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Úvodník 

Před sebou mám prázdný papír na úvodník, 

ale hlavou se mi ženou myšlenky týkající se 

něčeho jiného: USA Election Day a jeho 

výsledky a následky. 

Trump bude prezidentem a vůbec není 

jisté, kam se Amerika bude příští dny, měsíce, 

roky ubírat, ale rozhodně to bude 

izolacionistickým směrem. Byl volen, protože 

přinášel možnost změny. Změny čeho? Prostě 

změny něčeho, čehokoliv! Sami Američané 

nevědí, jaké, čeho a proč, ale vědí, že se něco 

musí změnit. Nejsou spokojení. 

Stejně tak tato atmosféra rezonuje v 

evropském prostředí. Nespokojenost s EU, 

nespokojenost s politiky, nespokojenost s 

veřejnou sférou. Islám! Uprchlíci! Politická 

„korektnost“! Stát je černou dírou peněz a 

špinavé praktiky jsou na denním pořádku. 

Změňme všechno! 

My jsme ta generace, ke které se vzhlíží, že 

jednou budeme ti tam nahoře – ti vědci, 

možná politici, advokáti, spisovatelé. Hybná 

síla systému nejen ekonomického. Všechno se 

musí rehabilitovat. 

Ale nejprve se zeptejme: Jak? Čím? Proč? 

Hodně otázek při čtení, vám přeje 

Anna Martínková s celou redakcí 

Náš komplex 2. A 

V rámci projektových dnů, který proběhly na 

začátku letošního školního roku, vytvořila 2. A 

časopis s názvem „Náš komplex 2. A“. Tento 

časopis je součástí toho čísla B-komplexu. 

Můžete ho nalézt na straně patnáct a dále. 

Jeho autory jsou výhradně žáci třídy 2. A. 

redakce 
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Co lze očekávat od 4. (k3.) Konferenční noci? 

Neodmyslitelnou náplní budou různá témata 
od různých skupin účastníků a prognózy 
slibují i větší kvalitu přednášek a s tím 
spojenou kvalitu samotných přednášejících. 

Tak přijďte v pá 25. 11. 2016 v 18. 00 

Kde? V budově našeho gymnázia 

Kdy? V pátek 25. 11. od 18.00 do soboty 26. 11. 

Školního kola soutěže Pražský pramen se 

letos zúčastnil rekordní počet žáků 

základních škol. Test psalo celkem 2565 žáků 

z 46 škol! 

Halloweenské oslavy byly v Botičské. 

Masky, kostýmy, trick-or-treating, 

výroba dýňových dekorací. A nad tím 

vším se jako přízrak vznášel 

všudypřítomný strach a zubů skřípění, 

tentokrát nejen z testů a zkoušení… 

Ve tomto školním roce slaví naše gymnázium 
60 let své existence. 

Uspořádáme několik akcí, z nichž největší 
bude setkání absolventů a současných a 
bývalých profesorů v Národním domě na 
Smíchově. Toto setkání bude v neděli 9. 4. 
2017 odpoledne. Lístky budou k dispozici od 
října 2016. 

Katka Kubíková se na 27. mezinárodní 
Biologické olympiádě dostala do stříbrného 
pásma, odváží si stříbrnou medaili a z naší 
4členné výpravy dopadla nejlépe. 

Události obrazem 

Konferenční noc 2016 

45. nejlepší biolog ČR 

60 let Gybotu 

Pražský pramen rekordní! 

Halloween Time! 
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„Tak, a ve čtvrtek všichni přijdete povinně ve 

formálním, slavnostním, uděláme fotečku a 

bude!“ 

Oznámila nám v pondělí zrána paní 

prof. Hlistová. Většina z nás si pomyslela, že 

buď spíme ještě my, nebo paní profesorka. 

Ona ale pokračovala. 

Díky tomu, že se stala pro letošní rok 

vedoucím profesorem studentské rady, se 

věci začínají dávat do pohybu a naše škola se 

tak účastní projektu Hrdá škola. To jest akce 

Schools United, skupiny středoškoláků, co se 

jednou rozhodli zpříjemnit si život ve škole 

po vzoru amerických protějšků našich 

edukačních ústavů. Akce, která podporuje 

hrdost, že jsem studentem právě TÉHLE 

školy. 

Je tu snaha zdůraznit, že současné české 

školství přemýšlí o tom, jak a co učit, co 

použít – často se však zapomíná na NÁS a 

náš vztah ke škole. A proto … se jdeme 

intimněji sblížit. 

Projekt probíhá jako soutěž, kdy se 

zapojíme už jen tím, že uspořádáme jednu 

akci… Ale čím víc, tím lépe! První z eventů 

byl Suit-up day. 

12. října. Proč zrovna ten den? 

Málokdo o tom ví – nejspíš – ale 12.10. je 

Mezinárodním dnem formálního oblečení. 

A přitom to vzniklo naprosto nevinně. 

Díky příznivcům How I Met Your Mother. 

Hlavním protagonistou HIMYM je Barnery 

Stinson, kterého za posledních 6 řad sitcomu 

nebylo snad možné vidět jinak než právě v 

obleku. „To je i důvod, proč jsme pro oslavu 

Mezinárodního dne obleků zvolili jako 

předlohu právě HIMYM. Barney kromě řady 

balících hlášek, atraktivních slečen a 

vytříbeného humoru symbolizuje oblek 

samotný, a hlavně legendární heslo SUIT UP.“ 

vysvětluje překladatel a administrátor webu 

himym.cz známý jako Jingspiral. 

A jak to proběhlo u nás? Posuďte sami! 

Co si o tom mysleli někteří z vás? 

Holčina z prváku : „Bylo to fajn.“ 

Fešák z druháku : „Jo, nakonec to bylo super. 
Všichni na to nejdřív strašně nadávali, jaký to 
je opruz a povinnost, zase něco. Ale teď 
zpětně na to vzpomínaj' docela rádi, bylo to 
zase něco jinýho a bylo to slavnostní.“ 

Třeťačka: „Stálo to za tu námahu mít to na 
sobě.“ 

Boy ze čtvrťáku: „Bylo to fajn. Líbilo se mi, že 
většina lidí opravdu přišla vymóděná a že to 
nebyl jen výkřik proti větru. A samozřejmě 
pohled na slečny v decentně upravené v 
různých šatech či oblecích taky stál za to.“ 

HRDÁ ŠKOLA – další akce 

HISTORICKÁ FILMOVÁ NOC – 17.11. 

Přihlášky v Pánském kabinetu u prof. Borlové 

a prof. Hlistové. 

Vánoční sbírka hraček – 5.–16. 12. – my ale 
máme naše víčka pro Anetku. 

BAREVNÝ TÝDEN – 9.–13. 1. 

PŘEDNÁŠKA OD ÚSPĚŠNÝCH – 13.–17. 2. 
Koho byste třeba rádi slyšeli? 

DEN ŠKOLNÍ HRDOSTÍ – VIVAT 

GyBoťácké mikiny a trika! –24. 3. 

DEN V TEPLÁCÍCH – 5. 4. 

DEN ZEMĚ – 21. 4. 

SPORTOVNÍ UTKÁNÍ – 1.–16. 6. 

Co se Schools United týče, je nutno 
dodat, že partnery téhleté skupinky je naše 
škole již od roku 2014! A letos se naše 
participace může jen znásobit, tak zbývá jen 
dodat: Jen tak dál a enjoy it! 

Mart.Anka 

Hodili jsme se do GALA 
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Gybot obrazem 

Gybot mem – jen zde! 

Společná fotografie ze SUIT UP DAY foto: prof. Ševčík 
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Předměty: Chemie, Semináře (Moderní 

medicína, Chemie potravin, Rostlinné léky a 

tradiční medicína) 

Paní profesorka Bačáková nastoupila do školy 

začátkem roku. A protože jsme se o této 

sympatické profesorce chtěli dozvědět více, 

poprosili jsme ji o odpovědi na pár otázek 

„Dobrý den, 

nejdříve bych se vás chtěl zeptat: Proč jste si 

zvolila profesi profesorky?“ 

Já především nejsem vlastně profesorka. 

Učení mám jenom bokem. Mám vystudované 

pedagogické minimum, takže učím. Učení mě 

baví a k mé obvyklé práci to je takové 

zpestření. 

„Takže primárně pracujete jako?“ 

Jako vědkyně v Akademii věd České 

republiky. Specializuji se na tkáňové 

inženýrství. Především výzkum tkáňových 

náhrad. 

„Tak to zní zajímavě! Věřím, že spousta 

studentů ze školy by si o tomto s vámi ráda 

popovídala :-), Které třídy zde učíte a jak se 

vám v nich učí?“ 

Učím prváky, 1.B a 1.C. Učím je jen dva 

měsíce. No, zatím jsou v pohodě a nedělají 

žádné problémy. Po základní škole jsou takoví 

vděční na rozdíl od druháků. Ale na druhou 

stranu ty semináře jsou spíš zájmové, takže to 

je trochu jiné, není to taková ta klasická výuka. 

„Jak se vám zde na škole líbí?“ 

Tak já jsem bývalá studentka tohoto 

gymnázia, takže to tu znám. A tedy hlavní 

důvod byl ten, že jsem zde studovala. A tedy 

ano, líbí se mi tu, ale školu znám dlouho a 

dobře, takže to bude asi hlavně tím. 

