Krátké pojednání - Lampa
Zavřel oči a zhluboka se nadechl. Byla
zima a když procházel temnou uličkou
osvětlenou pouze dvěma lampami,
sníh mu křupal pod nohama. To se
mu líbilo. Měl celkem rád zimu. I ty
vločky, jenž teď jakoby zpomaleně
padaly z oblohy a se zalíbením se mu
usazovaly ve vlasech. Prsty si uhladil
ofinu,jenž teď byla celá promočená
od sněhu. Šel pomalým krokem.
Nikam nespěchal. Vychutnával si to
ticho krásné, zimní noci. Po chvíli
ho minula žena s dvěma nákupními
taškami. Patrně matka, jenž nakoupila
na zítřejší oběd. Anebo žena, žijící
sama, jenž právě dokončila svůj
týdenní nákup. Hm. Zavrtěl hlavou
a usmál se nad vlastními myšlenkami.
Vždyť je to přeci úplně jedno.
Pokračoval v chůzi a jakoby si vůbec
nevšiml toho, že jedna z lamp náhle
zhasla, a když procházel přímo kolem
ní, několikrát zablikala. Ten večer
si to chlapec vůbec neuvědomil, ale
pravdou bylo, že se lampě zalíbil
natolik, že na něj blikla již pokaždé,

když procházel kolem.

O 13 dní později:
Procházel tamtudy teď poměrně
často. Měl tu uličku celkem rád a ani
vlastně nevěděl proč. Hádal, že musí
hodně lidem spíše nahánět strach.
Přece jenom- temné uličky se netěší
příliš velké oblibě, že. Měl výbornou
náladu. Možná proto, že sníh již
pomalu roztával a za zamračenou
oblohou se rýsovaly první jarní
sluneční paprsky. Jeho kecky teď sice
byly celé od bahna, ale jemu to nějak
nevadilo. Vracel se domů naladěn
pozitivní energií a byl si jist, že mu teď

již nic nemůže zkazit náladu. Pohlédl
vzhůru a usmál se. Míjel školu.
Zastavil se a pohlédl do nejbližšího
okna. Uvnitř stál černý klavír, jenž
ho doslova sváděl. Velmi toužil si
k němu sednout a zahrát si alespoň
pár tónů. Chvíli tam jen stál, díval se,
a přemýšlel, kdo jen tak na něj může
hrát. Bude to snad zarputilý profesor
středního věku, líně vyťukávající tóny
Beethowenovy Osudové? Pousmál
se a po několika minutách se přinutil
jít dál. Minul lampu, náhle ho však
něco přinutilo otočit se. Lampa,
kterou před několika momenty minul
na něj vesele zablikala. Bylo to, jako
kdyby mu chtěla ukázat, že i ona
má tak výbornou náladu. Zářivě se
na ni usmál. Stál přímo naproti ní
a najednou měl pocit, jako by lampa
byla živou bytostí vstřebávající jeho
pozitivní energii. Stál tam několik
dlouhých minut a stále se usmíval.
A kdo by tušil, že právě takto začalo
přátelství mezi chlapcem a lampou.
Mary Vesela

Ples, oslava završení studia
Pravděpodobně držíte toto číslo
na maturitním plesu Gymnázia
Profesora Jana Patočky. Když
se rozhlédnete kolem sebe,
pravděpodobně uvidíte několik
opilých mladých lidí, kteří se
potácí jeden přes druhého, snažíc
se vymyslet lepší vtip. Poblíž nich
se culí slečna v šatech, které jsou
elegantnější, než klobouk královny
Beatrix. Přes hluk jazzové kapely
neuslyšíte vlastní myšlenky a pro
nesmírnou vlhkost vzduchu Lucerny

se čtení tohoto článku stává nanejvýš
nepříjemnou činností. Možná jste
jeden z nich, stojící na druhém
balkónu užívající si další.
Jste na maturitním plesu Gymnázia
Profesora Jana Patočky, vy sám či váš
potomek maturuje nebo maturovat
bude. Uzavírá se jedna z kapitol
jeho života, kapitola, ve které se
musel naučit přemýšlet. Kapitola na
gymnáziu. Tito studenti již nejsou
dětmi, kterými byli při nástupu
do školy. Jsou to dospělí lidé, které
sponzor plesu
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toho mnoho čeká, jak dobrého, tak
špatného, tak krásného.
Dnešní večer by se měl nésti v duch
oslavy, večera, noci, který o přes svůj
„ohraný“, či nezajímavý zevnějšek
přeci jen znamená pro maturanty
velmi mnoho.
Proto povzneste číši a připijte na
zdraví a štěstí maturantů, kteří nás
opouštějí a uvolní místo dalším
budoucím studentům, kteří dnes ještě
obývají základní školy, či nižší stupně
gymnázií.
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Úvodník
Plesoví studenti, profesoři, rodiče.
Vítáme vás prostřednictvím našeho časopisu
na každoročně konaném maturitním plese.
V první řadě přeji všem hodně štěstí v Novém
roce, a to především maturantům.
Vzhledem k tomu, že se někteří z nás s GPJP
Times tento rok loučí, chceme poděkovat
všem, kdo se na vzniku časopisu podíleli a kdo
v něm setrvali. Jak se budou věci vyvíjet dále

