
GYMOPED
Gymnázium, Střední pedagogická škola, 

Obchodní akademie a Jazyková škola
 s právem státní jazykové zkoušky Znojmo,

příspěvková organizace10 / 2019

4.
ČÍSLO

100   LET   OA

PLÁN   AKCÍ

IRSKO
ROZHOVORY



OBSAH

Web školy www.gpoa.cz

Web časopisu www.gymoped.webnode.cz

Facebook Studentský parlament GPOA
www.facebook.com/spgpoa

KDE NÁS NAJDETE?

číslo školního roku 2019/201.
GYMOPED - 4. číslo

EDITORIAL
SLOVO ŠÉFREDAKTORA 
REDAKCE

DOFE RECRUITMENT
Alžběta Vršková, G6.A

LÉTO UČITELŮ
Mgr. Eliška Krausová

NOVINKY Z OKOLÍ
Jan Ondruš, G7.A

01
ZÁJEZD DO IRSKA02 PhDr. Jana Ondrušová

03

04

05

100 LET OA
Mgr. Ivo Janský

ROZHOVOR

RECENZE
Viktorie Štyriaková, G3.B

PLÁN AKCÍ

06
STUDENTKY NA
KONCI SVĚTA07 Adam Štraus, G7.A

08

09

10

Ing. Martina Křížová

ŠKOLNÍ SBOR



Vážení a milí čtenáři,
jelikož se snažíme své sliby a předsevzetí plnit, přicházíme tedy i
v  novém školním roce s  časopisem GymOPed. Pro jeho stoupence
máme dobrou zprávu, v zásadě by se na jeho podobě nemělo nic měnit,
opět bude vycházet v  elektronické podobě, obsahově si také určitě
nebudete muset zvykat na žádný žánrový kotrmelec, hlavně tedy
z  důvodu, že počet studentů naší školy ochotných psát články do
školního časopisu opravdu není nijak závratný. No a jelikož znám
schopnosti našeho grafika, mohu vám slíbit, že vizuální podoba
časopisu bude dost možná ještě lepší. Nemohu si odpustit ani klasickou
poznámku pro odpůrce, vycházíme elektronicky, tudíž vám nikdo
časopis nevnucuje v  průběhu vyučovací hodiny, a jeho četba je zcela
dobrovolná. Cílovou skupinou jsou ale pochopitelně ti, které obsah
časopisu alespoň trochu zajímá.
 
Teď už pár slov k  aktuálnímu číslu. Produktivita redaktorů-studentů
nebyla po prázdninách zrovna ukázková, ostatně je to pochopitelné 
a podobný přístup přetrvává i ve škole, takže jsme tentokrát museli
zvolit B variantu - redaktory-učitele. Do tohoto čísla jich svým článkem
přispělo rekordních šest. Věnovat se budou třeba oslavám stoletého
výročí OA, učitelskému létu, plánovanému zájezdu do Irska atd. Přežitek
redaktorů-studentů vám představí plán akcí pro nadcházející etapu,
dále třeba důvody, proč se vyplatí podílet se na mezinárodním programu
DofE a nebo třeba filmovou recenzi.
 
Pevně doufám, že se vám první číslo školního roku 2019/20 bude líbit a
v dalším čísle už určitě můžete očekávat více studentských článků.

ÚVODNÍ SLOVO ŠÉFREDAKTORA

EDITORIAL

REDAKCE

Jan Ondruš
šéfredaktor

G7.A
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VZHŮRU NA
SMARAGDOVÝ OSTROV

Rok se s rokem sešel a už je tu
opět čas na výpravu do anglicky
mluvící země. A kam se vydat,
když celou Británii zmítá (ne)brexit
a ostatní anglicky hovořící
destinace vyžadují dopravu
letadlem? No, kam jinam než do
Irska!  
 
Z důvodu přijatelného nepohodlí
(vždyť kdo by chtěl spát
více než jednu noc v autobuse)
volíme cestu přes francouzskou
Normandii se zastávkou v místech
vylodění Spojenců v červnu 1944. 
A pak už směle na trajekt, který
s námi během 18hodinové plavby
přes La Manche a Keltské moře
dopluje až do hlavního města
Irské republiky Dublinu. Odtud pak
procestujeme celou zemi křížem
krážem, od východního pobřeží až
k tomu západnímu. 
 
