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ÚVOD
Vážení studenti, milí učitelé,
v rukou držíte nové vydání školního časopisu na měsíc únor. Určitě jste už
v lednovém čísle zaznamenali změnu v grafické podobě Oktaviánu. Titulní a zadní
strana se totiž z příspěvků SRPŠ bude od tohoto roku tisknout v barevné formě.
A co v tomto únorovém čísle najdete? Pokud jste nadšenci fyzikálních příkladů,
můžete si na straně 6 zkusit vypočítat příklady ze soutěže Fykosí fyziklání a
zasoutěžit si o ceny od paní profesorky Plachtové. Doporučuji vám taktéž článek
na straně 4 popisující účast našich studentů na této soutěži. Můžete si také přečíst
pěkný rozhovor s paní profesorkou Kukolovou, zkusit se zamyslet nad lidmi, které
potkáváte na ulici nebo si přečíst novinky z kultury.
A to hlavní? 3 strany perlyček!
Přeji příjemné a zábavné čtení
Vojtěch Cuberek
šéfredaktor
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AKTUALITY ZE ŠKOLY
Fykosí fyziklání
V pátek 12. 2. se vydali studenti našeho gymnázia pod vedením p. p. Mgr. Lenky
Plachtové do Prahy na půdu zdejší univerzity MatFyzu ke 2. kolu řešení
fyzikálních úloh, které navazovalo na školní kolo. Toto kolo se konalo v prosinci
online formou na půdě naší školy. Nutno podotknout, že celá soutěž byla soubojem
až pětičlenných družstev. Z naší školy to bylo družstvo složené ze studentů kvinty
A (Mickeyho klubík), jmenovitě inteligentní Pavel Kraus, vzorečkový specialista
Petr Slatinský, který přípravu pojal velice zodpovědně, když vypsal vzorečky ze
sešitu již časně ráno před odjezdem, všudybyl Vojtěch Cuberek, doplněno o
snaživé počtáře Jana Vysloužila a Vojtěcha Molina. S naší skupinou jsme trefně
poznamenali, že v našem podání by se dala soutěž nazvat Fyziklátění už jen proto,
že jsme se do Prahy dostali díky jisté shodě náhod. Druhé družstvo s krásným
názvem Klingoni, které mělo daleko větší potenciál v reprezentaci našeho
gymnázia, což potvrdilo v obou kolech, bylo složeno ze 4 studentů oktávy A
(Dušan Janiš, Petr Kožušník, Jiří Petrus a Petr Dostál), které doplnil Jan Hertl ze
septimy B. Kdybych měl prozradit nějakou kuriozitu na toto družstvo, tak bych se
zastavil u studenta Petra Dostála, který necestoval s naší početnou skupinou, nýbrž
po vlastní ose již o den dříve, jelikož je to počtář poctivý a potřebuje se na počítání
náležitě vyspat, což je jistě pochopitelné.
Ostatní část výpravy se vydala vlakem – nutno podotknout Pendolinem (v rámci
úspor SRPŠ) z Ostravy, který vyjížděl někdy kolem 5:20. Možná si říkáte, proč
bylo tak nutné zmínit právě to Pendolino. Den před odjezdem, tedy ve čtvrtek,
v Bohumíně údajně shořela centrála řídící všechna Pendolina. Já se to dozvěděl až
na poslední chvíli, snad nikoho nepřekvapí, že právě od našeho všudybyla, který
se na tuto zprávu poctivě informoval z různých zdrojů. Ráno to šlo na svinovském
nádraží poznat, když jsme se do poslední chvíle obávali, zda vůbec pojedeme.
Myslím, že p. p. Plachtovou to stálo pár let života. Vše nakonec dobře dopadlo,
když jsme s nějakým zpožděním vyjeli.
Po cestě jsme zažili mnoho srandy s jasným cílem všech vtípků nejen ve vlaku, ale
po celý den. Ten však zůstane pouze mezi cestujícími.
