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ÚVOD
Milí studenti, vážení učitelé,
do rukou se vám dostává první číslo školního časopisu v roce 2016.
Oktavián stále prochází řadou změn a stále se ho snažíme vylepšovat.
Jedna z největších změn je vydávání časopisu každý měsíc.
Samozřejmě tím, že redaktoři budou mít na psaní článků jen měsíc
místo dvou, bude mít Oktavián o pár stránek méně. Doufáme ale, že
zvýšení intervalu vydávání časopisu uvítáte a vždy si školní časopis
přečtete.
Další příjemnou zprávou je změna obsahu zadní strany – nyní se zde
vždy bude nacházet komiks, který pro vás budou připravovat
studentky kvarty A Aneta Šéová a Anežka Podešvová.
Aktuální i předchozí číslo můžete spolu s novinkami a informacemi
nalézt na nové nástěnce. Ta se nachází na bývalé nástěnce pro
zastupování.
Budeme se nadále snažit školní časopis vylepšovat. Pokud byste vy
sami měli nějaký nápad nebo připomínku, která by přispěla ke
zlepšení časopisu, zašlete nám ji na
oktavian@gyvolgova.cz.
Za celou redakci Oktaviánu vám přeji úspěšný rok 2016.
Vojtěch Cuberek
šéfredaktor
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AKTUALITY ZE ŠKOLY
Vánoční koncert
Myslím, že tento koncert je už neodmyslitelně spjat s Vánocemi mnoha z nás.
Ať už sedíme a posloucháme, nebo stojíme a zpíváme. Jde hlavně o to, že jsme
jeho součástí.
Vše začíná na soustředění, které se koná v listopadu. Po usilovné přípravě a
zpívání všech možných i nemožných písniček, se dozvíme, co a kdy se bude
zpívat a co se zpívat nebude. Každoročně program vymýšlí oktávy ve spolupráci
s panem profesorem Paličkou. A ani letos tomu nebylo jinak. Po soustředění se
ještě koná pár zkoušek v rámci školy, většinou během vyučování (což
samozřejmě nikomu nevadí :D).
Den před vánočním koncertem (letos to byly tři dny, protože do toho zasáhl
víkend) se koná zkouška v kostele, kde poté vánoční koncert probíhá, abychom
si dokázali představit, jak to bude znít, jak půjdou písničky po sobě a jak to
vlastně celé bude vypadat.
V pondělí 21. 12. jsme se v devět
hodin sešli před kostelem Svatého
Ducha, rozezpívali jsme se, zkusili
jsme si postupně všechny písničky
a kolem desáté hodiny dorazily
také primy a sekundy, které s námi
každoročně část písniček zpívají.
Primy a sekundy si zkusily svůj
výstup a ve zkoušení jsme
pokračovali my. V 11:30 začal
dopolední koncert pro školy. Je celkem deprimující, jak se vás všichni vaši
spolužáci snaží rozesmát a vy se prostě nemůžete začít smát, protože byste všem
zkazili vystoupení. Dopolední koncert skončil a my měli pauzu na oběd, než
začal koncert odpolední a ten se téměř v ničem nelišil od toho dopoledního (až
na obecenstvo :D).
Poté následoval koncert večerní, který je podle mě nejlepší a který mají všichni
nejraději a vlastně je tam vždy i nejvíce lidí.
Myslím, že se nám koncert povedl a těším se na příští rok.
Katrin
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Den otevřených dveří
V úterý 26. ledna se na naší škole uskutečnil druhý Den otevřených dveří.
Časopis Oktavián byl opět součástí a návštěvníci naší školy měli možnost
si vyzkoušet práci redaktora školního časopisu, a to tak, že si z 30
náhodných slov vylosovali pět a tato slova pak měli vhodně zakomponovat
do svého příběhu (tato slova jsme pro přehlednost podtrhli). Tuto možnost
využilo opravdu velké
množství studentů a my
vám nabízíme k přečtení
ty nejlepší z nich:
Jednou ve škole jsme si
vyráběli kostým.
„Fantazii se meze
nekladou!“ řekla paní učitelka. Kdo bude první hotov, dostane velkou
jedničku do žákovské knížky, ale kdo bude poslední, bude utíkat kolem
školy.
(Adéla K.)
Paní Fialová (toto povinné slovo měl původně
označovat barvu, ne jméno, proto je shoda
jmen s paní profesorkou čistě náhodná, pozn.
redakce) právě vařila, když za ní přišel syn a
řekl jí, že by si moc přál plyšového slona,
kterého viděl v časopisu Oktavián.
(Michaela P.)
Chytrý slimák umí vždy pozdě utíkat. Ano je to pravda.
(Vojtěch V.)
Slon vařil recept z časopisu a pak si opařil chobot. Utíkal za duhou, která
ho měla uhasit. Duha ale byla zlá a neuhasila ho. Chobot byl teplý a slon
měl hlad a tak za 5 hodin si šel uvařit svůj chobot na cibulce.
(Vilém B.)
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Žila jednou jedna Aneta,
která ráda nosila hodně úplá
trička. Všichni se jí smáli, ale
ona si z toho nic nedělala.
Myslela si, že to je nejlepší,
když někdo nosí trička. Ale
jednoho dne měli ve škole
karneval a ona si na sebe
musela vzít kostým.
Odmítala, bránila se, ale pan
ředitel ne a ne přijmout její
názor na tričko. Řekla, že
když si bude moct vzít na sebe tričko, bude vtipkovat, což úplně nesnáší. A
