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ÚVOD 
 

Milí studenti, vážení profesoři, 

začátek prosince tohoto roku přinesl naší škole jednu velice smutnou událost a celá škola 

se na pár chvil zahalila do černého kabátu. Paní profesorka Iva Dombrovská navždy 

odešla do učitelského nebe a já bych za redakci školního časopisu chtěl všem, kteří ji 

znali, vyjádřit upřímnou soustrast. Věnujme jí proto poslední letošní číslo školního 

časopisu a zároveň na ni zavzpomínejte s úsměvem, a proto si v kapitole Perlyčky 

můžete přečíst její nejlepší úsměvné historky ze všech čísel Oktaviánu.  

 

 

Vánoce? 

Vánoce! Už je to zase tady. Vánoční shon už má asi většina z nás za sebou, pro těch pár, 

kteří ještě dárky koupené nemají, mám fakt dobrou radu – měli byste si pohnout. A to 

jako fakt celkem dost. Ale abych vás jen nestresoval – za pár dní je vánoční koncert, 

vánoční streetballový turnaj, a hlavně, vánoční prázdniny. Během Vánoc 

bude chodit Ježíšek i do školy a školnímu časopisu přinese pěkné 

dárky. Ty dárky pak otevřeme my, nebo vlastně Vy v prvním čísle 

příštího roku. A co se tedy na Vás v roce 2016 chystá? No 

nechte se překvapit. 

Chtěl bych tedy za redakci Oktaviánu popřát všem 

studentům, učitelům, vedení i ostatním 

zaměstnancům školy krásné a hlavně klidné 

prožití vánočních svátků a zároveň mnoho štěstí a 

pevné nervy do nového roku (v lednu jsou totiž 

nervy potřeba).  

 

 

Plno splněných přání vám za redakci Oktaviánu 

přeje  

 

 

Vojtěch Cuberek 

šéfredaktor 
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AKTUALITY ZE ŠKOLY 
 

Den otevřených dveří  
 
V úterý 8.12.2015 se na naší škole uskutečnil Den otevřených dveří a po dlouhé době 

zde měl i Oktavián své místo. Návštěvníci si mohli prohlédnout stará čísla Oktaviánu, 

mohli se dozvědět, jak se školní časopis u nás na škole vydává a v neposlední řadě si 

také mohli vyzkoušet práci redaktora. Dětem byla předložena níže uvedená slova, 

která měly použít v libovolném pořadí ve svém vlastním vymyšleném příběhu. Slova, 

se kterými děti pracovaly, byla následující: 

 

 Vrátil 

 jsem 

 se 

 do 

 obýváku 

 a 

 řekl 

 jsem 

 že 

 jsem 

 žádnou 

 fazoli 

 nenašel 

Slova byla použita z knihy Mikulášovy prázdniny, jejímž autorem je René Goscinny.  

Student kvinty A Vojtěch Molin, který Den otevřených dveří strávil převážně 

v hudebně zpíváním ve sboru, popsal celou situaci pomocí těchto slov následovně: 

 

Tak si sedím v obyváku, vlastně ne, jsem ve třídě u školního časopisu Oktavián, ale 

připadám si jako doma. Nenašel jsem žádnou lepší možnost, než si tady sednout a psát 

článek, který potřebuju do příštího vydání našeho časopisu. Vojta mi řekl, že bych 

mohl využít dnešní malé soutěže, určené pro páťáčky, kteří šli buď náhodou kolem, 
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nebo sem přišli úmyslně na Den otevřených 

dveří. Přišel jsem zde z Pátečníků, kde jsem byl 

poněkud šokován výběrem písní. Avšak jsem se 

tam raději vrátil, když jsem šokován Veronikou 

Vymětalovou, která mi sdělila, že musím mít 

v textu i fazoli. Avšak jsem rád, že jsem se tady 

alespoň na chvíli zastavil a měl tu čest napsat 

tento článek a s potěšením se vracím do 

hudebny. 

 

Jeden z povedenějších textů napsala Klaudie 

Glaicová, která sice nepoužila slovo fazole, ale přesto její článek stojí za zveřejnění: 

 

Jednou jsem ve škole dostal zvláštní úkol. Koupit si rybku, která bude od celé třídy a 

pomocí jejího chování budeme psát zápisy a teorie. Koupil jsem si tedy třídní rybku, 

asi o půl noci a potom jsem šel normálně spát. Když jsem se vrátil ráno do obyváku 

pro rybku, žádnou jsem tam nenašel. Řekl jsem si, že za to může kočka, která se 

olizovala, a hned mi bylo jasné, že dneska ve škole asi za jedna nedostanu. 

