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Úvod
Můžete si všimnout, že poslední dobou přibývá v Oktaviánu velmi mnoho
dlouhých, filosoficky zaměřených článků. Čím to je, to opravdu netuším –
že by nás redaktory najednou postihla nějaká potřeba vyčerpávajícím
způsobem rozebírat všechny možné nevysvětlitelné otázky lidstva a
samotného bytí?
Už v předchozích číslech bylo těchto článků dost a dost, ale tentokrát
tomu, dle mého názoru, nasazujeme pomyslnou korunku. Čeká na vás
proto spousta úvah poněkud delšího formátu, týkajících se věčného
souboje studentů a učitelů, otázky víceletých gymnázií a jejich případného
zrušení, či jiných, dosti zvláštních a kontroverzních témat (do plánované
povinné maturity z matematiky se kupodivu tentokrát nikdo nepustil, ale
věřím, že až ten čas přijde, bude to stát za to).
Pokud tedy máte rádi hloubání nad nejrůznějšími problémy světa,
pohodlně se usaďte – máte se na co těšit. A pokud vás dlouhé články
neberou, omlouváme se. Do příště to snad napravíme.
Yoli

Aktuality ze školy
Rozloučení
S koncem tohoto pololetí nás postihla velká tragédie. Opustila nás
matikářka a chemikářka Jana Kudrnová.
Odešla do důchodu.
Paní profesorka Kudrnová nás čtyři roky učila chemii a minulý rok byla naší
třídní učitelkou. To nám snad dává možnost se o ní trochu vyjádřit (i když
„její banda“ bylo vždycky béčko). Na první pohled byste čekali, že bude
přísná a tvrdá v duchu učitelů ze staré školy a… měli byste pravdu. Taková
byla. Přísná, inteligentní. Ale taky férová, vtipná někdy víc dětinská než
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my. Který jiný učitel by začal hodinu slovy: „Koukali jste se včera na
StarDance? Genzer se teda předved.“
Vlastně, napadá mě jich hodně, když nad tím tak přemýšlím. Tahle škola,
zdá se, přitahuje velmi specifický typ profesorů; takový, který učí podle
hesla: Trocha šílenství ještě nikoho nezabila… Pojďme zjistit, jaká je
smrtelná dávka! Posaďte se, testovací subjekty. JSME V SEXTĚ, tak se mi
tu nechovejte jako hovado, jinak tě přetrhnu Ping-pong! Upřímně se
divím, že vás za ty blbé dotazy ještě nikdo nezabil.
Ale to jsem odbočil. Mezi další perly z hodin paní Kudrnové patří:
Kudrnová: „Umíš to nebo ne?“
Student: „No, moc ne.“
Kudrnová: „Tak si sedni, máš za pět. Ty víš? Ne? Taky pět.“
Nebo: rozjede prezentaci, prokliká se všemi slajdy až na poslední a řekne:
„Tohleto si opište, zbytek je vám k ničemu.“ Většině z nás bylo právě tohle
sympatické, že nebere svůj předmět tak moc vážně. Chápala, že dobré dvě
třetiny z nás v jejích hodinách jsou jen proto, že není zbytí, a celkem jasně
jim už na začátku oznámila: Mně je to fuk, dělejte si, co chcete. Napíšeme
si celkem 6 testů a na konci roku si můžete dvě nejhorší známky smazat.
Žádné „vyzkoušíte mě ještě?“ nebo „nešla by dvojka?“. Jak to bude, tak to
bude. A překvapivě to fungovalo. Většinou.
Mezi sebou jsme často žertovali, že paní profesorka Kudrnová tu byla
dávno před vznikem Československa, protože si jako chemička namíchala
elixír nesmrtelnosti, ale to samozřejmě není pravda. Čas ji nejspíš unavil,
tak jako unaví nás všechny. Možná si teď bude užívat odpočinku, možná
se stane velitelkou protichemické jednotky Armády ČR (zase, proč si
dovedu tolik našich učitelů představit v armádě?). Každopádně jí za nás
všechny přeju pevné zdraví a hodně zábavy. To je koneckonců to, na čem
záleží.
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Tímto bych u nás taky konečně oficiálně přivítal profesory Zehnala a
Zadubana (kterého mi Word pořád opravuje na Zadupaná), stejně jako se
pozdravil s naší novou chemikářkou.
Sbohem, paní profesorko. A děkujeme.
Poznámka: Kdo objevil všechny narážky na profesory, získává malé
bezvýznamné ha ha:
P. P. KAHÁNKOVÁ
p. p. Tabášek

p. p. Pospíšil
p. p. Říman
(dalších 271 podobných promluv od všech učitelů, pana školníka,
uklízeček i kuchařek bylo vyškrtnuto z prostorových důvodů).
Petr