„A bylo pro vás těžké se z role studentky 

přeorientovat na roli profesorky?“ 

Já jsem zde dělala pedagogickou praxi, 

takže to zas tak těžké nebylo, ale trochu 

nezvyklé to bylo. Když čtyři roky někomu 

říkáte „pane profesore“ a za pár let jste 

kolegové. Například pan profesor Šíma mě učil 

chemii nebo i pan ředitel (který tehdy ještě 

nebyl ředitel), tak ten mě učil fyziku. Ale to se 

prostě stává. 

„Když říkáte, že jste zde studovala... Povězte – 

co BOČka, jakou jste ji měla, o čem?“ 

Takovou zemědělskou, o obilovinách. To 

jsem si sama vybrala, protože už na mě žádná 

nezbyla. Lítala jsem po polích a tam 

porovnávala různé druhy obilovin z hlediska 

toho, jaká odrůda pšenice nebo žita lépe 

přežije zimu. Celkem mě to bavilo a byla to pro 

mě dobrá zkušenost, že jsem už do budoucna 

věděla, jak mám práce tohoto typu 

zpracovávat. 

„Kde jste studovala dál a jaký obor?“ 

VŠCHT neboli Vysokou školu chemicko-

technologickou v Dejvicích. A obor výroba 

léčiv, ale ta práce, co teď dělám, je trochu 

něco jiného, než jsem studovala. Tak už to 

někdy je. 

„Vždy se jste chtěla zabývat vědou?“ 

Ne. Původně jsem do vědy vůbec nechtěla 

jít, ale nějak tak to prostě dopadlo a rozhodla 

jsem si udělat Ph.D., což je navazující stupeň 

po Magistru, a to si dodělávám na Karlově 

Univerzitě. Pokusy ale provádím v AVČR a 

budu končit teď za měsíc, takže budu mít 

hotový doktorát, ale zároveň jsem také 

studentkou. 

Marek Jesenovský

Markéta Bačáková: Lítala jsem po poli 
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Jak to zde funguje? 

Na naší škole je celkem 9 tříd. Jejich rozmístění 
v budově, týdenní rozvrh a rozvrh hodin 
jednotlivých profesorů visí na studentské 
nástěnce v prvním patře, vedle učebny 35. 
Najdete zde i plán údržby školního pozemku, 
vypsané ordinační hodiny dorostové lékařky, 
dozvíte se, kdy nám zvoní, ale hlavně se tu 
denně vyvěšuje papír se změnami rozvrhů a 
suplováním. Sportovní nástěnka je vedle 
kabinetu TV v přízemí. Informuje o soutěžících 
síly, pořádaných závodech, a přináší výsledky. 
Pozor – každý měsíc se o ni stará jiná třída! To 
už dnes neplatí a nástěnku mají na starosti 
profesoři TV. 

„Naše školní jídelna je ve Vyšehradské 7. 
Pro složenky se chodí do jídelny ZŠ Botičská 
(naproti škole), kde se také odhlašují 
stravenky. Možná je pro vás překvapivým 
zjištěním, že naše škola měla vlastní jídelnu. 
Proč a kdy vznikla, se dozvíte o pár stránek 
dále.“ 

„Zapamatujte si: jméno Botič (staročesky 

Botieč) bylo odvozeno od slova botěti – 

„nabývat na objemu“ (které dnes známe v 

podobě bobtnati). Je tedy domácího původu, 

vyslovujeme měkce!!! Lpí na tom především 

prof. Nováková.“ 

(číslo 3, 1988) 

A rady od vás: 

Přezouvejte se, školník má oči všude. 

Běžte na frisbee a choďte na KNOC! 

V bufetu nemluvte, tvařte se neviditelně, 
neprojevujte se… jinak se tu zaseknete 

navždy! 

Pij kafe, neposlouchej šprty. 

Odejdi, dokud můžeš! 

Neserte Hlavsu ani Čambala. 

Holky, běžte na ústní zkoušení k Šafaříkovi. 

Zásobujte se na kurzy. 

Nevyhazujte sešity za minulé ročníky! (Ovšem, 

pokud si je vedete.) 

Za všechno můžou vodíkové můstky! 

Neuznávejte parafyletické taxony! (najděte si, 

co to je) 

Najděte si šprta, co si zapisuje. → A noste 

tomu šprtovi aspoň občas čokoládu, jinak se 

na vás vysere. 

Ze špatných známek si nic nedělejte, má je 

(skoro) každý. 

Mějte ve třídě velkou zásobu heroinu (=křídy). 

Nechtějte se stát pokladníkem! 

Uvědomte si, že věta „Nemusíte si to 

pamatovat, nemusíte umět data, v testu to 

nebude...“ není nikdy pravdivá. 

Pokud zde vydržíte, budete žít od víkendu k 

víkendu. 

Při zkoušení není důležité, co říkáte, ale že 

něco říkáte. 

Na BOČku nekašlete úplně, špatně se to 

dohání. 

Uvědomte si, že u Čambala buňky nevznikají, 

buňky se tvoří – a rozmnožování není 

rozmnožování. 

Pokud zde vydržíte, budete žít od víkendu k 

víkendu. 

Data testů a prací pro prof. Janouškovou nic 

neznamenají. 

Pozor na redispera. 

Nekreslete do testů hroby, profesoři si to 

mohou vzít osobně. 

Vyplatí se mít diabetes! 

Neberte to tak vážně. Učitelé straší, ale furt je 

to jen škola a dáto to mnohem snadněji, když 

se s tím nebudete stresovat srát. 

Nesedej si v bufetu na gauč. 

Mart.Anka 

Co radíme prvákům 



B-KOMPLEX  ZAJÍMAVOSTI 

 

7 

Při prohlížení starých čísel jsme narazili na 

zajímavou informaci. Víte, že naše škola měla 

kdysi svou vlastní školní jídelnu? Ta sídlila ve 

Vyšehradské ulici č. 7, kde dnes funguje 

starožitnictví a bazar. 

Poskytujeme článek z 50.čísla B-komplexu 

z roku 2007: 

O jejím zániku se můžeme dočíst v jubilejním 

25. čísle z roku 1996. Podle rozhodnutí 

školského úřadu byla ke dni 31. srpna 1996 

zrušena naše školní jídelna. Jak jistě víte, od 

začátku tohoto roku chodíme do jídelny v 

Podskalské ulici. Proč ale tam, když školní 

jídelna ZŠ Botičská je mnohem blíž? A proč 

nový majitel domu ve Vyšehradské ulici 7 

jídelnu zrušil? Tato „proč“ nás napadají 

pokaždé, když jdeme na oběd, a tak jsme se 

rozhodly dozvědět se o celé záležitosti víc. 

Kde ale najít odpovědi na naše otázky? 

Úplně nejdřív se vydáváme do ředitelny s 

nadějí, že by tam snad mohli něco vědět. 

Téměř okamžitě se nás ujala paní ředitelka. Z 

našeho rozhovoru vyplynulo pár důležitých 

poznatků: školní jídelna nikdy nepatřila naší 

škole školní jídelna je pro nového majitele 

nejspíše prodělečnou záležitostí Byly nám také 

sděleny dva důvody, proč nechodíme do 

jídelny základky, ale na střední hotelovou 

školu, a ještě jsme dostali kopie dvou 

dokumentů, z nichž se dalo též mnoho vyčíst. 

A jaké důvody to hovořily pro vzdálenější 

jídelnu? Prvním důvodem je to, že jídelna ZŠ je 

pouze výdejnou již hotového a přivezeného 

jídla, zatímco ve SHŠ se jídlo vaří. A navíc – 

jsme střední škola, a proto chodíme do jídelny, 

kde se vaří podle stravovacích norem pro 

starší žáky. Druhým, poněkud zvláštním 

důvodem je to, že jídelna, kam chodíme teď, 

není o nic dál než ta stará. 

Jak jsme tak seděly a dělaly si poznámky z 

rozhovoru, byly jsme vyvedeny z omylu, že se 

škola proti tomuto opatření nebránila ještě 

dřív, než jsme do něho byly uvedeny chodem 

našich myšlenek. „Asi hodinu jsem bojovala 

pro zachování stavu, ale oni rozhodli o zrušení 

k 1. září,“ řekla paní ředitelka a dodala: „Já 

musím pouze zajistit dětem stravování, do 

tohohle nemohu zasahovat, není to v mé 

kompetenci.“ Od paní ředitelky jsme se 

dozvěděly asi maximum. 

Vydaly jsme se tedy po stopách nynějšího 

majitele nemovitosti, v níž se kdysi naše jídelna 

nalézala. Kde ho ale najít, to nám bylo 

záhadou. Snad budou něco vědět nájemníci. 