 

Uvidíme například přímořské
letovisko Bray, historickou vesničku a
skanzen dávno odvanutého irského
života Bog Village nebo fantastické
útesy Cliffs of Moher. Projedeme
turisticky oblíbenou trasou
jihozápadního Irska zvanou Ring of
Kerry a přespíme ve městě Galway,
které proslavil svojí písničkou Ed
Sheeran. Poznáme rodiny
v západoirském městečku Killarney,
které bylo r. 2011 vyhlášeno
„nejčistším irským městem.“ Porovnat
je budeme moci s atmosférou
Dublinu. Toto město o velikosti dvou
Brn prozkoumáme nejen
prostřednictvím hostitelských rodin,
ale také během naší pěší prohlídky či
při výuce v jazykovém centru. 
 
Takže zbývá už jen přát si příznivý vítr
do plachet a otevřenou mysl
připravenou na nové zážitky!
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PhDr. Jana Ondrušová
pedagog



Máš volný čas?  Nechceš se jen flákat, ale chceš
dělat něco užitečného?  Tak je DofE právě pro tebe!
 
Poznáš nové lidi, zažiješ spoustu skvělých zážitků a
třeba někomu pomůžeš. V  rámci programu budeš
plnit tři aktivity (talent, dobrovolnictví a sport),
pojedeš na dobrodružnou expedici a na závěr
obdržíš Mezinárodní cenu vévody z  Edinburghu.
Pokud začneš ztrácet motivaci, ostatní účastníci ti
rádi pomůžou s  jejím znovuzískáním. I když to
nebude jednoduché, na konci zažiješ skvělý pocit
sám ze sebe a radost z úspěchu. 
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DofE recruitment
Spolek studentů DofE při naší škole zároveň
pořádá pravidelně společenské večery
s promítáním nejrůznějších filmů v aule na
Dolní České. 
 
Pokud tě projekt Dofe aspoň trošku zaujal,
neváhej a zeptej se paní učitelky O. Veselé,
pana učitele Koláře nebo pana učitele Sturze
na podrobnější info.

Alžběta Vršková
G6.A

MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY



 
Po tom tzv. relaxu mě najednou
zachvátila jakási panika, tento pocit je mi
tak důvěrně znám. Vyskočila jsem z
lehátka a přemítala jsem, zda není třeba
něco vyřešit, jestli jsem nezapomněla
něco okopírovat, zanést paní sekretářce,
vyplnit, podepsat, opravit... I přes
40stupňové vedro mě polil studený pot... 
Věta: "Přejete si do svého drinku led či
nikoli?" mě naštěstí vrátila zpět. Hlasitě
jsem si oddychla. Večery věnuji
procházkám, pozoruji kolemjdoucí,
ochutnávám místní speciality a na nic
nemyslím. Úžasný pocit.
 
"Mami, co bude dneska k obědu? A
pojedeme příští týden na ten Vranov?"
Stojím s utěrkou v ruce v naší kuchyni,
procitám ze svého transu a slyším se, jak
s úsměvem odpovídám: "Kuře s rýží,
kluci, a ano, jedeme!"

LÉTO UČITELŮ
 
Líně otevírám oči. Můj mozek zaplavuje
myšlenka na dnešní báječný program.
Představa lenošení pod slunečníkem na
pláži s osvěžujícím drinkem mi vyloudila
úsměv na tváři. Kolik že je vlastně
hodin? Teprve deset? Dnes vstávám
opravdu brzy. Protáhnu se a vyrážím
vstříc čistě odpočinkovým aktivitám.

Oběd si užívám s výhledem na třpytící
se vlnky moře, poslouchám tlumené
šveholení lidí okolo a světe div se, nikdo
kolem nemluví ani anglicky ani
německy, nikdo moje mozkové závity
nezatěžuje dotazy jako: "Paní učitelko, a
jak by se řeklo...?" Tuto myšlenku raději
rychle potlačím do pozadí a pomalu
koušu luxusní kousek čerstvé ryby, o
které nemám ponětí, jak se vlastně
jmenuje. Psychicky se chystám na
největší zátěž dne - pohodlně se
uvelebit na lehátku a nechat se hýčkat
hotelovým personálem.
 

