
GML  je bezpochyby nejlepší, nejkrás-
nější, nejprestižnější škola. V Brně, ba 
ani v České Republice nemá konkuren-
ce, o tom není pochyb, že jo? Nicméně 
se i na tak skvělé škole najdou nějaké 
drobnosti, které vám znepříjemňují ži-
vot:

Pondělní kýta 
Všichni to známe… Po náročném dni 
konečně zazvoní na oběd, utíkáme dolů 
po schodech, vystojíme tu šílenou fron-
tu, dojdeme k okýnku a přiložíme čip. 
Už se natahujeme pro buchtičky, když 
v tom si uvědomíme, že na přístroji 
vlastně svítí jedovatá jednička, která 
odkazuje na „kýtu s něčím“, což vypa-
dá snad ještě jedovatěji. Vnímavější si 
mohli všimnout, že tohle se odehrává 
většinou právě v pondělí (to ale nezna-
mená, že máte zbytek týdne vyhráno 

samozřejmě). 

Třetí patro 
Třetí patro teda vyloženě nehejtuju. 
Kromě toho, že tu není žádnej automat, 
máte to všude šíleně daleko, sídlí tady 
sekunda vedená Sojkou a prohání se tu 
bandy studentů v bílých pláštích. Jo a 
taky si zkuste vyběhnout do třetího pa-
tra v 8:02 nebo hned po obědě nebo po 
těláku a nebo vlastně kdykoli. Nehejtuju 

ho, protože tu na Francouze narazíte asi 
jako na toaleťák na dívčích záchodech.

Francouzská sekce 
Upřímně, jdete po chodbě a na první 
pohled je vám úplně jasný, kdo je Fran-
couz. Koukají na nás zvrchu, jako na 
nějakej póvl jen proto, že nefňukáme, 
jak je němčina těžká a netváříme se 
důležitě, že děláme nějakej Šprachdi-
plom. Byla to přeci jejich volba mít v pr-
váku 11 hodin francouzštiny, tak ať se 
k tomu postaví čelem ne?

Drzí primáni 
Mám pocit, že rok od roku nastupujou 
na GML míň chápaví primáni. Nechá-
pou, že tady je prostě jistej systém hi-
erarchie, kterej je definovanej určitými 
nepsanými pravidly, který třeba říkají, 
že ve frontě na oběd můžete předbíhat 
jen nižší ročníky, než sami jste. Dokáže-
te si pak představit, jak jsem naštvaná 
já, která se tímhle systémem probo-
jovávám už pátej rok, když se nějakej 
sekundán natlačí přede mě. A když se 
mu to pokoušíte vysvětlit, akorát vás 
pošle k šípku.

Zvonění 
Na základce nám pouštěli písničky. To 
bylo hezký. Teď máme požární poplach, 
to není tak hezký.

Poslední toast 
Nic nedokáže člověka naštvat víc, jako 
když si osoba před ním ve frontě v bufe-
tu koupí poslední toast, nebo hůř – pu-
dinkovej croissant. A ještě k tomu, když 
je to nějakej primán nebo Francouz.

Ale je jasný, že pár takových věcí prostě 
musí být všude, jinak bychom si asi to-
lik nevážili naopak těch skvělých vychy-
távek, kterýma GML jenom oplývá.

HEJTY NA GML

Lucie Cimburková

Vážení čtenáři,

držíte v ruce první číslo gymnazijních 
novin HLAVA. Tyto noviny jsou jed-
norázovým projektem. To nás vede k 
tomu, abychom napsali jak několik slov 
na přivítanou, tak k důstojnému zakon-
čení vydávání těchto veleúspěšných 
novin. Tedy ta první jmenovaná: Co nás 
přivedlo k myšlence vydání HLAVY? V 
první řadě to byl náš profesor jazyka 
mateřského Zajíček, jenž nás, kvintu, 
jako každé jaro zaúkoloval projektem, 
který s jazykem mateřským vždy ales-
poň úzce souvisí. V další řadě to byla z 
předchozího plynoucí nutnost alespoň 
něco uklohnit, jinak bychom byli stiženi 
hněvem šéfredaktorčiným, ba dokonce 
páně Zajíčkovým. Jako redakce vzniklá 
slosováním z řad kvintánů věříme, že se 
vám, čtenářům, budou noviny líbit, že si 
vytvoříme stabilní čtenářskou základ-
nu a obstojíme mezi jinými tiskovinami, 
školními plátky nevalné kvality, které 
ale ani nenazýváme konkurencí. Svoji 
přízeň k nám můžete vyjádřit několi-
kerým způsobem: kupováním našich 
výtisků za přemrštěné ceny, slovním i 
fyzickým napadáním ostatních redakcí 
nebo pozváním celé redakce HLAVA do 

bufetu, až bude k obědu kýta (přečtěte 
si na straně 3), dalmátská čufta (o té si 
můžete přečíst na straně 5) nebo sýro-
vá smaženka (o té nepíšeme, protože 
každý ví, co je zač).