Pomalu a opatrně vstupujeme do domu ve 

Vyšehradské 7 a rozhlížíme se. Pak s heslem 

„hlavně nenápadně“ stoupáme po schodech 

do prvního patra. První, koho jsme se zeptaly, 

byla mladá paní Míša. Jméno majitele nám ale 

neřekla. Druhý a poslední, koho jsme se tázaly, 

nám sdělil kýženou informaci: „Koupil to ten, 

co má dole ten bazar.“ Víc jsme ani vědět 

nepotřebovaly. Co nejtišeji jsme vyběhly ven. S 

menšími obavami překračujeme práh bazaru s 

elektronikou. Rozhlížíme se, a tak trochu 

váháme. Nakonec ale přistupujeme k pultu, u 

něhož stojí poměrně mladý muž v červené 

kombinéze, který si nás pobaveně a se zájmem 

prohlíží. Způsobem, jenž by se dal přirovnat k 

tápání v mlze v neznámém terénu, začínáme 

vysvětlovat, co vlastně chceme. Mladík 

pokyvuje hlavou, šklebí se a otáčí na druhého, 

který právě přišel, s otázkou, zda neví, kde se 

nalézá majitel. Poněkud trapné je zjištění, že 

se na výskyt majitele ptal přímo jeho 

samotného. V konverzaci tedy pokračujeme s 

majitelem. Mluví s námi sice jako s dětmi, ale 

slušně. Po delší konverzaci se nám konečně 

dostává odpovědi na otázku, co bude s naší 

jídelnou dál. „Tady bude další krám,“ řekl 

doslovně majitel a zánik jídelny ještě osvětlil 

tím, že byla vytížena jen na 50 %, a navíc nebyla 

povolena hygienikem. Prostě nebylo co dodat. 

Vrátily jsme se tedy k písemným 

pramenům. Z nich se také mezi jiným dalo 

vyčíst, že obavy, které mělo vedení našeho 

gymnázia mezi námi jako hosty a domácími z 

Podskalské byly shledány jako bezpředmětné 

– není se prý čeho obávat. Ano, to je pravda, 

Víte, že jsme měli vlastní jídelnu? 
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konflikty zatím nenastaly. Jen pokud náhodou 

kolem „domácích“ procházíme, jsme 

označováni za mateřskou školku, mrňata a tak 

podobně. Oni si totiž zjevně myslí, že jsou 

něco víc a taky starší. Ale nejsou ti nejmladší z 

nich náhodou naši vrstevníci? Pokud toto celé 

shrneme do jedné krátké věty, dozvíme se, že 

vlastní jídelnu mít jen tak nebudeme a chodit 

na jídlo někam blíž asi také ne. 

No, snad vám to nevadí, my už si začínáme 

zvykat. 

(číslo 25, 1996) 

Dreamgeneze je proces, který probíhá v 

organismu jedince schopného sebeuvědomění 

a sebekontroly, tedy převážně u tvorů liských. 

Sebekontrola však nemůže být aplikovaná 

celých 15 a více hodin během bdělého stavu 

člověka, a proto dochází k relaxačním 

výpadkům jménem dreamgeneze. 

Lidské vědomí je dle Baštecké a Goldmanna 

„stav vnímání a uvědomění si sebe sama i okolí 

vč.reakcí na vnitřní a vnější podněty, což 

znamená, že jedinec je schopen jednat dle své 

vůle. Základem tohoto stavu mysli je bdělost, 

při které je možné proživat události. Člověk 

nevnímá události obvyklým způsobem, pokud 

spí nebo je v bezvědomí či kómatu. Může je i 

vnímat zastřeně ve stavu ospalosti nebo 

somnolenci (somnus =spánek), soporu (sopor = 

tvrdý spánek) nebo změněného vědomí při 

transu či hypnóze.“ Uf, vyčerpávající. 

Dreamgeneze řadíme mezi stavy, ve které 

je již vnímání zastřené a nepřesné. Tehdy 

dochází k skryté pozornosti (přepnutí 

pozornosti k něčemu bez známek navenek), 

pokud se to ještě tak dá nazývat. 

Příznaky:  

zkaměnelost člověka s pohledem upřeným do 

neznáma, většinou identifikovaným jako 

„tupým“ s většinovou absencí mrkání nebo 

výrazně omezeným 

zavřené oči a s tajemným úsměvem 

pohupování hlavy (někdy označované pojmem 

„klimbání“, kdy dreamgeneze přechází do 

pokročilého stadia jménem polospánek) 

mohou se vyskytnout různé zvuky 

nejčastěji k tomu dochází u studentů ve 

školách a zaměstnanců na pracovištích 

útlum aktivity při práci na počítači, chůzi, 

ale třeba i jídle 

Ve škole a na pracovištích je potřeba 

kognitivních odborně takzvaně poznávacích 

funkcí – tedy paměť, myšlení, koncentrace, ale 

i řeč nebo prostorová orientace. 

Naše staré dobré šedé mozkové buňky 

(retikulární formace – jaderná síť přes 

mozkový kmen) přenáší ve stavu 

dreamgeneze informace se zpožděním, pokud 

vůbec. Člověk má lidově „vypnuto“. 

Léčba: 

přineste mu polštář a peřinku 

uložte ho pod lavici a nechte ho být 

zásobte ho čokoládou 

pusťte hudbu a nepřerušujte proces, mohlo by 

dojít k trvalým následkům 

Mart.Anka 

Dreamgeneze 
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V průběhu minulého týdne jsem jela autem a 

s kamarády poslouchala rozhlas. Jen tak. A 

objevilo se tam toto. Co je efektivní? Píšete si 

poznámky raději rukou, nebo do notebooku? 

Vyplatí se spíše poslouchat výklad a věnovat 

se látce, nebo si zapisovat každé slovo 

přednášejícího? A zkoušeli jste si někdy 

přednášku nahrávat? 

Nepište si na přednáškách poznámky. Tak 

radí Danuše Steinová, předsedkyně České 

společnosti pro trénování paměti a mozkový 

jogging. Proč? Mozek jednoduše není schopen 

se soustředit na dvě věci zároveň -- tedy 

vykládanou látku a souběžné psaní poznámek, 

vysvětluje. 

„Když píšeme poznámky, tak náš mozek 

velice dobře zaregistruje, kam jsme si to 

napsali, to si bude spolehlivě pamatovat, ale 

už nám uteče obsah té informace. Ve chvíli, 

kdy to píšete, tak mozek je v pohodě, protože 

ví, že to je někde zapsáno, že se nemusí 

namáhat a nemusí tu informaci zpracovávat.“ 

Člověk by si měl zápisky vytvořit až po 

přednášce z toho, co si zapamatoval. „Pak 

máte naprostou jistotu, že to, co si zapisujete, 

už umíte,“ vysvětluje Danuše Steinová.  

Zároveň ale uznává, že mozek přijme 

průměrně pouze 7 faktů při jednom vjemu. 

Pokud tedy chodíte na přednášky, kde do vás 

profesoři celou hodinu sypou jednu informaci 

za druhou, nějaké poznámky jsou třeba. 

Vhodné však mohou být například zápisky 

formou myšlenkové mapy. Do ní si zapište ty 

atraktivní informace, které vás během výkladu 

zaujaly.  

Východiskem by se mohlo zdát nahrávání 

zvukového záznamu přednášky. To umožňuje 

dávat během výkladu pozor a student zároveň  

Příklad myšlenkové mapy; každý jsme individuální, každý 

bychom si ji namalovali trochu jinak 

nepřijde o žádnou informaci. Výpisky si může 

udělat v klidu doma. Přestože mnohé 

vzdělávací instituce začínají své přednášky 

nahrávat a záznamy studentům zpřístupňovat, 

mnozí pedagogové nejsou touto možností 

nadšeni. Je tedy vždy lepší požádat 

přednášejícího o souhlas.  

Pokud si ale přednášku nahráváte a víte, že 

vám její obsah neuteče, může to vést k 

nepozornosti a čas prosezený na přednášce 

nebude k ničemu, varuje odbornice na paměť. 

V souboji papír s perem proti notebooku vítězí 

podle Danuše Steinové rozhodně ta starší 

metoda. „Existují studie, které podporují to, 

abychom používali ty přirozené nástroje, což 

je ruka, protože tam dochází k úplně jiné 

koordinaci mezi mozkovými hemisférami než 

při tom, když ťukáte do počítače,“ upřesňuje.  

Takže co z toho vyplývá? Všichni si musíme 

psát poznámky. Hledejme tedy aspoň rozličné 

způsoby toho, JAK si je psát a CO si psát. Nebo 

kreslit. ;-) 

 

Poslechněte si celý rozhovor na 

Rozhlas.cz pod heslem “Universum”. 

Mart.Anka

Jak na poznámky? 
Notebook nebo papír? A co na to mozek? 
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Spousta lidí dělá nějaký sport – třeba hokej 

nebo fotbal, ale já nyní chci psát o korejském 

bojovém umění taekwondo, konkrétně se 

zaměřením na zápasy na turnajích. 

V Česku se turnaje pořádají každých pár 

měsíců a já navštěvuji většinu z nich. Nejsem 

závodník, pracuji jako rozhodčí. 

Práce rozhodčího není snadná a někdy je to 

i o nervy, ale sem tam dojde k zábavným 

situacím. Například, když jsem byla v Hradci 

Králové na Sokol Cupu, tak jsme tam měli 

dvojici závodníků, kteří si snad spletli sport. 