 
 Slunce příjemně hřeje, šplouchání vody mě
uklidňuje a já upadám do jakéhosi stavu,
který už jsem tak dlouho nezažila... Jak se
mu vlastně říká? Aaa, relax - právě jsem
aktivně obnovila jedno slovíčko, které je v
repertoáru mých studentů a studentek
docela časté. Konečně i já jsem se dočkala!

Důvod, proč se stát učitelem?

Mgr. Eliška Krausová
pedagog
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Možná jste v  okolí zaslechli, že se ve Znojmě snad měla otevřít nová vinotéka.
Realita je ve skutečnosti taková, že v části bývalého pivovaru ve Znojmě je nově
otevřená enotéka, tedy doslova skladiště vína, kde se ale dá znojemské víno
pochopitelně sehnat (rozdíl mezi vinotékou a enotékou totiž není nikterak
zásadní). V  enotéce naleznete jednak vinnou galerii, a k  tomu také kavárnu
s luxusním výhledem na jednu z největších chloub našeho města, kostel svatého
Mikuláše. Sama manažerka věří, že se enotéka stane novým a v naší zemi
ojedinělým turistickým magnetem. Nabízet bude 120 vzorků vín z  vyhlášené
znojemské podoblasti  a provozována bude celoročně. 
Hned po příchodu  vás jistě enotéka zaujme svým 
vzhledem, pochází totiž z dílny úspěšné  
architektonické kanceláře  Krystof+Chybik.  Takže 
kdykoli nebudete mít zrovna žhavé plány 
a dostanete chuť na kávu či sklenku  vína, enotéka 
by měla být vašim jasným cílem.
 

NEWS
Nová vinotéka ve Znojmě 

NOVINKY Z OKOLÍ 
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Vydařená sezóna
znojemských hokejistů? 
Co se sportovních událostí týče, nebývám zrovna dobrým prognostikem, nutno však
konstatovat, že sezónu 2019/20 rozjeli Orli Znojmo více než solidně. Po devíti
odehraných zápasech mají na svém kontě 16 bodů a v  EBEL lize se vyhřívají na
luxusní páté příčce, která v soutěži zaručuje přímou účast v play-off, byť je zbytečné
o umístění v  této fázi sezóny mluvit. Orlům se poměrně daří střelecky a hlavně si
dokáží body odvážet z  venkovních zápasů, což byl v  posledních sezónách dost
zásadní handicap týmu Miroslava Fryčera. Další zápas čeká  
znojemské hokejisty již příští pondělí s Innsbruckem, nesměřují-li tedy vaše plány
jiným  směrem, přijďte v dobré formě hrající znojemské Orly podpořit.

Zdroj: starosta Jan Grois

Zdroj: znojmo.tv



I přes velmi odvážné předpoklady 
potenciální  návštěvnosti Znojemského vinobraní 
2019 zůstal naprosto mimořádný loňský rok, alespoň 
co se  týče návštěvnosti, nepokořen. Není však důvod 
ladit tuto zprávu jakkoli pesimisticky. I přes tento
 fakt navštívilo tuto na znojemské poměry  gigantic-
kou akci osmdesát pět tisíc lidí. Ano, čtete opravdu 
správně, a právě proto je potřeba  tuto číslovku 
oslavovat a netruchlit nad tím, že rekord 
stanovený abnormálně úspěšným loňským ročníkem 
nebyl překonán, ačkoli je třeba přiznat, že jestli se 
někdy očekávalo zdolání tohoto milníku, pak možná právě v roce, kdy na vinobraní vystoupila kapela
Olympic doplněna dalšími již poměrně velkými jmény české pop music. I tak je ale třeba pořadatele
za organizaci pochválit a kdo ví, co pěkného si pro nás přichystají na příští rok. Možná právě při něm
bude rekord pokořen.