Kultura
Vyhlášení fotosoutěže Svět (je) Chemie
Dne 7. 2. se v Praze na Chemicko-technické fakultě VŠCHT v Praze konalo
vyhlášení fotografické soutěže s názvem Svět (je) Chemie. Ze začátku byla
atmosféra napjatá a předávající student byl trochu nervózní, ale nakonec
se atmosféra uvolnila. Po předávání jsme se mohli občerstvit a poté
následoval doprovodný program v podobě fotografického kurzu nebo
pokusů v laboratořích a samozřejmě výstavy všech soutěžních fotografií.
Dokonce i ti, kteří se neumístili, dostali malé ceny a kalendář z vybraných
soutěžních fotografií. Odpoledne jsem využil k prohlídce pražských
památek. Byl to příjemně strávený den. Soutěž doporučuji těm, které baví
chemie nebo fotografování. Příští rok se bude konat jubilejní desátý
ročník, tak třeba budeš mít štěstí právě ty.
Matěj
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Názor
Víceletá gymnázia: Ano, nebo ne?
Asi jste o té debatě už slyšeli: „Jsou nám gymnázia ještě k něčemu?“
popřípadě „Páchají víc škody než užitku!“ vychází postupně z úst nemála
lidí, mezi nimi i prezident naší republiky se o nich vyjádřil hanlivě (ale o
kom s mozkem se Zeman taky nevyjádřil hanlivě, že? Miloš nediskriminuje
a uráží všechny stejně, protože Zeman je gentleman). Otázkou tedy je,
mají pravdu?
Ministerstvo školství (tvůrci povinné maturity z matematiky, centrálního
hodnocení maturitních zkoušek a nejspíš i mnoha dětských depresí) si to
nejspíš myslí: v dokumentu z roku 2015 nazvaném Dlouhodobý záměr se
píše: „ V oblasti oborů vzdělání s maturitní zkouškou všeobecného
zaměření nenavyšovat kapacity 6 a 8letých gymnázií (nutnost zachovat
souhrnnou oborovou kapacitní bilanci 6 a 8letých gymnázií v kraji).“ A o
pár stránek dál se mluví přímo o možnosti jejich postupného rušení.
Zkusme se podívat na jednotlivé argumenty, které odpůrci gymnázií
pronášejí:
1) Gymnázia dělí společnost, podporují sociální rozdíly a elitářství
Ehm, je těžké stát na straně gymplů, když už s prvním bodem tak trochu
souhlasím. Gymnázia si vezmou všechny, kteří chtějí makat, a základkám
zbydou „ti druzí“, které je peklo učit a kteří jsou dost možná ještě
demotivovaní právě myšlenkou, že se na ně pomýšlí jako na ty horší. To je
pohled z jedné strany, no a co ta druhá? V primě, když se nás naše
profesorka na začátku roku zeptala, jaké pocity máme z téhle školy a proč
tu jsme, většina z nás odpověděla ve stylu „jsem rád, že jsem tady,
základka byla strašná!“ „lidi tam chlastali i víc než strejda Pepa“ a
podobně. I já jsem svůj přechod na tuhle školu vnímal málem jako útěk,
našel jsem tu lidi, kteří smýšlejí podobně, a jsem tu víceméně šťastný.
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2) Gymnázia už dávno neučí „chytřejší“, ale „sociálně zajištěnější“
Oblíbený bod, podle kterého je buď jediný rozdíl ten, že rodiče budoucích
gymnazistů dovedli do svých dětí vštípit jisté ambice nebo je aspoň
dotlačit k učení, a když to nevyjde, vždycky je tu odvolání, takže no stress.
To by se prý mělo změnit a gymnázia reformovat tak, aby se opět stala
školami „inteligence“. Tady promluvím ze své vlastní zkušenosti: v páté
třídě na základce se na různé gymply hlásila dohromady asi třetina
ročníku, já spíš z pocitu „jdou tam všichni kámoši, tak proč to nezkusit“,
než z jakéhokoliv jiného důvodu. Tehdy jsem se učil… řekněme průměrně
(z češtiny za tři a napomenutí třídního učitele za zapomínání pomůcek a
domácích úkolů) a navíc jsem měl a mám dysgrafii – takže dokonalý
prototyp nevyhovujícího studenta. Přihlásil jsem se na přijímačky a skončil
pod čarou. Vzhledem k tomu, že jsem se umístil ne moc hluboko (a
kdybych neměl za body za soutěže a vysvědčení ze základky nula bodů
z dvaceti, skončil bych možná i nad čarou), jsme podali odvolání, to bylo
přijato, a tak jsem tady. Nazdar! Návrh, podle kterého by se mělo přijímání
na tyto školy více zpřísnit, by nezvýhodnil ty opravdu chytré (tohle je
podle mě další blbost: gympl je často víc o píli a vůli, než skutečné
inteligenci. I ten největší trotl tady dokáže zvládnout každý test, když
obětuje pár hodin konzultačním hodinám, doučování a spánkové
deprivaci),
spíš
by
poškodil ty, kteří se na
základce moc nesnažili a
nejsou ještě rozhodnutí o
své budoucnosti, neví, co
je baví. A ti, koho rodiče
k učení nevedou, se podle
mě učit nebudou, i kdyby
měli v hlavě budoucího
Milana Kunderu.
Takhle vypadá takové odvolání.
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3) Rozdíly ve výuce jsou často nejednoznačné
Pravda. V některých předmětech se věci, které se učíme, prakticky neliší
od učiva druhého stupně základky (konzultováno s pár starými přáteli) a
na druhou stranu paní profesorka Dudová nás v biologii učí věci, o kterých
sama říká, že je to „málem vysokoškolská látka“. Je to ale takový problém?
Každá škola učí něco trochu jiného, trochu jinak a hodně záleží i na tom,
kdo a jak to učí. Tak to bylo vždycky, není to žádná novinka.
4) Potřebuje více absolventů „učňáků“
Je hezké, že si vláda taky občas vzpomene, že má myslet na stát a ne jen
na sebe, to je fajn, jen by to nemuseli dělat na úkor naší budoucnosti.
Navíc to, že máte vyšší vzdělání v nějaké oblasti, neznamená, že byste
nemohli dělat jinou „nižší“ práci, ale opačně to nefunguje. Osobně si
myslím, že je lepší být uklízečkou Ph.D. než ministrem, který neumí ani
dobře padělat diplomku. Výzkumy navíc dokazují, že absolventi gymnázií
mají mnohem menší pravděpodobnost nezaměstnanosti, což dává smysl
– tady dostáváme poměrně důkladnou průpravu ve všem možném, takže
když si to bude situace vyžadovat, přeorientovat se na jiný obor by
nemuselo být tak těžké (důkazem budiž fakt, že i mnozí kritici gymnázií na
ně posílají své děti).
Samozřejmě tohle vše platí pouze pro toho, kdo chce jít na vysokou školu.
Pokud se chcete stát zámečníkem nebo řezbářem… co tady děláte?
Abych to nějak shrnul. Pomoct základkám, aby se z nich nestaly
nezvladatelné „Povl- školy“ je dobrá věc, ale aby pomohli „jim“ tím, že
zaříznou „nás“, mi přijde trochu extrémní. Tradice gymnázií tu je už 200
let, ale tradicí se ohánět nechci, protože na jednu rozumnou a užitečnou
tradici připadá aspoň pět zbytečných starých brzd společnosti. Takže
jinak. Co bych udělal já? Přitvrdil a změnil výuku na základkách: Menší
počet žáků ve třídách, větší obtížnost a disciplína, jestli se ti to nelíbí,
mazej na pracák. GDPR a podobné věci ať mi políbí zápisník. Na druhou
stranu brát ohled i na individuální případy, žádní dva lidé nejsou přece
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stejní. A z gymnázií udělat spíš místa hlubšího a právě individuálnějšího
vzdělávání než školy budoucích (j)elit.
Ale tohle všechno je mnohem složitější a komplikovanější, než si myslím,
jinak by to totiž někdo už udělal. Zůstaňme pro teď tady, v našem malém
čtverci (m)učení, kterému vládne muž jedné tváře a který tu snad bude
stát a trápit žáčky ještě moc a moc dlouho.
Petr

