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Úvodník
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
do rukou se vám právě dostalo druhé číslo Klepeta. První pilotní číslo, které
jsme vydali koncem minulého kalendářního roku, mělo pár nedostatků,
kterých jsme si samozřejmě jako redakce vědomi. Všichni se učíme vlastně
„za pochodu“, jak takové vydávání školního časopisu funguje, a tak se
bohužel některým chybám předem nevyvarujeme. Vzali jsme si z nich ale
ponaučení a tohle číslo je zase o něco lepší než to předešlé. Jednou ze změn
je také to, že Klepeto již není zdarma k dispozici na nástěnce vedle rozvrhů,
ale musíte si ho zakoupit za drobný poplatek. Vysvětlení této novinky je
jednoduché. V rámci snahy o pozvednutí celkové úrovně Klepeta jsme byli
nuceni přistoupit k tomuto kroku. Pevně věřím, že tato novinka nezruinuje
vaši peněženku a neodradí Vás tak číst náš časopis nadále!
Příjemnou zábavu při čtení Vám přeje
Šéfredaktorka
Anna Weidenhöferová
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Akce na GYBY
V únoru proběhlo na GYBY spoustu všemožných olympiád a soutěží.
Například krajské kolo Ekonomické olympiády, školní kolo chemické,
biologické či latinské olympiády a konverzační soutěž v německém a
francouzském jazyce. Moc děkujeme všem zúčastněným a gratulujeme
výhercům a postupujícím do dalších kol!
První ročníky si také letos užily lyžařský kurz ve Veľké Rače na
Slovensku. Ve středu 20. února se studenti ze semináře paní profesorky
Těšákové mohli zúčastnit prohlídky České národní banky. Další studenti se
pokoušeli uspět ve školním kolo Prezentační soutěže. V neposlední řadě
musíme zmínit tzv. SOČky. Dva studenti naší školy se projektu úspěšně
účastní a v dalším čísle Klepeta se můžete těšit na více informací.

Co nás čeká?
Před námi jsou akce, jako je například prevence onkologických
onemocnění, Noc práva, návštěva sídla Ombudsmana (přednáška a
workshop) nebo přednáška o Současné literatuře ve španělsky mluvících

Do čeho se můžu zapojit?
Pro vybrané studenty nižšího gymnázia je možnost zúčastnit se
matematické soutěže PANGEA. A slyšeli jste už o novém žurnalistickém
kroužku? Jestli ne, ale měli byste zájem, neváhejte zajít pro více informací
k paní profesorce Hanáčkové.
Přejeme také hodně štěstí studentům španělské sekce u Examen global.
Kateřina Chybová a Mia Benáková (1A6)
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Parlament z pohledu předsedy
Za dobu dvou měsíců se toho stalo hodně. V období ledna jsme naši
aktivitu soustředili především na přípravu plesu a nového čísla Klepeta.
Na začátku února jsme vedení školy přednesli náš názor, který se týkal
zrušení seminářů ze základu jazyků. Vedení nás vyslechlo a sdělilo nám,
že si vše ještě promyslí, a že semináře v posledních dvou letech jsou k
přípravě na vysokou školu a na maturitu. Základy jazyků by však měly být
jako volnočasové kroužky, které by probíhaly u nás na škole po
vyučování. Již jste si mohli povšimnout plakátků s nabídkou kroužku
„Španělština na cesty“. Také se otevírá kroužek ruštiny.
Jako studentský parlament nyní připravujeme projekt na podporu sociálně
slabších rodin poskytnutím hraček pro jejich děti. Do tohoto projektu se
budete moci zapojit také, proto sledujte náš Facebook pro více informací.
Můžete očekávat také projekt Studenti studentům, který by měl pomoci
druhým a třetím ročníkům vyššího gymnázia při výběru seminářů.
Pokud byste měli jakékoliv návrhy, nápady nebo připomínky, určitě s nimi
můžete přijít za mnou a vyřešit to osobně nebo přijít na schůzi parlamentu.
Budeme rádi, když studentský parlament nepovede pouze pár nadšenců,
ale studenti napříč všemi ročníky. Pokud vám není jedno, co se děje na
naší škole a chtěli byste ji s námi společně budovat, neváhejte přijít ve
čtvrtek o velké přestávce do jídelny. Přivítáme i studenty, kteří jsou ze
tříd, z nichž zástupci na schůze již pravidelně dochází.
předseda parlamentu
Vojtěch Sponar (5A6)
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Fotbal to je hra!
Naši redaktoři odvádí svou práci velmi pečlivě a nic jim nikdy neunikne.
Proto jsme si také samozřejmě všimli odvážného počínání některých
studentů našeho gymnázia. S železnou pravidelností je vídáme podávat
neskutečné výkony a celá redakce je na ně náležitě pyšná.
A kdo že jsou ti tajuplní hrdinové? Mám na mysli sportovně nadané
studenty třídy 2A4, kteří společně s panem profesorem Mráčkem trénují
fotbal venku na školním hřišti i za velmi nepříznivých podmínek – mrazu a
sněhu.
Mají náš velký obdiv a přejeme jim
mnoho sportovních úspěchů!