Nyní pár vět k ukončení:

Nějaký čas již uplynul od doby, kdy 
jsme přičichli k prvnímu číslu HLAVY, 
když vyjelo z tiskárny. Do novin jsme 
vložili mnoho práce a považujeme je za 
velmi úspěšné. Přestali jsme noviny vy-
dávat, protože, jak se říká, v nejlepším 
se má přestat a mnoho psů, zajíčkova 
smrt. Samozřejmě to není konec naší 
tvůrčí činnosti, možná o nás (ne jako o 
redakci, i když i to je možné, ale jako o 
jednotlivcích) ještě uslyšíte v různých 
souvislostech. Pokud se vám ale tyto 
noviny líbí natolik, že nejste ochot-
ni se jich vzdát, nikdo vám nebrání v 
tom, abyste převzali iniciativu, založili 
redakci a pod jiným názvem vydávali 
podobný tisk. Toto číslo považujeme 
za vůbec nejlepší číslo HLAVY, tak si 
ho řádně vychutnejte. Jsme si jistí, že 
dlouho nebudete číst nic tak kvalitního. 
Hurá do čtení!

SLOVO REDAKTORA
ÚVODNÍK

Martin Šálek

FEJETON

Která třída NACHODÍ NEJVÍCE 
METRŮ během stěhování? Kolikrát 
musí vaše třída VYJÍT SCHODI-
ŠTĚ během týdne? více str. 3

DOKÁŽETE POZNAT 
SVÉ PROFESORY 
NA FOTKÁCH Z 
DĚTSTVÍ? více str. 8

VELKÝ ROZHOVOR S 
D. ROŽNÍKEM více str. 6

NAHLÉDNĚTĚ S NÁMI DO ZÁ-
KULISÍ MATURITNÍHO 
BUFETU více str. 7
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23. dubna, velký den pro všechny, kte-
ří chtějí zvýšit kvalitu svého vzdělaní 
a dobrovolně či nedobrovolně děla-
jí přijímací zkoušky na střední školy 
a gymnázia. A my se jdeme podívat, 
jak to vypadá, když se píší přijímačky 
na GML. Všechna (nebo alespoň 
většina) gymnázia v Brně začínají 
psát přijímačky v 8 hodin, a protože 
jsme nenašli na internetu informaci 
o začátku přijímaček na GML, logicky 
jsme usoudili, že to bude stejný čas jako 
všude jinde, tedy osmá hodina ranní. 

Vzhledem k tomu, že my už máme tyto 
přijímací zkoušky za sebou, plynou z 
toho jisté výhody, například že v těchto 
dnech máme ředitelské volno. Přestože 
se nám úplně nezamlouvalo toto brz-
ké vstávání, již 7:30 jsme nastoupeni 
před budovou GML a očekáváme davy 
hrnoucí se otestovat své vědomosti. Ov-
šem nikde nikdo, pouze část naší sku-
pinky a vetřelec z jiné redakce, který 
má stejný záměr jako my. Nic se neděje 
a my tedy lehce nervózně vstupujeme 
dovnitř. Zde nás okamžitě odchytává 
paní vrátná a my s hrůzou v očích zjiš-
ťujeme, že u nás se psát začíná až o půl 
desáté… No ovšem, GML si své budoucí 

studenty rozmazluje už od základů… 
A komu by se chtělo po velikonočních 
prázdninách vstávat, že. Ochrana školy 
je v den přijímaček na nejvyšší úrovni a 
my tedy nemůžeme jít ani do studovny. 
Poraženi opouštíme školu a vcházíme 
do chladného, mlhavého rána. 

No ovšem, GML si své budou-
cí studenty rozmazluje už od 

základů...
Tak lehce se ovšem nevzdáváme, po 
redakční poradě v kavárně (kterých 
mimochodem v tuto hodinu není příliš 
mnoho otevřeno) se vracíme do centra 
dění. Opět vcházíme do školy, kde už se 
to hemží jak nervózními žáky, tak jejich 
ještě nervóznějšími rodiči. Je tu oprav-
du narváno, od 11 letých páťáků po 15 
leté, kteří se hlásí na čtyřleté studium. 
Dveře k fontáně stráží slavnostně oble-
čený pan školník a v bočních chodbách 
hlídají další pracovnice školy. Bohužel 
tedy opět narážíme na velmi pečlivou 
organizaci, stačíme oslovit pouze jednu 
slečnu a už jsme v podstatě vyhozeni ze 
školy, s tím, že znervózňujeme budou-
cí studenty, což uznáváme jako dobrý 
argument a bez protestů odcházíme.