Neustálý boj: STUDENTI VERSUS PROFESOŘI
...a pár věcí, které by si obě strany měly během jarních prázdnin
uvědomit
Všem čtenářům tohoto článku upřímně gratuluji. Pololetí je za námi!
Z nějakého, pro mě nepochopitelného důvodu, jsme nepropadli a je dost
možné, že tento školní rok dotáhneme bez nepříjemného reparátu
v srpnu do konce. Jak se to vůbec stalo? Komu bychom měli za naše
výsledky děkovat? Je to práce jen nás, anebo i našich profesorů?
Co si budeme povídat, letošní vysvědčení je směsicí krve, potu a slz, které
kvůli naší škole vypouštíme do světa prakticky každý den. Všemi
očekávané a „milované“ hodnocení prvního pololetí se ještě nerozdalo,
ale písemky na druhou část školního roku už byly v plném proudu, protože
není čas ztrácet čas (a my samozřejmě nesmíme vykolejit ze zajetých
standardů). Když pomlčíme o tomto stylu výuky, se kterým normální a
svéprávný gymnazista nemůže souhlasit, zjistíme, že se to tady víceméně
přežít dá. Nějak. Kdo ale ví, na jak dlouho, když to za ty nervy někdy ani
nestojí…
První pololetí uteklo docela rychle a překvapivě přineslo i nějaké nové
poznatky, o kterých v dnešním článku míním krátce psát. V ZSV jsme
dostali za úkol (stejně jako mnoho chudáků před námi) provést
dotazníkové šetření. Pro mě, jakožto osobu, která si jednu dobu pohrávala
s myšlenkou jít studovat sociologii, to byla trefa do černého a snad i
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nalezení smyslu života, který jsem hned po jedné přírodovědně zaměřené
hodině okamžitě ztratila. Dotazník, sociologický výzkum a práce ve
skupinkách - něco, co zní až moc idylicky na to, aby se to povedlo bez
jakýchkoliv komplikací. Nebudu vám lhát - v naší skupince společná práce
vypadala tragicky. Než jsme se shodli na tématu, uběhly asi tři týdny, a
když jsme téma konečně měli, ve finále z něj sešlo – a ochota některých
vymýšlet téma nové byla na bodu mrazu. Důvod, proč o tomhle vůbec
píšu, je jednoduchý stejně jako mentalita některých mých vrstevníků.
Doufám, že tímto textem alespoň někomu otevřu oči – a on tak nebude
opakovat chyby, kterých jsme se všichni dopustili v prvním pololetí tohoto
školního roku.
Nebudu to nadále zdržovat, je čas přejít na něco mnohem záživnějšího:
1. Co by si profesoři měli během jarních prázdnin uvědomit?
 Práce ve skupinkách vážně není dobrý nápad.
Myslete si, co chcete, vážení čtenáři, ale za ty nervy z obou stran to
zkrátka nestojí. Domluva mezi spolužáky většinou pokulhává, takže ty
„chytré řeči“ ze strany profesorů o tom, jak to krášlí charakter, zlepšuje
mezilidské vztahy a připravuje do budoucna, jsou vlastně jen snůška
teorie z knih psychologie, kterým se mohou studenti tajně vysmívat. Práce
ve skupinkách fungují jen tehdy, když se sejdou dobří lidé (a ani to
častokrát nepomůže). Ve
finále
má
polovina
zúčastněných nohy na stole,
jediný
nebožák
shání
potřebné materiály – a
během prezentace výsledků
se ve finále všichni pohádají,
takže ve třídě tak začne
rázem panovat chaos a
hotová sodoma gomora.
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Řekla bych, že mé emoce z tohoto typu projektů skvěle vyjadřují mnou
přiložené (a velmi pravdivé) obrázky.
S prací ve skupinkách bych neměla normálně problém, kdyby alespoň
někteří mí spolužáci fungovali přiměřeně jejich věku a vzdělání. Už v primě
jsem měla o společných aktivitách pochyby, a to v momentě, kdy práce ve
dvojici znamenala, že dělám práci jen já a jediným úkolem druhého bylo
s úsměvem přijmout jedničku. A pak že bez práce nejsou koláče. Pokud
někdo namítne, že jsem si měla dupnout, v mém podání a s mou povahou
by to bylo spíše jen symbolické cupnutí, které by nic nezměnilo.
S klidem mohu říci, že v kvintě vygradovalo vše do tak hrozivých rozměrů,
že se upřímně další společné práce děsím asi stejně jako čert kříže. Jestliže
někoho, kdo nemá na práci nic jiného, než jen přijít ze školy domů a
pobývat tam, prosíte dva týdny v kuse o materiály - a on vám je zašle se
slovy „zbytek si dohledej“
někdy v jednu ráno v den
odevzdání, na psychice to
taktéž úplně nepřidá. Ať se pak
profesoři nediví, že trpím
spánkovým deficitem, když
musím řešit se svými drahými
vrstevníky takovéto problémy.
Chápu, že pro učitele obecně je
tento typ projektů někdy nutný
a potřebný, ale myslím si, že
kdyby věděli, kolik kofeinu, slz a
křiku během společných prací
padlo, tak by se ani do takových
věcí nepouštěli.
A to by bylo jedině dobře.
Na práci ve skupince holt musíte mít štěstí.
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A normální spolužáky.
Když se nepoštěstí mít ani jedno, člověk se má vážně chuť jít někam
odstřelit.


