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I.číslo

Úvodník
Milí čtenáři,
A je to tady! Po dlouhé době se na GYBY opět vrací školní
časopis. Znovu jsme začali fungovat od listopadu tohoto roku.
Klepeto bude zcela jiné, zejména díky novému obsazení
redakce.
V každém čísle budou pravidelné rubriky jako např. kultura,
z dění ve škole, rozhovory a další...
Doufám, že se Vám toto Vánoční vydání bude líbit. Užijte si
čtení a Šťastné a Veselé.
Barbora Havlíčková, šéfredaktorka

Pomáháme pečením & Den otevřených
dveří
V úterý 27.11. se na naší škole konala akce „Pomáháme pečením”.
Té se letos zúčastnilo přes 130 studentů všech věkových kategorií, kteří
napekli spoustu výborného občerstvení. To mohli ochutnat jak ostatní
studenti a učitelé, tak i rodiče s dětmi, kteří se sem později přišli podívat
na Den otevřených dveří. Ten se konal odpoledne od čtyř do šesti hodin.
I naši nejmladší studenti z primy si vyzkoušeli, jaké je provázet budoucí
studenty a jejich rodiče po naší škole. Na stanovištích si mohli
návštěvníci vyzkoušet různé úkoly a aktivity, které si pro ně studenti
spolu s učiteli připravili. „Pomáháme pečením” je především charitativní
akce. Vybrané peníze totiž naše škola daruje Nadačnímu fondu Krtek,
který podporuje onkologicky nemocné děti. V letošním ročníku se
vybralo přes 40 000 Kč.
Lucie Lišková a Ema Koláčková, 1A8

I.číslo

Rybář, otec, ředitel
a mnohem víc
Možná jste si všimli, že se na naší
škole na začátku školního roku
změnilo vedení. My jsme neváhali a
hned jsme s naším novým panem
ředitelem udělali rozhovor.
Co Vás vedlo stát se ředitelem?
Součástí školy jsem se stal již po
úspěšném zvládnutí přijímacích
zkoušek v roce 2000, po studiu
na vysoké škole jsem se na
gymnázium opět vrátil jako
učitel. Protože jsem měl vždy
chuť posouvat školu někam dále,
vyhlášené konkursní řízení na
ředitele bylo příležitostí, jak v
této činnosti dále pokračovat.
Jak vnímáte změnu od učitele k
řediteli?
Změna je to velká, dříve jsem byl
pouze učitelem, teď se pomalu
stávám
také
právníkem,
personalistou,
ekonomem,
účetním, architektem a dokonce i
zámečníkem v jedné osobě.

Byla ta změna pozitivní a proč?
Pozitivní určitě ano, protože
mám možnost ovlivnit mnohem
více chod školy.
Jaký úkol, který jste si určil
je/byl
pro
Vás
nejtěžší?
Jeden z dlouhodobých cílů,
kterého bych rád dosáhl, je
budování ducha školy. Je to však
běh na dlouhou trať!
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Kterých cílů jste již dosáhl na
postu
ředitele
školy?
Zatím se jedná spíše o drobnosti.
Velice mě však těší, že se nově
otevřou
přípravné
kurzy
anglického jazyka ke studiu na
čtyřletém gymnáziu a řada
zájmových kroužků - florbal,
rybářský kroužek, přírodovědný
kroužek.
Jaké máte plány s naším
gymnáziem?
Plánů je určitě mnoho, jedním z
nich je zvýšení zabezpečení
školy, kterého bych rád dosáhl
nainstalováním turniketů, které
omezí přístup nepovolaným
osobám do budovy školy. V
blízké době nás snad čeká také
zateplení budovy a další opravy.