Opět narážíme na pečlivou 
organizaci.

Studenti dělající přijímací zkoušky na 
Matyáše Lercha na jakýkoli typ studia 
(osmileté, šestileté i čtyřleté), píší dva 
SCIO testy, matematiku a český jazyk, 
přičemž matematika je hodnocena více 
body. Výhodu mají i ti studenti, kteří 
za poslední dva roky měli úspěch jak 
v soutěžích a olympiádách školního 
charakteru, tak sportovního zaměření. 
A pokud se na jejich vysvědčení za po-
slední rok objevila dostatečná, dostáva-
jí se do velmi nevýhodné pozice, co se 
týče bodování. 

My se vracíme do školy až o půl dva-
nácté, když už nikdo není pod tlakem a 
všichni s úlevou opouštějí GML. Máme 
připravené otázky, i když někdy stačí 
slyšet telefonát a máte jasno… „Ty volé, 
ta matika… To se nedalo vůbec vypo-
čítat!“ nebo „Však já jsem to šla jenom 
zkusit…“ a podobné. 

„Ty volé, ta matika… To se ne-
dalo vůbec vypočítat!“

Pro představu konkurence studentů 

u přijímacího řízení máme k dispozici 
počty hlásících se studentů za minulých 
10 let. Například na nejprestižnější os-
mileté studium počet hlásících se stále 
přibývá. Od 85 žáků až po loňských re-
kordních 332. Například v roce 2005 se 
na osmileté dostalo 19% (tedy řádově 
každý pátý) hlásících se žáků (na šesti-
leté 41% a nčtleté 57%). Naproti tomu 
když budeme uvažovat loňský rok 
(2013) na osmileté studium se dosta-
lo 9% (tzn. každý desátý), tedy skoro 
dvakrát tak větší konkurence než před 
9 lety (na šestileté 45% a naa čtyřleté 
32%). Je tedy zřejmé, že zájem a prestiž 
GML roste. 

Oslovujeme 13 lidí a ptáme se jich na-
příklad, jak moc byli nervózní, jak se jim 
u nás líbilo a zda mají nějaký talisman… 
Příjemně nás překvapilo (dobře, mož-
ná nepřekvapilo), že většina považuje 
GML za nejlepší v Brně. Důvody podání 
přihlášek právě na GML se v podstatě 
neliší: vysoká úroveň vzdělání, jazyky, 
vysoké procento přijetí na VŠ (minulý 
rok přes 97%). Na stále diskutované 
téma SCIO testy nahlížejí studenti vcel-
ku pozitivně, pouze některým se zdály 
příliš dlouhé. Čas strávený nad přípra-
vou na testy se lišil. Od těch, kteří to 
přišli zkusit bez přípravy až po ty, kte-
ří přípravě věnovali půl roku. Dále nás 
zajímala atmosféra a vůbec, jak GML 
působí. Na většinu tázaných pozitivním 
dojmem, i když se jim gymnázium 
zdálo obrovské a byla to prý velká 
zátěž pro jejich orientační smysl (i přes 
to, že máme na dveřích vylepené šipky 
VLEVO a VPRAVO!). A poslední zjištění 
je potěšující zpráva pro pedagogy, 
většina studentů počítá s tím, že pokud 
by se na GML dostali, museli by se více 
učit. 

Poděkujeme tedy možná našim budou-
cím spolužákům za vstřícné odpovídaní 
(těžko říct, zda to bylo dáno strachem 
nebo chutí přispět do školních novin, 
ale žádný student nám neodepřel po-
ložení otázek) a opouštíme školu s 
uklidňujícím 
pocitem, že 
p ř i j í m a č k y 
už máme za 
sebou.

Uchazečů jsme se ptali na i na jejich talismany

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Silvie Komárková

   Počty uchazečů o studium
   na GML z minulých let

ZÁCHODOVÁ POEZIE

REPORTÁŽ
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To, že je GML nejlepší, ví všichni. Máme 
skvělou tělocvičnu s posilovnou, bufet, 
knihovnu, studovnu, a k tomu úžasné-
ho ředitele. Často však zapomínáme 
na naši školní jídelnu, které by mohla 
konkurovat snad jen jídelna na BIGY. To 
bychom ovšem nejdřív museli přijít o 
gastronomické specialisty na kýtu. Kýta 
je totiž doménou naší jídelny, a tudíž je 
bez obav podávána až třikrát týdně. A 
pokud zrovna nemáme chuť na kýtu, 
nezoufáme! Na dvojku je krabí salát. 

