
Co uvnitř najdete?

Maturita  zkouška dospělosti
Podívejte se na problémy letošních maturit.
Loňské zmatky byly, zdá se, překonány. A
testy jsou letos těžší. (více na straně 2)
Informatika číslo 1
Počítače v učebně informatiky číslo 1 jsou i
nejsou zastaralé. Přečtěte si proč. (strana 3)
Profesoři, jak je neznáme
Nabízíme Vám článek o jedné kantorce z
GML a její mimoškolní činnosti. (strana 3)
Školní obědy
Na webu GML přibyly fotografie obědů z naší
jídelny. Jaký ohlas to způsobilo? (strana 4)
Rozhovor s uklízečkou
Jarmila Vycídilová hovoří o své práci.
(strana 4)
Třídní zchůzky
Krátké pojednání o nich je na straně 5.

Když se střetnou dva zákony
schválnosti  zajímavá inzerce na straně 6.

„Přiímačky“
Většina z nás jimi prošla a ví co jsou zač. Na
straně 7 najdete několik statistických údajů a
vůbec něco k přijímacím zkouškám GML.
Poslední zvonění a alkohol
Posuďte sami. (strana 7)
Kraví hora
Něco o významu tohoto pojmenování je na
straně 8.

Není tomu zase tak dávno, co se
agentura burning – kultura na hraně
rozhodla uspořádat společnou
výstavu tvorby (tehdy ještě
nastávajícího) manželského páru
Venduly Kramářové (talentované
malířky specializující se na akvarel a
olejomalbu) a Adama Puchara,
nesoucí název půl na půl, navždy
spolu.„ I k takové zajímavosti se
člověk dostane na půdě GML“, takto
Hana Janků kritizuje odkryté pozadí
fotografií. V jejím komentáři se zde
dočkáme originálního náhledu
na situaci vzniklou „Posledním
zvoněním“, která často není nikterak
jednoduchá.
O palčivém tématu všech pilných i
lajdáckých žáků glosuje Dominika
Hrabalová. Třídní schůzky jsou
ve dnešním světě náladotvorný
prvek, a tak je nutno si na ně čas
od času dupnout. Bez toho bychom
byli tak trochu ztraceni.
„No tak normální. Žádné extrémní
výkyvy tady nejsou a nějaké
extrémní vztahy  to taky ne… Lidi
jsou tady na nás hodní. To si vůbec
nemůžu stěžovat, že by nás tady

nějak proháněli, to vůbec. Horší je,
když někdo pracuje u nějaké
soukromé firmy, tak tam je to asi
mnohem horší.“ O životě v roli
uklízečky vypráví Dominik Richter.
Ze svých bohatých zkušeností nám
prozradí něco ze všedního života.
A abychom nezapomněli
na recenzenta, Martina Žilku, který
se chopil článku z jiného konce,
z toho technického. Rozebral učebnu
informatiky a zpravil nás o jejím
stavu.
Život není peříčko a vydání pilotního
dílu novin také ne, proto Vám,
vážené čtenářky, vážení čtenáři, přeji
spokojené čtení.

Matěj Nozar
šéfredaktor

Akty, škola a vůbec

I uklízečky jsou l idé!
Vyzpovídal i jsme Jarmilu Vycídi lovou ze sboru
čistoty Gymnázia Matyáše Lercha. Podívejte se na
výsledek. (strana 4)
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„Zkouška dospělosti“ znovu na scéně
Máj, lásky čas. Studentům posledního
ročníku středních škol, gymnázií a
učilišť se však spíše vybaví jediné
slovo. Stres. Maturity jsou v plném
proudu a většina z nich právě prochází
jedním z nejdůležitějších mezníků
ve svém životě. Alespoň, co se kariéry
týče.
Na první pohled se může zdát, že
loňský zmatek kolem státních maturit
byl úspěšně překonán. Avšak pomalu
vyvstává docela jiný problém. Studie
ukazují, že každý 4. student při
didaktickém testu z matematiky
neuspěl. Dostal za pět. Neznalost je
tady do očí bijící a poněkud zarážející.
Obsah testu byl sice obtížnější než
minule, ale zároveň měl dostatečně
ověřit nabyté středoškolské znalosti.
Výsledky šokovaly dokonce i ministra
školství Marcela Chládka (a to už je co