Jak zvládáte skloubit rodinný
život s ředitelstvím?
Je to nesmírně náročné, ale s tím
jsem musel počítat už v době,
kdy jsem se o toto místo začal
ucházet.
Máte nějaký volný čas sám pro
sebe, třeba na rybaření?
Času na rybaření v poslední
době razantně ubylo, ale možná
právě proto se teď více zaměřuji
na aktivní způsoby lovu např.
lovu dravců z bellyboatu.
Děkujeme panu řediteli za rozhovor
a přejeme mu spoustu úspěchů.
Vojtěch Sponar, 5A6
a
David Maňásek, 1A8

Turnikety
V první polovině roku 2019 se na našem gymnáziu
budou instalovat turnikety u vchodu do budovy.
Zvýší se tak bezpečnost a ochrana školy. Na průchod
turniketem bude stačit čip na obědy, který bude
zároveň propojený s aplikací Bakaláři. Firma, která
bude tři turnikety instalovat slíbila, že by provoz
neměl být ohrožen ranními ani odpoledními návaly
studentů.
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Parlament aktuálně
Možná víte, že se u nás na
škole
vyskytuje
školní
parlament. A snad i to, že má
nástěnku vedle rozvrhů. Rád
bych vás proto informoval, jak
náš parlament vlastně funguje.
Scházíme se minimálně
dvakrát měsíčně ve čtvrtek ve
školní jídelně. Na parlament
chodí zástupci tříd, kteří vznášejí
nejen nápady, připomínky a
návrhy, ale také stížnosti.
Co momentálně parlament
dělá?
Někteří
studenti
a
studentky
ze
školního
parlamentu připravují školní
ples, který se bude konat 25.
ledna
2019.
Dále
byl
zorganizován školní jarmark a
Mikuláš. Studentský parlament
se postaral o výzdobu vánočního
stromečku u jídelny a také řešil
nefunkční rozhlasy. Momentálně
zařizuje kontejnery na třídění

odpadů nebo volně otevřenou
školní posilovnu, která bude v
nedohlednu
zařazena
mezi
volnočasové kroužky naší školy.
Parlament
vyřizuje
většinu
návrhů a nápadů s panem
ředitelem a dalšími učiteli. Nyní
se část parlamentu podílí na
tvorbě školního časopisu, který
právě držíte v rukou.
Pokud budete mít jakékoliv
nápady nebo stížnosti, můžete s
nimi přijít na schůzi nebo je
vzkázat přes zástupce své třídy.
Můžete také osobně přijít za
předsedou či místopředsedou
parlamentu. Přes přiznání nic
nevyřešíte. Nebojte se s námi
budovat ducha školy!

Předseda školního parlamentu
Vojtěch Sponar, 5A6
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Vánoce na GYBY
Už je to tady zas... Vánoce.
Pro někoho svátky klidu a lásky
a pro jiného období stresu,
nedostatku času, peněz a nápadů
na dárky pro spolužáky. Vánoce
na
GYBY
zahájil
školní
parlament
nazdobením
vánočního stromečku v jídelně a
profesorský sbor výzdobou celé
naší školy. A jaké akce nás ještě
čekají?
Do Adventu nás jako první
naladil příchod Mikuláše, anděla
a čerta, kteří procházeli naší
školou a navštívili spoustu tříd.
Dále proběhl školní vánoční
jarmark, kde si studenti mohli
koupit
učebnice
různých
předmětů. Následně proběhne
jedna
z největších
a
nejoblíbenějších vánočních akcí

na GYBY a to Projektové dny,
kde si profesoři pro vybrané
třídy
nachystají
zajímavý
program s vánoční tématikou.
Pro fanoušky hudby je
zde možnost poslechnout si
vystoupení
talentovaného
školního sboru pod vedením
profesorů hudební výchovy. Pro
studenty prvních ročníků se
bude konat tradiční přespání ve
škole s cílem upevnění kolektivu
a společně stráveného času.
Vánoce každá třída jednotlivě
zakončí třídnickou hodinou.
Tak pevné nervy na
povánoční testy a zkoušení, ale
hlavně šťastné a veselé!
Kateřina Chybová a
Mia Benáková, 1A6
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MELI MELO?
Ve středu 5. prosince jste
mohli v naší jídelně ochutnat
skvělou polévku s názvem
„Zeleninová s MELI-MELO”.
Možná jste nezaregistrovali, že se
polévka jmenuje právě takto, a
nebo jste si ji pro jistotu ani
nevzali. Ale přemýšleli jste
někdy nad tím, co MELI-MELO
vlastně znamená? A hlavně z
čeho se skládá? My jsme si
polévku vzali a důkladně jsme
vše prošetřili. Když si vyhledáte
MELI-MELO na internetu, tak
vám vyjede módní značka.
Zkoušeli
jsme
internet
prohledávat více, ale polévku
jsme nikde nenašli. Je MELIMELO výmysl naší jídelny?
Po delším přemýšlení nad
tímto slovním spojením nás
začaly napadat myšlenky, jak
vlastně kuchařky MELI-MELO
vytvořily. Měli jsme spoustu
nápadů, z čeho se směs asi
skládá. „Co dům dal” byl ten,
kterému jsme dávali největší
naději. Zbytek včerejšího oběda,