 

Velice zajímavý text s použitím všech slov, který byl téměř totožný s originálním 

zněním, nám napsala Dorota Kameníková: 

 

Řekl jsem, že jsem nenašel žádnou fazoli a vrátil jsem se do obyváku. 

 

Další úspěšné texty zveřejníme v dalším čísle. 

Přepsal Cubík 
 

Fyziklání online 
 
Ve středu 2. prosince 2015 se dva týmy studentů naší školy zúčastnily fyzikální soutěže 

„Fyziklání online“. První tým s názvem Klingoni ve složení Dušan Janiš, Petr Kožušník, 

Jiří Petrus, Petr Dostál a Jan Hertl ze tříd 8.A a 7.B a druhý tým s názvem Mickeyho 

klubík ve složení Pavel Kraus, Jan Vysloužil, Vojtěch Molin a Vojtěch Cuberek. Oba 

týmy měli stejné zadání soutěžních otázek a postupně na ně odpovídaly ve stejném čase – 

soutěž probíhala 3 hodiny čistého času od 17:00 do 20:00. Soutěžící měli vždy před sebou 

6 soutěžních úloh, které se vždy při odevzdání výsledku každé úlohy aktualizovaly. Tým 

Klingoni skončil ve své kategorii 22. s 45 body a tým Mickeyho klubík s 34 body se 

umístil na 20. místě. Soutěž byla organizována zajímavým způsobem, ale vzhledem 

k nerozlišování úrovně otázek pro všechny kategorie byly některé úlohy opravdu těžké. 

Jeden z týmů se zúčastní finálového kola v Praze.  

Cubík 
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Soustředění sboru 
 
Bylo úterý večer a já už se pomalinku začala těšit na soustředění s naším úžasným 

sborem Pátečníci.  

Věděla jsem, že to bude náročné, a tak jsem si s sebou na doporučení pana profesora 

Paličky přibalila mimo jiné i pevné nervy.  

Mnoho z vás si myslí, že jedeme na výlet, že se budeme flákat, ale věřte, 

nevěřte,  žádné flákání to tedy rozhodně není. Zkuste si celý den sedět na zadku a 

zpívat stále dokola a dokola to samé,  jen aby nám to už šlo a vám se to potom na 

vánočním koncertě líbilo. No prostě žádná sranda.  

Další nevýhodou jsou fakt tvrdé židle, takže po dvou hodinách už byste si dali nohy 

nejraději za krk a klidně absolvovali výšlap na Lysou, jen abyste už nemuseli sedět.  

Ale i přesto jsem se na tyto tři dny moc těšila.  

Ráno jsme měli sraz docela brzy na nádraží u Karoliny. Všichni jsme společně nasedli 

do vlaku a jeli na Ostravici, vyšli až k místu našeho pobytu, rozdělili se do pokojů a 

začali zkoušet. Zkoušíme celý den, mimo jídlo a přestávky.  

Asi nejradši mam, když se večer po večeři sejde celý sbor i s kapelou a zpívá se i s 

nimi, je to takové uvolněnější a plné energie.  

Druhý den jsme už tradičně večer vyrazili ke Zbujovi na teplý čaj, 

popřípadě  čokoládu. Po cestě zpátky byla už opravdu velká zima a 

docela to klouzalo, ale při příchodu do chaty na nás čekalo 

překvapení,  které stálo za tu námahu: nutela!  

Třetí den se zkouší jen ráno a poté se vyráží zpět domů. 

 

Katrin 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZHOVORY 

 
Opět vás zdravím u naší rubriky. Vánoce se nám kvapem blíží a 

všichni se již těšíme na tyto svátky klidu a míru. Jenže Vánoce jsou také 

hodně o tradicích. A samozřejmě jednou z tradic naší školy je vánoční 

koncert. A proto o něm, ale také o tradicích si popovídáme s panem 

profesorem Paličkou. 

JK: Dobrý den, na vánočních koncertech jsem si všiml, že každý rok 

je dost písní stejných, ale sem tam přibude nějaká nová, můžete nám 

prozradit, jak písně střídáte? 

Mgr. Palička: No, my máme určitý kmenový repertoár a ten se obměňuje o pár 

písní každý rok. Vlastně ta kontinuita toho prostřídání je zhruba takových 

dvacet let. 

JK: Každoročně se do vánočního koncertu zapojují také primy. 

Když jsme třeba vystupovali my, tak jsme dělali menší divadlo o narození 
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Krista, další rok bylo téma Vánoc kolem světa. Můžete nám prozradit, co 

nás tento rok čeká? 

Mgr. Palička: Letos mají primy dvě písně, ale zároveň jim pomáhají 

sekundy. Dále s námi klasicky vystupují ve finále. Letos zpívají třeba 

Gorolskou koledu. Ještě mohu prozradit, že letos chystáme takové malé 

překvapení, a tak se máte na co těšit. Víc už neprozradím. 