říct), podle nějž žáci projevili
neohrabanost už v zápisech řešení.
Navíc celé dvě třetiny letošních
maturantů dalo přednost cizímu jazyku
před ověřením svých matematických
dovedností. Na místě je tedy otázka, co
se proboha stalo se snahou o rozvoj
logického myšlení? Zaměřila se snad
většina Čechů na odstranění jazykové
bariéry v naději na získání lepší
pracovní pozice? Ale je toto opravdu ta
nejlepší cesta? Možná, že za tím vším
stojí dobře známá lenost. Přirozené
učení komunikací versus matematika
na úrovni. Možná se jen mladí občané
srdce Evropy rozhodli vydat spíše
humanitním směrem. Jaké to přinese
důsledky je tedy otázkou budoucnosti.
Pokud však bude stávající vývoj
pokračovat, o matematicky vzdělané lidi
bude brzy nouze.

Naštěstí je tady Gymnázium Matyáše
Lercha. Intelektuální elita Brna.
V porovnání s republikou dosáhlo 146
maturujících 100% úspěšnosti, nikdo
z nich nezískal nedostatečnou a
nemusí si s učením lámat hlavu i
během drahocenných letních prázdnin.
Cizím jazykům dali přednost tři pětiny
brněnských gymnazistů, což je o 0,6 %
méně než celorepublikový standart.
Výsledky ukazují, že technické
zaměření je i nadále výsadou
mužského pohlaví. U nás na škole si
totiž matematiku zvolilo o 44% více
mužů než žen. Dostatečnou pak
obdrželi tři studenti a tři studentky.
Snad nám tedy alespoň v Brně vyrůstá
nová generace úspěšných matematiků!

Hana Janků
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Situace v učebně informatiky č.1
V tomto článku se zaměříme na
počítačové sestavy v učebně
informatiky číslo 1. Jak si zajisté mnoho
z vás všimlo, velkým výkonem tyto
stroje zrovna neoplývají. Jsou
koneckonců nejstarší ze všech čtyř
učeben, a sice z roku 2010. Využívají je
povětšinou začátečníci. Pokud zavítá k
nim zkušený informatik, opustí většinou,
nejpozději po začátku hodiny, tuto
učebnu. Počítače nejsou ještě
zastaralé. Žádný velký pokrok
v technologii od té doby nenastal (až
na uvedení nových procesorů Intel
Haswell na trh, které jsou zatím drahé a
vyznačují se hlavně úsporností).
Podíváme se, jak to je s výkonem a co
by jim pomohlo.
Nejprve něco k základní desce. Deska
Gigabyte GAH61MS1, kterou tyto
počítače disponují, je vzhledem
k chipsetu Intel H61M a rychlosti

sběrnice PCIe x16 relativně silným
článkem. Nedá se na ní za rozumnou
cenu nic změnit.
S procesorem je to horší. Dvoujádrový
Intel Core 2 Duo s architekturou Sandy
Bridge, pracovní frekvencí 2,9 GHz,
3MB L3 cache pamětí a TDP 55W je
jeden z horších, které byly tou dobou
na trhu. Způsobuje především pomalost
startu systému, práci
s komprimovanými soubory a konverzí
dat. Nedá se s ním nic dělat, jelikož se
tyto procesory už neprodávají. Podobné
jsou jim Intel Celeron a Pentium, které
jsou také nižší cenová třída, ale otázka
je, jestli je tolik potřeba rychlost při
konverzi dat a komprimaci, aby se jejich
nákup vyplatil.
Operační paměť o velikosti 4096MB je
nedostatečná. Bohatě postačuje pro
chod operačního systému Windows 7,
který zabírá polovinu této velikosti. Když