něco
mletého,
stará
plechovka luštěnin vzadu v
poličce, drobky ze stolu či kus
suchého rohlíku.
Na otázku “Co je MELIMELO za polévku?” jsem dostal
od dvou kuchařek tuto odpověď:
“To je taková směska, v tom jsou
kroupy a takový směs v tom.
Mají to i na internetu. Taková
krabička a je na ní napsaný
MELI-MELO. Proč, nechutnalo ti
to?” Že by se kuchařky vyznaly
více ve vyhledávání na internetu
než my? Ukázalo se že ano,
protože po zadání „MELI-MELO
směska” do Googlu mi vyjelo
66000 výsledků. MELI-MELO je
opravdu směs z kuskusu a
zeleniny.
Je
vhodná
ke
konzumaci v salátech, jako
příloha, ale také v polévkách. A
na co jsme tedy přišli? MELIMELO není pofidérní polévka. Je
chutná a nemusíme se jí bát!
Doufám, že si polévku příště
dáte s vědomím, že Klepeto vám
pomohlo
objasnit
důležitou
životní otázku “Co je to MELIMELO?”
Vojtěch Sponar, 5A6
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Santa versus Ježíšek
Vždy spolu. Nerozlučná dvojice.
Přátelé až za hrob. Dlouhé vlnité
vlasy s velkým objemem a pleš s
drobnými vlásky, snažícími se
spatřit sluneční světlo. Temná trička
a originální vánoční svetry. Jsou
jejich názory, zážitky a tradice stejně
rozdílné jako oni sami? Dovolte mi
představit vám výtvarně nadaného
profesora češtiny Pavla Říhu a
všemi oblíbeného kanaďana
Michaela Svobodu!
Tři slova, která se vám vybaví pod
pojmem Vánoce?

Michael: Merry, Happy and
Christmas?
Říha: Shon, stres, fronty.
Dodržujete nějaké vánoční
tradice?
Michael: Co to jsou tradice?
Nemám rád ty ryby. Tu polívku.
Říha: Hlavně se sejít a večeřet
spolu.

Michael: Tu whiskey, co budu
mít letos. Glenn fiddich.
Říha: Jednou jsem chtěl změnit
Vánoce, aby nebyly tak
komerční. Domluvil jsem se s
rodinou, že pojedeme krmit
divoká prasata do Bystrce. Asi 30
metrů od domu nám
explodoval chladič. Dcerky
seděly na sedadlech, v ruce ty
rohlíky
a koukaly na tatínka, jak běhá
kolem auta a strašně sprostě
nadává.
Santa nebo Ježíšek?
Michael: Santa Claus.
Říha: Ježíšek.
Umíte upéct nějaký druh
cukroví?
Říha: Ještě jsem to nezkoušel, ale
určitě bych to uměl.
Michael: Já jsem jednou udělal
kynuté knedlíky.

Zážitek z Vánoc, na který nikdy
nezapomenete?
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Oblíbený vánoční film nebo
pohádka?

Jedna věc, kterou byste na
Vánocích zrušili?

Michael: It’s a wonderful life.

Michael: Koledy.

Říha: Mrazík.

Říha: Jak se to jmenuje? Jak to
bouchá. No ty, ty petardy.

Nejlepší dárek, který jste kdy
dostal pod stromeček?
Michael: Bagr. Bylo mi šest.
Žlutý.
Říha: Všechny dárky.
Kapr nebo řízek?
Říha: Kapr.
Michael: No kapr. Takže asi
řízek.
Můžete ujídat cukroví před
Vánocemi?

Jak dlouho po Štědrém dnu
schraňujete stromeček?
Říha: Kdyby bylo na mně, tak
druhý den ho zruším.
Michael: Je plastový, takže je to
jedno.
Vyrábíte dárky k Vánocům?
Říha: Vyráběl jsem. Třeba
indiánskou čelenku, brnění
Johanky z Arku...
Michael: Proč?