Více máchali rukama a spíše se snažili toho 

druhého zaklít, než kopali a útočili. Když se ke 

mně přiblížili, měla jsem dokonce dojem, že si 

jeden z nich něco vesele broukal. Jasně, proč 

ne? Magie spraví všechno a ten kluk kupodivu 

opravdu vyhrál. Mimochodem, vážně není 

snadné při takovém představení udržet 

seriózní a soustředěný výraz. 

Někdy lituji kamaráda, který dělá 

středového rozhodčího. Je totiž malého 

vzrůstu, a když uděluje napomenutí vysokým 

závodníkům, vypadá krapet legračně. Přesně 

takhle to měl na svém prvním turnaji, kdy se 

dostal do středu plochy k závodníkům. Já jsem 

ještě středového rozhodčí nedělala, zatím jen 

sedím v rohu plochy a odtamtud boduji 

techniky, které neboduje elektronický systém. 

No, taky bych se k tomu mohla někdy 

odhodlat. 

Od Scorpions Cupu v Olomouci se do 

výbavy rozhodčích přidaly kamery, které každý 

zápas na závodní ploše nahrávají, a dávají tak 

možnost koučům vznášet spoustu námitek, 

které se dlouho vyřizují. Jistě, kamery jsou 

fajn, zápasy jsou poté spravedlivější, ale 

koučové to někdy zneužívají, aby dali svým 

závodníkům trochu času na odpočinek. 

Rozhodčí se snaží bodovat použité techniky co 

nejlépe, ale někdy se to nepovede, a to mívá 

za následek pozastavení zápasu za účelem 

přezkoumání záznamu. Jsem příznivec kamer, 

koučové jsou klidnější, když vědí, že je 

možnost si spravedlivé obodování jeho 

závodníka ověřit, ale občas se najde zápas, u 

kterého se déle přezkoumává, než bojuje. 

Naštěstí se po zamítnutí námitky karta 

zabavuje. 

Atmosféra je tam skvělá nejen mezi 

rozhodčími. Moc se mi líbil jeden pokřik, který 

se tam opakoval s různými jmény: „Pepo! HEJ! 

Pepo! HEJ! Pééépo! HEJ! HEJ! HEJ!“ Toho 

kluka, který tam celou dobu ječel jména, asi 

muselo bolet v krku, ale snad si to užil. Je 

skvělé vidět, že se závodníci takhle podporují a 

ta komunita dobře funguje.  

A kdo by tuhle super práci odmítl, když 

školení nic nestojí a na turnajích je oběd na 

účet organizátora? Příznivci řízků 

s bramborami by si to užili, protože to je 

přesně to, co v drtivě většině případů 

dostaneme. 

Vendy Radová 

Rozhodčím (nejen) kvůli jídlu 
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Především Francie 2016 

Na začátku měsíce října se gybotská 

družina 20 statečných, téměř frankofonních 

studentů vydala na výpravu do bretaňského 

Brestu v rámci mezinárodní družby 

organizované paní profesorkou Majíčkovou. 

Sraz byl v pondělí 10. října na letišti Václava 

Havla, kam jsme se i přes naši gymnazijní 

příslušnost dostavili všichni, dokonce i 

víceméně včas, a migrace mohla započít. 

Celé pondělí jsme pak strávili na cestě, 

přičemž nejdelší částí byl přesun po 

dvouhodinovém letu Praha-Paříž z letiště 

Charlese de Gaulla na nádraží Montparnasse, 

který nám zabral v našem časovém plánu 

zhruba 5 hodin. Cesta TGV už ubíhala 

podstatně rychleji a až na pár karambolů typu 

„já turniketem prošel, ale kufr tu prý zůstává “ 

jsme v pořádku dorazili kolem půl deváté 

večerní do Brestu, kde na nás již čekal uvítací 

výbor složený z našich jásajících 

korespondentů a jejich méně jásajících rodičů, 

kteří se tou dobou už nejspíš viděli trochu 

někde jinde. Už zprvu jsme naráželi na menší 

problémy – z valné většiny jazykového rázu. 

Po prvotním zděšení, že my neumíme 

francouzsky a Francouzi anglicky jsme se však 

s problémem vyrovnali s grácií našemu 

gymnáziu vlastní a objevili oboustranný talent 

pro němohru. 

Druhý den našeho pobytu jsme již hravě 

zvládli pomocí méně či více zuřivé gestikulace 

a mimiky vyjádřit, zda chceme k snídani kávu či 

čaj nebo zda si přejeme večer kouknout na 

nějaký lingvisticky méně náročný film (jako 

například Méliovu Cestu na Měsíc) či 

prolistovat si nějakou jednodušší naučnou 

knihu (rozuměj: leporelo). Ti kurážnější z nás 

se dokonce odvážili použít nějakou z frází či 

pozdravů, co stihli za svoji školní výuku 

pochytit z monologu profesorů. 

Itinerář probíhal dle vzorce budíček, 

dopoledne s novými kamarády, pique-nique, 

odpoledne s novými kamarády, večeře s novou 

rodinou. V rámci seznamovacích her jsme si 

v dalších dnech procvičili své [Ž sví] na 

devětadevadesát způsobů, prohlédli komplex 

školy o velikosti menšího sídliště (komplex se 

skládá ze 13 budov!) a absolvovali krátkou 

procházku po historické části města. 

Na středu byl naplánovaný výlet do starého 

opatství, kde jsme měli možnost prohlédnout 

si impozantní zahrady a trvalou expozici na 

téma Štěstí a kletba, po obědě jsme byli 

přesunuti do Quimperu, kde jsme uspořádali 

nálet na cukrárny a obchody s makronkami. 

Uprostřed tohoto honu za sladkým jsme 

náhodou narazili i na dominantu města (kvůli 

které jsme tam nejspíš původně i jeli) gotickou 

katedrálu Saint-Corentin. 

Ve čtvrtek nás uvítal přílivový ostrov Mont-

Saint-Michel, kde jsme si u vědomostního 

testu připraveného francouzskou částí našeho 

profesorského doprovodu zopakovali 

univerzální odpověď [Ž sé pa], kterou jsme 

museli uznat za nejužitečnější jazykovou 

znalost našeho pobytu, a o den později jsme 

pokračovali ve vodním duchu – pátek jsme pak 

strávili na kajacích a návštěvou Oceanopolis 

bez našich hostitelů, protože už jim již natolik 

chyběla škola, že se v pátek museli jít učit. 

Poslední dva dny jsme prožili již v klidnějším 

tempu. Sobota se nesla v duchu individuálních 

aktivit v rodinách, někdo tento čas využil 

k nákupu suvenýrů, jiný například ke koupání 

v oceánu za zděšených pohledů rodiny 

v kabátech a kulichách. V neděli se čas našeho 

pobytu nachýlil ke konci, a tak jsme byli za 

nostalgického popotahování vyprovázeni na 

vlak do Paříže. Pláče bylo hodně, dokonce i u 

silnějších povah, a nezmírňoval ho ani fakt, že 

se znovu shledáme v Praze na jaře. 

Družba nám dala mnoho kulturních 

prožitků, poznatků a kil navíc, naučila nás 

mnoho potřebných slovních spojení nutných 

k přežití na francouzském školním dvoře, 

v neposlední řadě jsme díky ní samozřejmě 

získali nové přátele ze západu. A o to přece 

šlo. 

Thyrsa

Výprava do Mordoru 
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Pro: Überkommandant Frau Engles, 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 

Tábor nucených mediálních prací STAR LINE 
(dále jen: Tábor) přijal dne 13. září 2016 dva 
autobusy převážející 87 osob českého 
občanství, povětšinou věku mladistvého. Jde o 
čtvrtý ročník Gymnázia Botičská, tedy 4. A, 4. B 
a 4. C. Studenti a další osoby pro režim 
nevhodné (dále jen: Studenti) byli odsouzeni k 
pěti dnům povinné práce na produktu 
mediální povahy. Zpráva pojednává o změnách 
v konceptu řízení Tábora aplikovaných na 
tento turnus. 
Ubytování: 
Studenti byli umístěni v prostorech 3x6 metrů 
ve skupinách po šesti, čímž se dosáhlo díky 
nově instalovaným kovovým palandám 
rekordních 3 metrů čtverečních na Studenta. 
Dále vedení Tábora dosáhlo snížení výdajů na 
Studenta o 2 marky díky ušetření na knoflících 
povlečení. Studenti nafasovali povlečení 
bez knoflíků či jiných prostředků k zapnutí. 
Také se podařilo snížit spotřebu elektrické 
energie v místnosti aplikováním záslepek na 
zásuvky redukujících jejich počet z 2 na 1. 
Vedení tábora rovněž ušetřilo na výměně 
poškozených elektrických výbojek a 
skleněných lustrových krytů v místnostech 
posunutím večerky na hodinu po soumraku. 
Tábor splňuje předepsané procento funkčních 
toaletních zařízení. Současně je v ubytovnách 
Studentů funkčních 40 % hygienických bloků, 
což je zvýšení o 10 % oproti minulé šestiletce. 
Naši prostoroví návrháři vyprojektovali 
revoluční toaletní místnost o velikosti 1 × 0, 75 
metru, s certifikátem zaručujícím, že se do ní 
nemůže za žádných okolností vejít mísa, 
otevřené dveře a Student naráz. Vedení 
Tábora rozhodlo o omezení topení v ubikacích 
Studentů. Ušetřená částka činí 150 marek 
na měsíc. Aby se předešlo nepokojům 
způsobeným omezením topení, fasují nyní 
Studenti jeden polštář navíc na místnost. 
Strava: 
Cena za stravu Studenta činí na den 1,2 marky. 
Strava se sestává převážně z čočky. Studenti 
dostávají minimální předepsané porce, 
celodenní pocit hladu přispívá k jejich pracovní 
morálce a slabost vzniklá dlouhodobým 
nedostatkem živin snižuje možnost odporu 
proti dozorcům. Zbytky z hlavního chodu jsou 
zpracovány do polévky na další den. Výraznou 
úsporu přinesl nový recept na nápoj pro 
Studenty skládající se z deseti gramů cukru a 

pěti kapek potravinářského barviva na litr 
užitkové vody. Aby se zabránilo Studentům v 
konzumaci jiných tekutin, či přípravě vlastních 
nápojů, nebylo litinové vodovodní potrubí 
položené roku 1960 nikdy vyčištěno, díky 
čemuž má kohoutková voda na Studentských 
ubikacích vysoký obsah rozpuštěné rzi, kovový 
pach a slabě hnědou barvu. Vedení Tábora má 
v plánu cenu stravy za studenta dále snižovat. 

