 

Více informací ke Cambridge Exams
 
- Cena zkoušek od 4.250,-Kč výše (čím vyšší úroveň,
tím vyšší cena)
- Naše partnerská škola P.A.R.K. v Brně poskytuje naší
škole slevu (je nutno při přihlašování uvést jako kód
instituce číslo naší školy – k dispozici u paní učitelky
Novotné a Ondrušové)
- Zkoušky existují v úrovních od B1 (pod názvem PET-
úroveň jako maturita), přes FCE úrovně B2 a CAE
úrovně C1 až po úroveň C2 pod názvem CPE (jako
rodilý mluvčí); vážným zájemcům doporučujeme tzv.
Mock-test u nás na škole; zdatnější student našeho
gymnázia dosahuje nejčastěji úrovně B2 či C1;
- Zkouška se skládá ze dvou částí (písemná – čtení,
psaní, poslech, užití gramatiky+ ústní), obvykle lze
tyto dvě části vykonat v jeden den, ale není
pravidlem (viz termíny naší partnerské školy zde:
www.zkouskypark.cz)
- Projekt Kolumbus proplácí certifikáty až od úrovně
B2 pro studenty SŠ s trvalým pobytem ve Znojmě
- Na zkoušku vysíláme naše studenty právě do
partnerské jazykové školy P.A.R.K. v Brně na ul.
Staňkova (písemná část se obvykle skládá na jiném
místě v Brně než ústní)

Je těžší získat certifikát 
z anglického či německého jazyka? 

Mgr. Eliška Krausová
pedagog
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Na zkoušku vysíláme studenty do Brna, máme
vyzkoušenou jazykovou školu SJŠ Brno, kde jsou ke
kandidátům velice vstřícní.
Pokud byste potřebovali vědět více, uvádím níže
odkaz, kde se dozvíte vše. Na těchto stránkách najdete
i zkušební testy s výsledky v různých úrovních -
www.goethe.de

Více informací a zkušební testy najdete pod následujícím
odkazem:
www.cambridgeenglish.org/cz/exams-and-
tests/cambridge-english-scale/
 
Velmi děkuji za spolupráci na tomto článku kolegyním
Soni Bazalové za němčinu a Janě Ondrušové za
angličtinu.
V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte oslovit.
 
Za kabinet němčiny i angličtiny,



N
E
W

S Nevyhovuje vám dlouhodobě znojemský turistický vláček? Jezdí
podle vás příliš pomalu? Je v něm moc velké vedro? Nebo je snad

málo ekologický? Pak si tedy Znojemská beseda připravila
alternativu šitou přímo na vaši míru. Nový zážitkový elektrobus

Znojmáček zajišťuje ekologický a tichý provoz, pohodlnou jízdu až
pro 23 osob a delší trasu oproti znojemskému vláčku navíc
spojenou s možností ochutnávky piva či vína. Kdyby člověk

nevěděl o částce, kterou je potřeba za jízdu zaplatit, hodilo by se
konstatovat: „No neberte to!“.

To, v co na začátku sezóny nikdo z funkcionářů, hráčů ba ani
fanoušků klubu 1.SC Znojmo FK ani nedoufal, se začíná pomalu ale

jistě přeměňovat ve skutečnost. Tým, který před šesti lety hrál
nejvyšší fotbalovou soutěž, v níž se nakonec jen těsně nezachránil,

reálně bojuje o udržení ve druhé lize a sestup do MSFL, tedy
moravské soutěže, je na spadnutí. Znojmo je v tabulce čtrnácté a

ve druhé lize se momentálně drží jen díky skóre, které má lepší než
patnácté Táborsko. Zachránit by ho měl opětovný návrat trenéra
Kalvody, který sice klub v letošní sezóně kvůli špatným výsledkům

již jednou opustil, nicméně po odvolání kouče Šturmy nenašel
majitel Jiří Tunka nikoho vhodnějšího na tento post než opět

trenéra Kalvodu. Jakkoli smutný pohled na znojemský fotbal to je,
fotbalisté určitě potřebují vaši podporu, aby druhou ligu udrželi.
Přijďte si tedy zafandit 18.května v domácím zápase s Vítkovicemi.

Půjde o všechno!