je na mladších studentech. K vedení školního
časopisu je potřeba „jen trocha“ píle, iniciativy
a motivace. Takže našim následovníkům přeji
mnoho štěstí a doufám, že GPJP Times bude
vycházet dál, jestli už samostatně nebo jako
příloha nezávislého studentského časopisu
Easy magazine.
V tomto „plesovém“ čísle naleznete rozhovor
s mladou profesorkou češtiny a angličtiny,
dojemné listy čtvrtých ročníků a mnoho

dalšího.
A moudro nakonec :-)
Myslím, že bychom si tento rok měli především
všichni užít, netrápit se malichernostmi a jen
tak se radovat a kdyby nás v prosinci zastihl
konec světa nebo ne, tak ať můžeme (v obou
případech) říct že to všechno stálo za to. :-)
Ještě jednou všechno dobré přeje
Marína

NaRuby
A jsme zase zpět - Náš divadelní spolek NaRuby,
pod vedením Nany Rubnerové, se vrací v plné síle.
Letos jsme dlouho přemýšleli, co bychom vám
mohli předvést. Co bude to nové a neokoukané.
Po dlouhém a namáhavém hledání jsme zvolili
hru Doba kamenná. Nahlédnete do života našich
předků a můžete se těšit na velmi vtipné pojetí
této doby, úžasné kostýmy a samozřejmě na
excelentní herecké výkony našich členů, kteří
pilně zkoušejí na premiéru, která bude jako
každým rokem na jarním Kompostu.
Letos nám, jako každý rok, přibylo pár nových
členů a pro zájemce na příští rok, jsou k nám
dveře otevřené. Zažijete tu spoustu legrace,
vyzkoušíte si jaké to je, stát před tolika diváky na
jevišti, ale především poznáte skvělé lidi. Jezdíme
každé léto na vodu a na jaře na soustředění do
Tábora a loni jsme si to opravdu užili.
Tak doufáme, že vás nezklameme!
Divadlu zdar!
Aneta Pohořelá 2.C
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HRDINKA ZA KATEDOU - Oliver se ptá Elišky Novákové(Čj, Aj)

Jak jste se k učení dostala?
No tak to je docela dlouhá
historie. Asi ve 4.-5. ročníku
na vysoké se některé mé
spolužačky začaly zajímat o tzv.
pedagogické minimum, což
je takový nástavbový kurz, po
jehož palčivém absolvování může
člověk učit. Nenapadlo mě nic,
až jednou přišla moje kamarádka
Martina Urbanová, tohoto času
též paní profesorka na GPJP,
a polo otázkou, polo tvrzením mi
naznačila, kdy že se to tedy jdeme
zapsat. No tak jsem šla :-)
Co vás dohnalo k tomu, že
vyučujete na střední škole?
Přeci jenom už nejsme žádní
svatouškové, někde jsem dokonce
zaslechl, že dokážeme udělat
pěkný „Borčus“, souhlasíte?
„Někde jsem zaslechl“ je pěkný
eufemismus Olivere... :-)
a „borčus“ v tomto kontextu snad
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až hypokoristikum! Nicméně
výrazu „dohnalo“ se musím bránit,
protože se v něm latentně skrývá
nechuť. Už párkrát se mě někteří
mí kamarádi ptali, proč radši
nechci učit na vejšce, ale abych
pravdu řekla, střední je skvělá.
Naprosto mi to vyhovuje. Vy jste
fajn, jste pořád nějakým způsobem
spojeni se svým dětstvím, něco
ve vás by se rádo vrátilo do dob
Toma a Jerryho nebo co jste vy
sledovali, a to zejména ve chvílích,
kdy je život těžký, ale na druhé
straně jste zas úžasně originální
a přemýšlí vám to. Ten první
aspekt se mi líbí proto, že si užijete
některé moje infantilní nápady,
a ten druhý se mi líbí ve chvílích,
kdy vám dám nějaký podnět
k přemýšlení a tvoření a vy se ho
nějak vynalézavě zhostíte. To je pro
mě zajímavé sledovat a můžu to
s vámi prožívat.
No nevím jak ostatní, ale já
koukám na Toma a Jerryho pořád!
Přemýšlela jste někdy o tom, že
půjdete vyučovat na základní
školu?
Ne! Už tak je pro mě velice těžké
sledovat všechny věci, které
máte psát, nosit, odevzdávat,
o známkách nemluvě. Krůček po
krůčku jsem se dobrala k nějakému
systému, ale organizace mou
silnou stránkou opravdu není.
Je toho hodně, jenže na základní
škole by se k tomu přidaly ještě
notýsky, bačkůrky a pastelky, a to
už bych asi nezvládla. Navíc v tom
věku myslím ještě děti nechápou
metaforu.
Proč jste si vybrala zrovna Gpjp?
Jednou jsem šla na nějaký