Cesta uplynula nečekaně rychle. Vystupovali jsme na pražském Hlavním nádraží,
kde se od nás oddělila skupina Klingonů, protože jejich učebna se nacházela úplně
jinde než ta naše – myslím, že na Malé Straně. Již po cestě jsme zaslechli, že
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shořela střecha Národního muzea. Raději se nebudu zmiňovat o tom, kdo to věděl
jako první. Když jsme vystoupili a dostali se na horní část Václavského, vznikl
mezi námi velice trefný vtípek, který zněl takto: „Víš, jaký je rozdíl mezi
Národním muzeem a kabrioletem? Žádný, ani jedno nemá střechu.“ Možná si
říkáte, zase všudybyl, ale tento vtip zazněl v podání Jana Vysloužila. Kdo ho znáte,
víte, že jeho vtípky jsou poněkud neobvyklé. V tuto chvíli však můžeme uznale
pokyvovat hlavou a usmívat se.
Rázem se už dostáváme do jedné z učeben MatFyzu, kde probíhalo řešení. Dorazili
jsme s dostatečným předstihem, tak jsme si mohli vychutnat i nafasovanou bagetu.
Dostalo se nám uvítání
pořadatelů a proděkana
univerzity. Seděli jsme
na
samém
chvostu
učebny a měli perfektní
rozhled. Před námi seděl
tým s názvem Fyčusové.
Název krásný, uznejte,
ale jinak to s nimi tak
svaté nebylo. Jak to říct,
no, prostě svérázní
chlapci
v
čele
s neomylným Vikym,
který byl v řešení úloh
docela nekompromisní.
Jak jsme mohli poznat podle řeči a vzhledu, byli to kloučci z Prahy. Krásně nás
dokázali podvést, ale to není podstatné.
Samotné řešení trvalo 3 hodiny. Určitě si můžete nějakou úlohu zkusit vyřešit. Co
se týče umístění, s přesností to nevíme, ale oba týmy se umístily někde kolem 2.
poloviny všech týmů ve svých kategoriích.
Po dokončení řešení jsme měli nějaký čas na prohlídku Prahy. Nejvíce se kochal
Petr Slatinský. Co hledal, nám však dosud není jasné.
Zpáteční cesta proběhla bez větších problémů a my v pořádku dorazili do Ostravy.
Vojtěch Molin
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SOUTĚŽ
Fyzikální soutěž
Na tento měsíc jsme si pro vás připravili soutěž trochu těžší než minule. Tentokrát
budete muset vypočítat správně alespoň jeden z následujících příkladů, jež se objevily
na soutěži Fykosí fyziklání:
1)
Karel se rozhodl, že se zúčastní běžeckého
závodu na 12 km. V první třetině délky trati běžel
rychlostí 2v, v prostřední běžel rychlostí v a poslední
třetině trati už jen rychlostí v/2. Závod skončil v čase
1,2 h. Jakou rychlostí běžel v prostřední rychlosti
trati?
2)
Do barelu tvaru dutého válce s průměrem d =
0,6 m napršela voda o hustotě 1 000 kg.m-3. Nakonec
jí bylo tolik, že sahala do dvou třetin výšky barelu.
Další den ale uhodily mrazy a všechna voda zmrzla
na led o hustotě 920 kg.m-3, který sahal 20 cm pod
okraj barelu. Jaký má barel objem?
Pravidla soutěže jsou následující: Výsledky alespoň
jednoho vypočteného příkladu zašlete na mail
oktavian@gyvolgova.cz nebo nám ho zašlete do
zpráv na facebooku. Ten z vás, kdo odpoví jako první
správně, získává cenu věnovanou od paní profesorky
Plachotvé, které tímto děkujeme. Cenou jsou
neviditelné a barevné kuličky, které ve vodě
nabobtnají jako na obrázku.
Při počítání přejeme mnoho štěstí a doufáme, že se
někdo z vás zapojí a tuto pěknou cenu získá.
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Jak dopadla novoroční tipovačka
Dámy a pánové, nadešel čas vyhlásit vítěze historicky první mnou pořádané oktaviánské
soutěže. Pevně věřím, že jste již plní očekávání. Kdo si domů odnese zlatou medaili?