Možná jste už slyšeli, že se na Kollárově ulici otevřela nová
kavárna. Tato zvěst je zčásti pravdivá, ovšem pravda je pro

milovníky kultury ještě sladší. Tento nový kulturní prostor totiž
není pouze kavárnou, ale zároveň galerií, na níž si můžete

prohlédnout obrazy moderního umění (případně si zjistit jméno
umělce a ohledně koupi ho kontaktovat) a jeho hlavním cílem je
udržet zájem o umění ve městě Znojmě. Jestli se mu to podaří

zůstává otázkou, nicméně už oficiální otevírací akce, na níž došlo
přes 200 lidí včetně znojemské smetánky v čele s panem starostou,

dává do budoucna velký příslib. A i z vlastních zkušeností
redaktora můžeme návštěvu pouze doporučit a konstatovat, že
přestože podnik nedávno otevřel, nenajdete zde zaváděcí ceny.

NAHRADÍ ZNOJMÁČEK ZABĚHLÝ VLÁČEK?

NOČNÍ MŮRA ZNOJEMSKÉHO FOTBALU
ZAČÍNÁ BÝT REÁLNĚJŠÍ A REÁLNĚJŠÍ.

NOVÁ KAVÁRNA VE ZNOJMĚ?
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Jan Ondruš
šéfredaktor
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Pyramids, camels, the Sphinx — oh my!
These were a few of the things I was excited to see during my trip to Cairo, Egypt, but Cairo is so much more
than that.
I’ve always wanted to travel to Egypt, but I never imagined I would have the opportunity to. Luckily, one of my
friends from university lives in Cairo, so he was an excellent tour guide and host.
My friend and fellow American, Alex, and I traveled together and stayed in an Airbnb, which offered a more
authentic experience than a hotel might. We stayed in a local neighborhood inside a rented apartment, and we
had an incredible balcony on the tenth floor. To get into the building, we had to meet the doorman and be let
into the elevator. Most of the apartment buildings have doormen who sit outside to monitor who comes in and
out.
The first day, we went to Giza to visit the Great Pyramids, which are just on the outskirts of the city. Did you
know that the Great Pyramid of Khufu is the last remaining Ancient Wonder of the World? When we were waiting
to buy tickets to get inside the fenced-in area that housed the pyramids and the Great Sphinx, a group of
Egyptian elementary school students started making conversation with us, asking where we were from and
what our names were. This was the first interaction of many that we would have with locals who were interested
in learning more about where we came from. Tourism is a significant part of Egypt’s economy, so there are
many people who speak English as well as Arabic, especially in tourist areas such as the pyramids.
We rode camels (it was my first time, but Alex had ridden one in the U.S. state of New Hampshire before during
a local fair), and my camel had quite an attitude! Our guide told us she prefers to be in front of other camels,
leading the way. After our camel rides were over, we went inside one of the smaller pyramids. We had to crouch
down and descend on a ladder-like ramp. Inside the pyramid, we could see the spot where the sarcophagus
was placed.
While at the pyramids, we also saw the ancient wooden boat used for pharaohs’ burial processions and went
inside a temple to see hieroglyphics written on the walls. The following day, we would even visit the Egyptian
history museum and see King Tutankhamen’s sarcophagus and the 5,000-year-old mummies found in the
pyramids (Ramses II still has teeth and nails!).
Later on, we road down the Nile River on a felucca, which is a traditional wooden sailboat used in the waters of
the Mediterranean, the Red Sea and along the Nile. As our ride, complete with fun purple and blue disco lights
and speakers playing our favorite music, was coming to an end, the Muslim call to prayer began to start.
The call to prayer happens five times a day, depending on sunrise and sunset. During this time, the city
becomes quieter out of respect. The majority (about 90 percent) of Egyptians are Sunni Muslim, and the rest
practice Coptic Christianity, one of the oldest forms of Christianity. There are many mosques, a religious place
of worship for Muslims, and churches spread throughout Cairo.
We actually got a chance to visit the Saladin Citadel in Cairo, so we were able to see what the inside of a
mosque looks like. To enter, all visitors must take off their shoes. In mosques that are used for religious
purposes, women must also wear a scarf to cover their hair, arms and legs. Because the Citadel is a popular
tourist attraction, we did not have to cover our hair. However, we visited a mosque in Islamic Cairo that was
used for religious purposes, and I covered my hair but was given an additional skirt that covered my ankles
and a veil that covered my arms, leaving just my face and hands visible.
While we were there, Egypt’s parliament held a vote on a referendum to keep President El-Sisi in power for
years to come, so there was a lot of propaganda in Arabic that we saw being displayed, and there was more of
a military presence than usual in the streets. 
Overall, we had an incredible experience. The food was amazing — a lot of pita bread and dips, strongly
influenced by Mediterranean and African tastes. We even stumbled upon a cafe where American pop star and
actress Miley Cyrus had visited. 
The driving, however, was a bit terrifying. Driving is the most common way to get around Cairo. There is a
public transportation system, but it is limited and unreliable, according to my Egyptian friend. So, he drove us
everywhere. Many cars do not even have seatbelts, and there do not seem to be any rules on the road. A road
that looks like a two-lane highway somehow gets made into three or even four lanes! Cars simply merge, and
traffic gets very congested. Crossing the street is traumatic, however, because there aren’t really any
pedestrian crosswalks — just speeding cars. 
The speeding cars became a type of metaphor for our time there — it passed by too quickly! 
I never felt unsafe, and I am grateful to have had my friend accompany us. Rather, I felt incredibly