že bude klidně i poslední v soutěžích, což také nesnáší. Ale pan ředitel to
nedovolil a k tomu za trest musela 3 měsíce psát pohádky s vtipy.
Ponaučení: Dávejte si pozor, co děláte, ať to někdy nezajde moc daleko!
(Valentina Ch.)
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ROZHOVORY, PORTRÉTY
Rozhovory s předgympláky
I když už je to docela dlouho, co jsem tyhle „rozhovory“ dělala, stejně to
sem šoupnu. A nebudeme to nijak okecávat, tady jsem vypíchla pár
nejzajímavějších
informací, které jsem
od zájemců na naši
školu dostala v Den
otevřených dveří v
prosinci. Jestli se jim
škola líbí, je tak
neoriginální otázka, že
ji sem odmítám dát (i
když ani ty ostatní
nejsou nic moc, no).
Odpovědi jsou
anonymní a otázek je
málo :D :P Vždycky
uvidíte položenou otázku a hned potom ty nejzajímavější z odpovědí.
Máš na škole někoho z rodiny?
-Ne, ale studovala tady jedna moje učitelka ze základky :)
Co tě na škole zaujalo nejvíc?
-Chemie :)
-Pokusy (pozn. redaktora: alias zase chemie :D), nejvíce vražda gumového
medvídka! :D
-Hudebka, hraju na kytaru a banjo
-Velké a prostorné třídy
Bral/a bys práci redaktora? Můžeš mi
to říct upřímně :D
-Jo :)
-Asi spíš ne, moc se mi to nedařilo (pozn.
redaktora: mluví se o „soutěži“, kterou
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jste viděli již v minulém čísle, kdy se děti pokoušely něco sepsat na základě
zadaných slov)
-Ne
-Jo, to jsem si přála :)
Tak jak vidíte, opravdu toho není moc :/ Vymyslet ale za pár vteřin několik
otázek a rychlostí blesku si zapisovat odpovědi tak, abyste z toho pak
aspoň něco pochopili a aby vám tam ti lidé neomdleli nudou, kdy už jim
konečně dovolíte odejít, není zrovna
dvakrát jednoduché :D Ponaučení?
Vždycky si připravte otázky, než se
do něčeho takového pustíte :D
Navíc z některých jsem to musela
tahat jak z chlupaté deky. Odmítali
odpovídat jinak než jednoslovně,
takže abych získala odpověď o
několika málo slovech, musela jsem
se asi milionkrát zeptat (někteří ale
byli naopak velice sdílní :D).
Jak jste si asi všimli, většinu lidí nejvíce zaujala chemie. Kdyby věděli, že
budou muset počítat oxidační čísla, pochybuju, že by byli tak nadšení :D
(Nic proti chemii. Náhodou ji mám i docela ráda. Ale, a to musíte uznat
všichni, na první pohled vypadá mnohem zábavněji, než ve skutečnosti je.)
Co se týče poslední otázky, několikrát jsem jim musela zopakovat, že jim
neutrhnu hlavu, když mi odpoví „Ne“ :D
A konečně, smajlíky jsem
přidala čistě proto, že to
vypadá líp :))
Dobře, možná jsem to
přece jen okecala více, než
jsem měla v plánu... No co
už.
Lana
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KULTURA
Lesík
Jesper Halle,Severský thriller o ztraceném dětství…
„hra pojednává o dětech, ale nemají v ní hrát děti, není pro děti a nemá se
hrát dětinsky. Bolest je bolest a radost je radost stejně u dětí jako u
dospělých. To je podstatné.“
Norská hra Lesík zrcadlí svět dětí, nenajdete zde jediného dospělého. Sice
je to hra o dětech, ale nemají v ní hrát děti a nemá se hrát dětinsky! Už
Vám z toho jde hlava kolem? Ono je to vlastně dobře…Tento Severský
thriller pěkně potrápí Váš mozek, ale nebudete litovat! Hlavními postavami
(a zároveň jedinými) je jedenáct kamarádů
spíše školního a předškolního věku (přesný věk
nikde není určen musíte si jej domyslet) a
jeden, no řekněme, nezvaný host. Těchto
jedenáct dítek se setkává po několika letech už
jako dospělí a společně se vrací do temných
časů svého dětství a pátrají po tom, co se stalo
s jejich kamarádkou, která…Jste napnutí?
Chcete vědět co se stalo? Budete muset
navštívit Divadlo Antonína Dvořáka…
Jak už jsem řekla, tahle hra si pořádně pohraje
s vaším mozkem a dokonale zamotá Vaše
smysly. Jediné, co Vám můžu doporučit, je
pořád sledovat scénu! Stejně mám takové
obavy, že po spatření tohoto vystoupení se Vám
nebude zrovna lehko spát, hra totiž nemá
zrovna jednoznačný konec…
Po zhlédnutí představení jsme měla hlavu plnou dotazů a nejradši bych se
tam vrátila a každou scénu po scéně zkoukla ještě jednou. Naštěstí jsem
měla možnost zamířit za pár účinkujícími do zákulisí na menší besedu.
Když nám herci dali možnost ptát se na cokoli, seděla jsem a v hlavě měla
vymeteno, nevěděla jsem, jak se mám ptát a hlavně na co…Hlava mi z
toho všeho šla kolem…Naštěstí zasáhla dramaturgyně činohry NDM Sylvie
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Rubenová a pustila se do kompletního vysvětlování. Po jejím dlouhém
monologu jsme všichni usoudili, že hra nemá prostě jednoznačný konec a
když už si myslíte, že jste zápletku vyřešili, zjístite, že jste vlastně úplně
mimo…
Tak co, těšíte se na Lesík ?
Brouček