JK: Školní sbor už vedete nějaký pátek. Máte nějaký zážitek, se 

kterým byste se s námi rád podělil? 

Mgr. Palička: Těch zážitků je opravdu hodně (dlouze se zamyslí a pak 

zasměje). Musím určitě vypíchnout soustředění, které neskutečně stmeluje 

kolektiv toho sboru. Hlavně teda ty výstupy ke Zbujovi a zpátky (poznámka 

autora: Zbuj je populární hospůdka asi v polovině Lysé hory, pojmenovaná po 

místním zbojníkovi). Další skvělé zážitky mám právě z vánočních koncertů. 

Koncert pro školu je spíše takovou generálkou na večer. Večer je ta atmosféra 

báječná. Ale asi největší zážitek pro mě byl, když jsme přijeli se sborem do 

zámku ve Staré Vsi, kde jsem čtyři roky chodil do školy. Když jsme tam 

přijeli, tak to přivítaní mi opravdu vyrazilo dech a já na tento okamžik rád 

vzpomínám. 

JK: A jak vy osobně slavíte Vánoce? 

Mgr. Palička: U mě se Vánoce nesou v duchu křesťanských svátků. Mám 

spoustu tradic, které dodržuji. Hlavně teda půlnoční. Každý rok tam chodím, 

zazpívám si a je to nádherné. 

JK: Nějaké konkrétní tradice, které dodržujete, třeba lití olova nebo 

pouštění lodiček ze skořápek? 

Mgr. Palička: Olovo rozhodně neliju, ale dříve jsem lodičky pouštěl. 

Bohužel mi na to už nevychází čas. Jak už jsem říkal, hlavní tradicí je 

půlnoční. 

JK: Mockrát děkuji za rozhovor. 

Mgr. Palička: Nemáte vůbec zač. Ještě bych rád popřál všem čtenářům 

krásné, klidné a hlavně s rodinou strávené svátky. 

Já osobně bych jen rád dodal, že vánoční koncert je opravdu skvělá 

tradice, která k nám přivádí zpátky třeba i bývalé studenty a učitele. 

Třeba minulý rok se na něm objevil Martin Hloušek, bývalý student, 

který nyní studuje až v dalekém Holandsku. Tento koncert má 

nezapomenutelnou atmosféru, a tak doufám, že si jej letos užijete. 
          

Jiří Kozelský 



10 
 

KULTURA 
 

Megakoncert Radia Čas Ostrava 2015 
 

Tento koncert se pořádá každým rokem k příležitosti oslavy narozenin Rádia Čas. 

Letos to byl již 17. ročník. Pokaždé zde vystupují různé české pěvecké talenty, jak ty 

méně známé, tak držitelé Slavíků.  

Letos na programu bylo vystoupení Lucie Bílé, Michala Hrůzy, Kataríny Knechtové, 

Davida Deyla a 

dalších.  

Všechno začíná 

tím, že stojíte asi 

půl hodiny 

v naprosto 

chaotické frontě. 

Pak vzhledem 

k situaci ve světě 

jste zběžně 

prohlédnuti a 

musíte dodržet 

spoustu zákazů, 

které byly 

vydány. Například, že s sebou nemůžete mít ani pití.  

Poté, co se konečně vyprostíte z chaotické kupy lidí, si musíte najít místo, protože na 

žádné vstupence není přesně dáno, kde sedíte.  

Koncert začal načas a jako první vystoupila ne příliš známá Markéta Konvičková. Po 

ní vystoupila ještě méně známá Elis. Nicméně vystoupení obou zpěvaček bylo pěkné. 

Pak se slova ujal moderátor Vladimír Hron a jedna z redaktorek rádia. Jejich rádoby 

vtipné proslovy nebyly vtipné ani trochu a pokusy o rozhýbání publika se nesetkaly 

s úspěchem. To však stále nebyla ta největší tragédie večera. Všichni interpreti 

odzpívali jednu nebo dvě písničky, ale Děda Mládek Illegal Band dostal asi hodinový 

prostor na odzpívání svých lidovek a country. Opravdu jsem nečekala, že na 

Megakoncertě budu poslouchat, jak partička vysloužilých showmanů zpívá Jožina 

z Bažin. A to nebylo všechno. Pak na pódium naběhla kapela Šlapeto, která opět měla 

asi třicetiminutový program. Tato kapela hraje výhradně lidovky a dechovky. Jediné, 

co se mi na jejich vystoupení líbilo, bylo to, že postaršímu pánovi, který seděl kousek 

ode mě, vykouzlili úsměv na tváři. Nicméně my ostatní jsme se modlili, aby byl konec.  
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Poslední vystoupení měla Lucie Bílá, která byla 

náhradou za Karla Gotta. Asi patnáctiminutové 

přípravy kapely by se daly přežít, kdyby se 

těchto patnáct minut nesnažil moderátor říct 

vtip, který už v prvních pěti minutách ztratil 

pointu. A pak ani Lucie nedokázala zachránit 

situaci a tento mizerný koncert lidé začali 

opouštět už během jejího vystoupení. Její vystoupení nebylo špatné, 

ale napůl spící diváky zjevně ze židlí nezvedlo. Tedy vlastně ano, zvedlo, 

když šli směrem k východu.  