(Samozřejmě nikdo, na to nemám dostatek finančních prostředků – leda, že bych
zpracovala projekt a zažádala o grant z Evropské unie.)
Dovolte mi vás ještě chvíli napínat. Odhalme si nejprve řešení soutěže.
Úkolem bylo odhadnout, kteří z nabídky vyučujících si dali uvedená předsevzetí.
Autorem toho prvního: „Každý rok si dávám předsevzetí, že budu mít větší nadhled,“
není nikdo jiný než PhDr. Václav Tabášek.
Výrok druhý („Budu méně pracovat“)
pronesla Mgr. Adéla Romanowská.
Tipnout si správného vyučujícího rozhodně
nebylo jednoduché. Já sama bych si na
vašem místě nevěděla rady. A jak se bohužel
ukázalo, vy jste byli taktéž bezradní…(nebo
líní).
Na našem gymnáziu letos studuje 14 tříd,
což dělá dle mých výpočtů a odhadů
minimálně 364 studentů/ potenciálních
soutěžících. Ohledně množství účastníků
jsem si nedělala žádné iluze, bylo mi nad
slunce jasné, že nemůžu počítat s více než
2%účastí. Malovala jsem si vzdušné zámky
o úspěchu a popularitě své soutěže a na vaše
tipy jsem se těšila více než na konec 8.
vyučovací hodiny (která se většinou vleče
šnečím tempem). Vítěze jsem měla v plánu
z toho nepřeberného množství odpovědí
vybrat losováním, k němuž nakonec
nedošlo, jelikož mi na mou emailovou
adresu dorazil POUHOPOUHÝ JEDEN
TIP!!! Má soutěž vás pravděpodobně
nezaujala natolik, abyste se zúčastnili…
Nač plakat nad rozlitým mlékem/kakaem/džusem/případně jiným nápojem? To
vynaložené úsilí mi už nikdo nevrátí. Spíše než tedy pateticky naříkat, bych vám tedy
konečně měla sdělit výsledky.
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Stupně vítězů vypadají takto:
Třetí příčku neobsadil (překvapivě) nikdo
Druhá příčka zůstala taktéž prázdná
Nyní poprosím o fanfáru: „TRAMTADÁÁDADADADATATADÁ“. Vítězkou mé
novoroční tipovací soutěže se stává Lucka Mohylová z tercie A, která ode mne obdrží
(jak jsem v minulém čísle slíbila) sladkou odměnu a podomácku vyrobený diplom .
MeineFreunde, dasistallesfürheute.
P. S. Pokud si nyní vyčítáte, že jste se nezúčastnili, nevěšte hlavu, v průběhu roku vás
v Oktaviánu čeká ještě spousta dalších soutěží. Rozhodně se máte na co těšit.
Claris
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ROZHOVORY, PORTRÉTY
Zdravím,
po měsíční pauze se opět shledáváme u naší rubriky s rozhovory. Dnes
vyzpovídám naši staronovou učitelku na ZSV a češtinu Mgr. Helenu Kukolovou.
JK: „Dobrý den, než jste nastoupila k nám, kde jste předtím působila?“
Mgr. Kukolová: „Učila jsem několik let v Praze na Gymnáziu Sladkovského a
pak ještě dva roky tady v Ostravě na jedné základní škole.“
JK: „A jak jste se vůbec rozhodla, že budete učit?“
Mgr. Kukolová: „Vždycky jsem věděla, že chci pracovat s dětmi. Ale taky jsem
věděla, že nechci pracovat s úplně malými dětmi, spíše s těmi na druhém stupni
základní školy nebo na gymnáziu.“
JK: „K nám na gymnázium jste přišla těsně před pololetím a měla jste spíše
uzavřít známky. Měla jste s tím problém?“
Mgr. Kukolová: „Ani ne, studenty už jsem trochu znala, a tak vím, jak na tom
jsou, navíc známky už byly dány tak, že jsem spíš rozhodovala o známkách studentů,
kteří byli na hraně.“
JK: „Nechala jste někoho propadnout?“
Mgr. Kukolová (směje se): „Ne. Studenti jsou šikovní.“
JK: „Poslední, ale těžká otázka. Kdybyste si chtěla na jeden den s někým
vyměnit život, kdo by to byl?