narozeninový večírek a potkala
jsem tam paní profesorku
Martínkovou, mou kamarádku.
V té době jsem učila jen nějaké
kurzy v jazykové firmě a jen tak
mezi řečí jsem se zmínila, že by
mě možná – někdy – JEDNOU –
V BUDOUCNU...! zajímalo, jaké
to je zkusit učit na střední škole.
Načež mi za pár dnů oznámila, že
příští týden nastupuju, kdyby to
bylo možné. Myslím, že tenkrát
odešel někdo na AJ seminář 4.
ročníku a byla potřeba nějaká
náhrada. Byl asi duben nebo tak
nějak, takže jsem učila asi měsíc.
Co vás na učitelské profesi nejvíce
baví?
Ježkovy zraky! SKORO
VŠECHNO...! :-) Dobře, přibrzdím.
Strašně mě baví někomu něco
vysvětlovat. Ukazovat, pomáhat
nacházet paralely. Dát návod,
jak o něčem přemýšlet a vidět,
jak se tvoří výsledek. Některé
hodiny si v hlavě jen tak načrtnu,
mám určitý nápad, a pak s vámi
prožívám jeho uskutečnění. Baví
mě literatura, hudba, malířství
i film a baví mě dávat vedle sebe
různé věci a srovnávat je. Vy pak
někdy nacházíte věci, které tam ani
já nevidím. To mě baví taky.
Kolik času věnujete přípravě na
hodiny? Kolik různých předmětů
vyučujete?
No, to je různé. Obecně se
říká, že prvních pět let učení
je nejhorších, protože člověk
ještě nemá vytvořené žádné
materiály. To souhlasím. Některé
prezentace vznikaly třeba do
4 do rána :-) ale teď už jsou
vyrobené. Předpokládám, že toho

postupem času bude míň, ale
zatím se to nerýsuje. Navíc jazyky
jsou na mimoškolní čas učitele
asi nejhorší, protože opravujete
různé slohy a čtenářské deníky.
Ráda bych podotkla, že ačkoliv už
jsem nejspíše notoricky proslulá
jejich poněkud ehm pozdějším
navracením, číst je je pro mě
opravdu zajímavá a obohacující
zkušenost. Jen nevím, co s tím
množstvím. To jsem ještě
nevymyslela. Jinak předměty –
učím angličtinu, češtinu a literární
seminář.
Co vás dokáže ze strany studentů
nejvíce potěšit?
Když je to baví stejně jako mě.
Když vidím, že do něčeho, co
po nich chci, vloží úsilí, a po
nějaké době jistí, že se jim to
vyplatilo. Když mají dobré
nápady. Když dostanou známku
úměrnou výkonu, a i když není
dobrá, snesou to bez „msty“
na hodnotiteli, tj. mně. Taky
mě potěší, když udělám chybu
já a odpustí mi zase oni. To je
geniální.
Co vás za tento školní rok ve třídě
nejvíce pobavilo? (prostor pro
historku)
Tady tě asi zklamu Olivere. Já
neumím vyprávět historky... nebo
možná umím, ale asi na to musí
být určitá nálada, dobře naladěné
publikum, sklenka Chateauneufdu-Pape či něco podobného
(no to už přeháním, tolik peněz
obyčejně nemám!). Můj humor je
už od gymplu založený převážně
na jazyce, na slovních hříčkách,
na představování si různých
absurdních situací... takže se
v hodině bavím, když se něco
takového povede buď vám nebo
mně, ale konkrétní případy si

nepamatuju.
Kdyby to bylo možné, měla byste
zájem o znovuzavedení Rákosky?
Víte jaké by se vám otevřely
možnosti? Mohla byste bít Šebka
každý den, o tom já si můžu
nechat jen zdát...
Hmmm... kdyby to bylo možné,
měla bych zájem o znovuzavedení
Rákosníčka :-D
Myslíte si, že jste dobrá učitelka?
Myslíte si že ještě máte na čem
pracovat? Pokud ano, tak v jakém
směru? Máte pocit, že jste na své
studenty tvrdá?
Myslím, že mám od svého Boha
talent něco vysvětlit a taky dar
se pro něco nadchnout. To, jak
pozoruju, lidi většinou strhává.
Ale rozhodně mám k dokonalosti
daleko. Nejhorší je, že vidím,
co by se všechno ideálně mělo
dělat a stíhat, ale že na to časově
ani organizačně občas nestačím.
Přirovnala bych to asi k řece, po
které pluju v kánoi. Občas chci
někde zastavit, ale proud mě
strhává dál, nebo chci zatočit
doleva, ale jak se snažím, tak
si nevšimnu, že tam je kámen
atd. atd. Nejúžasnější pro mě
bylo jednou uvědomění si, že
pokud se v oné kánoi vidím jako
kormidelník, všechno na mě
padá a té zodpovědnosti je moc,
ale pokud si představím, že je za
mnou ještě můj Bůh jako zadák,
je najednou všechno v pořádku
a já jsem v pohodě, i když se
nejede tam, kam by se podle mě
ideálně jet mělo. Pokud jezdíš na
vodu, tak víš, že proti dobrému
zadákovi sebelepší háček ani
nikdo jiný nic nezmůže. On si
jen tak pohne kormidlem a vy se
můžete upádlovat. Takže pracovat
na sobě pro mě vlastně znamená