Alenčin comeback
I přesto, že jsem o tom už minulý rok psala, myslím, že není špatné s tím
teď přijít podruhé – a s aktuálními informacemi. Takže vám představuji
už druhý článek o návratu legendární Alenky a její Říše divů!
Jak možná víte, Říše divů nebyla jediná carrollovka, která kdy vznikla –
mimo ni je tu také knížka Za zrcadlem a co tam Alenka našla, která je
volným pokračováním Carrollovy
divoříšné (haha, ani nevíte, jak
dlouho jsem to slovo vymýšlela
:D) Alenky. Tak nějak si teď ale
nejsem jistá, která z těch dvou říší
byla vlastně ta prvotní.
Každopádně se Říše divů ujala
očividně víc než ta zrcadlová, a
tak je teď Alenek a Říší divů
všude plno.
Myslím, že skoro nikdo z vás
(včetně mě) Carrollovu knížku
nečetl, film s dle mého názoru
naprosto hvězdným obsazením
jsme ale viděli snad všichni. A
pozor: Alenka v Říši divů se vrací
ve druhém filmu, inspirovaném
zrcadlovou říší!
Druhý film se jmenuje (jak
překvapivě) Alenka v Říši divů:
Za zrcadlem (v originále Through
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the looking glass) a na rozdíl od minulého článku už vím, o čem taky
bude. Alenka se po dlouhé době vrací skrz zrcadlo na prosbu houseňáka
Absolema do Podzemní říše, ve které všechno není tak růžové, jako to
bylo, když ji opouštěla. Její kamarád Kloboučník je totiž v nebezpečí – a
tak se Alenka vydává najít malou zlatou kuličku, kovový glób, která
dokáže cestovat v čase dopředu i dozadu, aby Kloboučníka zachránila.
Má to ale háček – nevlastní ji nikdo jiný než sám Čas a zálusk na ni má
také proradná Červená královna.
Dokonce už si můžete najít i trailer na novou Alenku – jak s titulky, tak
dokonce s českým dabingem. Film přijde do našich kin 26. května 2016
a v hlavních rolích rozhodně nebudou chybět Mia Wasikowska, Helena
Bonham Carter, Anne Hathawayová ani Johnny Depp – a nově také
představitel času Sacha Baron Cohen.
No nemyslíte, že už je tu trochu přealenkováno? Na Alenku vznikají
dokonce už i knižní fan fikce (jestli to tak můžu nazvat), jako je třeba
Šepotání (mimochem, Zrcadlení vyjde už v únoru 2016 :)) A abychom
náhodou nechytli nějakou alenkovskou nemoc, ukončuji tento článek, ať
ho pak zase nemusím zkracovat.
Lana