však přijdou na řadu programy pro
tvorbu HTML stránek, práci s grafikou a
podobné, je paměť z velké většiny
zabraná a zpomaluje chod systému.
Pomohlo by přidání druhé paměti
stejného typu. Paměti se doposud dají
vcelku levně koupit.
Dalším zlepšitelným článkem je grafická
karta Gainward 210 s grafickým jádrem
nVidia GeForce 8400GS, která je
zodpovědná za pomalost grafiky. Dala
by se nahradit výkonnějším jádrem,
výběr je i nyní docela velký. Taky 64
bitová sběrnice na rychlosti nepřidá.
Grafická paměť 2,3 GB je postačující.
Vzhledem však ke zvyku vedení
informatické sekce kupovat radši nové
stroje, skončí tyhle stále dostatečně
dobře fungující počítače nenávratně
v nenasytném chřtánu kabinetů.

Martin Žilka

OPRAVDU znáte své kolegy?
Není tomu zase tak dávno, co se
agentura burning – kultura na hraně
rozhodla uspořádat společnou výstavu
tvorby (tehdy ještě nastávajícího)
manželského páru Venduly Kramářové
(talentované malířky specializující se na
akvarel a olejomalbu) a Adama
Puchara, nesoucí název půl na půl,
navždy spolu. Za účelem propagace
nafotili několik fotografií – aktů. V tomto
exkluzivním čísle jsme pro vás vybrali
právě jednu z nich, kterou se nyní
budeme podrobněji zabývat.
Fotografie byla s největší
pravděpodobností vytvořena metodou
highkey, tolik vhodnou pro tento typ
uměleckého díla. Bylo využito středové
kompozice, která bývá většinou spjata s
nudou a jednotvárností. V tomto
případě se však jedná o nanejvýš
přínosnou volbu, která vytváří dojem
odděleného prostoru mezi dvojicí a
okolním světem. Zdá se tak, že budoucí
manželé si žijí svým vlastním životem a
nehledí na překážky. Jemná textura

dodává fotografii na plastičnosti a
zároveň poukazuje na osobité křivky
každého lidského těla. Černobílý styl
uděluje fotografii „nadčasovou“ kvalitu a
odpoutává ji tak od barevné reality. Dále
klade větší důraz na tvary a umožňuje
pozorovateli interpretovat si dílo dle
svých představ. Na druhou stranu je
však potřeba upozornit i na některé
nedostatky fotografie. Zejména
ve spodní části můžeme najít podpaly,
které ovšem mohou být chápány
za určitých podmínek i jako klady.
Neurčitost pozadí vyvolává smíšené
pocity. Nevhodně může působit i
přílišná otevřenost a přímost, která
nedává prostor pro osobní fantazii
jedince a postrádá kouzlo tajemna. Od
toho lze také odvozovat konečný názor
na tyto akty.
Jen čas však ukáže, jakým směrem
povedou další umělecké aktivity této
nadějné dvojice. A kdoví, jaké
překvapení si pro nás přichystají příště?
Hana Janků
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Rozhovor s uklízečkou
Nedávno jsem měl možnost
promluvit si s jednou uklízečkou
našeho gymnázia, která zde pracuje
asi nejdéle ze všech současných
uklízeček. Jarmila Vycídilová.
Vypráví nám o životě, čisticích
prostředcích a kolektivu.

Jaká je Vaše pracovní pozice?
U nás není žádná hlavní nebo vedlejší
uklízečka. My jsme všechny „jenom”
uklízečky, jsme prostě na stejné pozici.
Kolik uklízeček na GML pracuje?
Celkově sedm. V každém poschodí
jsou dvě a dole v přízemí je jedna.
Zkoušelo si Vás nějak vedení školy, když
Vás přijímali?
Ne, vůbec ne. Já už jsem tady totiž 11
let, tak nevím, jak to probíhá teď, ale já
jsem tady vlastně ze všech uklízeček
nejdéle. Ty, co tady byly přede mnou,
myslím, byly většinou důchodkyně,
protože škola neměla moc peněz, tak
asi proto.
Jak probíhá úklid?
Úklid probíhá každý den jen odpoledne.
No a když jsou prázdniny tak taky třeba
děláme nějaký malý úklid a tak různě…
Co je potřeba.
Jaká je Vaše pracovní doba?
Pracovní doba je od 13:00 do 20:00.
A co vztahy mezi vámi uklízečkami,
případně mezi uklízečkami a vedením?
No tak normální. Žádné extrémní výkyvy
tady nejsou a nějaké extrémní vztahy 
to taky ne… Lidi jsou tady na nás
hodní. To si vůbec nemůžu stěžovat, že
by nás tady nějak proháněli, to vůbec.
Horší je, když někdo pracuje u nějaké
soukromé firmy, tak tam je to asi
mnohem horší.
A pracují tady nějaké profesionální
uklízečky?
Ne, to ne. To aspoň já nevím. To jsou
všechno paní, které neseženou práci,
anebo jsou to fakt ty důchodkyně.
Jak velký prostor uklízíte? Máte
školu nějak rozdělenou?
Školu máme rozdělenou na čtyři části.
V každém poschodí jsou dvě uklízečky
a každá má jedno křídlo a ta paní dole
teda uklízí sama.