Většina interpretů zpívala na playback, což bylo také zklamáním. Myslím si, že mohli 

zkusit svou jednu písničku odzpívat naživo.  

Tento koncert byl pro mě naprostým zklamáním a jsem si jistá, že příští rok nepůjdu, 

pokud se program radikálně nezmění.  

 

GG 
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NÁZOR 
 

Facebook a já aneb seminárka, která se stala článkem  
 

„Moje myšlenky jsou hvězdy a já v nich nedokážu rozpoznat souhvězdí.“ Tato ani 

nepochází z mé hlavy. Pronesl ji Augustus Waters, hrdina mé oblíbené knihy Hvězdy 

nám nepřály. A já se s ní při psaní této seminární práce naprosto ztotožnila. O 

Facebooku se toho dá napsat mnoho. Chvála i slova plná nenávisti. Odkud to tedy 

vzít? Nejlépe od úplného začátku. Tím však nemyslím jeho vznik v roce 2001, kdy 

původně sloužil jen studentům Harvardovy univerzity. Vždyť tato seminární práce má 

být o Mém vztahu k Němu. Začnu tedy o něco později, na první stránce Našeho 

společného příběhu.  

Do „knihy tváří“ jsem se upsala již ve svých devíti letech. A to zejména kvůli hrám, 

které kdysi tato stránka nabízela. Spousta z nich už dnes neexistuje. Rozhodně jsem 

Facebook nebrala jako sociální síť. Neměla jsem potřebu psát statusy ani přidávat 

fotky, s nikým jsem si nepsala. Brala jsem ho spíše jako takové „virtuální hřiště“. 

Uznávám, že by mi více prospělo, kdybych čas strávený na internetu věnovala něčemu 

smysluplnějšímu (třeba učením se cizího jazyka) nebo pobíhala s kamarády po venku a 

tím posilovala svou imunitu. K tomuto závěru však devítileté dítě v 99,9% případů 

samo nedojde. A navíc jsem u Facebooku přece neproseděla celé dětství. Nikdy mi 

nebránil v mých zájmech (hudbě, divadlu a tanci) ani nekazil prospěch ve škole. Nebyl 

smyslem mého života, není jím ani nyní a nikdy jím nebude.  

Už je to dávno, co jsem se na „Fejz“ přihlásila za účelem nakrmení svého zvířátka 

v aplikaci Pet Society nebo nákupu nejnovějších modelů do svého vyhlášeného 

módního butiku. Používám ho převážně jako komunikační prostředek a zdroj 

zajímavých informací.  

Samozřejmě je tisíckrát lepší setkat se se svými přáteli tváří v tvář, ale ne vždy je to 

možné. Například letos v létě jsem na talentovém táboře v jižních Čechách potkala 

spoustu skvělých lidí, se kterými chci zůstat v kontaktu i přes tu vzdálenost, která nás 

dělí. 

Nenajdete lepší způsob, jak si zjistit zameškané učivo a naplánované písemky. Proč 

obvolávat spolužáky, když jim můžu napsat do společné konverzace či rovnou přidat 

příspěvek do skupiny Kvarta A? Vždycky se najde někdo ochotný vyfotit ostatním 

biologii nebo připomenout, že: „do pondělka máme zaplatit 60 Kč za pracovní sešit“. 

Odebírám příspěvky nejenom stránek mých oblíbených herců, knížek a seriálů, kterým 

jsem dala like kvůli dennímu přísunu fanouškovských obrázků. Ale také stránky 

serióznější - například HeforShe, což je stránka kampaně bojující za rovnoprávnost 

žen a mužů. 
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V přátelích mám 350 osob a přiznávám, že až na 1 člověka všechny znám osobně. 

Jsou to mí spolužáci, bývalí spolužáci, spolutáborníci, členové divadelního souboru, 

jehož jsem součástí, a kamarádky ze ZUŠ, kde zpívám a tančím.   