Emily's journey to Egypt 06

B.A Emily Kohlman
English teacher



Uvědomil sis někdy, kolik času (let) trávíš učením se věcí, které ti učitelé nadiktují?
Neměl bys také umět formulovat své vlastní myšlenky a prosadit je? Přesně tyto

dovednosti jsem na školním systému nejvíce postrádal. Ovšem jen do doby, kdy jsem
se dostal ke Středoškolské odborné činnosti, zkráceně SOČ.

 
Vše začíná výběrem tématu. Způsoby měření rychlosti světla, nová využití GMO či
hledání souvislostí mezi optimismem a Světovou hospodářskou krizí, svou práci si

vybereš podle toho, co tě nejvíc zajímá. Pokud tě nic konkrétního nenapadá, můžeš si
vybrat jedno z témat na stránkách JCMM a zažádat o něj prostřednictvím

motivačního dopisu. Důležité ale je, aby tě zvolené téma opravdu naplňovalo, protože
se mu budeš věnovat týdny až měsíce. Jakmile si určíš téma, potřebuješ konzultanta,

tedy člověka, který ti pomůže navodit tvou práci správným směrem.
 

SOČ se skládá ze dvou hlavních částí: z písemné části, která celou tvou práci
podrobně popisuje, a z ústní obhajoby formou prezentace.

Na základě tvé studie napíšeš dokument o doporučeném rozsahu 20 – 30 stran ve
formě, kterou najdeš na webu soc.cz. Zkrátka, na začátku si stanovíš jasný cíl,

podrobně popíšeš použitou metodu a na závěr zhodnotíš své výsledky.
Svou práci si musíš poté obhájit. V deseti minutách bys měl stručně a co nejefektivněji

popsat svou studii a přesvědčit porotu o jejím významu.
 

No, a co z toho budeš mít? Především dobrý pocit, že jsi to dokázal/a. Pokud se
chystáš studovat na vysoké škole, SOČ ti může pomoci uspět u přijímacího řízení.

Navíc sepsání studie takového rozměru je skvělou přípravou na pozdější bakalářskou
práci. Ne nadarmo je proto sočka nejpopulárnější středoškolskou soutěží.

 
Já sám jsem svou sočku “Předcházení vzniku odpadu” obhajoval ve dvou kolech. Z
krajského kola jsem sice nepostoupil, ale rozhodně investovaného času nelituju.

Soutěž skončila, ale projekt, který jsme tím s kolegou Dominikem Chalupníkem začali,
stále pokračuje. Naše video najdete na YouTube pod názvem “Jak předcházet vzniku

odpadu ve Znojmě” (odkaz zde: https://www.youtube.com/watch?v=pcTw7Fkzdjo). 
 

Pokud jsi to dočetl až sem, asi tě SOČ aspoň trochu zajímá. Neváhej! Najdi si téma a
začni psát. Je to to nejlepší, co můžeš pro sebe udělat. A s dobrou sočkou nejen pro

sebe. Hodně štěstí!
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G7.A

SOČ



RECENZE
 
Děj této knihy se odehrává v Česku, v Bílých Karpatech a jak
název vypovídá, vypráví o Žítkovských bohyních žijících právě
v těchto horách. Bohyně žily daleko od společnosti, zachovaly si
tedy v sobě intuici, kterou mnoho z nás již ztratilo. Uměly bohovat
tedy prosit Boha, pomocí přírody léčily a pomáhaly lidem, říkalo
se o nich, že vidí do budoucnosti.
Dora Idesová je poslední žijící bohyní. Nechce tento přírodní
způsob života však přijmout. Jenže pak se jí do rukou dostane
spis STB, kde se mluví o její tetě Surmeně, u níž vyrůstala, jako o
ústředním nepříteli. Rozplétá tak rodinná tajemství i tajemství
všech bohyň. Celý její pokus útěku před tímto způsobem života
byl jen propracovaný plán. Zjišťuje, že všechny události, jež se
v jejím životě odehrály, byla dlouhá cesta k poznání.
 