Jak jste se k tomuto povolání
dostala?
Já už jsem deset let v důchodu a
potřebovala jsem peníze, abychom
s manželem mohli zaplatit byt.
A kde jste pracovala předtím?
Předtím jsem pracovala ve firmě
CHIRANA  dlouhé roky u počítačů a
pak na příjmu zboží. Potom jsemšla do
důchodu a potřebovala peníze na ten
byt, a protože tenkrát byli dost nízké
důchody, tak jsem musela nastoupit.
Chybí Vám něco ve Vaší práci?
No, přístroje ani tak ne, ale ty čisticí
prostředky nejsou moc kvalitní. To asi
škola nemá finance pro nějaké
kvalitnější. Ale dá se s nimi uklízet. Já
chápu, že to jsou velké prostory, a že
škola na to nemůže dát nějaké velké
peníze. Dneska se prostě všude šetří,
když je ta krize.
Jsou studenti hodně nepořádní?
To tedy jsou, hodně nepořádní. Někdy
to teda v té třídě vypadá jak po
vybuchlém granátu, jak se říká. Jednou
tady byl jeden tatínek, já jsem mu
otevřela třídu a on se úplně zhrozil.
Jsou prostě určité třídy, kde je
nepořádek skoro pořád.
A která třída je nejnepořádnější?
No, to Vám nebudu říkat, nechci na
nikoho žalovat.
Dominik Richter

Fotky obědů

aneb s plným břichem jde
všechno líp. Tak zní název našeho
článku o školní kuchyni.
Na internetových stránkách GML se v
tomto roce objevila novinka, kterou
jsou fotky obědů z naší školní jídelny.
Kdo má zájem, může si zde
prohlédnout přes 160 produktů práce
našich šikovných kuchařů, a dokonce
může jídla i ohodnotit. Bohužel bych
doporučovala je hodnotit spíše podle
vlastní zkušenosti, nežli podle
fotografií, protože některé ke
konzumaci zrovna dvakrát nevybízejí.
Tato rubrika však zaznamenala i přes
pár nedostatků zejména v řadách
studentů velký ohlas a počet
komentářů u jednotlivých jídel neustále
narůstá. Jak se říká, hlad je nejlepší
kuchař a po 4  6 hodinách nám už
obvykle pořádně kručí v žaludku, takže
si myslím, že si zatím jídelna vůbec
nemusí dělat starosti.

Dominika Hrabalová

4 HALAS vydání 1 /201 4

Jarmila Vycídilová

Guláš



Třídní schůzky na 4 způsoby
Třídní schůzky – dvě slova, která bývají
kolem čtvrtletí skloňována snad napříč
všemi věkovými kategoriemi a
používaná s různou mírou libosti či
nelibosti. Pro některé období plné
stresu, pro jiné období sladkého nic
nedělání. Jak se v průběhu života mění
pohled na ně?
Jako žáci prvního stupně je vidíme
spíše jako jednu z příjemnějších
událostí. Domů se vrací s rozzářenými
tvářemi a děti si vyslechnou většinou
samá slova chvály.
Na druhém stupni se mění spíše
v méně příjemné, nicméně povinné zlo.
Pozitivum čekání na rodiče, vracející se
ze školy s podstatně méně rozzářeným
obličejem a výrazem mírného, někdy
většího šoku, který mají vepsaný
ve tváři, je alespoň odpoledne strávené
bez zbytečných telefonátů ze strany