Snažím se na něm netrávit zbytečně moc času. A naštěstí se většinou ani moc snažit 

nemusím, protože den se svými 24 hodinami není nafukovací a mám na práci spoustu 

důležitějších záležitostí. Věci, které musím a chci stíhat a které mě naplňují víc než 

nějaká webová stránka.   

Jaký je tedy můj názor na Facebook a vztah k němu? Jedná se sice o žrouta času, 

způsob prokrastinace mnohých z nás, který někdy dokonce spíše izoluje, než spojuje, 

ale na jeho koncepci nevidím nic špatného.  

Facebook nemůže za nespočet tragických případů, kdy kyberšikana dohnala teenagery 

až k sebevraždě. To jeho uživatelé dokážou být až nelidské bestie. Ponižovat a 

vydírat…  

 On není ten, kdo vás na čtyři hodiny připoutá k displeji počítače nebo chytrého 

telefonu a odpoutá od okolního světa. Izolujeme se dobrovolně. Pokud vím, žijeme ve 

svobodné zemi a založit si účet není povinné a nikdo nás do toho nenutí.   

Přidat do přátel si můžu, koho chci a pokud mě jeho výlevy emocí a přehnané 

množství fotek omrzí a začne iritovat, nic mi nebrání si ho z přátel odstranit. Nemusím 

sdílet své fotky, na profilové fotce můžu mít klidně svého psa nebo kočku. Je to na 

mně.   

Tím se snažím říci, že Facebook je takový, jaký si ho uděláme. „Sežere“ nám tolik 

času, kolik se na něm rozhodneme strávit. Vytroubí o nás do světa tolik informací, 

kolik mu poskytneme.  

Rozhodujeme se sami za 

sebe, sami taháme za 

nitky. Facebook nemá 

dokonalý systém ochrany 

osobních údajů. Své 

soukromí si musíme 

strážit a myslet na 

následky. 

 A nikdy nesmíme 

zapomenout, že náš 

skutečný život začíná až 

ve chvíli, kdy se 

odhlásíme.      

 

Claris 
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PŘÍBĚH NA POKRAČOVÁNÍ 
 

V minulém díle jste se dozvěděli: 

 

Jsem Katrin, normální holka zápasící se svým životem. Jsem tichá a nevýrazná, nikdo 

se se mnou moc nebaví, ale mně je to vlastně  jedno, jsem uzavřená a věčně sama. 

Maminka mi umřela, když jsem byla malá, tak žiju se svým otcem a jeho novou 

přítelkyní. Jednoho dne mi otec řekl, že se stěhujeme.  Nový dům, nová škola, noví 

spolužáci, nový život... 

 

Měla jsem nový pokoj, novou postel. Před spaním jsem se dívala do nového okna, 

měla jsem nové povlečení a i já jsem si připadala nová. „Mohla bych tady tomu dát 

šanci, třeba mě to změní, třeba se něco změní, " běhalo mi hlavou.  

Dlouho do noci jsem přemýšlela nad všemi záhadami vesmíru, nad nadějí 

lidstva, nad zlobou národů, nad válkami a nad tím, jak je jeden člověk 

bezvýznamný, ale přesto strašně důležitý . 

Uprostřed přemítání mi došlo, že tady vlastně není 

Karolin (tátova přítelkyně), že bychom se kvůli ní 

přestěhovali? Tak dlouho mi to vrtalo hlavou, až jsem 

odešla do světa snů. Ráno, když jsem se probrala, 

otevřela jsem oči a div jsem neomdlela leknutím. Na 

okraji postele seděl táta a upřeně se na mě díval. 

Vysvětlil mi, že všechno vždycky není takové, jaké 

by člověk chtěl. Že on taky ztratil lásku svého života 

a musel jít dál. „Karolin?" zeptala jsem se.. „Ne..tvoji 

mámu, " odvětil.  

Najednou všechna zloba a zášť opadla. Viděla jsem a 

věděla, že táta je celé ty roky stejně bezradný jako 

já. Že celé roky myslí na mámu a že Karolin mu 

pomáhala zapomenout a že teď, když nemá ani 

ji, to bude ještě horší. Myslela jsem, že 

zapomněl, dávala jsem mu to za vinu. 

Nesnášela jsem ho kvůli tomu a teď mi to 

došlo. Za nic nemohl. Jen nechtěl, ať to tak 

bolí. Chtěl jen žít dál. „Víš, musíš dát životu 

šanci, máma by si to přála... Najdi si přátele, 

opij se, tancuj, zpívej, choď za školu, najdi si 

brigádu,jdi na mejdan, líbej se s někým jen 

tak, protože se ti libí. Žij.. alespoň to zkus, 

kvůli mně." 
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 „Zkusím dát životu šanci," řekla jsem, vstala a šla prožít nový den v novém městě s 

novou nadějí. 