Mgr. Kuklová (zamyslí se): „Nevím, je to vážně těžká otázka. Nevím. Asi
s nikým, já nikomu nezávidím a jsem se svým životem spokojená.“
JK: „A třeba kdybyste si chtěla jeho život jen vyzkoušet?“
Mgr. Kukolová (dlouze se zamyslí a pak se začne smát): „Asi den mojí dcery,
abych věděla, jestli to má se mnou těžké atd.“
JK: „Dobrá, děkuji za rozhovor, na shledanou.“
Mgr. Kukolová: „Není zač, na shledanou.“
Tak přátelé, to je pro dnešek vše, doufám, že vám to alespoň zkrátilo trochu čas při
čekání na přestávku.
Jiří Kozelský
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Z RŮZNÝCH BARELŮ
Jak tak jdu po ulici...
Nestává se mi příliš často, že bych se nějak moc zaobírala lidmi, které tak běžně
potkávám na ulici, každopádně když stojíte na smluveném místě o čtyřicet minut dřív,
než byste měli, není tak úplně od věci se pohodovým krokem projít zase tam a zpátky
skrz město (myslím tím centrum, ne celé město).
Jak je obecně známo, my Ostraváci jsme hrozně uspěchaní, a tak mi dělalo dost velký
problém nevědomky nezačít zrychlovat, jak to mám ve zvyku. Každopádně jsem aspoň
trochu zvolnila tempo a zkoušela se věnovat lidem kolem sebe. A neuvěříte, jaká
stvoření se nám běžně prochází po městě.
Lidí, které na ulici potkáte, je
spousta druhů, někteří ale prostě
stojí za zmínění. První, s čím se
musím podělit, je něco, co mi
dlouho nedalo spát – postarší
vychrtlá paní asi kolem šedesátky
(pokud je Vám méně, promiňte) –
a teď to přijde – s odporným
růžovým přelivem. Nejenže těch
pár vlasů vypadajících jako helma
už bylo na konečcích šedivých, ale
ještě ke všemu to byla odporná,
vybledlá růžová, ze které má
člověk chuť zvracet. Věřte mi, že
kdyby lidi zvraceli růžovou, měla
by přesně tenhle odstín.
Další typ lidí, které můžete na ulici potkat, jsou, jak jim s oblibou říkám, protože žádné
jiné slovo se na ně nehodí, lidé obojetníci neboli hermafrodité (spolu se symbiózou
jediný termín, který si pamatuji z celé primy z hodin přírodopisu). U těchto lidí většinou
nepoznáte, zda je to chlap nebo ženská, a věřte mi, že někdy je to opravdu problém.
Poslední dobou jsem taky už dvakrát zahlédla paní s krátkými černými vlasy a černě
namalovanými víčky, až na to, že nebyla namalovaná jenom ta víčka – udělala si dva
obrovské černé oblouky až nad obočí.
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Jistě také znáte takové ty týpky, kteří neumí mluvit jinak, než za každým slovem použít
jedno nebo více sprostých slov: „Vole, tady je vole větší teplo, vole, než vole ve
Španělsku, vole!“ Názorná ukázka, kterou jsem opravdu zaslechla, akorát místo „vole“
bylo použito horší slovo.
Pak jsou tu taky ženské, které si na truc musely vzít extrémně vysoké podpatky, na
kterých ovšem ani náhodou neumějí chodit – loni jsem si tak seděla v centru se
zmrzlinou a kolem prochází paní s vysoce vysokými botami (tuhle slovní hříčku jsem
udělala schválně, kdyby náhodou :D) a co nevidím... Zvrtla se jí noha tak, že málem
sletěla i s těmi taškami, co si jako nějaká modelka nesla. Mám pocit, že mi chvíli potom
spadla zmrzlina. Ale vzhledem k tomu, že by to nebylo poprvé, si nejsem jistá, jestli to
nebylo někdy jindy.