Je až obdivuhodné, s jakým 
přehledem kompletuje jed-

no jídlo za druhým. 

Mojí nejoblíbenější kuchařkou je Blan-
ka, která vydává obědy. Je až obdivu-
hodné s jakým přehledem kompletuje 
jedno jídlo za druhým. Navíc to zvládá 
s úsměvem, dokud nepoložíte otázku: 
„Můžu si vzít dvojku?“, nejdřív se zarazí. 
Vždyť na jedničku je kýta. Pak ale po-
chopí, že to byl jen vtip a s úsměvem 
odpovídá: „Ne.“. Méně příjemná otázka 
je pro Blanku: „Můžu si přidat?“. Opět se 
zarazí. Pochopí, že to vtip nebyl. V hor-
ším případě je odpovědí „Ne.“. V tom 
lepším „Přidáváme až po druhé hodi-
ně.“. Když je například 13:50, musíte vy-
čkat 10 minut, během kterých se objeví 
akorát pan profesor Zajíček, který si 
paradoxně „jde přidat“. Ano, kromě 4.C 
zná také on tajemství, jak přesvědčit ku-
chařku, aby vám „přidala“ před druhou 
hodinou. Občas si kuchařky stěžují, že 
žáci nejdou na oběd a pak se jídlo musí 
vyhazovat. Opak je pravdou! Vyhazo-
vat se musí, když žák na oběd přijde. 
Některým je to líto, proto se snaží jídlo 
zachránit alespoň tím, že z něj vytvoří 
jedinečné dílo. Například kachničku 
z rýže a omáčky. Nezabírá to. Kuchařka 
kachničku bez mrknutí oka setře spo-
lečně s kýtou do koše. Jestli chcete jídlo 
skutečně zachránit, nechoďte na oběd! 
Vezme si ho obětavá kuchařka Libuška, 
která denně po práci u pultíku v jídelně 
postupně vytahuje svých 6 krabiček.

Máte první hodinu třeba v chemii, po-
tom máte hudebku, informatiku a tělo-
cvik. Ujdete tedy docela velkou vzdá-
lenost. Ptáte se, jestli nejste náhodou 
nejvíce pochodující třída? My tuto otáz-
ku umíme zodpovědět. Na vystižení 
odpovědi jsme si vybrali dvě hodnoty: 
vzdálenost v patrech a počet zdolaných 
pater po schodech. 

Za celý týden ujde největší vzdálenost 
mezi učebnami 4.B, a to konkrétně 1440 
metrů. V porovnání s třídou ze stejného 
ročníku 4.A, jež ujde jen 505 metrů, je 
to opravdu hodně. Průměr všech tříd je 
813 metrů. Dalšími výhradně nadprů-
měrně špacírujícími třídami jsou 5.AF 
se 1385 metry, 6.BF s 1075 metry, 1.B 
s 1040 metry, 3.A s 1370 a 3.C s 1215 
metry. Naopak málo pochodujícími tří-
dami jsou 1.BF s 325 metry, 1.AV s 435 
metry, 2.AV s 475 metry a 7.AV, jež na-

chodí 440 metrů. Nejvyšší vzdálenost 
za jeden den ujde 6.AF ve středu - 480 
metrů, což je skoro tolik, kolik ujde 4.A 

za celý týden. Průměr zdolaných pater 
(směrem nahoru i dolů) je 37 podlaží 
týdně. Nejvíce schodišť - 50 - ujde zase 
ona třída rekordů, 6.AF a potom také 
nebohá 5.AV. Nejméně pater, a to 26, 
ujde 3.AF. 

Abyste si nestěžovali na nepravdivé in-
formace, u vzdáleností počítáme pou-
ze a jen vzdálenosti mezi třídami, a to 
vždy těmi, kde se učí 1. skupina, pří-
padně výtvarka, pokud je druhá skupi-
na v bufetu. U seminářů počítáme vždy 
v rozvrhu nejvýše uvedený. Takže vám 
nepočítáme ani uběhnutou vzdálenost 
v tělocviku, ani odskočení na záchod či 
do bufetu.

Martin Šálek

KTERÁ TŘÍDA UJDE NEJVĚTŠÍ 
VZDÁLENOST PŘI STĚHOVÁNÍ 

MEZI TŘÍDAMI?