Váš předmět není naším jediným smyslem života.

Když jsem se během jarních prázdnin podívala do diáře, myslela jsem, že
mé tělo za chvíli zcela pohltí infarkt myokardu. Pondělí po prázdninách,
které by se snad ještě mohlo nést ve znamení klidu a odpočinku, bylo
zaplněné úkoly do němčiny, písemkou z matematiky, zkoušením
z biologie a jinými nepříjemnostmi, které nás, studenty, budí ve formě
nočních můr každou noc ze spaní.
Někdy mám pocit, že kromě tvoření projektů, do kterých se musí zapojit
studenti minimálně jako tříčlenná skupinka, mají profesoři v oblibě myslet
si, že kromě školy a jejich předmětu nemáme na práci nic jiného. My,
studenti, máme očividně jen jeden jediný úkol, a sice chodit do školy a
připravovat se tak (nejlépe v mnou milovaných skupinkách) na budoucí
pracovní život. Osobní život neexistuje, na pauzu od písemek bychom
mohli zapomenout, protože jeden, či snad dva dny volna by nás asi během
následujícího školního týdne zabily. Písemky vždy a všude jsou tak skoro
na denním pořádku.
Pevně doufám, že se někdy v budoucnu písemky posunou alespoň na
středu po jarních prázdninách. Kde to jsme, abychom se během cesty
z hor učili na pondělní písemku, která odstartuje teror druhého pololetí?
To se máme během prázdnin učit? A kde je ta svoboda? Osobní volno?
Čas pro přátele?
Nikde.
Upřímně se divím, že mám vůbec čas psát tento článek, když toho máme
do školy tak hodně. 
Abych nekritizovala pouze profesory, kteří to i přes všechen teror, který
na nás někdy sypou, mají se studenty těžké asi jako my s nimi, je třeba na
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chvíli otočit minci a pohlédnout na onu problematiku z trochu jiného
soudku.
2. Co by si studenti měli během jarních prázdnin uvědomit?
 Nejste na učilišti, ale na výběrovém gymnáziu. Podmínky pro
přežití jsou zde horší a je třeba s tím do budoucna počítat.
Nebohým primánům, kteří prozatím neví, jaké peklo je s přestupem do
vyššího ročníku čeká, tato škola asi moc těžká nepřijde. Pár písemek,
zkoušení a nějaké ty laborky jim připadají víceméně v pořádku, jelikož
úroveň vzdělání na nižším stupni gymnázia je holt postavena trošku jinde,
než bychom to čekali na obyčejném druhém stupni základní školy.
Věřím, že už v kvartě ale zažijí někteří jedinci menší šok, který je dost
možná v kvintě položí na kolena. Jsme těžká škola a víme to. Ví to starší
studenti, profesoři, ale i okolí, kterého se na tento vzdělávací institut
náhodou zeptáte.
To, že Volgogradská patří mezi jedno z nejtěžších gymnázií v Ostravě,
znamená, že roky studia zde budou opravdu nepříjemné, stresující a
kdekoho to málem psychicky položí.
Jak z mých vlastních zkušeností, tak ze zkušeností ostatních vím, že nároky
jsou zde opravdu vysoké. Na druhou stranu, maturanti se po nástupu na
vysokou školu vážně neztratí. Když už v prváku bereme vysokoškolské
učivo, o něčem to svědčí. (Pomlčme o tom, kolik hroucení humanitně
zaměřených studentek z chemie či biologie za tím vším stojí…)
Co si ale budeme povídat, skoro všichni jsme tu tak nějak dobrovolně.
Chtěli jsme na gympl? Máme v plánu ho dostudovat? Je našim snem
dosáhnout „kvalitního“ vzdělání? Byť i mě a mé kamarádky mohokrátkrát
popadla potřeba utéct na střední školu, kde by vše bylo jednodušší, zatím
ještě stále, jakožto součást redakce Oktaviánu, píši vám - co mohu více?
Je mi jasné, že jarní prázdniny jsou pro většinu z nás časem klidu, míru a
odpočinku, který chceme trávit bez Petákové a Zicháčka v ruce, ale
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bohužel, to možná na jiné škole. Jak jsem se již zmiňovala v úvodu, i
studenti této školy by si měli pár věcí uvědomit. Kdo ví, zda se nám po
tomto menším prozření bude žíti o něco lépe…
Je třeba do budoucna počítat s tím, že písemky po prázdninách, Vánocích,
Velikonocích či snad desetiminutovka hodinu před rozdáváním
vysvědčení, (což ale není úplně normální…) jsou na naší škole zcela
běžnými záležitostmi. Když jsme se tu hlásili, nikdo nám sice neřekl, jak
moc drsné to tu bude – ale vzpomeňte si, učitelé ze základky nás všechny
varovali, že na gymplu se nám výrazně zhorší průměr. A zhoršil.
Důležité je se však z toho nehroutit.
Jsme na těžké škole a naše známky o tom dost vypovídají, což bychom si
teď hned měli všichni uvědomit. Jednička z matematiky od učně, který
bude v budoucnu obráběčem kovů a čtyřka z tohoto předmětu hrůzy od
někoho, kdo se po výšce bude tahat jako právník po soudech, je totiž něco
úplně, ale úplně jiného…


Známky ve finále nic neznamenají.