Během turnusu došlo k těmto výjimečným 
událostem v oblasti stravování: 

-15. 9. bylo ušetřeno na stravě za hlavní 
chod. Jako hlavní chod byla použita zahuštěná 
polévka ze zbytků předchozího dne 
inzerovaná jako „guláš“. 

-16. 9. došlo k narušení pracovní kázně. 
Skupina Studentů 4. B byla přistižena při 
pokusu objednat si pizzu z nedalekého 
městečka. Jejich čin byl zmařen a jako trest 
byla k jídlu podávána rozmražená těstová 
placka a výškrabky ledu z mrazáku 
zahuštěných pěnou, inzerované jako 
„palačinky se zmrzlinou“. 

K potlačení rostoucí nespokojenosti bylo 
oznámeno zřízení "bufetu", kterýžto stánek 
prodávající dodatečnou potravu je vždy 
otevírán na několik hodin během doby, kdy je 
většina studentů mimo tábor na „botanické 
exkurzi“. 
Práce: 
Výbor pro Zbytečnou Práci (VZP) sestavil 
tří oddílový rozvrh začínající v osm ráno a 
končící v půl jedenácté večer. Studenti jsou 
nuceni účastnit se psychologických přednášek 
a lekcí cizích jazyků. Každý večer část Studentů 
prezentuje svůj mediální produkt pod 
bedlivými zraky zvláštní komise, hledající 
jakékoliv chyby faktické i teoretické a 
postihující Studenty snížením známky za 
každou odhalenou nedokonalost. Účast 
zbytku Studentů na těchto procesech je 
povinná. 

Tábor se pyšní 83, 7 % úspěšnosti 
v psychické destrukci Studentů a Vedení 
Tábora se zaručuje zvýšit do příští šestiletky 
úspěšnost o dalších 5 %. 

Zavedení Táboru nucených mediálních prací 
STAR LINE, zařízení #1984 

pplk. PhDr, Herr Johhanes Shulz, CSc. 
Dne 20. 9. 2016 

�

Tento materiál získal s nasazením
 vlastního života

 rozvědčík z třídy 4. B.

ČEKÁ VÁS TO TAKÉ!

�

Průběžná zpráva o stavu zařízení #1984 - STAR LINE 
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It was a hot day in the middle of July. Pepa, 
who had never left the Czech Republic before, 
was about to board a plane leaving for 
Jamaica. He had won a trip to Jamaica in an 
English-speaking contest. He walked over to 
his seat in first class, sat down and ordered a 
drink. He started looking around at his 
surroundings. He looked to his left and saw an 
old man sitting in the seat next to him. The 
man was well dressed. He wore a business 
suit, shiny black shoes and a golden watch. 
But what seemed most important to Pepa, 
was that the old man had the most amazing 
beard he had ever seen. It was slightly grey 
with old age but it was incredibly thick and 
finely combed. It reached almost to the man’s 
waist. Pepa couldn’t help but stare. The 
strange old man suddenly turned and looked 
Pepa straight in the eyes. Pepa quickly looked 
away, his heart almost stopping for a full 
second. He heard a rough voice growling: 
“What are you looking at blondie?” Pepa 
slowly turned back to face the stranger. He 
cleared his throat nervously and answered: 
“Sorry sir. I didn’t mean to stare. I was just 
admiring your beard.” The man grinned. “I do 
have an amazing beard” he said, obviously 
pleased with himself. But he instantly stared at 
Pepa angrily and snarled: “But that isn’t any of 
your business, so keep to yourself.” They both 
went silent. Neither of them said anything. 
Pepa turned to face the seat in front of him. 
He tried reading a magazine but he was too 
uncomfortable. He kept looking at his watch. 
It felt like hours had passed every minute of 
the flight. Pepa tried to fall asleep. After a few 
hours of trying he finally started to fall asleep. 
He suddenly heard a voice: “Dear passengers, 
please fasten your seatbelts and don’t panic. 
We are making a crash landing.” The plane 
was shaking violently. Everybody was 
panicking. Pepa felt something hit the back of 
his head and he instantly fell unconscious.  

Pepa opened his eyes. All he could see was a 
clear sky and a few palm trees. “Oh thank 
god!” he said aloud to himself. “It was just a 
dream. I’m already on my holiday in Jamaica!” 
He heard a rough voice: “I wouldn’t be so sure 
of that if I were you.” Pepa turned to see who 

was speaking. His optimism instantly vanished. 
Lying next to him on the beach, was the 
strange old man he had met on the plane. The 
old man’s beard was full of sand. Pepa felt 
depressed. He sat up and looked around, 
pushing a pile of sand off his torso. There was 
wreckage everywhere. He got up and started 
searching through the wreckage. He felt a chill 
running up his spine. He couldn’t find any 
food, water or supplies of any kind. But worst 
of all, he couldn’t find any people, not even 
bodies.  

“There’s no point in looking for anything.” 
called the old man still lying on the sand. 
“Where is everybody?” asked Pepa. The old 
man sat up. “Gone. Taken.” he said. “By 
who?” Pepa asked nervously. “Cannibals.” 
replied the old man calmly. “Cannibals!?” 
shrieked Pepa. His head started spinning. He 
sat down. After a few minutes he cleared his 
throat and asked: “Why didn’t they take us?” 
“When the plane crashed we got covered in 
sand. When the cannibals came they just 
didn’t notice us.” replied the old man. Pepa 
thought for a while. “It isn’t safe here. We 
should leave before they come back.” he said 
finally. They walked away from the wreckage 
and hid in a forest nearby.  

They spent a total of three days building 
shelter, gathering fruit and hunting animals. 
They tried their best to avoid being seen. On 
the morning of the fourth day Pepas greatest 
fear came true. He had been gathering fruit in 
the forest for the past few hours when 
suddenly he heard shouting and chanting. He 
slowly crept though the brush towards the 
sound. It was coming from the shelter he and 
the old man had been living in. Pepa could 
smell smoke. He stopped several paces from 
the shelter. There were cannibals all around it. 
They were trying to burn it down. Pepa 
suddenly realised that the old man might still 
be in the shelter. “I don’t really like him but I 
can’t just let them kill him.” thought Pepa. “I 
have to save him.” Pepa had picked up a large 
rock and was about to throw it at one of the 
cannibals when he felt a hand grab his arm. 
“What do you think you’re doing?” whispered 
the old man. Pepa had to keep himself from 
screaming. He was so relieved he felt like 

Pepinson Crusoe 
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hugging the man. But he managed to resist 
that urge as well. He looked into the old man’s 
eyes and said quietly: “We need to get off the 
island. Now!” The old man simply nodded. 
They crept away from what had been their 
home for what seemed like years. They got 
out of the forest onto the beach. They were 
walking swiftly along the edge of the forest 
when they heard voices shouting and feet 
stomping through the brush. They looked into 
the forest and saw about a dozen mad 
cannibals armed with spears running towards 
them. “Run!” shouted the old man. Pepa 
turned only to see that the old man was 
sprinting away across the beach, his beard 
bellowing behind him. Pepa ran after the old 
man breaking into a sprint. Pepa caught up 
with the man and looked back. The cannibals 
were only about a hundred feet behind them. 
He turned back and saw a small cannibal 
fishing boat on the shore. He estimated it was 
about sixty feet away from them. “Quickly… 
we have to get to that boat” said Pepa 
breathing heavily. They kept running as fast as 
they could. The old man was a little slower 
than Pepa. The cannibals were gaining on him 
quickly. Pepa got to the boat first. He turned 
around. The old man was still about twenty 
feet away from him and the fastest of the 
cannibals was almost upon him. The cannibal 
was a very large, fierce looking man carrying a 
large stone axe. Pepa grabbed an oar from the 
boat and ran towards the old man. The large 
cannibal started lifting his axe preparing to 
swipe at the old man. Pepa swung his oar over 
the old man’s head, striking the cannibal hard 
in the face. The fierce brute staggered 
backwards and fell onto the sand. Pepa threw 
his oar at the approaching cannibals. The men 
in nearest were knocked backwards into the 
rest. Pepa and the old man ran to the boat and 
hastily pushed it into the water. Pepa jumped 
in and so did the old man just a second after 
him. They both started paddling wildly. Pepa 
was using the remaining oar while the old man 
was paddling with a wooden plank he had 
found in the boat. Three cannibals got into the 
water and started swimming towards them. 
As soon as they were close enough Pepa hit 
each of them hard in the head with his oar. 
Ten cannibals were left standing on the beach. 
They started throwing their spears at the boat. 