NÁZOR
Leden
Když toto čtete, je sice už únor, ale přece jen, je to lednové číslo, ke
kterému patří tak trochu i Silvestr a Nový rok.
A o čem tento článek vlastně bude?
Dáváte si novoroční předsevzetí? A vždycky to dopadne stejně?
„Začnu hubnout" Vydržíte to týden, možná dva a pak se přistihnete, jak
sedíte u čokolády... Tedy u zbytku čokolády..
„Budu se lépe učit" Nakonec se vždy najde lepší a zábavnější činnost
(třeba dívání do zdi :D), než právě ono učení, a výsledky jsou tedy stejné
jako v minulých letech.

11

„Začnu chodit do posilovny" A jak to dopadne? Zajdete tam dvakrát,
zvednete dvě činky a jdete raději domů, abyste si neublížili. Po návštěvě
posilovny vás všechno bolí ještě několik dní, a tak se rozhodnete pro
mírnější variantu – cvičit doma. Začíná to „budu cvičit každý den“,
nakonec je z toho 3x do týdne, potom 2x, nakonec to je spíše rekreačně a
většinou ani to ne.
Mám pravdu? Myslím, že ano. Většina z nás si to předsevzetí dá, ať už
to výše zmíněné, nebo jiné. A odpusťte mi, jestli se někoho z vás
dotknu, ale ruku na srdce, komu z vás se povedlo zhubnout těch deset
kilo? Chodit běhat každé ráno? Mít samé jedničky? Nejíst čokoládu?
Řekla bych, že vás moc nebylo. Vždycky to skončí stejně "vždyť nejsem
tak tlustá/ý... Vždyť jedna čtyřka nevadí... Příští rok to určitě spravím!"
Ne.. Nespravíte.
Víte co? Mám pro vás jednu dobrou radu, kašlete na předsevzetí, ušetříte
si zklamání. :D
Katrin
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SOUTĚŽ
Zasoutěžte si!
Ohledně předsevzetí mám podobný názor jako Katrin. Před 3 lety jsem si
na Nový rok řekla, že se naučím háčkovat (protože jsem od babičky dostala
výukovou sadu – ano, něco takového skutečně existuje). A kam jsem po
těch třech letech došla? Řekněme, že v háčkování řetízku nesouměrných ok
mě stěží někdo překoná. Měla bych ještě zmínit, že jsem se k tomu řetízku
dostala až letos…
A co na to naši drazí profesoři a profesorky? (Tato otázka se samozřejmě
vztahuje k novoročním předsevzetím, ne k tomu, jaký jsem antitalent na
ruční práce.) Rozhodla jsem se to pro vás (a také pro sebe) zjistit a udělat
mezi nimi menší průzkum a byla jsem velice zvědavá, co se dozvím.
Nejčastější odpovědí na otázku: „ Dáváte si novoroční předsevzetí?“ bylo
„Ne“ (v jednoduchosti je krása). Pár pedagogů ještě dodalo, že s tím
nemají dobré zkušenosti nebo se takto chtějí vyhnout zklamání
z případného neúspěchu.
Pouze 2 z celkového počtu x dotázaných (přičemž x je číslo větší nebo
rovno dvanácti, kterým si nejsem na 100% jistá, jelikož netuším, kde se
v tuto chvíli nachází můj poznámkový blok) si předsevzetí dali a dokonce
se s nimi svěřili.
1. „Každý rok si dávám předsevzetí, že budu mít větší nadhled.“
2. „Budu méně pracovat.“
Původně jsem měla v plánu zveřejnit i autory, ale poté byla má mysl
osvícena a řekla jsem si: Proč z toho neudělat soutěž? (Aspoň zjistím, kolik
lidí čte mé články .)
Vybírejte z následujících možností:
1. p. p. Říman, p. p. Jasková,p. p. Tabášek, p. p. Šuhajová
2. p. p. Glacová, p. p. Romanowská, p. p. Foltová
Své tipy zasílejte na můj email (horakova.klara@email.cz), na kterém mám
roky tunu spamu (přes 6000 nepřečtených zpráv – nikdy se nikam
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neregistrujte!) a který používám výjimečně, takže pokud se mi rozhodnete
poslat i něco jiného než odpovědi, nijak mě tím nerozhodíte :D.
Tuto soutěž neorganizuji jménem celé redakce, ale sama za sebe, myslím
to s ní smrtelně vážně a vaše účast mě velice potěší. Vítěze samozřejmě
čeká sladká odměna a možná i podomácku vyrobený diplom. Výsledky
hledejte v příštím čísle.
Claris