Podobných bytostí potkávám spoustu, až si někdy připadám jako v Říši divů. Zkuste
někdy jen tak zpomalit a porozhlédnout se kolem sebe. A pokud najdete nějaký opravdu
výjimečný exponát, rozhodně mě kontaktujte. Třeba si získá čestné místo v příštím
článku ;)
(Ano, všimla jsem si, že jsem sem nedala e-mail ani nic podobného, abyste mě opravdu
mohli kontaktovat, ale taky vím, že většina z vás se ani nedostala na konec článku ;) A
navíc to bylo myšleno zčásti jako vtip :D)
Lana
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KULTURA
Koncert kapely Easysteps
EasySteps je ostravská rocková skupina. Hlavním zpěvákem je Vláďa Blahož, na bicí
hraje Václav Vidlička, na kytaru Stanislav Riger, na klávesy Dušan Richtár a na
baskytaru Joey Kutý, jehož přítelkyní je mimochodem bývalá studentka našeho
gymnázia.
Tito mladí talentovaní hudebníci se letos vydali na svoje první turné pod názvem
Takeiteasy. Turné začali 24. 11. v Brně a koncertní šňůru zakončili 12. 2 ve své
domovské Ostravě. Tohle Grand finále se konalo v centru Cooltouru.
Byla možnost slyšet jak jejich
starší a fanouškům dobře známé
songy, tak i několik čerstvých
novinek,
jako
například
Redempion nebo Yellowback.
Také své fanoušky překvapili
přezpíváním
Bleeditout
od
Linkin Park nebo asi nejznámější
písní od skupiny FallOut Boy
Centuries. Byl to opravdu velmi
vydařený koncert a myslím, že
nikdo nelitoval peněz utracených
za lístek.
Já osobně jsem na jejich koncertě
byla již podruhé a až budou
vystupovat příště, nenechám si to
ujít. Všem, kteří mají rádi
energickou rockovou hudbu,
vřele
doporučuji
jít
si
poslechnout tyhle šikovné a
velmi sympatické muzikanty.
GG
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Velký Gatsby
Pan JayGatsby Vás zve na svou párty do svého sídla.
Velký Gatsby je v prvé řadě román, ale vy ho budete znát spíše z filmové verze a
především té s Leonardem DiCapriem, ale zavítejte i do divadla Jiřího Myrona a nechte
se svést atmosférou z 20.let.
O čem vlastně toto dílo je? To je jednoduché, o americkém snu - jak se člověk ze dna
vypracuje až na vrchol a žije prakticky královský život. Komu by se to nelíbilo? Ale kdo
všechno to dokázal? Zní to trochu jako pohádka, ale to Velký Gatsby rozhodně není...
Někdo celý život čeká na štěstí, vysněnou práci apod... Ale náš hlavní hrdina celý život
tvrdě pracoval, jen aby mohl získat ženu svého srdce, která byla poněkud z jiné
společenské vrstvy. Jayův život je zasvěcen pořádání velkolepých večírku v naději, že
se na nich objeví jeho vyvolená.
Příběh o rychlém vzestupu a ještě rychlejším pádu...Tak se přijďte podívat, jak se s
tímhle úkolem poprali naši činoherní herci!
Brouček

PŘÍBĚH NA POKRAČOVÁNÍ
V předchozích dílech se stalo: Jsem Katrin, holka, která nikdy nikoho nezajímala... S
tátou jsem se přestěhovala s myšlenkou začít znova. Rozhodla jsem se věřit v lepší zítřky
a to se vyplatilo. Všechno v mém životě se náhle změnilo, všechno bylo růžové a já byla
konečně šťastná. Měla jsem vedle sebe někoho, kdo mě měl rád jako člověka, v tu chvíli
jsem si to ani neuvědomovala, ale pomalu jsem se do Petra zamilovala.