rodičů, které zajímá, jestli jste vyvenčili
psa nebo utřeli prach. Jsou totiž
alespoň na chvíli zaměstnáni někdy
velmi sdílnými učiteli.
Na střední škole se období třídních
schůzek stává časem stresu většího
než před vysvědčením. Teprve 2 týdny
před vysvědčením si uvědomíte, kolik
písemek je potřeba si vlastně dopsat a
nebo opravit. To potom začínají chodit
do školy chodit i věčně nemocní, věčně
nějaký sport dělající studenti.
Po chodbách chodí studenti jako těla
bez duše, protože po několika
probdělých nocích, jež strávili s nosem
zabořeným do sešitu chemie, (který
ještě ani navíc není váš, ale některého
z vašich více aktivních spolužáků – díky
Bohu za ně), tak vás nezachrání ani
žádný z kofeinových zázraků. Ale proč
se jimi nenadopovat stejně?

Z pohledu rodičů sice třídní schůzky
zatím hodnotit nemůžu, ale určitě musí
být příjemné si zavzpomínat na tu dobu,
kdy ještě sami chodili do školy a chvíli
zase zasednout do školních lavic.
Třídní schůzky spojují, rozdělují, dávají i
berou (např. spánek), ale bez nich by
už škola prost nebyla škola.
Tímto článkem bych chtěla poděkovat
několika spolužákům, od kterých si
pořád půjčuji sešity. (A to ani nemusí
být třídní schůzky).

Dominika Hrabalová
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Teorie dvou zákonů schválnosti

Představme si pokus, kdy kočce
na hřbet přilepíme krajíc chleba,
namažeme ho máslem a hodíme tuto
soustavu na zem. Nyní zde vzniká
problém rozhodnout, jak soustava
dopadne. Odpověď na tuto otázku není
zcela jasná, vzniká zde hned několik
alternativ.
Jelikož se kočka okamžitě po upuštění
snaží instinktivně otočit nohama
směrem k zemi a chleba se snaží
instinktivně otočit k zemi namazanou
stranou, dochází ke kolizi obou zákonů.
A jelikož musíme pohlížet stejně tak
na chleba a na kočku jako na dva
rozdílné subjekty, které si za svými
zákony stojí, nelze říci, že jeden
ze zákonů převáží druhý. Podle tohoto
poznatku se nabízí možnost, že
soustava začne rotovat, a jelikož nelze
určit, jak dopadne, tak
ve vzdálenosti nekonečně malé
od země se ustálí v rotujícím stavu. To
znamená, že bude v nekonečně malé
vzdálenosti nad zemí rotovat rychlostí
blížící se nekonečnu. Protože na máslo
působí odstředivá síla, tak se po
dosažení určité rychlosti máslo odstředí
a tím přestane působit na soustavu
chlebový zákon a kočka dopadne
na nohy.
Pro někoho může být toto konečným
řešením problému, ale není tomu zcela
tak. Existují zde další východiska.

Relativistický výklad
Nastává zde problém při dosažení
rychlosti světla. Podle teorie
o předmětech pohybujících se rychlostí
světla by se měl soustavě (kočka,
chleba) zpomalit čas vůči okolí. Takže
v okolí soustavy bude čas ubíhat
rychleji než v soustavě. Z čehož
vyplývá, že po dopadnutí kočky
(po odstředění másla) se ocitne kočka
v budoucnosti, jelikož v podstatě
přeskočí okolní čas.
Takže díky tomu by bylo možné
cestovat do budoucnosti, nikoliv však
zpět.
Ale zde je problém. Pokud by se stalo,
že se bude soustava pohybovat
nekonečně velkou rychlostí, tak jí bude
čas ubíhat nekonečně pomalu, takže
v podstatě jí přestane čas ubíhat a
kočka bude zmrazena v čase a bude žít
do nekonečna. Takže pokud budeme
chtít cestovat časem, bude třeba
vynalézt nějaký omezovač rychlosti. A
podle vrstvy másla na chlebu budeme
schopni regulovat dobu, do které kočku
pošleme, jelikož tlustší vrstva se
odstředí za delší dobu a kočka tak
přeskočí delší období.