TVORBA STUDENTŮ
Bezpečný internet
„Karkulko moje milá, nescházej v temném lese z pěšiny a nedávej se do
řeči s cizími lidmi,“ řekla maminka a políbila svou dceru na rozloučenou.
Tato rada ovšem byla – jak je nám známo – marná. Karkulka cestou
k babičce potkala zlého vlka, kterému se
nezdráhala představit, a dokonce mu
prozradila cíl své cesty, což se jí málem
stalo osudným….
Všichni dobře víme, jak tento příběh
končí. Šťastně. Vždyť se jedná o
pohádku. Takže si z ní nakonec nikdo
ani ponaučení nevezme. Naši mladší
sourozenci se možná začnou bát vlků, a
pokud s nimi půjdeme přes les, budou
nám strachem křečovitě tisknout ruku.
Skutečný význam příběhu jim však unikne.
My teenageři poselství příběhu pravděpodobně odhalíme, to však
neznamená, že si ho vezmeme k srdci. Puberta je přece jenom období
vzdoru, období, kdy nechceme, aby nás někdo stále považoval za malé
děti. Proč bychom tedy měli poslouchat rady z nějaké pohádky? Pohádky
jsou „slátaniny pro mimina“, ne? (S tímto výrokem samozřejmě
nesouhlasím, snažím se pouze poukázat na „myšlenkové pochody“
některých mých vrstevníků.)
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Opak je bohužel pravdou. Navzdory mluvícím zvířatům, kouzelným
bytostem a zaručeně šťastným koncům jsou pohádkové příběhy v mnohém
podobné skutečnému životu. Svět není místo plné lidí s dobrými úmysly a
internet, kde si dnes děti hrají častěji než venku, je bohužel temným lesem
plným zlých vlků.
Počet uživatelů internetu letos vystoupal na 3,2 miliardy lidí (přičemž
v roce 2000 činil „pouhých“ 400 miliónů). Kolik z nich zná a dodržuje
zásady bezpečného užívání internetu? Kolik z nich představují Karkulky a
kolik vlci? Stále více a více lidí si dokonce přes internet hledá kamarády
nebo budoucího životního partnera.
Proto se před sedmi lety společnost Seznam.cz rozhodla natočit film
Seznam se bezpečně, jehož cílem je upozornit prostřednictvím skutečných
případů na nebezpečí číhající na internetu. Snímek zaznamenal velký
úspěch a celý projekt Seznam se bezpečně zaštítilo Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy. V následujících letech byly v rámci tohoto
projektu natočeny také další dva filmy (Seznam se bezpečně 2 a Seznam se
bezpečně 3: Příběh Piškota a Meluzína).
Obdivuji odvahu těch, kteří byli ochotni předstoupit před kameru (ať už
s odhaleným či zahaleným obličejem) a podělili se o svůj příběh. Mezi ně
patří například Andrea, která odpověděla na inzerát na internetové
seznamce a začala si s jeho autorem psát. Na fotkách jí připadal velice
sympatický, spojovaly je společné zájmy, a navíc se zdálo, že je také dobře
finančně zabezpečený. Po dvou měsících chatování a volání přes skype se
rozhodli, že se spolu setkají. Andrea udělala zásadní chybu, když nikomu
blízkému neoznámila, že si domluvila schůzku s cizím člověkem. Další
chybou bylo nastoupit k muži do auta, v tu chvíli nad ní získal kontrolu.
Zavezl ji do lesa, kde ji následně surově znásilnil.
Andrea nyní pobírá invalidní důchod, zřídka opouští svůj dům, bojí se tmy
a kontaktu s lidmi. „Žije na lécích“ – jak sama prohlásila. Těžko říci, zda
bude ještě někdy schopna vést běžný život a důvěřovat mužům…
Ještě více mě zasáhly příběhy zvěrstev (s)páchaných na mých
vrstevnících…
Přestože mi začíná být při vzpomínce na některé případy zmíněné ve filmu
nevolno, rozhodně bych ho všem doporučila zhlédnout. Jak teenagerům,
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tak dospělým lidem. Není však vhodný pro děti mladší 10 let. S těmi by si
zatím o chování na internetu měli promluvit jejich rodiče.
Také bych chtěla vyzvat své spolužáky, aby si pečlivě nastudovali
Desatero bezpečného internetu (dostupné na stránce
www.seznamsebezpecne.cz) a řídili se jím (nejlépe by bylo, kdyby došli
k závěru, že se s nikým přes internet ani seznamovat nepotřebují),
abychom se v příštím díle Seznam se bezpečně nedívali zrovna na jejich
příběh…
Claris