Byla noc a já se procházela tmou, sama, nikde nikdo, jen já, tma a ticho.
Nekonečné ticho, bez jediného zvuku, bez náznaku větru, či hučícího potůčku,
žádný paprsek světla, ani měsíce, bylo to jako v krabici, nikde nikdo, nikde nic.
Nemohla jsem dýchat, jako bych na hrudi měla velký balvan, něco, co nešlo pryč,
něco, co mě zabíjelo, co tak ukrutně bolelo, ale ne natolik, aby mě zabilo. Probudila
jsem se, celá mokrá, z čela mi tekl pot a já byla zmatená. Až po chvíli mi došlo, že
to byl sen. Tu noc jsem už neusnula, přemýšlela jsem, jak nad Petrem a tím, co se
mezi námi děje, tak nad sebou, nad tátou, nad maminkou, nad vším, co si jen holka
v mém věku může představit. Vstala jsem dříve, uvařila tátovi kafe a začala smažit
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palačinky. Miluju palačinky! Mohla bych jich sníst kila a nikdy by mi nepřestaly
chutnat. Táta přišel dolů, objal mě, dal mi pusu do vlasů.
„ Palačinky! Mňam! Ty máš ale skvělé nápady. Jak ses vůbec vyspala?“ „Ale jo,
fajn,“ řekla jsem. Nechtěla jsem tátovi přidělávat další starosti, sám jich měl dost.
Snědli jsme snídani, uklidila jsem ze stolu a táta odjel do práce. Měla jsem
přibližně hodinu na to se nachystat a odejít z domu. Vyrazila jsem do koupelny,
umyla se, lehce se namalovala a stoupla si před skříň. Ne, to je moc barevné, to by
se Petrovi nelíbilo. Aaaa, tyhle šaty jsou hezké, ale zbytečně mě rozšiřují, rifle..
kde mám sakra rifle? Aha, jsou špinavé. Mám to! Vezmu si legíny! A sakra, je tam
díra. Po dlouhém boji odehrávajícím se v mé hlavě jsem zvolila modrou širší sukni
a bílé úplé tílko, vlasy jsem si zapletla do francouzského copu, našla náramky a
řetízek a byla jsem připravena na cestu. Začal mi zvonit mobil, přiběhla jsem
k němu. Petr, ještě nikdy mi nevolal, co to jen může znamenat? Zvedla jsem to
a....
„Potřebují ti něco říct,“ řekl místo pozdravu, „ je to důležité, můžeš prosím ven,
čekám tě před domem.“ Musí to být důležité, jinak by nevolal a nepřišel. Co se
děje, co jsme udělala špatně? Doufám, že to teďka neskončí, ještě před tím, než to
pořádně začalo, běhalo mi hlavou, když jsem se obouvala a oblékala si bundu.
„Pojď, půjdeme se projít, autobus do školy nám jede až za dvacet minut,“ řekl,
vzal mě za ruku a šli jsme. V hlavě jsem měla docela zmatek. Nevěděla jsem, co
po mně chce... „Víš, Katy, něco jsem si uvědomil, není to dlouho, co se bavíme,
ale za tu dobu jsi mi neuvěřitelně přirostla k srdci, mám tě moc rád. Jsi slečna,
která ví, co chce, která to v životě neměla lehké, ale která si jde za svým snem a
za svými cíli. Přišla jsi mi nenápadná, ale nádherná a sympatická, když jsem tě
poprvé viděl, proto jsem tě oslovil a jsem neskutečně rád... Kdybych tě nepoznal,
nevím, co je to přátelství, co je to láska. Ano, slyšíš dobře, řekl jsem láska. Víš,
když spolu dva lidé tráví hodně času, dřív nebo později se jeden zamiluje.