 Rekord nepokořen

NOVINKY Z OKOLÍ 

Zajímavostí bylo třeba to, že naši studenti v  letech 1930-1931 podnikli např. exkurze do Istanbulu nebo do
Afriky. Během druhé světové války byla bohužel činnost školy ukončena, ale po válce se naštěstí opět
setkáváme s  naší školou, tentokráte pod moderním názvem Obchodní akademie, později však dostala
pojmenování, kterým se pyšnila zřejmě nejdéle: Střední ekonomická škola. Škola se poté začala soustředit
ještě více na ekonomické vzdělávání, podporovala rekvalifikační kurzy, na škole byl zřízen jednoletý jazykový
kurz s  výukou angličtiny a také byl založen pěvecký sbor, který vystupoval taktéž v  televizi.  Nebylo toho
málo, čím si naše OA za dobu své existence prošla, avšak přínos pro ekonomickou oblast středoškolského
vzdělávání už „OBCHODCE“ nikdo nikdy nevezme. Dodnes se její absolventi uplatňují v mnoha oborech a
jsou úspěšní nejen na poli ekonomickém, ale taktéž na poli informatickém.
Závěrem se snad sluší dodat: 

Že obchodní akademie patří mezi nejstarší „inventáře“ jihomoravského
vzdělávání, to už nyní ví každý. OA totiž na začátku letošního školního roku
oslavila již sté výročí od svého založení. A oslavy to byly vskutku velkolepé.
V pondělí 2.9., tedy v den zahájení nového školního roku, se v aule na OA sešli
významní zástupci veřejného života a bývalí kantoři školy a společně měli
možnost oficiálně otevřít expozici speciálně připravenou k  výročí školy.
Místostarostové, senátor, poslanci, kantoři, bývalí učitelé a zaměstnanci
školy….ti všichni byli také svědky nejen stálé expozice, ale také prezentace o
vývoji obchodního školství ve Znojmě a o historii naší školy.Dalším významným
dnem pro tyto oslavy pak byl pátek 6.9., kdy byl pro širokou veřejnost připraven
den otevřených dveří s  možností nakouknout pod pokličku ekonomického
vzdělávání ve Znojmě. Ti více odvážní se také nechali zvěčnit ve fotokoutku, ti
stydlivější si na památku odnesli upomínkové předměty, aby jim znojemská OA
utkvěla v paměti.

Milá OA, přejeme Ti minimálně dalších úspěšných 100 let.

100. VÝROČÍ OA 

Mgr. Ivo Janský
pedagog

Jan Ondruš
šéfredaktor

G7.A

Naše škola, tedy původně Česká obchodní škola, byla založena již v roce 1919. 
 Prvním ředitelem se stal Josef Hnilička, který také vytvořil množství  učebních 
 pomůcek. Škola to během svého působení neměla vůbec jednoduché. 
 Několikrát  se měnil její název, vícekrát změnila své sídlo a jako organizace  se
stěhovala  po budovách jiných znojemských škol, ale také vychovávala  velké
množství  studentů, kteří se pak velmi úspěšně prezentovali v praxi.

První znojemské gymnázium, které zde sídli lo až do roku 1919.
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USA
Japonsko

NAŠE STUDENTKY 
NA KONCI SVĚTA

Koncem minulého školního roku se letošní třída G7.A rozloučila hned se dvěma
spolužačkami, které na letošní školní  rok vycestovaly do ciziny, do hodně daleké ciziny.
Kája odjela   do Japonska a Zuzka do Spojených států. Napadlo mě, že srovnání obou
pobytů by mohlo být zajímavé, spolužačky jsem tedy oslovil, aby nám do Česka napsaly 
o svém "novém" životě na opačném konci světa. Zde je srovnání  jejich největších
problémů, největších zážitků apod:

Adam Štraus
G7.A

Zuzana Frková

Vždycky jsem chtěla cestovat a poznávat jiné země. Díky prezentaci
ostatních studentů se mi naskytla příležitost se dozvědět více o Rotary
Exchange programu pro studenty. A tak jsem si mohla splnit svůj sen
mnohem dřív, než bych kdy čekala.
 
Výběr země byl pro mě jasný - USA, protože to byl vždycky můj velký sen
poznat pravou Ameriku, takovou jakou ji neznám jen z filmu. No a tak
jsem skončila v Severní Karolíně. 
 