PŘÍBĚH NA POKRAČOVÁNÍ
V předchozích dílech se stalo: Jsem Katrin, holka, která nikoho
nezajímala... s Tátou jsem se přestěhovali s myšlenkou začít znova..
Rozhodla jsem se nebýt ta šedá myš. Rozhodla jsem se změnit. Rozhodla
jsem se dát novému životu šanci. Rozhodla jsem se začít žít jinak. Rozhodla
jsem se jít do nové školy jako někdo nový. Rozhodla jsem se správně? To se
uvidí.
Co se to v posledním měsíci stalo? Tolik se toho změnilo, Já se změnila.
Splnil se mi sen, našla jsem člověka, se kterým si rozumím, dokázala
jsem alespoň chvílemi zapomenout na to, co mě trápí. Celé dny jsme se s
Petrem bavili, pochopil, proč jsem pořád tak uzavřená a smutná, nesnažil
se mě změnit, snažil se mi pomoct, a i když mi bylo špatně, dokázal mě
rozesmát. Ostatní ze třídy mě za ten měsíc přijali a bavili se se mnou.
Najednou jsem nebyla ta šedá myš, ta holka, se kterou se nikdo
nebaví, která je jen na obtíž, navíc. Neříkám, že jsem byla oblíbená, ale
byla jsem normální a to jsem si celý život přála, alespoň na chvíli
zapadnout.
Po měsíci v nové škole, v novém domě, v novém městě a s novou nadějí
jsem si uvědomila, že táta udělal to nejlepší, co mohl, že mně a vlastně
i sobě poskytl novou naději a možnost začít znovu žít.
Byla jsem překvapená sama sebou, jak rychle jsem si stihla zvyknout.
Dny plynuly rychleji, než je možné si představit. Každý den jsem vstala a
těšila se do školy, na Petra i na ostatní. Všechno v mém životě se náhle
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změnilo, všechno bylo růžové, já byla konečně šťastná. Měla jsem vedle
sebe někoho, kdo mě měl rád jako kamarádku a jako člověka. Člověka,
který mě respektoval, bavil se se mnou bez nejmenších náznaků
nesnášenlivosti. Měl mě rád a Já zas jeho. Měl stále dobrou náladu, byl tak
veselý, přátelský, spolehlivý a úžasný. Byl poměrně vysoký, měl hnědé
vlasy a tmavomodré oči. Byl hezký, uznávám. Líbil se mi.
Byl to už skoro měsíc, co jsme se přestěhovali, a já měla pocit, že už i táta
se cítí lépe a že se mu daří i v práci. Už nebyl tak sklíčený, už se i usmíval,
jen měl moc práce. Myslím, že to mu pomáhalo zapomenout.
Přišla mi smska: „ Ahoj Katri, co děláš? Nechceš se jít projít?"
Samozřejmě že od Petra.
Bylo skoro sedm hodin a slunce se schylovalo k západu. Bylo nádherně a
Já se těšila, rychle jsem se oblékla, učesala, napsala tátovi vzkaz na papír a
položila ho na stůl. Vyběhla jsem směrem k místu našeho srazu.
„Moc ti to sluší, pojď, chci ti něco ukázat. "
Div mi nepuklo srdce nadšením, tak moc jsem se těšila na to, co chystá. Co
má za překvapení, nemohla jsem se dočkat toho, co mě čeká.
Zavázal mi oči a pomaličku mě vedl vysokou trávou. Držel mě kolem pasu
a mé konečky prstů se dotýkaly vysoké, suché trávy. Najednou tráva
zmizela a já v dálce slyšela šum vody. Byli jsme někde u řeky, pod nohama
jsem cítila vyprahlou zem, to asi z těch suchých dnů v poslední době.
Posadil mě na zem a rozvázal šátek, který jsem měla na očích. To, co jsem
v tu chvíli spatřila, si budu pamatovat do konce života. Něco tak
nádherného se nevidí každý den. Slunce pomaličku se blížící k vrcholům
hor zrcadlilo se v průzračně modré vodě, stromy okolo ševelily svou
písničku, voda zase tu svou a vítr zpíval úplně jinou a přesto tam byl tak
úžasný klid a pohoda.
Sedl si vedle mě a dlouho do noci jsme si povídali, o všem. Nikdy jsem se
necítila tak šťastná. Jsem zamilovaná? Běhalo mi v hlavě. Nikdy jsem ten
pocit nezažila nevěděla jsem, jaké to je.
Po cestě domů mě chytil za ruku a mě začalo hřát u srdce, usmívala jsem
se a najednou všechno dávalo smysl a všechno bylo úžasné. Najednou můj
život měl smysl.
Katrin
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PERLYČKY
Prima:
Ze slohového cvičení studenta, kdy úkolem bylo popsat sám sebe: „V uších
mám poměrně měkkou chrupavku.“
Tercie A:
Poslední hodina před obědem,
sloh, studentka čte referát o
Šikmé věži.
Studentka: „Šikmá věž v
Pizze...“
Hodina přírodopisu:
P.p. Hrušková: „Co je to systola
a diastola?“
Studentka: „No... systola... je
stah.“
P.p. Hrušková: „A čeho?
Řitního otvoru?“
Hodina přírodopisu, studentka
pokládá zkoušené žákyni
otázku.
Studentka: „Co je to infarkt?“
P.p. Hrušková: „To je, když tu
máte čtyři žákyně a máte je
zkoušet.“
Přestávka, dvě studentky stojí
před nástěnkou ruštiny:
Studentka čte: „Emo nu... ku...
Páni, tady někdo fakt neumí
psát.“
Studentka2: „Ehm... To je