Knihu jsem si pořídila v mém oblíbeného antikvariátu v Českých
Budějovicích po mnohých doporučeních. Měla jsem od ní různá
očekávání, kniha mě ale i tak svým stylem překvapila. A to velmi
mile. Je psána dosti odlišně, což mně osobně velmi sedí. A hlavně
zde pracuje s tématem, které v minulosti nebylo milionkrát
omílané. Opravdu jsem se dozvěděla spousty nových (historicky
ověřených!) informací. Dozvídáme se zde věci z české historie, a
to krásnou čtivou formou.
Nejedná se o knihu s gradujícím dějem, nýbrž o knihu, která Vám
mnoho dá. 
 

Ačkoliv to zpočátku v plánu nebylo,
můžete se od nynějška těšit na mou
recenzi (doufejme) v každém dílu
časopisu. A tak přicházím s další
knihou, o níž bych se s Vámi chtěla
podělit. 
 
Tou knihou jsou Žítkovské bohyně
od Kateřiny Tučkové.
Nejdříve bych si však chtěla
zapolemizovat nad věcí, nad kterou
teď nějakou chvíli přemýšlím. Já
osobně z české literatury nemám
načteno tolik jako z té světové, ale
z toho, co jsem četla, byla ta česká
něčím velmi odlišná. A bylo to tak
vždy, čehož si všímám při hodinách
literatury. Naše literatura vždy
zkoumala psychiku postav velmi do
hloubky, filozofovala a přemítala
nad smyslem bytí. Můžeme to vidět
v literatuře jak současné – Alena
Mornštajnová, Viktorie Hanišová –
anebo v té z minulých století – Milan
Kundera, Jan Ámos Komenský a
mnoho dalších. Dříve jsem myslela,
že to není nic pro mě, ale dnes vím,
že české knihy v sobě mají něco, co
bych v jiné literatuře hledala jen
stěží.

Žítkovské bohyně
Kateřina Tučková

Pokud Vám nevadí pomalejší literatura,
tak se do ní hned vrhněte, opravdu stojí
za přečtení. Kateřina Tučková je známá

především díky knize Vyhnání Gerty
Schnirch, kterou mám momentálně

rozečtenou. O té však až někdy příště.

Viktorie Štyriaková
zástupkyně šéfredaktora

G2.B
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Majáles Majáles 
20192019

Každoročně v květnu se u nás ve Znojmě koná největší
studentská akce roku - Majáles, letošní květen samozřejmě
nebyl výjimkou. Hlavními organizátorkami byly letos Klára
Stixová a Valentýna Sturzová, obě studentky naší školy.
Můžeme být právem pyšní na to, že Majáles organizují

společně se Znojemskou besedou právě studenti GPOA,
protože letošní Majáles všichni hodnotili velice pozitivně a

každý si v bohatém programu  vybral to své. 
 

Studenti naší školy si odhlasovali jako téma našeho letošního
průvodu Rock 'n roll, což jsme později blíže specifikovali na
styl Pomády. Nutno podotknout, že tohoto těžkého úkolu se

studenti naší školy skvěle zhostili, přestože všichni celý duben
naříkali, že neví, v čem na Majáles půjdou. Výbornou přípravu
zúčastněných není potřeba dále okecávat, protože sami vidíte

na přiložených fotografiích, jak nádherné kostýmy prošly ve
středu 7. května městem. Co je ale potřeba vyzdvihnout
nejvíce, je skutečnost, že právě NAŠE ŠKOLA VYHRÁLA

NEJLEPŠÍ PRŮVOD MAJÁLESU! Cena pro vítěznou školu byla
10.000 Kč a putovní koruna, která na naší škole zůstane až do

 příštího Majálesu a doufejme, že i následující rok!
 

Mockrát děkujeme všem zúčastěným studentům, našemu
královi i královně za skvělou reprezentaci školy a také veliké

díky patří třídám P2.A a P3.B za přípravu workshopu 
a transparentů.

GPOA ŠKOLA NAŠE
A JE LEPŠÍ NEŽ TA

VAŠE!

JSME PARTA SPRÁVNÁ!