Vstala jsem, oblékla jsem si tmavomodré šaty těsně nad kolena, balerínky, svetřík a 

vyrazila jsem na cestu do neznáma. Chtěla jsem zaujmout, nechtěla jsem už být ta šedá 

myš, chtěla jsem kamarády, třeba i kluka. Chtěla jsem se bavit, ne nudit. 

Ale po příchodu mezi lidi se vše změnilo, najednou ve mně byl strach a úzkost, 

nedokázala jsem mluvit. Stálá jsem mlčky před třídou, očima je všechny zkoumala, ale 

mluvit jsem nedokázala. Po pár minutách ze mě vyšlo: „Jsem Katrin, jsem tady nová. " 

 „Kdybys nám to neřekla, ani si nevšimneme, " řekl jeden kluk a já už měla slzy v 

očích.  

 „Asi jsem tomu neměla dávat žádnou naději, vždyť to stejně nemá cenu, všechno to je 

zbytečné, nikdy mě nikdo nebude mít rád, nikdy nikoho nedokážu zaujmout, budu 

vždycky jen ta holka na obtíž. Nebudu nikdy zajímavá ani výjimečná." Z přemýšlení 

mě vyrušil jeden kluk, který na mě mluvil. „Nestůj tady jako solný sloup a pojď si 

sednout, mám vedle sebe místo. Chceš provést po škole a vysvětlit jak to tady chodí?" 

Takhle začal můj den v neznámu. 

Katrin 
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Z RŮZNÝCH BARELŮ 
 

Nejkratší článek v historii Oktaviánu 
 

Žiju. 

 

Dodatek k článku: 

Víte, asi by nebylo úplně od věci vysvětlit, jak tento článek vznikl. Totiž – vlastně na tom 

není vůbec nic zajímavého. Stalo se to jako u velké většiny ostatních článků. Zničehonic 

jsem dostala pitomý nápad napsat článek s jedním slovem. Prostě jen tak, ze vzduchu. Ve 

chvíli, kdy jsem si lámala hlavu nad tím, co napíšu, přišlo mi na mysl tohle – je to krátké 

a nezabere vám to ani půl minuty. A máte zaručeno, že si to většina lidí přečte. 

 Vymyslet dobrý článek je fakt fuška. 

Často se to ani nepovede. A pak jenom zjišťujete, že jediný, kdo si to vůbec 

přečetl, byl šéfredaktor, který musel, protože článek opravoval. A stejně 

vám ho pošle zpátky s tím, že je to moc dlouhé. No, první problém 

vyřešen.  

Ach jo, co tam jenom napíšu? Uzávěrka se blíží a já nemám 

nejmenší tušení, o čem psát. Tohle si asi říká každý člen redakce každý 

den, když přijde domů a jako pokaždé najde na mailu nebo 

facebooku vzkaz, že uzávěrka už klepe na dveře. O čem psát? 

Hm, tohle je taky článek, že? A je v podstatě o ničem. 

Jednoduchý, nesložitý. A vlastně tím můžete vyjádřit, že 

navzdory všemu, co se na vás valí, jste ještě stále 

naživu. (A hovořím tím, myslím, za všechny 

studenty). Druhý problém vyřešen.  

A proč já vůbec ještě píšu? Stejně to nikdy nikdo nečte. (Další z mnoha 

našich frustrujících, sebedestruktivních myšlenkových pochodů). Naštěstí, většina lidí 

Oktavián prolistuje a začne číst skoro každý článek, aby to pak mohla odložit s tím, že 

„Jak překvapivé, Oktavián zase úplně o ničem. Proč to vůbec ještě vydávají?“ Takhle 

máte zaručené, že si to každý přečte. Jedno slovo tak trochu nejde nepřečíst. Třetí 

problém vyřešen. 

 

No a na základě tohoto superkrátkého článku pak navíc můžu napsat ještě tohle 

vysvětlení, takže jsem jako by napsala už dva články. Čtvrtý problém vyřešen. 

 

Tak tedy napíšete článek s jedním slovem, zabijete hned čtyři mouchy jednou ranou a 

máte hotovo ;) A minimálně na dva další měsíce máte vystaráno. Zatím tedy sbohem u 

dalšího článku. 

 

Lana 
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PERLYČKY 
 

Vzpomínáme 
 

Dne 2. prosince 2015 zemřela po boji s těžkou nemocí Mgr. Iva Dombrovská, skvělá 

vyučující tělesné výchovy a základů společenských věd (na nižším stupni Vko). 