Je mi jasné, že po bitvě je každý generál, takže mluvit o tom, jak nejsou
známky podstatné ani ne měsíc po rozdání pololetního vysvědčení, není
úplně nejinteligentnější formou projevu – ale co, známky jsou vám ve
finále doopravdy k ničemu. Pokud, stejně jako má spolužačka, nemáte
ambice dostat se na vysokou školu bez přijímaček, je ve finále jedno, jak
moc špatné výsledky budete během posledních let studia mít. Hlavní je
prolézt, byť to tak někdy asi nevypadá. V naší třídě se vyskytlo k mému
překvapení docela dost lidí, kteří se mohli pyšnit vyznamenáním, ale co si
budeme povídat, inteligenci daných jedinců to vážně neurčuje. Ve škole
by se dle mého nemělo vůbec známkovat, jelikož to, že se zpaměti naučím
dané definice, neznamená, že budu umět v budoucnu ve svém životě
fungovat. Mám za to, že během jarních prázdnin by si měl člověk
odpočinout psychicky. Od školy, od kroužků, od nátlaku z okolí…
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Kdo ví, třeba si pár jedinců díky prázdninovému přemítání doopravdy
uvědomí, že není třeba tuto školu zas tak moc hrotit. Já sama ji sice docela
dost hrotím, ale během studia jsem se naučila, že přírodovědné předměty
jednoduše nechápu – a nemá cenu
tak bojovat o jedničku či dvojku na
vysvědčení. Co mi ten boj přinese?
Kam mě dvojka z chemie posune,
když ve svém budoucím povolání
tento
předmět
nebudu
potřebovat? Proč takový přístup
nemají lidi, se kterými musím
každý den trpět v lavicích?
Uvědomí si to přes prázdniny
konečně, anebo zase v pondělí
přijdou do školy se slovy, že
nespali, protože se do noci učili
předmět pro ně v budoucnu zcela
zbytečný?
Pokud se během čtení tážete, jaképak je poselství tohoto článku, mile
ráda vám to nyní sdělím.
Studenti dennodenně nadávají na profesory za jejich přístup, známkování
či snad jen nebohou existenci. Nemyslete si však, že profesoři toto
nedělali. Jsem si na sto procent jistá, že naši pedagogové za dob svých
studií taktéž kritizovali přístup svých učitelů. I nyní nás možná profesoři
pomlouvají a svým rodinám tvrdí, jak jsme líní, nevděční a drzí spratci,
kteří neznají nic jiného než internet a pařby na Stodolní. Jenže jaká je
vlastně pravda? Kdo z toho sporu vyjde jako vítěz? Kdo s koho v případě
studentů a profesorů?
Stejně jako každičká věc na našem světě, i tento spor má dvě strany. Jestli
jsem se v biologii něco za minulá léta naučila, tak je to bezpochyby
definice symbiózy. Toto vzájemně výhodné soužití dle mého geniálně
vystihuje celý vztah studentů a profesorů, na který jde koneckonců hledět
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i trošku jinak než jen zamračeně a negativně. Pedagogové jsou zde od
toho, aby nás něco naučili, někam nás posunuli či nám snad jen zpříjemnili
dobu pobytu v tomto vzdělávacím institutu. To, jak svou práci daný učitel
provádí, je již čistě osobní názor studentů, takže do toho nemíním
zasahovat – ale co si budeme povídat, pokud nějaké studenty přístup
profesorů donutí ke změně školy, jejich chyba to asi nebude…
Na druhou stranu, studenti by měli vážně v hodinách dávat pozor a
poslouchat daný výklad, byť je sebevíc nezajímavý a nudný. Chápu, že to
častokrát nejde. V přírodovědných hodinách ani nevím, co to
poslouchám, a nabývám tak dojmu, že sumerskému písmu bych rozuměla
lépe než chemii…ale musíme to přežít, od toho jsme holt tady. Profesoři
budou ti, díky kterým nakonec (snad) odmaturujeme. I když mamka po
přečtení tohoto článku má o mou maturitu a vůbec o další žití na této
škole velké obavy….
Zrovna tak pedagogům vděčíme za to, že zde ještě jsme. Všichni se
musíme vzájemně tolerovat, chápat a zaměřit na to, že škola vážně není
jen o pitomých známkách, které stejně nic neurčují. Pokud si profesor či
student myslí o někom s čtyřkou z fyziky, že by na gymplu neměl co dělat,
je to čistě jen jejich osobní problém. Třeba právě onen čtyřkař bude
v budoucnu mnohem lépe placený a hodnocený než všichni studenti a
profesoři této školy dohromady…
Tímto článkem bych chtěla jak všem studentům, tak i zaměstnancům
našeho gymplu do druhého pololetí popřát plno sil, pevné nervy a hlavně
pozitivní přístup, se kterým jde dle „chytrých motivačních článků“ údajně
všechno líp. Tak uvidíme. 
Je jen otázkou, na kolik nám jarní prázdniny pomohly uklidnit se, utřepat
si myšlenky či si snad najít dávno ztracený klid a pořádek ve vlastní duši.
Doufám, že pro nás všechny bude druhé pololetí novým začátkem, kdy na
školu budeme hledět lépe a jinak než jen jako na místo, díky kterému
máme chuť náš život skoncovat.
Studentská léta jsou údajně ta nejlepší léta.
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Co budeme mít z mládí proleženého v knihách a učebnicích? Jak se nám
na to asi bude vzpomínat?
Je čas si života začít pořádně užívat. Tak vzhůru do toho! 
Kateřina Rusnoková, která po zveřejnění článku začíná mít taktéž
obavy o svou maturitu