GPOA!!!
Adam Štraus

G6.A

09



ROZHOVOR 
1) Jak jste se k Vaší současné pozici dostal?
 
Na této škole jsem byl na náhradní vojenské službě, po jejímž
ukončení se zde zrovna uvolnilo místo školníka, tak jsem
zůstal.
 
 2) Jak vypadá Váš běžný den v práci a co si vlastně přesně
představit pod pojmem „školník“?
 
Ráno přicházím v 6.30 a pak už to je každý den jinak…. opravy,
údržba,topení, nákupy zboží na opravy a vybavení vše dle
potřeby a aktuální situace a v poslední době přibývá víc a víc
"papírování" okolo.
 
3) Když jste sám chodil do školy, dovedl jste si představit, že
jednou budete podobnou pozici zastávat?
 
Po maturitě jsem si říkal, že už hlavně nechci do školy, a
vidíte, jsem tu již 20 let.
 
4) Pokud byste musel vybrat jednu věc, kterou byste u nás na
škole změnil (případně přidal), co by to bylo?
 
Vždy je co zlepšovat, a co je proveditelné, se snažíme
zrealizovat, popřípadě naplánovat.
 
5) Musel už jste čelit na naší nějakému opravdu extrémnímu
případu, nad kterým zůstával rozum stát? Co to případně
bylo?
 
Pro mě extrémní případ je jakákoliv havárie ve škole - únik
plynu, prasklé potrubí, ucpaná kanalizace, vyplavená kotelna
atd. Člověk se nikdy nenudí.
To, nad čím zůstává rozum stát, se většinou nedá publikovat.   
 
6) Jaké předměty jste Vy sám měl ve škole nejraději?
 
Matematika,technologie, IT, fyzika, technické kreslení.
 
7) Jak rád trávíte volný čas?
 
S rodinou, na motorce, v přírodě na kole nebo pěšky.
Hudba, hraní v kapele… Je toho hodně, ale času málo.
 
8) Je něco, co byste chtěl prostřednictvím školního časopisu
vzkázat žákům?
 
Ať se jim daří nejen na této škole, ale i dál v životě.
A jsem rád, že můžu být součástí jejich vzdělávání, ikdyž moje
práce většinou není vidět.

Petr Jarosch
školník
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Ahoj, jsem Martin a od září chodím do 1.A na osmiletém gymnáziu.
Na novou školu jsem se moc těšil a v tomto směru jsem se
nezklamal. Musím říct, že máme mnohem více volnosti, než na ZŠ.
To s sebou ale přináší i více zodpovědnosti. Museli jsme se rychle
naučit, kde jsou jednotlivé učebny,  a také, že v nich nemáme
nechávat své věci, což  pro mne byla asi největší změna.
 
Příjemný pro mě byl seznamovací výlet v úvodu školního roku, kdy
jsem poznal nejenom své nové spolužáky, ale i třídní učitelku.
Možná by bylo ještě lepší, kdybychom jeli na seznamovací kurz na
několik dní. Spolužáci jsou fajn. Je poznat, že všichni šli na
gymnázium, protože učení berou jako užitečnou věc, ne jako nutné
zlo. Tak nějak jsem si to představoval. 
 
Přesto pro mě byl přechod náročný. Na prvním stupni ZŠ jsme ve
výuce měli hodně zábavy a her. Některé hodiny jsme ani neseděli v
lavicích, ale byli volně rozptýleni po třídě. Naproti tomu je na
gymnáziu intenzita výuky a objem učiva neporovnatelně vyšší.
 
Našel jsem spolužáky s podobnými zájmy, jako mám já, takže jsme
se rychle skamarádili. Je skvělé, že brzo po našem příchodu do
školy vyučující naše zájmy podchytili a snaží se je rozvíjet. Moc se
mi líbí vybavení laboratoří. Skvělá je i učebna fyziky, moc se těším,
až budeme dělat zajímavé pokusy.
            
Co bych změnil? Stísněný prostor v šatnách. Když se tam sejde
několik tříd najednou, není tam k hnutí. Také, to, že škola nemá
vlastní jídelnu v budově, vnímám jako velkou nevýhodu. Ale to je věc
v tuto dobu neřešitelná jinak.
           
Doufám, že jsem ještě neobjevil vše, co nám škola může nabídnout.
Pokud bych se měl znovu rozhodovat, kam po 5. třídě, určitě bych
neměnil.
 

První rok na škole
pohledem primána...

Martin Konvička 
G1.A
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