Přestože mě učila jen necelý rok, vím, že na ni nikdy nezapomenu. Na to, jak pro ni 

všechny holky byly Aničky, a klukům říkala Franto. Na její optimismus, na diskuze, 

které s námi v hodinách vedla… 

 

„Zbožňuju ji. Dokáže všechno vysvětlit, pomůže i těm, kteří v tělocviku nejsou moc 

dobří, a neřve po nich. Mám ji moc ráda a navíc se dokáže zasmát sama sobě a dokáže 

přiznat svoji chybu. Je prostě lidská.“ (anonymní komentář z webu 

oznamkujucitele.cz) 

 

Redakce se rozhodla věnovat toto číslo její památce a zavzpomínat na ni s úsměvem 

na tváři prostřednictvím jejích výroků a perlyček, ve kterých figurovala (za tímto 

účelem jsem prolistovala kupu starých vydání Oktaviánu a také prošla nespočet 

příspěvků ve facebookové skupině Hlášky Gymplu Volgogradská 6A). 

 

„V republice je hlava státu prezident a v monarchii král, to jsou základní nedostatky.“ 

 

„Na naší škole je prostě největší odpad.“  

(Ve smyslu odpadávajících nakažených studentů) 

 

„Sokrates byl pěkný smrad.“ 

 

„Pro náš životní styl života.“ 

 

Paní profesorka: Tak mi řekni, jaké znáš smlouvy Evropské unie. 

student: Tak třeba předmanželská smlouva…. 

(u maturity) 

Paní profesorka: A mohla bych třeba na prezidenta kandidovat i já? 

zkoušený student: Víte co? Nebudeme to tady raději rozmazávat… 

 

Na závěr tohoto článku bych chtěla za celou redakci vyjádřit rodině paní profesorky 

Ivy Dombrovské upřímnou soustrast. 

Claris 
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V hodině slohu: 

Student čte svou charakteristiku postavy z úryvku v učebnici: „Karel Prošek má doma 

jednu krávu, psa Holana a 6 dětí. Umí chodit i běhat, ale stejně se bojí gestapa..." 

 

V hodině matematiky: 

Zatímco studentka ve škole chybí, student sedící vedle ní si dá na prázdnou lavici 

květináč. Po týdnu se žákyně vrací. 

Studentka: „Paní profesorko, já to nechápu!" 

Student: „Já chci zpátky květináč..." 

 

(v hodině dějepisu) 

Prof. Fialová: „...v ruských zajateckých táborech měli Češi možnost buď vstoupit do 

legie nebo zůstat jako válečný zajatec." 

student: "Paní profesorko, kdo a kdy poprvé udělal preclík?" 

Prof. Fialová: "Cože?!! My tady řešíme legie a tebe zajímá preclík, jak tě to vůbec 

napadlo?" 

student: "Něco ti zajatci museli jíst." 
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p.p.Kukolová: (nešel zapnout počítač)  " Tak to znásilnění neuděláme." (jednalo se 

samozřejmě o učivo)  

 

studentka překládající anglický text:  " Bylo to krásné cítění..." 

 

p.p.Tabášek komentující literární prezentace: 

„Tečka tam, kde být nemá.....co tady to velké N? samo? A zase ta 

tečka....To je kouzelný Powerpoint, Bradavická licence." 

„To je jak v Arabele, blum blumblumblumblum (naznačuje točení 

kouzelným prstenem) a máme tady tečku." 

 

studentka: „Někdo rozbil baňku. 

p.p.Tabášek:  „Někdo rozbil baňku. A co budeme dělat? Zavoláme 

Rychlou rotu? Chipa a Dalea?"  

 

 

Ze seminárních prací na téma Můj vztah 
k Facebooku v předmětu IctH aneb jaké hrůzy 
jsou studenti schopni vytvořit 
 

„Měla jsem kolem padesáti přátelů a na profilové fotce psa staženého někde 

z internetu.“ 

 

„Této funkce hojně využívám nejen proto, že jsem zapoměla heslo od skypu, ale i 

z toho důvodu, že mi prostředí facebooku je pohodlnější, ale i proto, že to vše v jedné 

aplikaci.“ 

 

„Facebook ale nemá jen tuto negativní stránku za kterou vlastně nemůže, může za to 

bohužel dnešní společnost.“ 

 

„Přidávají kde co, aniž by uvažovali. Později se jim to může vyplatit.“ 

 

„Tento webový systém vytvořil původně k využívání mladých studentů na 

univerzitách.“ 

 

„Co z celého srdce nenávidím jsou holky, které vypadají s prominutím jako by vyšly 

z nočního klubu, mají na sobě prosvitavé legíny a na pleti tunu make upu o tři odstíny 

tmavější než jejich skutečná pleť.“ 

 

„Mohu zde komunikovat s přátely, sdílet s němi své zájmy a věci do školy, ale i se 

seznámit s někým novým.“ 
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„Mé jméno jest… a doufám, že si tohle velmi užijete, protože mi to dalo hodně práce 

vynaložit s informacemi.“ 

 

„Zkuste se vcítit do těla nějakého uživatele, když uvidí tu fotku či příspěvek, jestli je 

to přijatelné, a jestli s tím nemůže nic udělat.“ 

  



21 
 

DUEL 
 

V tomto čísle se našeho Duelu zúčastnili paní profesorka Kukolová a Tadeáš Urban 

z primy. Zde jsou otázky, které jim byly pokládány: 

1) Jak se jmenuje ropovod, který k nám přivádí ropu z Ruska? 