Anna Weidenhöferová (5A6)

Komisionální zkoušky
Od nástupu nového vedení se toho hodně změnilo. Jedna z nich zahrnuje
úplné zprovoznění systému Bakaláři, který mimo jiné počítá procentuální
absenci. Je zde možnost si povolenou absenci (25 %) na začátku školního
roku navýšit. Pokud ovšem převýší "klasická absence" 27 %, žák musí
absolvovat Komisionální zkoušky. O rozsahu učiva se žák dozví od učitele.
Zkouška trvá max. 30 minut. Termíny jsou vypsány předem a najdete je na
zadní straně výpisu vysvědčení. Výsledky zkoušek jsou po opravení
odeslány žákovi na jeho školní e-mail.
Lucie Riederová, Barbora Havlíčková (3A8)
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Reprezentační ples
Členové organizačního týmu letošního reprezentačního plesu si
můžou konečně pěkně nahlas zatleskat. Akce proběhla v pátek 25. ledna a
troufám si říct, že úspěšně. Díky pečlivé přípravě před plesem se mu větší
zádrhely naštěstí vyhnuly, a proto, přestože několik věcí neproběhlo dle
představ organizátorů, můžeme celou akci hodnotit jako povedenou. Příští
rok bude organizace této společenské události pravděpodobně opět na
maturitních ročnících, je tedy potřeba poučit se z chyb a s přípravou začít
včas. Za jedním takovým večerem jsou totiž měsíce a měsíce práce
nepříliš početné skupinky nadšenců, kteří se odhodlali k něčemu tak
náročnému, jako je uspořádání plesu pro více než šest stovek lidí. Úkol to
nebyl snadný, ale plesový výbor se ho zhostil s až neuvěřitelnou grácií!
Obrovský dík patří všem, kteří přispěli svou troškou a napomohli tak k
tomu, že se ples vydařil. Gratuluji také všem, kteří si odnesli drobné i
hodnotnější ceny z tomboly, a samozřejmě také výhercům soutěže
Markrabě a markraběnka 2019.
Pevně věřím, že jste si ples užili tak jako já. A teď hurá do organizace
reprezentačního plesu 2020.

Anna Weidenhöferová (5A6)
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Šanony versus citace
Dva rozdílné světy. Čeština a chemie. V něčem rozdílní,
v něčem totožní. Dvojrozhovor tentokrát padnul na paní profesorku
Hanáčkovou a pana profesora Zouhara. Vyzpovídali jsme je nejen o
škole, ale i o jejich soukromém životě.
Jak jste se poznali?
Zouhar: To je velmi jednoduché,
nastoupil jsem do zaměstnání. Tam
jsem potkal Hanáčkovou.
Hanáčková: Ano.

Kolik času škole věnujete?
Hanáčková: Hodně.
Zouhar: Souhlasím.
Je něco, co byste chtěli na této
škole změnit?
Hanáčková: Přístup studentů. A tím
nemyslím, aby se více učili.
Zouhar: S tím se nedá než
souhlasit.