Díky tomu, že jsem měla angličtinu ve škole a jezdila jsem na anglické
campy, byla moje angličtina před výměnou na docela dobré úrovni (díky
tomu jsem taky mohla do anglicky mluvící země, kde musíte mít
speciální certifikát o vaší úrovni AJ - nejméně B1 kvůli výuce na
americké škole). I přes to jsem ale měla ze začátku problém, je tady
značný jižanský přízvuk. A rozdíl mezi britskou angličtinou, kterou se
učíme na škole, a americkou je taky velký, hlavně ve spellingu  a úplně
jiných slovech.
 
Zatím jsem naštěstí nezažila nějaké větší problémy. Jsou tu
samozřejmě věci, na které je třeba si zvyknout, jako je např. to, že
hlavním jídlem je večeře a k obědu je většinou toast, klimatizace, které
mají všude (i ve škole) naplno zapnuté. Když si objednáte pití, tak je to
více led než to pití a vsechno pečivo je víc sladké než slané. Ale je to
prostě o tom přizpůsobit se.
 
Na otázku, co byl zatím největší zážitek, neumím odpovědět. Amerika je
jedno velké dobrodružství, je pestrá a zajímavá. Zatím jsem měla
možnost si udělat pár výletů do hor a ta příroda je tady nádherná. Další
věc je, že hodně času trávím taky s ostatními studenty, kteří jsou např. z
Brazílie, Indie, Francie, Itálie atd., a tak mám možnost poznat lidi z
celého světa. A ty největší zážitky mě teprve čekají, chystám se na jaře
na týden na výlet k východnímu pobřeží (NYC, Boston, Philadelphia...) 
A v červnu na dva týdny na výlet na západní pobřeží (San Francisco,
Yellowstone...).
 
Dohromady budu mít tři hostitelské rodiny, zatím jsem u první. Mám
rodiče a dva sourozence, stejně starého bráchu a mladší ségru, taky dva
psy (nevím proč, ale tady mají psy snad všichni) a králíka. Jsou velmi milí
a přátelští, často podnikáme různé výlety. Jako typický Američani
chodíme na fotbal (ne soccer!) a jíme fast food, kterého je tady velký
výběr... Ale není to tady denní rutina, jak by si někdo mohl myslet.
 
 
 

Severní Karolína, USA
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Moje rodina je pětičlenná, ale jedna ze tří sester je
momentálně v Česku na výměně. Takže teď jsem ta velká
sestra já. Mamka Yuko a taťka Yoshinobu jsou fakt parádní a
je s nimi s sranda. Miho a Nonoka jsou o dost mladší než já,
takže spolu moc času netrávíme. 
 
Můj životní styl se moc neliší od českého - vstávám v šest, do
školy jdu ale až na 8.40,  díky čemuž končím kolem čtvrté
hodiny, a pak je čas na klubové aktivity nebo další školu.
Domů se vracím za tmy skoro každý den. 
 

Karolína Komárková
Saitama, Japonsko

Moje preference ohledně výběru země
byly pevně dané od samého začátku.
Východní Asie se mi vždy líbila, proto jsem
volila právě Jižní Koreu, Japonsko a
Taiwan. Organizací mi bylo přiděleno
Japonsko.
 
Jazyková bariéra je snad ten největší
problém. Většina Japonců, přestože
Japonsko chce zavést angličtinu jako
druhý  úřední jazyk, anglicky nemluví a
pokud ano, je to bída. Já naopak
nemluvím japonsky. Takže bariéra tu je
opravdu velká.
 
Mezi další nepříjemnosti bych zařadila
tajfun 19, který se nám tu prohnal před
pár dny. Opravdu je to něco, co člověk
nechce zažít (obytná oblast 3 km od mého
domu je pod vodou a celé město je
zatopené).

Nejlepší zážitky, to je opět záludná otázka, ale asi to bude
výlet do Singapuru a Malajsie. Tento školní výlet bude nejspíš
jednou z věcí, na kterou nikdy nezapomenu. Bylo to odlišné
jak od Japonska, tak Evropy. Bylo fajn zkusit něco nového a
během tak krátké doby prožít druhý kulturní šok.