Říha: Musím.
Michael: Nesmím.
Jsou pro vás měkké
dárky, zklamáním?
Michael: V mém věku
všechno měkké je
zklamáním.
Říha: Já s měkkými
dárky počítám.

I.číslo

Váš recept na klidné Vánoce?
Michael: Ta whiskey, co dostanu.
Říha: Co nejmíň návštěv a co
nejméně stresu.
Těšíte se po Vánocích na
studenty?
Michael: Jak smrt na tu její
sekačku.

Michael: Já nemám žádný vážný
problém.
V kolik hodin chodíte spát na
Silvestra?
Michael: Já občas chodím i před
půlnocí. V mým věku není co
slavit.
Říha: Byly časy, kdy jsem spávat
nechodil. Teď? Tak ve dvě.

Říha: Já se těším… Trošku.
Bojíte se stoupnout si po
svátcích na váhu?
Říha: Já i před Vánocemi...

Barbora Hotová,
Anna Weidenhöferová,
Kateřina Čechová, 5A6

Vánoční anketa
Možná jste stihli postřehnout, že na školní skupině proběhla vánoční
anketa. Na dotazník odpovědělo neuvěřitelných 111 lidí. Tady výběr
nejzajímavějších otázek a výsledků. Na zveřejnění zbytku se můžete těšit na
facebookových stránkách Klepeta.
Jaký je tvůj nejoblíbenější vánoční film?
Nejvíce lidí odpovědělo, že se nejradši kouká na Pelíšky. Na druhém
místě se umístila Láska nebeská. Do užšího výběru se dostaly filmy jako
Anděl Páně, Tři oříšky pro Popelku a Mrazík. Velice se mi ale líbily i
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odpovědi typu Padesát odstínů šedi a Terminátor. Hlavní totiž je, umět si
Vánoce hezky zpříjemnit.

Stále nemáte vánoční atmosféru?
Bohužel se mi někdy stává, že ač Vánoce přišly, neměla jsem tu správnou
náladu a ani jsem si je nestihla užít. Mnohdy to totiž není tak jednoduché,
jak se zdá, třeba kvůli každodennímu shonu nebo zuřivému lítání
s hadrou po bytě. Nejčastější odpovědi na otázku, jak si navodit vánoční
atmosféru byly světýlka, svíčky, cukroví a stromeček. Celé Vánoce pak
dotváří vánoční trhy, pohádky a vůně pomerančů.

Máte raději české koledy
nebo anglické písně?
Anglické koledy a písně

48%

České koledy

52%
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Činohra na motivy knihy
povídek Želary a novely
Jozova Hanule

Činohra o lidském
osudu zlomeném
dějinami

Činohra, která vás
zavede do daleké Indie
až k věčně plynoucí řece

Národní divadlo Brno –
Květa Legátová: Želary
(srdce mé)

HaDivadlo – Kateřina
Tučková: Vyhnání Gerty
Schnirch

Divadlo Polárka – Hermann
Hesse: Siddhártha

Anglické divadlo na GYBY
V rekordním počtu 20ti žáků (3 alternace) jsme
nazkoušeli inscenaci na motivy knihy The Secret Diary of
Adrian Mole, Aged 13¾ pod vedením paní profesorky
Skřivanové a Mgr. Niky Štěpánkové. A vy budete u toho!
29. a 30. 1. se na vás budou těšit v BuranTeatru!

Divadelní akce leden

ROBERTA ŠTĚPÁNKOVÁ: Hodina tance: Improvizace
a kompozice - otevřená lekce

19:00 - 20:30
21. 1., 28. 1., dále v únoru
Workshopový sál, BuranTeatr, Kounicova 20
170 Kč / 1 lekce

M. Tkačíková, P.
Halberstadt, P.
Németh j.h., A.
Nesvadbová, …

J. Mach, A.
Slanina/L. Janota,
P. Štěpán/V. Skála,
D. Vitázek,…
D. Rymeš, K. Pekar,
A. Zelová/A.
Trembecká, D.
Vitázek/I. Ondříček,
A. Slanina,…

V HLAVNÍCH
ROLÍCH

31. březen
2017

3. listopad
2018

4. březen
2017

DATUM
PREMIÉRY

237 Kč

320 Kč

442 Kč

STUDENTSKÉ
VSTUPNÉ
(NEJDRAŽŠÍ
KATEGORIE)

Sára Plešingerová, 5A6

Co pod stromeček milovníkům divadla? Zajisté ocení
vstupenky nebo přímo předplatné (nabízí MdB i NdB).
Výborným tipem jsou dárkové poukazy. Městské divadlo
Brno navíc na e-shopu prodává hrnky, kšiltovky, CD,
kalendář či legendární deštník Mary Poppins, v
HaDivadle je pak k dostání třeba tričko s logem.