uvědomovat si, že spoléhání
výhradně sama na sebe mi škodí.
A pak vlastně nejen mně, ale
v důsledku i lidem okolo mě, tj.
mým studentům.
Jestli jsem na ně tvrdá? Někdy
mám pocit, že ano, jindy zase, že
ne. Lepší je samozřejmě to první,
ale nechutnému populismu se
myslím taky někdy neubráním :-D
Co děláte ráda mimo školu? Máte
nějakou svoji aktivitu, která vám
pomáhá odvést myšlenky od vřavy
ve třídách?
Rozhodně! Mám spoustu věcí,
které ráda dělám, akorát bych
na ně potřebovala víc času. Ale
kdybych ho měla: miluju hory,
lyžování, běžky, chození na výlety
(ať už s kamarády, s rodinou nebo
sama), na staré hrady, zámky,
literární a historická místa. Spaní
na horských chalupách nebo
pod stanem nebo pod širákem.
V létě jezdíme na vodu. Taky
chodím ráda na koncerty, kde
lidově řečeno pařím (pokud se
ovšem nejedná např. o koncerty
Braniborské), a kdyby to šlo, měla
bych vlastní kapelu. Když ale na
tohle všechno zrovna čas není,
tak se aspoň probírám různými
knížkami, slovníky a tak. Mou
vášní je Bible, jak asi mnozí z vás
zjistili...teď jsem si zrovna koupila
krásný řecko-český novozákonní
slovník. Vypadá, jako kdyby vylezl
z psacího stroje ze 70. let.
Je něco, co by jste svým žákům
ráda sdělila?
Hmmm... ale jo. Možná někdy tak
nevypadám, když jsem unavená
a nic se mnou není, ale mám
vás ráda. To v podstatě svým
„borčusem“ ani změnit nemůžete.
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Začátek akce: 4.A

z pozemního hokeje a jezdeckých závodů. V předu nám sedí Maruška, tichá, přesto s krásným hlasem. Vedle si
Martina čte Mangy a ještě někdo mi schází, sakra kdo to může být. No jo jak jsme na něj mohla zapomenout,
přeci Kristián.
Shrnutí:
Prvák (nezvladatelně divocí, příliš komunikativní, seznámení s Patočkárnou)
Druhák (méně divocí, stale hodně komunikativní, Zjišťujeme jak to tu chodí; Ondra, ten co umí tančit až si při
tom láme nohu, odjíždí do Kansasu :-/)
Třeťák ( stále komunikativní, k tomu vysmátí, víme jak to tu chodí a do maturity daleko, odchod Tomáše
Nguyena a příchod Tomáše Nguyena, NONSENC? Nikoli, zkrátka Tomáš jednička a dvojka)
Čtvrťák: in proces
V heslech:
Burza učebnic, Seznamovák, vánoční koncert, lyžák, imatrikulace, GPJP fest, Slapy
Burza učebnic, vánoční koncert, ples, GPJP fest, Bamberg, Slapy
Burza učebnic, vánoční koncert, ples, GPJPfest, Turisťák, Slapy
Burza učebnic, ...
Konec akce: 30. Červen
Stav po ukončení: Všechny ty jemné nitky přátelství, lásek a nesnášelivostí, dlouhých i letmých pohledů, narážek,
urážek a hlavně setkání. To mi nenáleží popisovat. Jedinečný život každé ho z nás. Brzy už se nevejdeme do líhně
bude muset odejít... ODCHÁZÍ 4.A