Five of the spears missed the boat entirely. 
Two were thrown poorly and just hit the boat 
with their dull ends simply bouncing off. Pepa 
and the old man lay flat in the boat. Neither of 
them dared to breathe. Suddenly a spear flew 
into the boat somehow cutting the old man’s 
magnificent beard clean off his chin. Another 
javelin lodged itself into the floor of the boat 
just an inch away from Pepa’s nose. 

Nothing happened for a while. “Do you think 
we’re out of range?” asked the old man, 
whimpering at the loss of his beloved beard. 
Pepa lifted the oar and waved it above the 
boat. A spear instantly hit the oar knocking it 
out of Pepa’s hand and into the ocean 
surrounding them. “You could have just said 
no!” said the old man angrily. They stayed 
lying there for what seemed like hours. Finally 
Pepa sat up to look around. The island was 
barely in sight. “It’s safe to get up now.” he 
said. The old man clutched his severed beard 
in his hands. “I’m fine down here.” he replied, 
obviously expecting a spear to come flying in 
out of nowhere and taking his moustache too. 
Pepa turned and looked in the direction they 
were going. There were storm clouds ahead. 
He tried to steer the boat away but it was too 
late. The storm was pulling them in. The water 
became wild and unpredictable. Waves 
started crashing into the small fragile fishing 
boat from all sides. It felt to Pepa like a game 
of football. Only he wasn’t playing. He and the 
old man were the ball. An enormous wave 
came crashing into the boat’s side. The boat 
instantly snapped in two. A large chunk of 
wood broke off and hit Pepa in the back of the 
head. The last thing he saw was a clear sky 
ahead fading into darkness. 

He woke up. He was laying on a beach next to 
the old man. Pepa felt dizzy. He turned and 
saw a group of men running towards them. He 
tried getting up to run but he couldn’t. Most 
of his body was buried in wet heavy sand. He 
looked around desperately looking for 
something he could use to break free or 
defend himself. Then he saw a large sign a 
couple hundred feet down the beach. He 
could barely read what seemed like the three 
most beautiful word in the world to him. 
“Welcome to Jamaica!” 

David Hilschler 
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A) Jak chápete pojem „projektové dny“?  

B) Mají pro vás či školu nějaký význam? 

C) Máte nějaký nápad či téma na příští 

projektové dny? 

 

D) Chápu to jako pomoc studentům naučit se 

pracovat samostatně. 

E) Určitě to má přínos pro samostatnost 

studentů. 

F) Nic mě nenapadá. 

 

A) Projektové dny pro mě znamenají 

příjemnou změnu, oproti normální výuce.  

B) Přínos? Studenti se mohou více 

seberealizovat než v normální výuce. 

C) Bohužel mě nic nenapadá. 

 

A) Chápu to tak, že se nás učitelé snaží naučit 

pracovat samostatně (případně v menších 

skupinách) na nějakém projektu, díky 

němuž jsme potom schopni vytvořit 

určitou práci. 

B) Určitě ano. Umíme pak snadněji vytvořit 

samostatně nějaký projekt. 

C) Žádný konkrétní nápad nemám. Ale mě 

samotnou by potěšilo, kdybychom se mohli 

věnovat v jakémkoliv ohledu buď zvířatům, 

anebo chemii. 

 

A) Pod pojmem projektové dny si přestavuji 

volnější den pro studenty, který je má 

psychicky připravit na nějaký "režim" a také 

je obohatit o různé činnosti, týkající se 

studia. Spíše si je představuji jako takové 

spojení žáků a učitelů, víceméně zábavu. 

B) Určitě záleží na tématu. Každopádně si 

myslím, že svůj přínos určitě mají, ale 

musím brát v potaz i to, že jsou náctiletí 

studenti po 2 měsících nuceni vykonávat 

nějakou činnost související se vzděláním, 

což nemusí být pro všechny zrovna 

příjemný fakt. 

C) Osobně bych do projektového dnu zařadila 

nějakou přednášku, která by se mohla týkat 

biologie, která je studenty nejvíce 

vyhledávaná. Poté by studenti mohli 

písemně sestavit nějaký názor či recenzi na 

přednášejícího a přednášky. 

 

A) Snaha dělat učení zábavnějším 

B) Podle mě určitě příjem mají, navíc to 

alespoň ulehčuje učení. Není to, že hned po 

prázdninách přijdeme do školy a hned se 

učí, ale tak příjemně se to rozjede. 

C) Asi spíš ne 

 

A) Projektové dny chápu jako přípravu na 

školní režim. 

B) Určitě ano. 

C) Moc se mi líbila pomoc neziskové 

organizaci a v příštích letech bych v takové 

pomoci pokračovala. 

 

A) Mírný začátek nového školního roku. 

B) Jak které, ale spíše ano. 

C) Momentálně mě nic nenapadá. 

 

A) Projektové dny jsou ozvláštnění výuky, ale 

nezdá se mi, že by to mělo nějaký 

podstatný přínos. Uvítal bych návštěvu 

léčebny, věznice spojené s nějakou 

aktivitou, aby nám to dalo něco do života.  

B) Postupné začleňování do školního 

systému. Určitě nám pomohou se znovu 

vrátit do výuky   

C) Bohužel mě nic nenapadá.

Anketa 
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Odchod pane ředitele 

Z několika na sobě nezávislých zdrojů se k nám 

donesla zpráva, že naši školu opouští 

dlouholetý a úspěšný ředitel Stanislav Luňák. 

Po důkladném pátrání jsme se dozvěděli, že 

důvodem jeho odchodu je nabídka práce na 

Ministerstvu spravedlnosti, sídlícího v samé 

blízkosti našeho ústavu. Je to pro nás všechny 

zdrcující zpráva. Ani informace, že pana 

příštího exředitele čeká větší místnost, větší 

kopírka a mladší sekretářka, nás s tímto 

stavem nesmířila. Doufáme však, že ho pozice 

ministra omrzí a brzy se na Gybot vrátí 

Pan profesor Markalous  

Nikdo tomu nechtěl uvěřit! Nikdo si to 

neuměl představit. Na něco takového nikdo 

neměl dost fantazie. Šuškalo se o tom už od 

momentu, kdy byl spatřen ráno ve škole. 

Studenti běhali po škole jako splašení. Každý 

chtěl být u toho. Každý se chtěl přesvědčit na 

vlastní oči, uši, nos, někdo i hmat.  Běželi 

z přízemí do sborovny, nebyl tam. Hnali se jako 

dupající stádo až do 3. patra. Otevřeli třídu, 

vběhli dovnitř a …ANO! 

Pan profesor Markalous měl ponožky. 

Radek John 

Všeobecně se ví, že Radek John, někdejší 

absolvent GB, byl před mnoha lety, kdy se 

ještě nevěnoval politice, všeobecně pokládán 

za nadějného spisovatele. Málo se už ví, že 

jeho román o středoškolské mládeži Džínový 

svět je pevně spjat se zdmi našeho ústavu. 

John vytěžil z pobytu na Gybotu i scénář 

ke Sněženkám a machrům, údajně popisoval 

dění na lyžařském kurzu. Doslechli jsme se, že 

jeho odchod z vysoké politiky nebyl jen 

důsledkem různých politických machinací, ale i 

jeho snahou vrátit se do literárních kruhů. 

Údajně má k nám nastoupit jako řadový 

profesor a učit předmět Res Public. Těšíme se, 

že by mohlo dojít i k vydání pokračování jeho 

románu, tentokrát pod názvem Džonový svět. 

Metání 

Je to tak. Nové koště dobře mete. Ne, že by 

staré koště metlo špatně, ale to nové v téhle 

situaci mete zrovna tak spolehlivě. Opět jsme 

se tedy stali kolikrát i očitými svědky metení. 

Totiž chvíle, kdy se oči pana školníka zaměří na 

naše spodní končetiny a uzřou na nich 

nesprávnou obuv. To pak je zle! Mete se rychle 

do přízemí buď přezout, nebo vyzout a dále 

pokračovat bosí. A je úplně jedno, jedná-li se o 

mazáka či prváka.  Pokaždé jde o exekuci 

potupnou, takřka pokořující.  Ptáme se, kdy už 

konečně budeme těchto křivd ušetřeni, kdy 

bude možnost v případě zapomenutí správné 

obuvi doma zapůjčit si tzv. zámecké pantofle a 

po celý den tak leštit podlahy našeho ústavu. 

Určitě by se notně vylepšila podlahová hygiena 

školy i naše vztahy s úklidovou četou a panem 

školníkem v čele.  