Divadelní Vánoce

Jedná se o adaptaci stejnojmenné knihy, která byla letos zařazena do
seznamu maturitní četby. Hraje se takzvaně ,,na dvěstěsedmdesátku” L. Andělová/S.
diváci sedí téměř v kruhu, na židlích a pytlech, herci hrají uprostřed sálu.
Venclovská j.h., G.
28. říjen
V popisu představení je zmíněno: ,,efekty v představení: mlhostroj,
Marián Amsler
280 Kč
Štefanová j.h., J.
2014
kouření, krev, voda, krupice a střelba”, což mohu potvrdit - skutečně jde
Lepšík,...
o intenzivní zážitek, ale především díky příběhu, na který bychom neměli
zapomenout.
Příjemné představení, vhodné i pro mladší diváky. Zaručeně vás
T. Sukup Gyanpuri,
100 Kč
Hana
20. říjen
rozesměje i dojme. Ideální volba, pokud chcete dosáhnou nirvány v
K. Veselá, J. Tomáš,
(žáci ZUŠ 45
Mikolášková
2018
hodince a půl.
L. Daňhel,...
Kč)
Byla jsem, viděla jsem, plakala jsem (někdy smíchy) - všech 5 inscenací doporučuji!

Dodo Gombár

Stanislav
Moša

Příběh odehrávající se v 90. letech minulého století v East Village, v
alternativní čtvrti Manhattanu ocení spíše starší studenti. Pro mě dlouho
očekávaný titul, brněnské zpracování samozřejmě nezklamalo, naopak
předčilo mé očekávání (překladem, výpravou i obsazením). Hereckými
výkony příjemně překvapili zejména nováčci souboru. Doporučení: 15+

Kontroverzní rocková
opera, která změnila
Broadway

Městské divadlo Brno –
Jonathan Larson: RENT
Inscenace plná lidové poetiky, s dojemným příběhem a působivou
scénou. Atmosféru skvěle doplňuje scénická hudba Davida Rottera,
kterou hraje živá kapela z postranní části scény.

Stanislav
Slovák

Povedený muzikál z dílny osvědčeného tria S+Š+Š - velkolepá výprava,
bravurně odzpívané známé melodie, spousta humoru - zkrátka stojí za
to vidět!

Muzikál s písněmi
nejslavnější skupiny
všech dob

REŽIE

Městské divadlo Brno –
Stanislav Slovák, Jan
Šotkovský, Petr Štěpán:
Bítls

KOMENTÁŘ

ŽÁNR

PŘEDSTAVENÍ

DIVADELNÍ PŘEHLED

Profesorkou
náhodou
Rozhovor s Ditou Skřivanovou
Jste spokojená s touto školou?
Byla tato škola váš první výběr?
Jsem spokojená, můj výběr to ale
nebyl. Dostala jsem se sem díky
inzerátu. Uvolnilo se tu místo –
krátkodobý záskok za kolegyni,
ze kterého se pak později
vyklubal pracovní poměr.
Jste tady spokojená? Jaká tady
vidíte pozitiva a negativa?
Jsem tady víceméně spokojená, je
to první gymnázium, na kterém
učím, protože předtím jsem učila
spíše na odborných školách. Učí
se mi tu moc dobře, protože
studenti jsou hodně chytří.
Negativum...těžko říct.
Rozhodla jste se o své budoucí
kariéře už v dětství, nebo jste na
to přišla na základní škole?
To, že budu učit, vyplynulo
samo. Šla jsem na vysokou školu
s tím, že jsem nechtěla být
učitelka, chtěla být
překladatelkou. Díky doučování
a záskokům na školách jsem