4. A - Pár slov o mé milé temperamentní třídě... :-)

Kdy: 1. září!
Sraz: v 8 hodin
Kde: učebna číslo 12.
Účastníci akce: sobě neznámí
Poznámky:
s nesmělostí plní jeden po druhém místa v lavicích s myšlenkou na ty nadcházející čtyři roky. Jaké asi budou?
Dlouhé a krátké zároveň, rozhodně ne snadné, každopádně nezapomenutelné.
Průběh:
Do třídy vchází Martin a George. Hledají spolužáka Pravomila. Kdo to asi bude? Snad ne ten urostlý dobrák?
Ale ne, to je Peťan z Úval. A co takhle ten s Bohemkou na šále. Samá voda, to je Michal. Tak pak už to může být
jedině tenista vtipálek, pořád nic, to je Sebastián. Tak že by ten výstřední blonďák? Bingo.
Tak koho tu v lavicích vidíme dál. Hele, tam v levém rohu tam někdo pořád mluví. No jo, Peťka, temperamentní
jako vždy, klábosí s Anitou. Poslouchá je Veruna Hamarka, to se budou bavit o hokeji nebo o tenise, poslouchá
i Denda. Martin už zase provokuje Andy, přitom se chce bavit s Bětkou, třeba o ochraně zvířat.Bětka by se radši
bavila o zážitcích ze závodů Cheerleaders. A už se přidávají do rozhovoru i Ája a Majkla. Obě sice přišly později,
ale jsou už nenávratně naše. Mezitím si vedle Pravdomila sedá Dánec, nebo němec? Ale ne skladatel přeci.
Odněkud tu slyším ruštinu, to musí být Alex s Nasťou. Nasťa se u toho pečlivě líčí. A třetí lavice u okna, studentky
třídy, Verča s Anetkou. Petr se zrovna hlásí, Jirka se zabývá nějakými algoritmy, nebo vzpomíná na seznamovák
a na jeho přezdívku Joker. Někoho jsme tam vzadu přehlídla, jo už vidím Lilly, poslouchá nějaký americký kapely.
A naproti to tu máme Léňu a Maky, zabývají se něčím svým, nebudeme je rušit. Přichází Verča, Kolikátá že?
Už třetí, jde pozdě. Já se omlouvám, vzkazuje. Sedá si vedle Káji, která to umí říct španělsky, vyměňují si fotky
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Tak jak to vlastně je? Dá se vůbec
něco objektivnějšího k tomuto
tématu vyřknout? Pak mi snad
odpusťte můj ryze subjektivní
vhled...
Třída čtvrtá A čítá toho času
31 nejroztodivnějších studentů
a studentek. Krásných, silných,
horlivých i lenivých... A rozhodně
prošla zajímavým vývojem, nejen
co se výměny třetiny studentů
týče. Na začátku jsme byli třídou
velmi mezinárodní a velmi, velmi
živou. Dnes je již třída z hlediska
mezinárodního zastoupení ne tak
různorodá, o to však empatičtější
a naslouchavější...
Od začátku to byla parta činorodá,
ve které živě klokotal vnitřní,
i ten vnější, lépe pozorovatelný
život. Co je ale pro tento kolektiv
nejtypičtější, je celková radost
ze života a povětšinou vřelé,
jangovější vztahy mezi jednotlivci.
Spolupráce avšak probíhala

a nebudeme si namlouvat, že
neprobíhá i na úrovních, kde se to
nám, kantorům, příliš nezamlouvá
:-) a je prakticky nemožné tu
vybudovat skutečně soutěživé
a konkurenční prostředí, chjo...
Kdyby byla tato třída hudbou,
byl by to dozajista optimistický
a rychlý Mozart, kdyby vodou, tak
zurčivý poskakující potůček, kdyby
ovocem, tak voňavým ananasem
nebo mangem, kdyby barvou,
tak rozhodně radostnou žlutou.
Mluvím tu ale o všech úsecích
24hodinového dne, nikoli však
o ránu...
Dobré harmonii vztahů dozajista
pomohl v každé etapě čtyřletého
studia vyrovnaný počet chlapců
a dívek. Bylo zajímavé sledovat
jejich každodenní tance...
Každopádně se nejedná o šedé
myšky, uhýbající svým pohledem
v momentě, kdy své bližní na
školních chodbách potkávají.

Naopak si troufám doufat, že
většina z nich zvučně zahlaholí svůj
pozdrav. Jde o silné individuality,
nikoli ale individualisty.
Zažili jsme společně chvíle
náročné i ty radostné, na které
budu velmi ráda vzpomínat. Snad
mi fotografie a též jiné technické
vymoženosti mé endorfiny
znovu probudí :-) Ať jsou to výlety
na Slapy, tanec ve sv. Salvátoru,
zahraniční mise do Berlína,
narozeninové prozpěvování,
barvité rozhovory na naší německé
konverzaci... A moc za tyto
okamžiky své třídě děkuji!
Jsem přesvědčena, že se škola jako
živý a proměnlivý organismus
každou postavou a postavičkou
mění. Až tu nebude čtvrtá A, bude
to změna (určitě nejen pro mě)
hodně silná. Je to ale přirozený
běh života, ráda jim popřeju hodně
štěstí na další pouti!
Pavla Otčenášková
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Čtyři roky ve čtvrté bé
Před čtyřmi roky jsem začal učit
ve třídě, která se už na první
pohled lišila od ostatních vnitřní
různorodostí. Nejen národnostně,
ale především osobnostně: tak
pestrá a nesourodá skupina lidí ostře
kontrastovala s dobrosrdečným
vyrušováním áčka i s pohodovým
céčkem. Většina jedinců byla a je
tak trochu zakletá ve vlastním
světě, zamčená ve svém „Já“. Tato
skutečnost kladla na učitele specifické