azbuka.“
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Kvarta A:
S láskou pro vás zaznamenala (do speciálního perlyčkového sešitu) a do
Wordu přepsala Claris 
Pokud jste taky nějaké sesbírali, nenechávejte si je pro sebe a podělte se o
ně s námi.
Studentka: „Jak jste zakřičel, tak mě začala bolet hlava.“
p. p. Tabášek: „Já křičím?“
studentka: „Já vás slyším na sto honů.“
p. p. Tabášek: „Já vás bohužel taky, hlavně v jídelně.“
Z písemky v Aj: Ta polévka chutná výborně = The soap taste great.
(v hodině Aj)
Studentka: „Krátké přídavné jméno je to, které je zakončeno na infinitiv.“
Studentka: „Připravila jsem si pro vás prezentaci o knize Fráňa Šrámky.“
(v hodině zeměpisu, diskuze na téma: Jak ušetřit vodou)
student: „Já bych se koupal s celou rodinou a ne sám.“
p. p. Tabášek: „To je digestoř, to není plynová komora. Nebojte se.“
student (čte ze sešitu větu vlastní tvorby): „Přišel kamarád mající naši
oblibu k němu díky jeho komunikaci.“
p. p. Tabášek komentuje: „ To je Google překladač cinknutý s komentáři
na Novinkách.“
p. p. Tabášek: „ Co to znamená, když o někom řeknete, že je hot?“
studentka: „Že je teplý.“
p. p. Tabášek: „ Vy potřebujete zatřepat před použitím.“
Kvarta A tvoří na tabuli množné číslo přídavného jména ašský:
ašští, aští, aššcí, ašstí, ašcí, asšcí
p.p. Tabášek: „Pozor na tu kombinaci hlásek a, s, s.“
Studentka: „Byl vězněn pro archaistický postoj.“
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(v hodině Vko)
Student: „Kdyby mi někdo přišel vykrást dům bez zbraně, tak mu mám
taky přiměřeně vykrást dům?“
(student předvádí v zeměpise svou prezentaci na spoje):
„Spoje se dělí na dopravní spoj, buněčný spoj a plošný spoj
v elektrotechnice.“
p. p. Matýsková: „Ne že uhnije mamut a máme ropu.“
(při zkoušení v dějepise)
Paní profesorka: „ Co je to křišťálová noc?
Studentka: „Proč křišťálová? Protože měli křišťálové oči.
Autorem následujících dvou slovních spojení je Martin Kováčech (který si
přál být uveden):
hezoučcí hošci, vláhové večery
Studentka: „Hledám rozum pod lavicí a nic jsem nenašla.“
p. p. Tabášek: „Já vám to nedám na písemku. Aspoň dneska ne, abych vás
uklidnil……Aspoň v této hodině ne, ať jste klidnější.“
(zkoušení v přírodopisu – odrůdy křemene)
p. p. Matýsková: „Pak ještě nějaký žlutý.“
Studentka: „ Jako síra?“
Studentka: „Musíme pochopit, co čteme. Hlavně pokud jste ignorant jako
já.“
p. p. Tabášek: „ Co když se někdo jmenuje Fuj? Dobrý den pane Fuji,
jakpak se má paní Fujová? A co vaše Fujčata?“
Ze seminárních prací studentů kvart v předmětu IctH na téma nebezpečí,
která na nás číhají na internetu. Jedná se o reakci na promítané krátké filmy
s názvem Seznam se bezpečně. Pravopisné a jiné chyby jsou zde
samozřejmě záměrně:
 Má tři díly, první se jmenuje seznam se bezpečně. Druhý se jmenuje
Seznam se bezpečně 2 a třetí Seznam se bezpečně 3.
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 Napsal ji nějaký muž, že když se s ní vyspí, koupí ji nový telefon,…
 Muž dostal osm let za přízemí.
 Dneska je seznamování běžná věc, hlavně na internetu. Dělám ji já,
mí kamarádi dokonce i mí příbuzní.
 Jak jistě víte tenhle seriál je vyroben vyhledávačem Seznam.
 Poté byla vyzpovídaná mladá slečna se kterou si psal starší muž a
nutil ji do sexu, protože je tělesně postížen a nabízel ji peníze.
 Tato pohádka byla nakonec uvěřena,…
 Ve videích jsme také mohli
 vidět mnoho a mnoho podobně probíhajících seznamování, které
nedopadly vždy nějak dobře.
 Dívka si s ním psala dál a dál až nevěděla co udělat dál a tak se
svěřila kamarádce ve škole, popovídaly si o tom co udělat a došly k
závěru, že by se měla svěřit rodičům a tak se svěřila otcovi.
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DUEL
V tomto školním roce na naší škole začala učit paní profesorka Dubnova
Bělocká. A protože vždy testujeme znalosti nových vyučujících, ani paní
profesorka tomu neunikla. Jejím soupeřem se stal Dušan Janiš z oktávy A.
Zde jsou otázky, které jsme jim položili:
1) Jak se jmenují nejznámější moravské lázně, ležící v lesích mezi
Uherským Hradištěm a Zlínem?
2) Jaké míče se používají při Famfrpálu?
3) Který u nás běžný listnatý strom v zimě neopadává?
4) Čí portrét je na dvousetkorunové bankovce?
5) Jaké bylo původní jméno Cyrila, slovanského věrozvěsta?
6) Masožravá rostlina „Adéla“ ve filmové komedii „ještě nesnídala,
neobědvala nebo nevečeřela“?