Energetický výklad
Dalším problémem vzniklým rotací
kočky je ten, že vlivem
vysokorychlostního otáčení se bude

soustava o okolní vzduch ohřívat. Zde
mohou nastat dvě možnosti.
Kočka se vlivem extrémních teplot
vypaří (sublimuje).
Než se stihne vypařit, může vlivem
extrémně velké změny za nekonečně
krátkou dobu odčerpat z okolí obrovské
množství energie, což by mělo
za následek zamrznutí kočky. Čímž by
se nemohlo odstředit máslo jelikož by
bylo zmrzlé. Takže by kočka nikdy
nedopadla a neustale by se otáčela
do nekonečna.

Kosmologický výklad
Další variantou by mohlo být, že se
vytvoří červí díra a kočka bude schopna
cestovat prostorem. Nebo dokonce je tu
i možnost teoretického vytvoření černé
díry vlivem urychlení elementárních
částic. Takže není doporučeno tento
pokus testovat v domácích
podmínkách! Ale pokud by se podařilo
všechny vzniklé problémy eliminovat,
byli bychom schopni cestovat
do budoucnosti.
Další zajímavé teorie najdete na
Necyklopedii v článku „Mikešv máselný
paradox“.

Tento článek je placená inzerce Necyklopedie.

Redakce HALASu upozorňuje: Nepokoušejte se

ve vlastním zájmu realizovat tento experiment!

My jsme ho zkoušeli a výsledek byl vel ice

pochybný. Nažraná kočka a žádný chleba.



Přijímací zkoušky
Na GML, a samozřejmě všech
středních školách v České
republice,čeká na žáky základních škol
jejich první velká zkouška  přijímací
zkoušky na gymnázium či střední školu
pro následující školní rok
2014/2015. Zkoušky byly letos
(na GML) zaměřeny pouze na testy
z matematiky a českého jazyka
formou „Sciotestů”. Test studijních
předpokladů se nekonal.
Kromě výsledků ze zkoušek se hodnotí
i prospěch ze základní školy, případné
úspěchy v různých
soutěžích, nebo pravidelná sportovní
činnost. Za jakoukoli takovou činnost
dostane žák určitý počet bodů, který mu
může pomoci k lepšímu umístění. Žák
může o body i přijít. Například, když byl
hodnocen
z jakéhokoli předmětu v pololetí
ročníku, z něhož se na gymnázium
hlásil, stupněm 4, nebo když mu není
studium na gymnáziu doporučeno.
Všechny tyto faktory jsou důležité pro
to, jestli se žák zařadí
do skupiny těch, kteří budou moci

na gymnáziu či střední škole studovat.
Přihlášení k přijímací zkoušce je
na všech středních školách velmi
podobné. Žáci se na zkoušky přihlašují
pomocí přihlášky, kterou jim vydá jejich
současná škola spolu s tzv. zápisovým
lístkem. Rodiče přihlášku vyplní a
donesou na školu v předem
předepsaném termínu. Potom od
gymnázia obdrží pozvánku
k přijímací zkoušce. Rodiče se
nejpozději do 10 dnů po zkoušce
dostaví na školu se zápisovým
lístkem, nejlépe už podepsaným žákem.
Jestli se žák na gymnázium dostal,
rodiče mohou zápisový lístek rovnou
vyplnit, a pokud ne, lístek si nechají pro
další školy. Rodiče žáků, kteří se na
školu nedostali,
mohou podat tzv. odvolání, které jim
může poskytnout šanci dodatečného
přijetí na gymnázium.