Škola je opravdu kapitola sama o sobě. Ve třídě nás je 45
a k tomu to není jak u nás na gymnáziu, dvě třídy paralelně,
tady jich je 9. Takže to jde znát na počtu žáků. Střední tu trvá
3 roky, já jsem ve druhém ročníku. V hodinách nerozumím
vůbec ničemu, což se dalo čekat. Lidi ve třídě spolu vůbec
nemluví, jsou dost asociální z mého pohledu. Ale výlet byl s
nimi nezapomenutelný.

Studentky na konci světa



ROZHOVOR

Nová posila pedagogického sboru

Ing. Martina Křížová

 
12. 7. 2019 mi jedna studentka GPOA přeposlala
inzerát ze stránek školy. Asi za 10 minut měl pan
ředitel v e-mailu mé CV a doklady o dosaženém
vzdělání. Na svou poslední mateřskou
dovolenou v  roce 2000 jsem totiž odcházela
z OA a předtím jsem učila i na bývalé SPgŠ  
a moc se mi to líbilo.

Dobrý den, paní učitelko, 
jak se vlastně do Vašeho života šťastně
přimotala nabídka pracovat letos u nás na
škole?  Váhala jste, zda nabídku přijmout?

Cítíte, že jde o velkou změnu? A kde byste
viděla hlavní rozdíly oproti předešlému
působišti? 
Je to změna, ale ne tak velká, protože práce
učitele na základní škole se liší od středoškolské
pouze v  některých oblastech. Šikovní deváťáci
jsou v  angličtině schopni podávat výkon i na
úrovni B2, ale není jich mnoho. Na druhé straně
bývá obtížné namotivovat budoucí učně – a ti
všichni sedí na „základce“ v jedné třídě.

Myslíte, že jsou naši studenti v něčem specifičtí?
 
Každý člověk je originál.  Na chodbách většinou
potkávám inteligentní, slušné, usmívající se
 a zdravící studenty – což není žádná
samozřejmost.
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Jaké byly vaše pocity před úplně první hodinou u
nás? Bylo to v  něčem jiné, cítila jste nervozitu,
nebo jste neměla problém? 
Měla jsem vážné obavy, že se zapletu do svých
nových přihlašovacích hesel a selže technika.
Polovina P2.B byla u toho, můžete se jich zeptat…
Pokud si to ovšem ze začátku září pamatují.

Našla jste něco náročnějšího, na co si budete
muset v průběhu roku zvyknout?
 
Náročná byla výše zmíněná hesla a nutnost
uplatňovat orientační smysl při přemisťování
se do “target classroom“. Musím se též
přizpůsobit nebývale vysokému procentu
zvídavých studentů
a studentek.

Je něco, co byste chtěla našim studentům
prostřednictvím časopisu vzkázat?
 
Byla bych moc ráda, kdyby si studenti připustili, že
o ně na GPOA pečuje tým skvělých pedagogů, 
kteří jsou na výši jak po odborné, tak po lidské
stránce (Doufám, že to nám pedagogům
nezkazím).

Děkujeme za odpovědi a přejeme, aby se Vám
 u nás ve škole co nejlépe pracovalo! 



JOKER 2019
RECENZE

Nejsem typ, co by chodil často do kina, a vlastně se ani moc
často nedívám na filmy, mou prioritou jsou a nejspíš i vždycky
budou knížky. A když říkám, že do kina chodím málo, tak tím
myslím opravdu málo, jen asi dvakrát až třikrát do roka. A
takový moment nastal i teď v  říjnu, kdy jsem šla na Jokera
(2019), který byl natočen v  USA režisérem a scénáristou
Toddem Phillipsem. 
 
Ano, vím, že o tom filmu mluví všichni a pořád, ale já je vlastně
chápu, jsem totiž jedna z nich. Je to přesně ten typ filmu,
který toho má v sobě hrozně moc – má hodně co říct a myslím,
že si i zaslouží, abychom jej vyslechli.
 