2) Které chutě rozeznává jazyk člověka? 

3) Který český hudební skladatel napsal operu „Rusalka“? 

4) Jaké jsou státní symboly České republiky? Alespoň 4. 

5) Jak se jmenuje pes, kamarád Hurvínka? 

6) Jakou barvu triček mají Pat a Mat z večerníčku „A je to!“? 

7) Když je dnes pondělí, jaký den bude po dni před zítřkem? 

8) Kterou zemi považujeme za kolébku florbalu? 

 

Hlavní ropovod pro Českou republiku se nazývá Družba a vede k nám z Ruska přes 

Bělorusko, Ukrajinu, Maďarsko a Slovensko. Lidský jazyk rozeznává čtyři základní 

chutě, a to slanou, sladkou, hořkou a kyselou. Autorem Rusalky je opravdu Antonín 

Dvořák a státní symboly jsou: velký státní znak, malý státní znak, státní barvy 

(trikolora), státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť, státní hymna. Na dvě 

 p. p. Kukolová Tadeáš Urban 

1) Ropovod Družba  -  
2) Slanou, sladkou, hořkou, kyselou 

(= základní) 
 Sladkost, slanost, kyselost, 

hořkost. 
 

3) Antonín Dvořák  Antonín Dvořák  
4) Státní hymna, vlajka prezidenta 

ČR, velký státní znak ČR, malý 

státní znak ČR 

 Hymna, velký a malý státní 

znak, vlajka 
 

5) Žeryk (podle Spejbla Žeryček)  Žeryk  

6) Žlutá a červená  Červená a žlutá  
 7)  Pondělí   Středa  
 8) S manželovou nápovědou 

odpovídám Švédsko  

0,5

 

Švédsko  
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pohádkové otázky odpověděli oba soutěžící správně – Hurvínkův pes se jmenoval Žeryk 

a barva triček (roláků) Pata a Mata jsou žlutá a červená. Sedmá otázka byla spíše logická 

než vědomostní a ani jeden z odpovídajících na ni neodpověděl správně. „Když je dnes 

pondělí, jaký den bude po dni před zítřkem?“ Den před zítřkem je dnes, tedy pondělí. 

No a den po tomto dni je zítra, tedy úterý. Správná odpověď na tuto otázku je tedy úterý. 

No a odpovědi na poslední otázku mohly být různé, samozřejmě nejčastěji se za kolébku 

florbalu považuje Švédsko. Pravda je ale taková, že první plastikové hole byly vyrobeny 

v USA, odkud až později byly převezeny do Švédska. 

Paní profesorka vyhrála tedy nad Tadeášem v poměru 6,5:6 – výsledek byl tedy opravdu 

těsný. Děkujeme oběma soutěžícím za účast a paní profesorce gratulujeme.  

Cubík 
  



23 
 

REDAKCE 
Vedoucí redaktorka: 

Jindřiška Kaszová 

 

Šéfredaktor: 
Vojtěch Cuberek 

 

Grafika: 
Vojtěch Cuberek 

 

Fotografie: 
Lucie Mohylová 

Vojtěch Cuberek 
 

Kontakty: 
oktavian@gyvolgova.cz 

www.facebook.com/casopisoktavian 

 

Nebo si zastavte kohokoliv 

z redakce ;) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redaktoři: 
Jana Bogdanová – GG 

Vojtěch Cuberek – Cubík 

Klára Horáková – Claris 

Pavla Chrobáková – Brouček 

Lucie Mohylová – Lucík 

Jolana Šnajdrová – Mouse 

Marie Golková – Vaše Márčí 

Jiří Kozelský 

 

Průvodci čísla byli studenti 
Kvinty, studenti Primy a použity 

byli i fotografie návštěvníků, 
učitelů a studentů z Dne 

otevřených dveří. 
 

Všechna čísla naleznete 
v elektronické podobě na 
facebookové stránce a na 

stránkách školy v sekci Aktivity 
(www.gvoz.cz/oktavian.html) 

 

Za ilustrace děkujeme Nikole 

Šebestové z Kvinty A.

  



24 
 

 