zjistila, že mě učení baví nejvíc
ze všeho.
Už se pomalu blíží zima, a s ní i
Vánoce a zimní prázdniny. Jak
se těšíte na toto období?
Já mám to štěstí, že se mně líbí
všechna roční období. Na Vánoce
se těším moc, protože mám
osmiletou dceru, a ta to hodně
prožívá, takže přípravy jsou
takové intenzivnější, a já to
prožívám s ní.
Co ráda děláte o zimních
prázdninách? Jaké máte
koníčky?
Popravdě řečeno těším se, že o
zimních prázdninách budu
konečně v klidu doma, hodně
času jsem teď totiž věnovala
Anglickému divadlu, které je
mým koníčkem. Dalším velkým
koníčkem jsou Keltové. V rámci
toho dělám tzv. living history.
Jezdíme do keltského skanzenu,
a tam pracujeme jako
dobrovolníci. Máme keltské
kostýmy a tváříme se, jako
kdybychom tam žili.
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Proč jste se začala zajímat o
keltskou kulturu?
Vždy mě zajímala historie a také
to souvisí s učením angličtiny.
Keltové prošli celou Evropu a
postupně jsem začala zjišťovat,
že Keltové dokázali poměrně
dost věcí. Vynalezli kalhoty,
nůžky atd. Fascinuje mě jejich
sepětí s přírodou.
Jaký máte názor na generaci
mladých dětí a teenagerů?
Já mám mladé lidi moc ráda. O
naší generaci se také říkalo, že
jsme strašní, a že to jde s
lidstvem z kopce. Myslím si, že
to není vůbec pravda. Byli jsme
skoro stejní. V dnešní době má
mladá generace spoustu
vymožeností jako internet,
mobilní telefony apod.
Nevýhoda mobilů spočívá v tom,
že jsme jimi neustále svázaní, a
tak se vytrácí přirozené lidské
vlastnosti, které existovaly dříve.
V minulosti lépe také fungovala
intuice, člověk byl flexibilnější,
trpělivější i méně nervózní.

Východní kultura nebo západní
kultura?
Mix.
Dobře. (smích) Máte ráda i
evropskou kulturu?
„Euroamerická“ kultura je mi asi
bližší, ale východní kultury mě
fascinují. Baví mě tam ta
barvitost. Lidé žijící na východě
se dívají se na svět jinak. Mám
ráda i asijská jídla.
Filmy nebo knihy? Máte
oblíbeného autora/režiséra?
Knihy. Určitě knihy, ale filmy
mám taky ráda. Můj oblíbený
autor je Robert Fulghum, také
mám ráda klasiku jako Dickens a
Jane Austen. A miluji knížky od
Roalda Dahla.
Vyrůstala byste radši v době
vašeho dětství nebo v dnešní
době?
Dříve měli rodiče více času na
děti, ale na druhou stranu teď je
více možností. Těžko říct. Obě
dvě doby měly své výhody a
nevýhody, ale myslím si, že teď
bych se cítila šťastnější.
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Jak byste zhodnotila jídlo ze
školní jídelny?
Mám pocit, že se v poslední době
jídlo zhoršilo. Dříve mi chutnalo,
i když si dost lidí stěžovalo.

Děkuji za rozhovor. Chcete něco
říct na závěr?
Některé otázky bych možná za
10 minut zodpověděla úplně
jinak. (smích)
Kateřina Halová, 3A8

I.číslo

Seznam redaktorů
Šéfredaktor:
Bára Havlíčková, 3A8
Ilustrace:
Kateřina Halová 3A8
Martin Havel, 1A6
Lucie Šípková, 5A6
Grafika:
Marta Steklá, 5A6
Lucie Riederová, 3A8
Martin Němeček, 3A8
Korektura:
Aneta Menoušková 5A6
Manažer přes sociální sítě:
Kateřina Čechová, 5A6
Redaktoři:
Vojtěch Sponar, 5A6
Anna Weidenhöferová, 5A6
Kateřina Čechová, 5A6
Barbora Hotová, 5A6
Sára Plešingerová, 5A6
Lucie Lišková, 1A8
Ema Koláčková, 1A8
David Maňásek, 1A8
Kateřina Chybová, 1A6
Mia Benáková, 1A6
Příští číslo vyjde v únoru 2019. Dotazy a připomínky prosím pište na
emailovou adresu klepeto.gyby@gmail.com. Najít si nás můžete také na
Instagramu a Facebooku.