4. B - Moje milá 4.B

nároky a komplikovala i vztahy uvnitř
sociálního tělesa zvaného 4B. Na
druhou stranu ho činila zajímavým,
složitým, a tím i přitažlivým.
Sledování intenzivního pnutí bylo
neobyčejnou učebnicí sociologie
(a občas i psychologie) a jsem
vděčný za to, že jsem ji mohl pročíst.
Co popřát béčku do budoucna?
O výsledek maturitní zkoušky
nemám strach, protože většina
členů této třídy oplývá neobyčejnou

inteligencí, jež se jistě dokáže projevit
i v tak neinteligentním projektu, jako
jsou státní maturity. Ve školním kole
potom půjde především o pevné
nervy a i zde myslím, že je úspěch
studentů (a studentek) z béčka
zaručen. A tak jim přeju především
osobnostní růst, překonání zakletí
vlastního „Já“ a zjištění, že z této
místnosti vede cesta před dveře, jež
máme zamčené zevnitř. Zdraví
Archetyp všeho mužství

jsme se s nepříznivou situací poprat
a já, studentka 4. B, mohu po čtyšech
letech upřímně říci, že zde vznikla
i taková přátelství, která by snad měla
přetrvat dále, v následujících letech..
Čtvrtý ročník ubíhá rychleji než
všechny předchozí ročníky. A říká
se,že v nouzi potkáš přítele: odvážila
bych se tvrdit, že je to pravdivé –
i když se to často nezdá, dokážeme
si teď navzájem více pomoci,
trávíme společný čas nad učením se
maturitních otázek či nacvičováním
vystoupení na ples...
Letí to rychle a ať už chceme nebo ne,
naše středoškolská léta, která se značí
jako nejlepší na celém dospívání, se
pomalu blíží ke konci...
Přišli jsme, viděli jsme, teď
poděkujeme a odcházíme.. Věřím,že

nejen já, ale i ostatní na naše
společné strávené roky, budou
vzpomínat pěkně...
Domí Šafránková

4. B
Psal se rok 2008, když jsme poprvé
překročila práh našeho gymnázia...
Tehdy jsem byla vykulená prvačka,
která nevěděla, co ji čeká, tehdy
jsem vstoupila do nového, jiného
světa středoškoláků. Naše třída byla
charakteristická od samého počátku,
sešli jsme se coby originál - třída,
která se od počátku lišila od ostatních
tříd. Více holek, nežli kluků. Převaha
osobností, nežli šedých myší. Třída
plná jedinečných lidí, třída plná
holčičího štěbetání o přestávkách..
Jsme třída, ve které často převažovala
napjatá atmosféra, kterou by snad
jen klučicí vtípek dokázal odlehčit.
Však přicházelo spíše to klasické
holčičí pomlouvání, rádoby hádky
a následné usmiřování. A i přesto, že
to často nebylo jednoduché, dokázali
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Nechce se mi ani věřit, že čtyři roky
už skoro uběhly a za chvíli nastane
čas loučení. Musím přiznat, že
učení této třídy letošní 4B považuji
za privilegium a velmi zajímavou
zkušenost. Nepodaří se vždy, aby se
v jedné třídě sešlo tolik zajímavých
osobností a lidí se zájmem o věc.
Alespoň každý má nějakou tu svou
oblíbenou sféru života a světa. I když
ne všichni stejnou. Což se v této třídě
projevilo například i na stylu školních
výletů, kde jsem mohla většinu ze
studentů poznat lépe, ne najednou,
ale v menších skupinkách. Ať už při
diskuzích na výjezdě do Osvětimi
nebo na výměnných pobytech do
Irska nebo akcích s Američany nebo
menších akcí většinou spojených
s angličtinou v Praze nebo Při
spolupráci na tvorbě časopisu a při
diskuzích s hosty nebo také při
malování třídy na krásnou modrou
apod. Opravdu od každého se učím
něco nového a neustále i ve čtvrtém
ročníku mě překvapují nové objevy
a postřehy. :-)
Už od prvního ročníku byla tato třída