V čem se shodujete a v čem
naopak rozcházíte?
Hanáčková: Já s panem profesorem
souhlasím
ve
všem.
Jsem
absolventka gymnázia na třídě
Kapitána Jaroše, takže vím, k čemu
Vám matematika může být. Pan
profesor je zase znalec literatury.
Zouhar: Já na to nedokážu
odpovědět. Nikdy jsem o tom
nepřemýšlel.
Občas se dostáváme do konfliktů,
ale nikdy jsme se nedrželi pod
krkem. Akorát jsme to jednou hráli.
Hanáčková: A úspěšně. To bylo
krásné, to si vzpomínám.

Jak vycházíte se studenty? Co vám
na nich nejvíce vadí?
Hanáčková: Musím říct, že i po
tolika letech, co učím, mám ze
studentů stále dobrý pocit. Pořád se
na ně těším. Někdy mě odrazuje
ignorance studentů. Je to ale v
menší míře, oba dva máme štěstí na
dobré studenty.
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Zouhar: No, to já nevím, jak s nimi
vycházím. Já si tak vykračuji…
Osobně mi vadí, že mnozí
nevyužívají toho, na co mají.
Studenti se nechtějí něco dozvědět,
jen z toho elementárního důvodu:
“něco budu vědět”. Jejich snaha
něco se naučit je omezená větou
„Bude to na písemce?“ nebo „K
čemu mi to bude?“ Vlastně mi to
nevadí, ale přijde mi to smutné. A to
je asi ještě horší.

čem snít.
Já mám stále pocit, že to je důležité
povolání, které by nemělo být
vykonáváno lidmi, kteří na nic
jiného nemají. Pokud si student
řekne, že by učitel mohl dělat
spoustu jiných věcí, a přesto dělá
tohle, je to dobrá vizitka.
V čem jste podle vás jedineční?
Hanáčková: Mám nejvíc bot na
škole. A nejvíc šanonů!
Zouhar: Ano, šanony bych zmínil na
prvním místě. Já asi v ničem.
Hanáčková: Já vím. Pan profesor
dokáže za jakékoliv situace citovat
ze Simpsonů nebo z nějakého filmu.
Mluví ve filmových hláškách.

Bylo učitelství vaším vysněným
povoláním?
Hanáčková: Ne. Rozhodovala jsem
se mezi studiem práv a odbornou
češtinou. U práv mi vadil
komunistický režim - nechtěla jsem
obhajovat něco, s čím nesouhlasím. Děkujeme za rozhovor.
A odbornou češtinu ten rok
neotvírali. Nakonec jsem si vybrala
Barbora Hotová (5A6)
češtinu a k tomu dějepis, protože
jsem ho chtěla učit jinak, než jak
jsem to sama zažila na gymnáziu.
Zouhar: Já jsem o ničem nesnil.
Zvlášť když se podíváte kolik lidí
berou na učitelství, tam nemáte o
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Darování vlasů
Slyšeli jste někdy o alopecii?
Pravděpodobně vám tento název nic
neříká, s vypadáváním vlasů jsme se
však setkali všichni. Jak jistě víte,
pravidelná obměna porostu hlavy je
důležitá, ovšem pouze v omezené
míře. Pod alopecií si můžete
představit ztrátu více jak 100 vlasů
denně. Příčina může být různá, od
stresu až po nesprávné stravování.
Jedním z poddruhů je však alopecie
dědičná.
Některé typy lymfocytů začnou
vlasové folikuly pokládat za hrozbu
pro celé tělo, a proto přistoupí k
jejich eliminaci. Jinými slovy, z
nějakého důvodu dojde k aktivaci
imunitního systému v nevhodnou
dobu a ten pak začne napadat vlastní
buňky.
Zkuste si na chvíli představit, jaké
by bylo přijít o vlasy už v dětském
věku. Jistě, všechny nás to jednou
čeká, avšak my si těch svých ještě
užijeme. Ale mnoho dětí s alopecií
kvůli absenci vlasů trpí nízkým
sebevědomím, které se jim jen tak
nevrátí.