Z různých barelů
Jak číst knížku
Otevři ten zastaralý zdroj informací (dělá se to vytočením dvou krajních
části směrem od sebe), chvíli se koukej na písmenka, občas otoč stránku
a pak si potřebné informace dohledej na netu. Čau!
… Už jsou pryč? Fajn.
A teď pro těch pár, co moje pseudo-chytré články vážně čtou. Při čtení
knížky (nejen jí, ale jí především) se toho děje spousta a spousta: postavy
mluví, světy se tvoří, odstavce odstavují, příslovce přenádherně příslovcují
atd. Podnětem k napsání tohohle článku byla prostě jen otázka: z čeho
všeho se vlastně skládá taková knížka?
Budu se bavit o beletrii, protože psaní cestopisů, pamětí, kuchařek a
teoretických publikací se řídí odlišnými pravidly.
Myslím, že je zbytečné to zmiňovat, ale stejně: nestudoval jsem estetiku,
naratologii, bohemistiku ani žádnou jinou vědu, která by se při výzkumu
takových věcí jistě velmi hodila. Všechno, co napíšu, jsou moje názory,
podložené tak maximálně několika stovkami přečtených knížek a párem
navštívených přednášek.
Takže pojďme na to!
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Obálka mluví!
Proces toho, jak k vám kniha promlouvá, začíná ještě předtím, než ji vůbec
otevřete, a tím nemyslím, že se vám líbí ta hezoučká obálka, nebo že si
přečtete anotaci.
Základním příkladem je tohle: Pokud se na obálce nachází osoba, je to
pravděpodobně protagonista příběhu nebo jiná důležitá postava (v
případě hororů může jít o antagonistu či titulní monstrum a v případě
detektivky zase o oběť, nepříliš často o detektiva). Existují ovšem výjimky
(viz obrázek 1).
Různé žánrové knihy mají své stereotypy (superdetektiv, který vyřeší
případ, pohádky končí šťastně, cokoliv, co napsala E. L. James, vás přiměje
litovat, že jste se narodili atd.)
a obálky takových knih je mají
také: detektivka (obrázek 2 a
3)

Obrázek 1, Tahle paní nemá s
dějem téhle knihy vůbec nic
společného. To už víc její tričko.
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Obrázky 2 a 3, Že jsou to detektivky a že půjde o soud a loupež je zřejmé na první
pohled.

U některých knih je možné odhadnout děj
podle ilustrací na obálce, (série Řeky
Londýna, Zeměplocha Terryho Pratchetta
nebo Tajemství nesmrtelného Nicolase
Flamela od Michela Scotta). Osobně mě
docela baví se později k takovým obálkám
vracet a říkat si: Ahá, tohle znamenalo
tamto! (obrázek 4)
Obrázek 4, Obrázky ve čtyřech rozích reprezentují
různé události této knihy. Ten v levém dolním
rohu je zajímavý pro znalce předchozích dílů.
"Muž s hákem místo jedné ruky" je významnou
postavou, která se doteď naplno ještě neobjevila.
Že by už...
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V případě delších sérií mohou hřbety knih tvořit obrázek, čímž vás
ponoukají k tomu, koupit si všechny díly. Oblíbené především u komiksů.
(obrázek 5)

Obrázek 5, Koupíte i ten který nechcete, protože je to ten poslední dílek skládanky.

Existují i knihy, které obálku využívají málem jako součást příběhu a
prostředek vyprávění. Přebal Iluminae je v podstatě šifrovací zařízení a u
obálek série Mycelium si můžete všimnout hmyzího mimozemšťana, který

Obrázek 6, Červená foliová obálka vám pomůže nalézt v textu to důležité.
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stále víc a víc vystupuje z pozadí, jak se jeho role v příběhu (přesněji,
hrozba jeho příchodu) stává významnější a naléhavější. (obrázky 6 a 7)

Obrázek 7, Vidíte, jak se Akkütlix pomalu vrací k nám…

Možná jste si všimli, že jsem tedy mluvil doteď především o detektivkách,
fantasy, dětských knížkách, ale ne o klasikách. Jejich obálky totiž bývají
suché jako poušť Gobi. Což mi přijde poněkud ironické, neboť jejich autoři
byly ve své době často průkopníky literatury své doby. Tak například E. A.
Poe redefinoval hororový a také
detektivní žánr. No, našel jsem v
obchodě 3 různá vydání jeho slavné
sbírky Jáma a kyvadlo.
První: Fialovo černé svislé pruhy a
stylizovaný černobílý portrét Poea.
(obrázek 8)
Druhá: Černé nic a miniaturní verze
Munchova Výkřiku v dolním rohu.
(obrázek 9)
Třetí: Černá s šedavým nádechem.
Nahoře napsáno divným fontem POE
Obrázek 8, Mě to prostě připomíná
vězeňský mundúr.
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pod tím JÁMA A KYVADLO a úplně dole
stojí jakoby podpis EDGAR ALLAN.
(obrázek 10)
Nic moc, co? Buď neoriginální, nebo
prostě nesmyslné (proč právě Výkřik?
Jako… to má znamenat děs, nebo…). Ta
třetí se mi líbila asi nejvíc, až na to divné
rozprostření autorova jména a množství
různých typů písma. Kdybych JÁ měl
navrhnout obálku Jámy a kyvadla,
vypadala by asi takhle: Černá s bílým
kruhem uprostřed. Uvnitř po okraji
název a nahoře úzkým, červeným
písmem jméno autora. Jednoduché, říká
nám to, že jde o horor a udržuje to jistou
Obrázek 9,, Edice světových autorů
levných knih: malé umění = velká
výplata.

vážnost, kterou si
významné dílo zaslouží.

takové

Tak, to by bylo. Samozřejmě jsem
tou nepokryl vše, co nám kniha
poví, než ji otevřeme (váha,
formát, pevnost desek, i to nám
něco
napoví).
Příště
si
popovídáme o človíčkovi, co vám
říká o tom, co se v knížce stalo (ne
nemyslím učitele češtiny, ani lidi
Obrázek 10, Tabášek mě chtěl malém
zabít, když jsem v textu použil dva různé
typy písma. Tady by ho asi ranila
mrtvice (i já začínám cítit tlak na hrudi).
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co dávají na internet čtenářské rozbory k maturitě. Cože? Ano, přesně.
Vypravěč!).
PS: Prosím nepište do seminárek „Knížka se mi moc a moc líbila, protože
má hezkou obálku.“ Naši češtináři by mě ukamenovali slovníky.
Petr