Uvědomuji si to poslední dobou. Dívám se na tebe jinak. Mám tě rád, ale ne jako
kamarádku, ale jako holku, a přál bych si, abys byla moje holka. Chtěl jsem ti to
říct a ne žít s nadějí, že mě máš třeba ráda. Nebudu ti vyčítat, když mě teďka
odmítneš. Jen jsem ti to potřeboval říct... Prostě a jednoduše jsem se do tebe
zamiloval.“ Stála jsem, slzy v očích, ale v srdci tak neskutečná radost. On mě má
rád. On mě má rád. On mě má rád..... Na nic jiného jsem myslet nedokázala, byl
to pro mě tak kouzelný a neuvěřitelných pocit. Jen jsem se usmála a objala ho.
Pochopil.
Katrin

15

16

PERLYČKY
5.A
(Hodina přírodopisu, u tabule student naprosto neznalý učiva o výtrusových
rostlinách)
p. p. Hrušková: „Tak co víš o plavuních?“
Student: „Nooo… plavou?“
(Němčina)
Profesorka: „Co znamená „am See“?“
Studentka: „Na moři“
Profesorka: „Ne“
Studentka: „V moři“
Profesorka: „Ne“
Studentka: „Na moři“
Profesorka: „Ne, to totiž není moře“
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(Chemie)
p. p. Uhrová: H3O je oxoniový kationt, to si vytetujte na zápěstí. Když to budete mít
vytetované, je to regulérní tahák.“
Student: „Paní profesorko, a vy to máte taky vytetované?“
p.p. Uhrová: „Ale ne na zápěstí…“
(Fyzika, začátek hodiny a student v první lavici je připraven se nechat vyzkoušet a
netrpělivě čeká, až paní profesorka domluví, aby se mohl přihlásit)
p. p. Plachtová: „Je tady někdo, kdo ví, že je trotlík a pokazí zítřejší písemku, nenapíše
ji a nechá se vyzkoušet už dneska?“
(Ihned se nejmenší student, aniž by věděl, co bylo řečeno, přihlásí)
(Zeměpis, paní profesorka se ptá každého studenta po jednom)
p. p. Hrušková: Jak můžete chránit půdu? Ne jako lidstvo nebo jako skupina, ale přímo
vy sami?
Student: „Budu ji orat.“

4.A
(hodina němčiny, zkoušení „Meine Familie“)
p. p. Šuhajová: „Jak můžete mít ptáka v ledničce?“
studentka: „Protože je mrtvý.“
p. p. Šuhajová: „Tak já mám v lednici ryby a lečo a vy tam máte kanárky.“
p. p. Šuhajová: „To vás musí těšit, že toho po roce a půl dáte tolik dohromady.“
student: „Třeba ptáka do lednice.“
studentka: „A kdo má doma koně?“
p. p. Šuhajová: „Ale pozor, máme tady pár bohatých studentů, co mají v Bělé ustájené
koně, a nejen jednoho.“
studentka 2: „My máme 3000 kuřat.“
student: „Neříkejte tu známku nahlas.“
p. p. Šuhajová: „Já ji řeknu nahlas, já se za to nestydím.“
p. p. Tabášek: „Vedlejší větu umí vytvořit každý, to jsem si vždycky myslel…pak
jsem začal učit.“
p. p. Tabášek: Někteří z vás doplňují čárky podle vzorce a + b to celé na druhou.
p. p. Tabášek: „ A kdyby to bylo na fb – nějaká skupina „Milujeme přechodníky“, to
už by se vám líbilo.“
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p. p. Tabášek: „Dáte to do
písemky?“ „Dáte to do
písemky?“ (hlásí se –
předvádí studenty)
„Jasně, ať je sranda.“
student: „A taky bychom
mohli mít v místnosti 3
Petry, jeden sedí, druhý si
čte a třetí leží.“
p. p. Tabášek: „ A čtvrtý
může letět z okna.“
p. p. Tabášek: „Honza sbaliv
si do uzlíčku…“
student: „Svých pět
švestek.“
p. p. Tabášek: „Vždyť to
jsou Honzovy atributy:
důvtip, lenost a buchty
(smích třídy)…pečivo,
myslel jsem to pečivo…no
posléze může dojít i na
obrazný význam.