Řada studentů přišla s návrhem na
zrealizování projektu, který by mohl
pomoci dětem s tímto kožním
onemocněním. Jedná se o darování
vlasů a jedinou podmínkou je jejich
minimální délka 30 cm. No zkuste
nad tím popřemýšlet. Jedna třetina
metru, říkáte si, to zní docela
hrozně. Ale když si představíte, jak
moc tím můžete zlepšit život
někomu jinému… Já myslím, že to
za to určitě stojí a sama se chci
zapojit!
Pro více informací o tomto projektu
se nebojte kontaktovat paní
profesorku Těšákovou.

Kateřina Halová (3A8)
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Jídelní okénko
Vranovský bifteček
Cílem rubriky Jídelní okénko je
informovat studenty a profesory o
pokrmech, které se skrývají pod
záludnými názvy jídel z naší jídelny.
V lednu mi aplikace strava.cz ukázala,
že mým obědem by měl být jakýsi
„Vranovský bifteček“. Byl jsem
zaražen. V úterky bývá mleté maso,
ale biftek mletý přece není! Pln nadějí
jsem došel k okénku a se zklamáním v
očích odcházel s mletým masem na talíři. Co tedy Vranovský bifteček je?
Slovo biftek pochází z anglických slov ,,beef” (hovězí) a ,,steak” (steak).
Biftek je pokrm z hovězího masa připravovaného na silném ohni tak, aby
vnitřek zůstal šťavnatý. Avšak na první pohled Vranovský bifteček
neodpovídá charakteristice typického bifteku.
Po vizuální stránce může být jasné, že v našem biftečku hraje hlavní roli
mleté maso. Do něj se následně přidá cibule a česnek. Oranžovou barvu by
měla dodávat směs lečo, která v tomto mase zanechává kusy zeleniny. Vše
se usmaží a podává s bramborami.
Doufám, že jsem vám alespoň trochu odpověděl na otázku týkající se
složení Vranovského biftečku a pomohl při volení jídel v naší školní
jídelně.
Pokud byste měli jakékoliv návrhy na článek do rubriky Jídelní okénko,
neváhejte své nápady zasílat na náš email. Rádi vám pomůžeme a zjistíme
více informací o jídlech z naší jídelny a jejich názvech!
Vojtěch Sponar (5A6)
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Změny na škole
Tentokrát mě zajímalo, jak studenti vnímají prostředí a akce na škole
poté, co se nám před více než půlrokem vystřídalo vedení. Výsledky
jsou rozporuplné a pro mě zcela překvapivé. Nyní vás do nich nechám
nahlédnout.

Na moji otázku, zda studenti nějaké změny vůbec vnímají, drtivá
většina z dotázaných odpověděla, že opravdu ano, a to jak pozitivní,
tak převážně negativní. Z výsledků vyšlo, že studenti oceňují více
exkurzí, více odpadlých hodin a to, že je na škole uvolněnější
atmosféra. Bohužel většina není spokojena s komunikací mezi nimi a
vedením, se zrušením seminářů z cizích jazyků a s turnikety, které
nejsou podle nich technicky domyšleny, jako příklad zde můžu uváděli
problémy s příchody a odchody ze školy, které mnohým z nás
komplikují každodenní život.

9

13

10

14

Vtipy
Opilý policista zastavil ještě opilejšího řidiče, který jel ve městě
šedesát kilometrů v hodině a policista řekl: „Páni řidiči jak-to, že
řídíte ve dvou?
Pane policisto já vím, že jsem udělal chybu, ale proč jste mě
obklíčili?“
V restauraci si stěžuje host: „Pane vrchní, to jídlo se nedá jíst. Polévka
je jako voda z kýblu a řízek chutná jako rozžvýkaný hadr. Zavolejte
mi okamžitě kuchaře!“
„Bohužel kuchař je na dovolené, ale zastupuje ho uklízečka.“

Na zastávce se potkají dvě blondýny a první blondýna se
ptá: „Čím jedeš?
Jedničkou a ty?
Dvojkou.“
Přijíždí dvanáctka a obě dvě řeknou: „Jé jedem spolu.“
„Chceš slyšet vtip o poště?