Krávy si škubou vlasy a já spokojeně usínám
(Varování: článek obsahuje bezvýznamné informace a sebestřednost!)
Kdo mě někdy zahlédl, mohl si na mě všimnout několika věcí: brýle,
neidentifikovatelná barva vlasů, tendence se hrbit a také prakticky
permanentních kruhů pod očima. Pro tenhle článek jsou důležité ony.
Mám totiž potíže se spánkem, způsobené tím, že v noci se tak dobře
přemýšlí (jistě to někteří z vás znají, čumíte do jedné do rána do stropu a
přemítáte nad smyslem života, vesmíru a vůbec). Kdysi jsem to řešil tím,
že jsem si vymýšlel příběhy – vlastně takové fanfikce: postava X z téhle hry
bojuje proti postavě Y z tamtoho seriálu (a později došlo i na X má sex s Y,
ale to sem nepleťme). Mozek se tím krásně unavil až do bezvědomí. Jenže
pak jsem objevil ještě lepší metodu; půjčit si od matky flash disk s osmi
staženými sériemi soutěže Amerika hledá topmodelku („s Tyrou
Banksovou“).
Přestanete se laskavě smát? Mluvím vážně, funguje to. A ne, nekoukám
se na to pro polonahé ženské (upřímně, ty jsou mi docela jedno). Jde mi
spíš o inteligenční hodnotu.
Ano, já vím, že čekat od americké reality show jakoukoli hlubší myšlenku,
nedejbože uměleckou hodnotu, je jako vejít do servisu se slovy „Jeden
karamelový se šlehačkou prosím“, ale přesně o to jde.
Na svůj spánkový problém jsem kdysi zkoušel poslouchat audioknihy před
spaním, ty však většinou mají děj, myšlenku, jsou napínavé, dá se nad nimi
uvažovat… to byl problém. Ony moje myšlení ještě podporovaly.
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Ale AHT? Nulová inteligenční hodnota, stále stejný formát (holky si
v luxusní vile vjedou navzájem do vlasů, nějaká soutěž o cenu, focení,
hodnocení „odborné“ poroty, Tyra Banksová řekne něco, o čem jí někdo
jiný řekl, že je to chytrý, holka odjede domů, v příštím díle uvidíte…)
schematičnost účastníků (je tu „ta hodná“, „ta, co se snaží“, „ta šíleně
talentovaná-ale-je-to-mrcha-takže-se-dostane-daleko-ale- vyhrát-nesmíto-by-nevypadalo-dobře“ a podobně). Je to vlastně docela zvláštní jev; na
obrazovce se něco děje, postavy něco říkají, ale vy se nic nedozvíte. Jako
poslouchat hlasité ticho. Tyra Banksová vám předává stejně informací,
když mluví, jako když mlčí.
Další bonus AHTM: ve světě plném písemek z matiky, válek a katastrof,
politiky a dalších věcí je nekonečně osvěžující sledovat dramata a starosti
typu „tys mi vylila redbully!“ a „ona kopíruje moji pózu!“
Amerika hledá topmodelku je pro mě totéž, co pro jiné písně velryb nebo
šumění moře: meditační pomůcka pro vyčištění hlavy. Pasivní zátěž pro
mozek, jako když děláte něco na počítači a na pozadí máte puštěnou
hudbu. Krávy si škubou vlasy, Tyra Banksová mluví/mlčí a směje se u toho
asi i podpažím (pochopíte vzápětí) a já spokojeně usínám.
Samozřejmě že občas se i do mé hlavy proplíží nějaká ta myšlenka –
především u nic neříkajících pokynů při foceních typu „směj se očima“ (TO
NEJDE!) „nedošlo u ní ke spojení s fotoaparátem“ (TO BY BYLO TO
NEJNEPŘÍJEMNĚJŠÍ PORNO NA SVĚTĚ!) nebo moje oblíbené „chce to víc
internacionality“ (WHAT THE ACTUAL FUCK?! TO SI TAM MÁ DO FOTKY
POZVAT ITALSKÉHO PRODAVAČE MELOUNŮ, AŤ JE TO TEDA
MEZINÁRODNÍ?), ale většinou to funguje. Dokonce jsem vypozoroval,
které díly účinkují nejrychleji. Mohl bych se stát jakýmsi meditačním guru.
Meditace AHT. Zkusme si to tady: Soustřeďte se na můj hlas (který
neslyšíte), smějte se očima, prociťte své spojení s Oktaviánem. Tak a teď
všichni Ommmmm Banksová…Ommmmm CoverGirl…Ommmmm!
Poznámka: Tímhle článkem NECHCI urážet modelky (ty holky to někdy
opravdu nemají jednoduché) ani tu samotnou show, dokonce ani Tyru
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Banksovou (není to hloupá paní, četl jsem pár jejích rozhovorů a článků),
ale spíš to pokrytectví, s jakým se v televizi tyhle věci berou šíleně vážně.
Petr

Lettering – koníček pro každého
Lettering
je
kombinací kresby a
psaní. Každé písmeno
můžete dokreslovat,
jak je vám libo, a
právě v tom se liší od
kaligrafie, ve které se
píše jedním tahem. K
letteringu jsem se
dostal víceméně díky velké náhodě. Jednou jsem totiž našel na internetu
fotky motivačních hesel psaných v různých stylech a řekl jsem si, že takhle
musím umět psát taky. Tím to všechno začalo. Po nějaké době jsem našel
obrázky jiných stylů písma a rozhodl jsem se, že se je taky naučím. A jelikož
mě lettering moc baví, rozhodl jsem se, že vám lettering představím a
ukážu, že není tak těžký, jak na první pohled pro některé vypadá. Na
začátku si zvolte, čím chcete psát. Já jsem zvolil fix, protože psaní s ním mi
přišlo nejjednodušší. Ale samozřejmě můžete zvolit i pero a tuš nebo
štětec. Zkrátka co vám bude nejvíc vyhovovat. A pak si jen najděte
předlohu a zkoušejte podle ní psát. Například na Pinterestu si můžete najít
celé abecedy v různých stylech, můžete hledat v knihách, na webových
stránkách, nebo pokud vám nejde opisování z obrazovky, můžete si
z internetu stáhnout a vytisknout „písanky“, ve kterých se daný styl učíte
obtahováním. Můžete se učit pořád nové styly, což můžete využít při
tvorbě přáníček, psaní dopisů nebo jen pro zkrášlení vašich zápisů v sešitě.
Stačí jen psát a psát a uvidíte, že vašim kamarádům a známým spadne
čelist, až vaše písmo uvidí.
Matěj
25