1)
2)

p. p. Dubnova Bělocká
Luhačovice
Zlatonka, potlouk

Dušan Janiš
Luhačovice
1/2 Camrál, 2 potlouky,
zlatonka
Jan Ámos Komenský

Všechny opadávají
Nevím, protože peníze
nepoužívám
5) Konstantin
Konstantin
6) Nevečeřela
Nevečeřela
Nejznámější a největší moravské lázně, ležící ve zlínském kraji, jsou
Luhačovice. Při fiktivní hře v Harrym Potterovi, zvané Famfrpál, se
používají 4 míče – dva potlouky, zlatonka a camrál. U nás běžný strom, který
v zimě neopadává, je dub. Na dvousetkorunové bankovce nalezneme portrét
Jana Ámose Komenského a původní jméno Cyrila, slovanského věrozvěsta,
bylo Konstantin. A poslední otázka týkající se názvu filmu, který zní „Adéla
ještě nevečeřela“.
3)
4)

Tento Duel vyhrál Dušan nad paní profesorkou v poměru 5 : 3,5. Dušanovi
gratulujeme a oběma soutěžícím děkujeme za účast.
Cubík

22

REDAKCE
Vedoucí redaktorka:

Redaktoři:

Mgr. Jindřiška Kaszová

Jana Bogdanová – GG
Klára Horáková – Claris

Šéfredaktor, grafika:

Pavla Chrobáková – Brouček

Vojtěch Cuberek

Lucie Mohylová – Lucík

Fotografie:

Jolana Šnajdrová – Lana

Lucie Mohylová
Nikola Šebestová

Marie Golková – Vaše Márčí

Kontakty:

Jiří Kozelský

Vojtěch Cuberek – Cubík

oktavian@gyvolgova.cz
www.facebook.com/casopisoktavian

Průvodci čísla byly studentky
z primy.

Nebo si zastavte kohokoliv
z redakce ;)

Všechna čísla naleznete
v elektronické podobě na
facebookové stránce a na
stránkách školy v sekci Aktivity
(www.gvoz.cz/oktavian.html)

Komiks:
Aneta Šéová
Anežka Podešvová

23

24