Jo.
Ale nevím, jestli ti to dojde.“
Zdroj:Časopis ABC, Český rozhlas rádio Dvojka.
David Maňásek (1A8)
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Divadelní přehled
Představení

Žánr

Komentář

Režie

V hlavních rolích

Vstupné

Městské
divadlo
Fotbalová
Brno –
hudební
Klapzubova
pohádka
jedenáctka

„Byl jednou jeden chudý chalupník, jmenoval
se Klapzuba, a ten měl jedenáct synů. Ve své
Stanichudobě nevěděl, co s nimi, a tak z nich uděslav
lal fotbalové mužstvo.“
Slovák
Komické, spíše ,,odpočinkové” představení,
nečekejte však fotbalová utkání na jevišti.

V. Skála, A.
Antalová, T.
322 Kč
Sagher, Z. Junák,
T. Dalecký...

Městské
divadlo
Brno –

Komedie,

Představení opět ukazuje kvalitu hereckého Stanisouboru MdB - všichni protagonisté jsou ,,na slav
prknech” více než důstojnými partnery Bole- Moša
slava Polívky (který se ujal titulní role Harpagona).

B. Polívka, K.
322 Kč
Pekar, A. Zelová/
S. Janotová...

Morální
drama

Jedna scéna, jedna místnost, velmi přesvědči- Martin
vé herecké výkony, jeden proces: Vojenský Glaser
pilot, major Lars Koch vezme 160-ti lidem
život, aby jej zachránil 70-ti tisícům. Dají se
však lidské oběti porovnávat jen podle počtu?
Zda-li je Koch vinen, rozhodujete pouze vy.

Z. Dvořák j.h., J.
Grundman, M.
Siničák...

Svérázné představení odehrávající se před asi J. A.
třiceti tisíci lety, kdy se na naší planetě potká- Pitínský
vájí poslední zástupci člověka neandertálského s novým, neznámým druhem člověka homo sapiens sapiens. Ideální volba, pokud
vás láká nahlédnout alespoň malým okénkem
do života našich předků.

Jaroslav Tomáš, 100 Kč
Filipína Cimrová
(žáci
j.h., Kateřina
ZUŠ 45
Veselá..
Kč)

Lakomec
Národní
divadlo
Brno
(Reduta) –
Teror

Divadlo
Činohra
Polárka –
Homo zabijens: Konec
lovců mamutů

120 Kč

Co se chystá
,,Můžeme jedním rozhodnutím nevratně změnit život svůj i těch dru-hých? Máme život ve svých rukou nebo
jsme jen bezmocnými lout-kami ve hře osudu? O tom Hana ví své.” - tak zní úvod k chystané inscenaci Hana
podle stejnojmenné knihy jedné z nejčtenějších českých autorek současnosti, Aleny Mornštajnové. Jeden z
nejočekávanějších titulů sezóny bude mít premiéru 7.6. v Mahenově divadle. Nezahálí ani Městské divadlo
Brno - na duben chystá 2 premiéry - Nebezpečné vztahy (6.4.) a Nine (27.4.).
Sára Plešingerová (5A6)
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Jak (ne)používat turnikety

Na obrázku můžete vidět, jak správně
zacházet s turnikety, ale asi se vám
ještě nestalo, že jste šli ráno do školy
a viděli turnikety příjemně prázdné.

Spíše se vám stalo toto. A proto je
zde Klepeto, které vám ukáže, jak
v takovéto situaci nejednat!

1) Rozhodně nepřeskakujte nebo nepodlézejte turniket!

13

17

2) Problém se nevyřeší ani když poprosíte kamaráda, aby
si za vás ,,čipnul”!

3) No ale nejhorší řešení je vniknutí
do školy oknem. Chraň vás Pán Bůh,
aby to někdo udělal!

To je od nás vše, tak se hlavně mějte rádi a čipujte si!
Foto: Matěj Horáček (3A8)
Za redakci: Vojtěch Sponar (5A6)

(Tento článek nebyl pokusem o zesměšnění, ale o
poučení studentů, jak nezacházet s turnikety.)
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