 Gybot pomáhá 

„Snažíme se pomáhat těm, kdo nemají 

takové možnosti jako my…“ 

Gymnázium Botičská se zapojuje do mnoha 

projektů, které pomáhají lidem i zvířatům. 

Snaží se být užitečným a vzorným příkladem 

pro své studenty, aby i po skončení gymnázia 

pokračovali charitativní činností. 

Život dětem 

Tato občanská organizace se zaměřuje na 

pomoc nemocným, handicapovaným a 

opuštěným dětem v rámci celé České 

republiky. Tato pomoc je určena hlavně dětem 

do 18 let. Organizace pomáhá s úhradou 

zdravotních pomůcek, léčby, ozdravných 

pobytů. Přispívá i na dětské domovy či 

kojenecké ústavy. 

Studenti Gybotu se každoročně dobrovolně 

hlásí na prodej srdíček, jehož výtěžek putuje 

právě na pomoc těmto dětem.

Šokující zprávy z Botiče 
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Když vám ráno zazvoní poslední z vašich 

deseti nastavených budíků, víte už, že musíte 

nutně vstát. V ještě mírném kómatu si vaříte 

silnou kávu, kterou jste se naučili pít právě díky 

gymnáziu. Bez ní by byl váš den téměř 

k nepřežití. Po příchodu do budovy se zdravíte 

se známými tvářemi, jako prvního pozdravíte 

samozřejmě usměvavého vrátného a 

pokračujete ke své skřínce, kde v hromadě 

zbytečných papírků a starých testů lovíte 

sešity, učebnice a poté se vydáváte na místo 

vaší první hodiny. Když zazvoní, ti lepší z nás 

už jsou někde v prostorách místnosti, kde se 

učí. Jiní ještě běží, aby stihli vběhnout do třídy 

dříve, než přijde profesor, který vás v případě 

pozdního příchodu nemilosrdně zapíše. Poté, 

co se všichni přivítají klasickým vstáním ze 

židle, začne profesor při štěstí navazovat na 

předchozí hodinu. Bohužel často toto “štěstí“ 

nenastává a profesor po příchodu klidným 

hlasem prohlásí: „Připravte si papíry, píšeme 

test.“  

S těmi odolnějšími z nás tato věta nic 

neudělá, pouze se v dalších vteřinách smíří 

s vidinou získané známky 5. Ti méně odolní 

jedinci začnou mít mžitky před očima, začnou 

se jim třást ruce a prožívají nával těžkého 

stresu. U některých se může dokonce 

ojediněle objevit i hysterická reakce.  

Nejvíce studenty navštěvované místo na 

škole je bufet. Pizza rohlík a zapečený toast za 

9 Kč jsou na gymnáziu legendární. Pro 

odolnější žaludky (většinou ty patřící klukům) 

je zde v nabídce i řízek v housce či různé 

variace čehosi smaženého. Madame Bufetová 

je velmi povídavá a často její příběhy slyšíte 

během roku podvacáté. Každopádně, když s ní 

máte dobrý vztah, můžete si u ní udělat 

normální kávu, a nejste tak odkázaní na odpad 

z automatu. 

Když Vám zazvoní na konec vaší poslední 

hodiny, běžíte dolů ke skříňkám, kde se snažíte 

v tlačenici dostat k té své. Často máte 

pošlapané nohy, někdy dostanete loktem do 

oka, ale většinou je vám to úplně jedno, 

protože vaší jedinou touhou je dostat se rychle 

mimo budovu školy.  

Po příchodu domů věnujete několik hodin 

času přípravě na další den, děláním někdy 

nesmyslných domácích úkolů, a než se 

nadějete, máte deset hodin večer a chystáte 

se spát. Nejvíce se studenti těší na pátek, až 

budou mít konečně zasloužené dva dny 

volna…tedy alespoň zdánlivě volné, protože 

přes víkend někdy dostanou hromadu práce, 

kterou by jindy nestihli udělat.  

I přes veškeré těžké chvíle na Gymnáziu 

Botičská je pravda, že se tu většinou sejde 

skvělý kolektiv. Se spolužáky se rádi vídáte i ve 

volném čase, můžete je požádat o pomoc, a 

když chybíte, tak vám bez odmítnutí posílají 

zápisky. Dokonce i většina z profesorského 

sboru je ochotná. Můžete za nimi přijít, když 

máte problém, vyjdou vám vstříc, když se 

nacházíte v těžké situaci.  

Také se vám při slovech jako tukan či sysel 

může vybavit profesor Markalous, který je 

velmi často používá během hodin. Celkově se 

vám při různých slovech či situacích začnou 

vybavovat vaši profesoři. Často studenti 

probírají drby tykající se profesorského sboru, 

stejně tak jako profesoři drbou své studenty. 

Někdy se najde profesor (spíše profesorka), 

která s radostí vypráví během hodin jisté 

peprnosti o dění na škole. 

Ale i přes veškeré nelibé věci, které 

gymnázium má, jako je třeba postrach typu 

BOČ či slovo „nečekaný“ test, je většina 

studentů ráda, že na této škole studuje. 

Samozřejmě je to názor od názoru, ale můžu 

říct, že já jsem vděčná za pobyt na této škole. 

Těžký život studenta na Gymnáziu Botičská 



NÁŠ KOMPLEX  CO NÁS ČEKÁ 

 

19 

Jazykově-mediální kurz-13-17.9. 

 Tento kurz je určený pro studenty 4. 

ročníku. Tvoří se tam jakýsi mediální 

produkt. 

Projekt Botič 3. ročník – pátek 16. 9. 2016 

Podzimní prázdniny – středa 26. a čtvrtek 

27. 10. 2016 

 I když je to jen pět dní, všichni už se na ně 

těšíme od prvního září. 

Projekt Gaia v Praze – listopad 2016 

 Jedná se o mezinárodní projekt rozvíjející 

spolupráci mezi studenty z Izraele a České 

republiky, který je zaměřen na ornitologii 

a ochranu životního prostředí. Na 

projektu GAIA se podílí 10 studentů 

z Gymnázia Botičská, 10 studentů z 

Gymnázia Arabská a samozřejmě 

odpovídající počet studentů z izraelské 

školy WBAIS. 

První Den otevřených dveří – čtvrtek 3. 11. 2016 od 

15.00 do 18.00  

 Zájemci o studium na naší škole se 

budou moct podívat, jak to u nás 

chodí a jakou máme krásnou školu. 

My také přikládáme ruku k dílu. 

Klasifikační porada 1. čtvrtletí středa 16. 11. 2016  

Třídní schůzky 1. čtvrtletí středa 23. 11. 2016 od 

18.00  

Schola Pragensis čtvrtek 24. až sobota 26. 11. 2016  

 21. ročník přehlídky středního a vyššího 
odborného školství v hlavním městě 
Praze 

Vánoční koncert – čtvrtek 22. 12. 2016 

 Jako už tradičně i letos se bude konat 

vánoční koncert. Společně se naladíme do 

vánoční atmosféry a poslechneme si 

školní sbor Divertimento. 

Vavot – čtvrtek 22. 12. 2016  

 vánoční volejbalový turnaj, na který se 

všichni těšíme a připravujeme. 

Vánoční prázdniny – pátek 23. 12. 2016 až pondělí 2. 

1. 2017 

 Rozdáme si dárky, oslavíme Silvestra a 

pak hurá zpátky do školy… 

Druhý Den otevřených dveří – pondělí 16. 1. 2017 od 

15.00 do 18.00  

 Ti, kdo si naši školu nestihli prohlédnout 

na podzim, mají tuto možnost ještě na 

začátku druhého pololetí. 

Den finanční gramotnosti pro 1., 2. a 3. ročník – 

středa 25. 1. 2017  

 Získáme užitečné informace, jak bychom 

se měli pohybovat v oblasti financí, a 

dovíme se, jak na sebe uvalit osobní 

bankrot. Jejda! 

Klasifikační porada 1. pololetí – středa 25. 1. 2017  

Ukončení vyučování v 1. pololetí – úterý 31. 1. 2017  

 Takový náš malý úspěch, konečně 

dostaneme vysvědčení, kde se odrazí 

naše práce, i když jen ta pololetní. 

Pololetní prázdniny – pátek 3. 2. 2017  

 Sice jen jeden den, ale i to je odměna. 

Ples – pátek 8. 2. 2017  

 Prváky čeká přivítání a imatrikulace, 

maturanti budou ošerpováni a naopak se 

s nimi rozloučíme. 

Jarní prázdniny – pondělí 13. až neděle 19. 3. 2017  

Projekt Gaia v Izraeli – březen 2017  

Setkání absolventů a současných a bývalých 

profesorů – neděle 9.4.2017 odpoledne 

Co nás čeká tento školní rok 
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 Největší akce v rámci oslav 60 let GB se 

bude někde konat. Ještě se přesně neví 

kde. Lístky budou k dispozici od října 2016. 

Velikonoční prázdniny čtvrtek 13. a pátek 14. 4. 

2017  

Maturita – úterý 11. a středa 12. 4. 2017  

 písemné zkoušky profilové (školní) 

části maturity 

Klasifikační porada 3. čtvrtletí – středa 19. 4. 2017  

Třídní schůzky 3. čtvrtletí – středa 19. 4. 2017 od 

18.00  

Ukončení klasifikace a klasifikační porada pro 4. 

ročník – středa 19. 4. 2017  

Termín 1. kola přijímacího řízení – od 12. 4. do 28. 4. 