Vypráví o Arthuru Fleckovi – muži, jehož životním snem je stát
se komikem. To se mu však nedaří. Jemu se totiž v  životě
nedaří skoro nic. Stará se o nemocnou matku
a pracuje v převleku za klauna jako chodící reklama. Navíc trpí
psychickou nemocí, nekontrolovatelnými záchvaty smíchu.
 
Příběh začíná, když Arthura přepadne parta teenagerů, surově
ho zmlátí a okradou. To je moment, kdy si uvědomíme, na jak
tenké hranici mezi šílenstvím a zdravím rozumem se Arthur
pohybuje. Po celý film se nakláníme buď na jednu, nebo na
druhou stranu a vlastně nikdy nevíme, jestli se v  danou chvíli
zachová racionálně nebo šíleně. Když jsem na filmu byla v kině,
všimla jsem si mnoha lidí, kteří z  kina odcházeli zklamaní,
protože počítali s  filmem plných počítačových efektů, akce a
nepřemožitelných superhrdinů. To je přesně důvod, proč jsem
na ten film šla já, jelikož se jedná o pravý opak. Je to spíše
psychologické drama, jehož první polovina se pouze zaobírá
psychologií postav a je mírně pomalejší, děj se nikam
neposouvá. 
 
Až v druhé polovině filmu se děj opravdu rozjíždí, a to už stálo
vážně za to, ale stále v  uvěřitelné rovině. Fandila jsem
Arthurovi a zároveň jsem si říkala, proboha, proč to dělá. Ale
hlavní je, že jeho chování bylo naprosto nepředvídatelné. A
musím říct, že Joaquin Phoenix to zahrál perfektně.
 
Je to přesně ten druh filmu, který vás nutí přemýšlet a
vzbuzuje (tedy alespoň ve mně ji vzbudil) takovou zvláštní chuť
po revoltě, anarchii. Má v sobě sílu, hloubku. Je to film, co stojí
za to. Když skončil, nebyla jsem si úplně jistá, co mám dělat.
Byla jsem tak nadšená, ale zároveň mě to tak vzalo, že jsem
nebyla schopná slova.

Viktorie Štyriaková
zástupkyně šéfredaktora
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Plán akcí GPOA

3. 10. - Burza škol, Jindřichův Hradec
15. 10. - Burza škol, Břeclav
17. 10. - Burza škol, Třebíč
17. 10. - Exkurze Dukovany, Dalešice
22. - 24. 10. - Gaudeamus Brno
28. 10. - Státní svátek
29., 30. 10. - Podzimní prázdniny

1.11. - Den otevřených dveří
1.11. - Burza škol, Znojmo 
8. 11. - Burza škol, Jihlava 
6. - 9. 11. - POEMA Prachatice
13. 11. - Pedagogická rada G + SPgŠ
14. 11. - Burza škol, Žďár n. S. 
14. 11. - Rodičovské schůzky G + SPgŠ
15. 11. - Maturitní ples P4.B, P4.C
16. 11. - Maturitní ples G4.B, G8.A
22. 11. - Maturitní ples P4.A 

5. 12. - Mikuláš 
6. 12. - Maturitní ples E4.B, E4.C 
25. 11. - 20. 12. - Pedagogické praxe P4.A,B
9. 12. - 20. 12. - Pedagogické praxe P4.C
18., 19. 12. - Obhajoby ročníkových prací G7.A a G3.B 
23. 12. - 3. 1. 2020 - Vánoční prázdniny
 
 

Scházíme se každou středu ve 14:30 v aule na Dolní České. Náš
repertoár je pestrý – klasika, lidové písně, spirituály, muzikálové
melodie a jiné. Rádi mezi sebou uvítáme nové členy, děvčata i kluky
nejen z „pajdáku“, ale i z řad gymnazistů a budoucích ekonomů.
Počítáme jak se zkušenými zpěváky, tak s úplnými začátečníky bez
znalosti not.

Těšíme se na vás!

Zpíváte rádi? Přijďte mezi nás!

Mgr. Marie Filipová, Mgr. Dana Volcová
sbormistryně

PĚVECKÝ SBOR ZNOIMIA
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březen 2019

 
číslo1.

 
květen 2019

 
2. číslo

 
3. číslo 

červen 2019
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