aktivní i mimo své školní povinnosti
a díky jejich aktivitám se mohl rozjet
dodnes fungující školní časopis
(většina pokusů obvykle do půl roku
ztroskotá) nebo divadelní spolek (kam
se v prvním ročníku zapojilo větší
množství z naší třídy) někteří se začali
věnovat více tanci, mnozí se nepřestali
věnovat sportu nebo hudebnímu
nástroji, s kterým začali už na základní
škole. Myslím, že snad každý během
těch čtyř let přispěl nějakou měrou na
celkové činnosti školy a reprezentaci
na akcích pro veřejnost. Možná někdy
vedlejších aktivit si někteří nabrali
až příliš, časem se však vyprofilovali
i v tomto směru a během let si vybrali
to, co jim „sedí“ nejvíc. Doufám,
že i tyto činnosti jim pomohly
více poznat samy sebe a svoje další
směrování po střední škole.
Určitě se mi líbí, že každý má
zájem trochu vycestovat, poznat
svět, poznat, Jak to chodí jinde
a neuzavírat se jen do své domácí
ulity. Kdybych mohla, ráda bych
pomohla víc naplnit tyto cestovní
sny a ještě více pomoci s angličtinou,

ale pár hodin týdně výuky a pár
týdnů možnosti vyjet někam v rámci
školy má své omezené možnosti.
Každopádně jsem nadšená z každé
nové zkušenosti ze světa i domova,
o kterou se studenti svěří, a těším se,
co uslyším během dalších let.
Velice své třídě fandím a doufám, že
si ve světě najdou místo i mimo stěny
naší školy. Jsem velice ráda, že mohli
mít vynikající a odborné vyučující
na mnoho předmětů a že si se všemi
rozuměli a uměli najít k nim cestu.
Samozřejmě třída složená povětšinou
z dívek přináší svá úskalí spojená se
schopností dívek zpracovávat více
situací najednou a potřeby uplatnit
během dne větší slovní zásobu než
chlapci, ale i to může přinést svá
pozitiva. Věřím, že studenti budou
umět bojovat diplomatickými
prostředky nejen za své zájmy
v tomto dnes náročném světě, ale
také postavit se za práva a potřeby
druhých.
Už teď vím jediné: Budete mi chybět
a kdykoliv vás ráda uvidím!
Irena Martínková
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doma vedle dvou malých uličníků
je nadlidský výkon, soustředit se
ve škole vedle Hrbka a Havlíka je
výkon nadpozemský. :-)
Třídu, kterou jsem převzal po své
kolegyni, jsem pochopitelně již
důvěrně znal z hodin geografie

4. C

Včera mi bylo řečeno: “Napiš něco
o své třídě, na co si v souvislosti
s ní vzpomeneš?“ Hmmm, vskutku
nelehký úkol, přepnout mozek
z režimu hami ham, paci paci
pacičky, vařila myšička kašičku
a napsat něco obstojného :-) Ale
budiž, dítě spí, tak vzhůru do toho!
První, co se mi v souvislosti s mojí
třídou vybaví je Baasandulam
Urantugs. Když jsem tohle jméno
viděla v seznamu, nebyla jsem
schopna určit ani pohlaví ani
národnost... Vyklubala se z toho
Baska a i když později přešla na
jinou školu, troufám si tvrdit, že
tohle jméno nezapomene nikdo
z nás. :-)
Poté přišel seznamovák a s ním
první náznaky toho, jak to v téhle
třídě plné holek (zbylé pětici
kluků se omlouvám) asi bude
8

fungovat. Od začátku bylo jasné,
že všechny dohromady nemůžou
být kamarádky a logicky se utvořily
přátelící se skupinky, ale potěšující
na tom všem byl zároveň fakt,
že i tak rozdílné povahy a typy
nakonec můžou táhnout za jeden
provaz a držet při sobě, když je
třeba. Pány z téhle třídy pak asi
nikdy nepřekvapí žádná z holčičích
reakcí, ba co víc, možná díky
tomu všemu i tuší, po čem ženy
touží!? :-)
Krom těch mnoha studijních jsme
spolu zažili i spoustu akcí mimo
školní budovu. Často vzpomínám
na bowlingový turnaj, lyžák,
deštivý piknik pod deštníky pod
Petřínem, naopak velmi horký
turnaj v minigolfu, výlet do
labyrintária v Loučni nebo svatbu
naší Magdy. To všechno byly moc

prima chvíle, kdy jsme byli spolu
a bylo to fajn.
A jéje. Dítě se vzbudilo, čas na psaní
a další rozjímání vypršel, Matěj se
hlásí o jídlo a čistou plínu:-) Otírám
usliněný obličej a hle, kde se vzal, tu
se vzal, první zoubek se klube ven!!!
Historický okamžik, u kterého
jsi, moje milá třído, byla alespoň
pomyslně opět se mnou! :-)
Děkuju moc za to, že jsem mohla
být ty tři roky s Vámi, že jsem ve
Vás poznala tak úžasné osobnosti
a že jsme se od sebe mohli něco
vzájemně naučit. Přeji Vám hodně
štěstí ve čtvrťáku, užívejte Jelena,
a budoucí život, ať stojí za to!!!
Marcela Chloupková
Mám zhruba deset minut na to,
abych něco doplnil. To je sakra
nelehká práce, protože soustředit se