Nevím, co psát...
Ano, možná tohle je to nejzvláštnější téma na článek, ale já opravdu nevím
co psát. Možná máte ten pocit při psaní slohové práce ve škole (můj
případ to není), kdy nemůžete čerpat inspiraci z knih, internetu, nebo se
ptát rodičů, kam máte napsat čárku, nebo tečku a jestli třeba slovní
spojení „shnilej sýr“ můžete napsat do popisu vaší ledničky… Já vím, je to
divný příklad, sama nechápu, jak jsem to vymyslela, ale jak ví moje
kamarádky, v hodinách slohu zvládnu vymyslet spoustu daleko větších
šíleností. Vraťme se ale k hlavnímu tématu tohoto článku. Obvykle mě
napadne něco úžasného (nejčastěji den před uzávěrkou) a nemusím se
stresovat tím, co mám napsat. Tentokrát je tomu jinak. Píšu to, co mě
napadne, čtu si tento článek po sobě a sama sebe se ptám: „Je to opravdu
TAK hrozné?“ No, ale když je tento článek v podstatě o ničem, myslím, že
nemá cenu se tady dále bavit o mé kreativitě, jež se nyní nachází na bodě
mrazu. Takže se s vámi pro teď loučím.
Eli
(Pozn. red.: Každý člen redakce tento problém velmi dobře zná. Uzávěrka
se blíží, hysterická šéfredaktorka s vidinou prázdného Oktaviánu nahání
ubohé studenty po chodbách a ječí: „Proč jsi ještě nic nenapsal?!“ A
nápady ne a ne přijít. Koneckonců, známe to asi všichni... především když
máme psát ty ve článku zmíněné slohové práce. Nebo vlastně jakékoliv
práce. Vlastně vždy, když máme vůbec něco psát. Anebo vlastně jenom
něco dělat...)

Příběh na pokračování
Ptačí ostrov
Kapitola třetí: Cesta
Další den v naší zoo začínal krásně, sluníčko hřálo malého Čikiho do
zobáku, jako by ho chtělo probudit z tvrdého spánku. Papouška Čika ale
probudilo něco úplně jiného.
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„Raz a dva a tři,“ broukal jsem si, zatímco jsem cvičil.
Čiko si poněkud znechuceně zakryl křídlem ucho.
„A čtyři a pět a šest,“ zpíval jsem si dál a to už Čiko nevydržel a samou
zvědavostí se ohlídl. Hned jak mě spatřil, protočil oči a otočil se ke mně
zase zády. Ale to už jsem jeho lenost nevydržel, popadl ho za křídlo a tahal
pryč z „postele“.
„Marco! Co děláš?“ položil otázku ospalý a podrážděný Čiko.
„Dneska musíš vstát dřív, čistí nám klícky,“ odpověděl jsem hlasitěji. A
zatímco nám čistili naše obydlí, pokračoval jsem s povídáním.
Tak tedy, připlul člun a sebral mě i psa Arga s sebou. Společně nás
dopravili na tu obrovitánskou loď, o které jsem ti už povídal. Tam nás ta
podivná stvoření, co chodí po dvou a nemají křídla, strčila do jedné
místnosti, mě do klícky na stropě a Arga do bedny, která se válela u okna.
Když ty obludy odešly a my osaměli, Argo prolomil ticho.
„Ty, Marco,“ začal hovor můj čtyřnohý přítel.
„Ano?“
„Já tato stvoření znám, nejsou zlí, ale
jsou jiní. Já sám jsem měl svého
pána, než tenkrát naše loď
ztroskotala… To byly časy, válet se
páníčkovi u nohou pěkně v teple,“
tiše zavyl Argo.
„Seber se, není lepší být volný?
Úplná svoboda, dělat si kdykoliv
cokoliv se ti zlíbí?“ řekl jsem, nejspíš
ne moc taktně, protože Argo už mi
na to nic neodpověděl.
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„Promiň, to jsem nechtěl,“ omluvil jsem se a pořádně se zastyděl. Jsem
totiž správně vychovaný papoušek.
Dny pomalu plynuly a Argo si se mnou nechtěl povídat. Občas ti lidé, jak
je Argo nazval, přinesli jídlo a vodu. Jednou ráno mě ale probudilo
zatřesení. Jeden z námořníků vzal mou klícku a mé oči na chvíli spatřily
denní světlo. Hned potom mě ale zase strčili do nějaké bedny.
„Víš, ještě teď se stydím za to, co jsem Argovi řekl. Už nikdy jsem ho pak
neviděl,“ trošku posmutněle jsem se svěřil Čikimu, ale hned nato jsem
změnil téma.
„Hele, ta naše super prostorná voliéra je už vyčištěná,“ trošku ironicky
jsem zhodnotil situaci. A tentokrát jsem na uklizeném bidýlku usnul já.
A jak bude pokračovat vyprávění Marca dál? To se dozvíte v posledním
díle příběhu o Ptačím ostrově.
Juli
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Perlyčky
Kvinta
P. p. Tabášek: „Chraň Dius, aby...“

Sexta A
Studentka: „Já bych šla na seminář z matiky, pokud ho budete mít vy.“
P. p. Kahánková: „Já bych ten seminář i učila, kdyby tam nebyli někteří
z vás.“
Zadání na písemce z češtiny: „Rozdělte národní obrození do tří fází.“
Studentka: „První, druhá, třetí.“
Ze seminární práce: Přiblížil se do nepříjemně blízké blízkosti a zakouřil
mu stůl.
P. p. Zaduban: „Kdo další dobýval Jižní Ameriku? Jmenuje se podobně
jako jeden pokrm.“
(správná odpoveď: Pizzaro)
Student: „Sushi.“

Septima B
Postřeh studentky: Japonské slovíčko baka znamená idiot. Všimněte si
podoby se slovem bakaláři... Náhoda? Nemyslím si.
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