p. p. Tabášek: „Pane
D****** (doufám, že vám
dochází, že jde o jméno
studenta, nikoliv o nevhodné
slovo, pozn. redakce),
spadne vám ta pyramida.“
student: „Já bych tomu neříkal pyramida.“
p. p. Tabášek: „Já také ne, spíše syndrom mateřské školy.“
(z prezentací studentů v hodině ČJL)
„Rafinérská chronologie.“
„Taky tady byl před 30 lety erotický film Romeo a Julie – to nevím, co si mám pod
tím představit.“
p. p. Tabášek: „Převeďte slovo „dabovaný“ (ve větě „ Je to dabovaný.“) do spisovného
tvaru.“
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student: „Dabingovaný.“
studentka: „Já chci dobré známky……a víte, že vám to dneska sluší?“
p. p. Uhrová: „Mně to sluší vždycky.“
p. p. Říman: „Mám to naučeno, takže asi to tak bude.“
Perlyčky pro vás opět s láskou a péčí sepsala vaše drahá Claris
P. S.: Chtěla bych poděkovat panu profesoru Tabáškovi, bez kterého by tato rubrika
nebyla ani zdaleka tak „nabušená“.

Obrázkové perlyčky
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DUEL
Na tento měsíc jsme si pro vás připravili Duel trochu speciální – postavili jsme proti
sobě rodinné příslušníky, a to paní profesorku Skálovou a jejího syna Tomáše Skálu
z primy. Výsledek byl velice zajímavý. Zde jsou otázky, které jim byly pokládány:
1. Dospělý jedinec medvěda ledního
má:
a) Bílou kůži a bílé chlupy
b) Černou kůži a bílé chlupy
c) Černou kůži a průhledné chlupy
2. Kolik lze průměrně kuličkovým
perem napsat slov?
a) 50 000
b) 70 000
c) 90 000
3. Jeden rok má:
a) 21 368 900 sekund.
b) 26 791 340 sekund.
c) 31 557 600 sekund.
4. Ve kterých horách pramení Labe?
5. Kteří naši bojovníci zpívali vždy,
když šli do boje, píseň „Ktož jsú boží
bojovníci“?
6. Kolik procent vody přibližně
obsahuje lidské tělo?
a) 60 %
b) 70 %
c) 80 %
7. Jak se jmenuje samec krůty?
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

p. p. Skálová
a) Bílou kůži a bílé chlupy
c) 90 000 - píšu malým 
c) 31 557 600 sekund
Krkonoše
Husité
b) 70%
Krocan

Tomáš Skála
b) Černou kůži a bílé chlupy
a) 50 000
b) 26 791 340 sekund
Krkonoše
Husiti
b) 70%
Krocan

Odpověď na první otázku byl takový malý chyták – ač se to zdá neuvěřitelné, medvěd bílý
má černou kůži a jeho chlupy jsou duté a průhledné. Odpověď na druhou otázku je taky
dosti zavádějící, je samozřejmé, že každý píše jinak velkým písmen a záleží i na délce
jednoho slova. Odpověď na tuto otázku je ale 50 00, což by měl být průměr. Pak nějaké
ty počty, pokud vynásobíte 365,25 dní krát 24, dostanete počet hodin za rok. Pak už jen
krát 60 na minuty a znovu krát 60 na sekundy. Výsledek je 31 557 600 sekund. Správná
odpověď na čtvrtou otázku, kde pramení Labe, je samozřejmě Krkonoše. Pátá otázka byla
snad ještě snazší a tuto píseň zpívali jak jinak než husité. Naše tělo obsahuje průměrně
70% vody a samec krůty je krocan.
A jak to tedy dopadlo? Na výsledku je jasně poznat, že jablko nepadá daleko od stromu,
náš student primy Tom Skála bude určitě velice chytrý, protože získal stejný počet bodů
jako paní profesorka Skálová. Tento Duel tedy skončil výsledkem 5:5. Oběma gratulujeme
a třeba si je za pár let změříme znova, ať víme, jestli se něco změnilo.
Cubík
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