i z mimoškolních akcí. Nerad
opakuji již vyslovené, ale i moje
první veselé vzpomínky na tento
kolektiv jsou spojeny s Baskou.
A sice, kterak si zcela podmanila
lyžařské centrum Černá Říčka,
zejména místní personál vleku,

který viděl poprvé (a troufám
si říci, že od té doby naposledy)
na lyžích živého Mongola. Další
pravzpomínky se vážou na úvody
hodin geografie v učebně 1, kdy
Eliška pravidelně vystupovala
s úvodní písní o Berušce
s doprovodným
tanečkem (sakra,
proč už to vlastně
nezpívá?).
Třída mi za tři
roky přirostla
k srdci, a tak když
přišla nabídka na
převzetí třídnictví
v maturitním
ročníku,
rozhodování bylo
snadné. Jakou
větší výzvu může
přijmout učitelmuž, než připravit
na maturitu třídu
dívek. Mihrane,
Filipe, Patriku, oba
Markové, pro vás
je maturitou už to,
že jste to ve zdraví
přežili. Ale klobouk
dolů před všemi. Za
tři a půl roku jste
vyrostli ve skvělé
lidi, se kterými je
radost pracovat.
Těším se i na finále
a nemám pochyby
o tom, že tahle třída
to zvládne.
Libor Jelen

„Radost i žal my přežijeme,
my přežijeme cokoli.“

Jan Neruda
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Jazykové stránky

Jazykové stránky

„Being a Teacher“

Profesoři na téma: Já, učitel...

All right then, a topic that none

Thrilling, terrifying, filled with

influence him/her at the same

of us (teachers) have ever been

twists and turns, ups and downs

time. Here the truth comes out,

thinking about or asked to

(not mentioning the occasional

thank you all, my students, for

comment on before. For that

vomit). Thus as F. Nietzsche says:

teaching me more than I could ever

reason, (strengthened by a few

„That which doesn‘t destroy me,

imagine (and probably more than

essays written not so long ago)

makes me stronger,“ schools

you can too). Admitted, finally, and

let me just shortly compare

should be overcrowded by such

with no irony :-)

teaching to a roller coaster. Yes,

teachers, students, candidates...

especially teaching the first year is

Potentially :-) On the other hand,

not unlike riding a roller coaster.

a teacher impacts students who

Nikola Bednářová

„Ich, der Lehrer!“ [oder die Lehrerin? :-) ]
Es ist gar nicht so einfach die

Deutschen sagen: „Zuckerbrot

Wenn sie vorbildlich und nett sind,

passenden Wörter zu finden.

und Peitsche“. Diese Methode ist

dann sind die Stunden für sie, aber

Ich, als Lehrer. Am Anfang

schon sehr alt, aber seit Jahren

auch für mich, sehr angenehm.

habe ich „Lehrer oder Lehrerin“

funktionierend.

Wenn es aber umgekehrt ist, dann

geschrieben. Warum eigentlich?

Und wann soll man das Zuckerbrot

können sie sich die ganze Situation

Meine Antwort ist folgend. Als

und wann die Peitsche benutzen?

vorstellen... :-)

Lehrer muss man sich sowie wie

Ganz gut hat es Kurt Tucholsky

Wenn ich es zusammenfasse,

eine Frau verhalten, als auch wie

erklärt: „Gehorche mir und ich

dann kommt mein beliebter Satz:

ein Mann. Aus der Universität

werde dir Gutes tun; widersetzt

„ Liebe Schüler, ihr habt alles in

erinnere ich mich sehr oft daran,

du dich mir, dann wird dir Böses

euren Händen!“ Möchtet ihr das

dass man streng wie Vati und

widerfahren.“ Es hängt alles davon

Zuckerbrot oder die Peitsche? :-)

liebend wie Mutti sein muss. Die

ab, wie sich die Schüler verhalten.

Jana Sečková

Pourquoi je suis institutrice?
J´ai choisi un extrait de mon livre

mon âge dans dix ans, dans vingt

tableau noir. Je leur enfoncerai

préféré. C´est un livre de Raymond

ans, dans cinquante ans, dans

des compas dans le derrière. Je

Queneau « Zazie dans le métro ».

cent ans, dans mille ans, toujours

leur botterai les fesses. Parce que

Ne le prenez pas au sérieux.

des gosses à emmerder.

je porterai des bottes. En hiver.

• Alors ? pourquoi que tu veux
l´être, institutrice ?
• Pour faire chier les mômes,
répondit Zazie. Ceux qu´auront
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• Et bien, dit Gabriel.

Hautes comme ça (geste). Avec des

• Je serai vache comme tout avec

grands éperons pour leur larder la

elles. Je leur ferai lécher le parquet.
Je leur ferai manger l´éponge du

chair du derche.
Jana Rubnerová
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