Příští školní rok bude na GML otevřena
jedna třída (30 žáků) osmiletého studia,
jedna třída (30 žáků)
šestiletého  s výukou ve francouzštině,

a tři třídy (90 žáků) čtyřletého
všeobecného studia.
Škola stanovila 2 termíny konání
zkoušek: 22. dubna a 23. dubna. Tento
rok se na GML hlásilo 340 žáků na
osmileté, 134 žáků na šestileté a 359
žáků na čtyřleté studium. Je to největší
počet žáku, jaký se
za posledních 10 let na GML hlásilo
(celkem 833).
A jak říká sám ředitel gymnázia, Petr
Kovač: „Na naše gymnázium se
dostanou jen ti nejlepší! ” Je to
poznat i z počtu žáků, kteří se na GML
každý rok hlásí a zatím každý rok
přibývá. Každý žák proto
potřebuje nejen své vědomosti, ale i
štěstí, protože konkurence je na tomto
gymnáziu opravdu vysoká.

Dominik Richter
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Jste nezletilí?
Nemůžete si koupit alkohol?
Kupte ho maturantům.
To, co začalo jako klidné ráno, se brzy
změnilo v nenapravitelný a
všudypřítomný chaos. Psal se čtvrtek
24. 4. 2014, když okolí GML zaplavily
skupinky hlaholících maturantů
v převlecích, lačnících po penězích a
zábavě. Ano, jde o již nechvalně známé
Poslední zvonění, aneb přispějete nám
na maturitu? Prosím! Studenti
posledních ročníků, ostatně jako
každoročně, obsadili všechny
přístupové cesty do budovy, aby
nehrozilo, že snad někdo pronikne
dovnitř bez poskvrnky. Již zdálky bylo
vidět, jak přešlapují a netrpělivě
očekávají příchod prvních obětí. Ti, kdo
nezaplatili, byli náležitě potrestáni
jedním až dvěma nápisy přes obličej

barvou či rtěnkou. Přičemž půlka školní
populace dozajista netušila, že se jim
něco takového na obličeji kdy objeví.
Avšak ušetřeni nezůstali ani dárci
almužny. Tedy já. Dostalo se mi jen
škodolibé odpovědi: „Dopřej nám taky
trochu radosti!“ Před vchodem se
mezitím začal tvořit „štrůdl“, v jehož
důsledku vyučovací hodina započala s
15minutovým zpožděním. Během
hodiny se rozhlasem ohlásili rozjaření
námořníci a značky, kteří lákali
na velkou přestávku plnou nevšedních
zážitků a dobrot. O velké přestávce se
tedy většina školy nahrnula do auly, kde
mimo baru U Zlomenýho pádla
s nejkrásnější obsluhou v podobě
námořnic bylo promítnuto nápadité
video z několika posledních dnů života
oktavánů. Následoval drobný koncert,
který se setkal s velkým ohlasem. Tak

velkým, že dokonce vyvolal standing
ovation! Mezitím se na sebe marně
snažila 4. A strhnout pozornost letošní
novinkou, tedy prodejem odpustků. A
jestli tápete, o co běží, pak vězte, že
někteří učitelé se zavázali prominout
zkoušení či malý test každému, kdo se
prokáže platným odpustkem. Další
variantou byla jízda na prvním modelu
této edice, kolečkovém kajaku. Avšak je
na místě konstatovat, že boj
o návštěvnost všemožných atrakcí
na plné čáře vyhrála naše milá oktáva!
Celý den pak probíhaly nájezdy
do jednotlivých tříd, kdy námořníci ani
značky nešetřili parfémy a těmi
nejpronikavějšími záchodovými
přípravky, jen aby zanechali co
nejtrvalejší dojem. Což se alespoň
v případě oblečení povedlo.
(pokračování na straně 6)