2017; 

Konkrétní termín jednotné zkoušky prvního kola 

přijímacího řízení stanoví MŠMT do 30. 9. 2016 

 Zájemci o studium zkusí své štěstí u přijímacích 

zkoušek. Přijímací zkouška bude probíhat 

kombinací zkoušek zadávaných ředitelem školy 

a centrálně zadávaných a vyhodnocovaných 

testů. Přijímací zkouška se skládá ze tří testů: 

test z českého jazyka a literatury, 

test z matematiky a profilový test. 

Poslední zvonění, vysvědčení 4. ročník – pátek 21. 

4. 2017  

 Na maturitním plese jsme se loučili my 

s nimi, tentokrát se čtvrťáci rozloučí 

s námi…určitě ve velkém stylu jako každý 

rok.  

Jarní maturita – pondělí 24. až pátek 28. 4. 2017 

 svatý týden maturantů 

Jarní maturita – úterý 2. až pondělí 15. 5. 2017 

Konkrétní termíny konání didaktických testů a 

písemných prací určí MŠMT nejpozději 1. září 2016 

a jednotné zkušební schéma pro konání didaktických 

testů a písemných prací určí do 15. ledna 2017. 

 didaktické testy a písemné práce společné 

(státní) části 

Jarní maturita – úterý 16. až čtvrtek 25. 5. 2017  

 ústní zkoušky společné (státní) a profilové 

(školní) části 

Slavnostní předávání maturitního vysvědčení – 

pondělí 29. 5. 2017  

• Čtvrťáci dostanou svoje maturitní 

vysvědčení a po zbytek školního roku bude na 

chodbách zase trochu volněji. 

Přírodovědný kurz – červen 2017  

• Tento kurz je určený pro studenty 2. 

ročníku. Prý nejnáročnější kurz na škole, tak snad 

ho i my přežijeme… 

Sportovní kurz- 4. až 10. 6. 2017  

• Tento kurz je určený pro studenty 3. 

ročníku. Na sportovním kurzu se prý překvapivě 

dobře jí, už teď se na něj těšíme. 

Sportovní den/OČMS – úterý 27. 6. 2017  

Klasifikační porada 2. pololetí – úterý 27. 6. 2017  

Zahradní slavnost – úterý 27. 6. 2017  

 Zábavné ukončení školního roku, všichni 

se nasmějeme našim vtipným scénkám. 

Jaké asi bude letos téma? 

Úklid a exkurze – středa 28. 6. 2017  

 Uklidíme si ve třídách, aby se nám sem 

prvního září chtělo zase vrátit. 

Sportovní den/OČMS – čtvrtek 29. 6. 2017  

Konec období školního vyučování a rozdávání 

vysvědčení – pátek 30. 6. 2017  

 Den, na který se těšíme už od prvního 

září. 

Hlavní prázdniny – sobota 1. 7. 2017 až neděle 3. 9. 

2017
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Tento rok slavíme sedmisté výročí narození 

Karla IV. Po Praze k této příležitosti probíhá 

spousta oslav, výstav a festivalů, ale víme o 

našem Otci vlasti aspoň ty základní 

informace? 

1) Jaké je pravé jméno Karla IV.? 

a) Vladimír  
b) Václav 
c) Vratislav  

2) V jakých letech vládnul? 
a) 1344–1378 
b) 1346–1378 
c) 1345–1378 

3) Kdy byla založena Karlova univerzita? 
a) 1348 
b) 1349 
c) 1347 

4) Proč byl založen Karlštejn? 
a) K pořádání plesů  
b) K uchování korunovačních klenotů  
c) Na obranu 

5) V jaké bitvě zemřel jeho otec? 
a) U Kresčaku  
b) U Kressenbrunu 
c) Nezemřel v bitvě  

6) Kdy podnikl korunovační cestu do Říma? 
a) 1356 
b) 1355 
c) 1357 

7) Jak se jmenovala první manželka Karla IV.? 
a) Eliška Přemyslovna  
b) Blanka z Valois 
c) Anna Falcká  

8) Kdo byl jeho učitelem na francouzském dvoře? 
a) Pierre de Rosieres 
b) Dante Alighieri  
c) Marco Polo  

9) Kolik měl dětí? 
a) 11 
b) 12 
c) 13 

10) Jaká je spojitost Karla IV. a naší školy? 
a) Je předek jednoho z našich 

studentů 
b) Bodovu školy nechal postavit  
c) Žádná není  

1) Čím se Madonna živila před svou 
pěveckou kariérou? 

a) servírka 

b) malování obrazů 

c) hra na klavír 

1) V kterém roce se narodila zpěvačka 

Katy Perry? 

a) 1990 

b) 1984 

c) 2000 

2) Kolik členů měla původně skupina 

One Direction? 

a) 4 

b) 3 

c) 5 

3) Kdo je představitel Barneyho 

Stinsona v seriálu Jak jsem poznal 

vaši matku? 

a) Josh Radnor 

b) Neil Patrick Harris 

c) Jason Segel  

4) V kterém roce byl zavražděn 

zpěvák John Lennon? 

a) 1990 

b) 1980 

c) 1985 

5) S kterou zpěvačkou randil Justin 

Bieber? 

a) Selena Gomez 

b) Marilyn Monroe 

c) Je homosexuál 

6) Která zpěvačka se v roce 2011 

předávkovala? 

a) Aaliyah 

b) Amy Winehouse 

c) Christina Grimmie 

7) Ve kterém filmu nehraje Brad Pitt? 

a) Dannyho parťáci 

b) Pan a Paní Smithovi 

c) Marley a já 

8) Jak se jmenuje představitel 

Harryho Pottera? 

a) Daniel Radcliffe 

b) Rupert Grint 

c) Tom Felto

Test o Karlovi IV. Stars kvíz 
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1) Jak byste popsali svůj okruh přátel? 
a) Mám jen jednoho člověka, kterému 
můžu věřit. Kamarády si celkově těžko 
hledám. 
b) Mám spoustu známých a mnoho 
z nich se brzy stane mými dobrými 
přáteli. 
c) Bavím se tak nějak s každým, ale 
mezi pravé přátele bych zařadil/a tak 
maximálně 10 lidí. 
d) Mám jen několik přátel, které si 
zásadně vybírám sám/sama. 
 
2) Když přijdete do kolektivu, kde znáte 
jen pár lidí, jak se chováte? 

a) Držím se někde na okraji, jsem buď 
sám/sama nebo si povídám se svými 
známými. 
b) Seznamuji se se spoustou nových 
lidí, skvěle se bavím. 
c) Celkem se nudím, spíš poslouchám 
konverzace ostatních a sám/sama toho 
moc neříkám. 
d) Řeknu svým známým, aby mne 
někomu představili, a poté přebírám 
vedení v konverzacích já. 
 
3) Jaký živel se k vám nejvíce hodí? 

a) Vzduch 
b) Země  
c) Voda 
d) Oheň 
 
4) Jak se zachováte, když někdo přijde 
pozdě na domluvenou schůzi? 

a) Přejdu to mlčením, každému se to 
někdy stane. 
b) Prohodím nějak vtip, který má 
vysvětlit, co dotyčného asi zdrželo. 

c) Je mi to jedno. Hlavní je, že vůbec 
dorazil. 
d) Dotyčného na to upozorním. Jsem 
velmi rozzlobený/á a dám to najevo. 
 
5) Jak Vás popisuje okolí? (nemusí to 
být všechny uvedené vlastnosti na 
řádku) 

a) chytrý/á, tvořivý/á, uzavřený/á, umím 
dobře naslouchat 

b) zábavný/á, praštěný/á, 
sebevědomý/á, netrpělivý/á 
c) klidný/á, ohleduplný/á, zdvořilý/á 
d) komunikativní, pracovitý/á, vůdčí 
typ, výbušný/á 
 
6) Jaké barvy oblečení nosíte 
nejčastěji? 

a) tmavší (černá, šedá, hnědá) 
b) neonové, hodně výrazné (červená, 
žlutá) 
c) nosím to tak nějak střídavě, žádná 
barva nepřevažuje 
d) takové, které se dají dobře 
kombinovat (modrá, fialová, bílá) 
 

Výsledky: 
Podívejte se, jaké písmeno (a, b, c nebo 
d) jste zvolili nejčastěji. 
 

Nejvíce a – melancholik 

Nejvíce b – sangvinik 

Nejvíce c – flegmatik 

Nejvíce d – cholerik 
Iva Víchová 

Výsledky testu o Karlu IV.: 
1b, 2b, 3a, 4b, 5a, 6b, 7b, 8a, 9b, 10c 
Výsledky star kvízu: 
1a, 2b, 3c, 4b, 5b, 6a, 7b, 8c, 9a, 10b 

Test osobnosti – Jaký máte temperament? 
Jste melancholik, cholerik, sangvinik nebo flegmatik? 



 

 

 

„Nejsou špatní žáci, jsou jen špatní učitelé, 

nebo snad platí, 

nejsou špatní učitelé, jsou jen špatní žáci?“ 