Kraví hora
Hora, no prosím, klidně hora. Hora je
něco , ale ne ani tak krásného, to
možná pro člověka, který neví, co je
krásné, to spíše je hora obdivuhodná.
Hora je monumentální, hora není
dokonalá, jak by se někdo mohl
domnívat, hora jen je a dívá se,
monumentálně, pochopitelně. Tím jsme
si jen ujasnili, že říkat Kravímu objektu
hora by byla mýlka. Není to hora. A co
třeba kopec? Napadne hned čtenáře.
Co ty, milý autore při své
duchaplnosti říkáš na kopec? A
já milý čtenáři říkám.
Kopec? Proč kopec? Nemělo by
kopec být něco zdravě silného,
zároveň příjemného a při naší
knedlíkovosti i pochopitelného?
Ne, kopec to není, Kraví objekt
viditelně trpí, je to něco
nešťastného. Ještě že na nás na
magistrátu tak myslí a už je
dávno rozhodnuto a
pojmenováno, Kraví hora, toť
název. Když se člověk po této
Kraví hoře projde, ptá se sám
sebe, jestli si tu někdo ten název

nespletl, nebo jestli si on sám nespletl
kudy chodí. Ona by to vůbec nebyla
nepěkná hora, ba ani zakrslá, kdyby
nebyla poseta zahrádkářskými
koloniemi, objekty s ekonomickým
účelem nebo třeba silnicemi. Špína už
prosákla Kraví horou, jako
hypermangan vodou. Pak je tu
samozřejmě naše krásná škola, která
se pomalu hroutí sama do svého
úspěchu. Nebo se jen já hroutím sám

do svých iluzí. Kdo ví? Jasný je akorát
to, že respekt Kraví hoře. Však ty už se
z toho nějak osypeš. A tak když se po ní
projdeš čtenáři, třeba si všimneš i toho
co je pod tím nánosem. Nebo si to jen
představ. Kraví hora tam určitě ještě je.

Matěj Nozar

Výhled z Kraví hory
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Což se alespoň v případě oblečení
povedlo. V podobném duchu probíhal i
následující den, kdy o naši přízeň
usilovaly hned tři třídy zároveň.
Představila se nám 4. C v dokonalém
převleku pravěkých lidí. Jejich rekvizity
vyhlížely opravdu věrohodně  kosti
ulovené nejspíše ve zverimexu a
zkrvavené nosy udělaly svoje. Další
třída, tedy 6. AF si jako téma zvolila
období 1. republiky. Všichni by si

zasloužili pochvalu za výborné
stylistické zpracování oděvů. I když
přílišná dokonalost mohla působit
jednotvárně, jejich všemožným
cukrovinkám s jasně zřetelným
poznávacím znamením (malou
vlaječkou ČR) se nedalo nic vytknout. I
proto se rozhodně vyplatilo finančně
podpořit tuto třídu. V davu se tak trochu
ztrácela 4. C, jejíž mořský svět nebyl
tak docela výhrou. Celému dni

dominovalo hezké počasí, které na
rozdíl od dne předchozího vylákalo
spoustu lidí ven a vykouzlilo úsměvy na
tvářích. Což ovšem neplatí o paních
uklízečkách.
Přestože jsou naše peněženky zase o
něco lehčí, my jsme díky našim
maturantům zase o pár zážitků a
zkušeností bohatší. Děkujeme!

Hana Janků
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Redakce HALASu upozorňuje:
Hlavou zeď neprorazíš, ale přijdeš na zajímavé myšlenky.
Co můžeš udělat dnes, můžeš udělat zítra a máš den volna.
Alkohol ti nedá odpověď, ale aspoň zapomeneš na otázku.

A dále doporučuje:
Nemlať do počítače. Problém bývá mezi židlí a klávesnicí.
Neprodávej více než jednu svoji ledvinu.
Neskákej z okna, které má mříže.

Koupím, prodám, daruji
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koupím zajíce v pytli.
Ondřej Sojka 2.AV

Sháním vyřazené elektrospotřebiče
typu rádia, PC komponenty.
tel. 722941580

HLEDÁM čelovku šedé barvy, někomu
zapůjčenou a nevrácenou.
Kdybyste ji někdo našli, doneste ji prosím
do velkého kabinetu informatiky.

Daruji různobarevná koťata, věk 4
týdny, rasa: pouliční směs.
SPĚCHÁ
tel. 774526680

Prodám 3 štěňata středního podvraťáka.
Cena dohodou.
tel. 731068290

Prodám zánovní mobil
Sony Ericsson S312,
cena kolem 250,
tel. 773088787

Tato sudoku
považujeme za

natolik jednoduchá,
že není třeba dávat
sem jejich řešení.
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