MY ♥ ŠKOLNÍ JÍDELNA

Kamil Brahmi

Zajímá vás 
kolik nachodí 

vaše třída kaž-
dý den?

...v porovnání například s 1.AV

Vidíme, jak je 4.B vysportovaná... 

INZERCE

Blanka v akci

TŘÍDA METRY ZA 
TÝDEN

PATRA ZA 
TÝDEN

1.AF 840 30
1.BF 325 48
2.AF 895 33
3.AF 755 26
3.BF 675 28
4.AF 870 30
5.AF 1385 40
5.BF 775 40
6.AF 1075 50
1.AV 435 28
2.AV 475 42
3.AV 830 33
4.AV 520 30
5.AV 625 50
6.AV 535 36
7.AV 440 30
8.AV 770 44
1.A 930 32
1.B 1040 36
2.A 740 34
2.B 840 46
2.C 970 44
3.A 1370 40
3.B 860 30
3.C 1215 42
4.A 505 34
4.B 1440 46
4.C 645 38

ČLÁNEK

SLOUPEK
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Maturita je jedna z důležitých věcí, kte-
rá posune vzdělání člověka ještě o pár 
stupínku výš. A úspěšně projít touto 
zkouškou dospělosti není až tak těžké, 
jak se ostatně ale později sami dovíte. 
Tedy alespoň pro studenty na gymná-
ziích, kde úspěšnost složení maturity 
často dosahuje téměř 100%, protože 
maturity jsou udělány podle průměru a 
gymnázia se nacházejí nad průměrem. 

Zato ostatní střední školy to mají o po-
znání těžší, neboť nemusí mít tak kva-
litní pedagogy a tedy i úroveň vzdělání. 
Pojďme se podívat na výsledky maturit 
z minulého roku.

 Minulý rok, jako každý jiný, proběhly 
v České republice maturity a k jarnímu 
maturitnímu termínu se přihlásilo cel-
kem 99 849 žáků z 1 190 škol, z toho 

90 493 žáků k povinným zkouškám 
v řádném termínu. Všechny povinné 
zkoušky nakonec vykonalo 80 464 ma-
turantů, z nich 83,6% úspěšně a 16,4% 
minimálně u jedné zkoušky neuspělo. 
Pokud se podíváme na výsledky ma-
turit, tak zjistíme, že minulý rok děla-
la největší problém studentům hlavně 
matematika, kde neúspěšnost u povin-
ných zkoušek v řádném termínu dosáh-
la 20,6%.V těsném závěsu se v celkové 
procentuální neúspěšnosti, stejně jako 
v předchozích letech, umístila němčina 
s 20,4% neúspěšných v řádném termí-
nu. Ale neúspěšnost v cizích jazycích 
celkově zdaleka tak vysoká nebyla, v 
řádném termínu nesložilo některou ze 

zkoušek společné části maturity z cizí-
ho jazyka pouze 7,9% žáků. A u zkouš-
ky z českého jazyka a literatury dosáhla 
čistá neúspěšnost jen 6,4% žáků. A po-
kud bychom výsledky srovnali s před-
chozími roky, zjistili bychom, že tyto 
maturity byly velmi úspěšné, a to i pod-
le slov bývalého ministra školství, mlá-
deže a tělovýchovy Petra Fialy, který 
oznámil splnění hlavních cílů – úspěšné 
zorganizování maturit a nepoškozování 
zájmů žáků.

A jaké budou maturity letos? Budeme 
vědět již za několik dní. 

BUDOUCNOST NÁRODA

Vojtěch Jochman

25. a 24. 4. proběhla na GML jako kaž-
doročně poslední zvonění maturitních 
ročníků. Letos byly hned dva dny za 
sebou, což mi přijde trochu nepraktic-
ké, jelikož člověk všechny peníze rozdá 
první den a na ten další mu toho moc 
nezbude. To jde ostatně i vidět na celko-
vém výdělku jednotlivých tříd. 

8. AV – Námořníci
Tohle poslední zvonění řadím mezi 
ta lepší. Vytkla bych ne moc originál-
ní téma a taky místy zdlouhavý projev 
Tomáše Bočka, ale celková atmosféra 
byla perfektní. Nejdřív nás všechny do-
jali videem, které vzniklo za spolupráce 
Ondřeje Veselého, Tomáše Suchánka, 
Marka Demla a vlatě celé 8. AV. Poté 
následoval mini koncert kapely Tomá-
še Suchánka, který zvedl celou aulu ze 
židlí, a všichni tancovali u podia. Nejen 
skvělá atmosféra, ale i taktika vybírání 
se promítla do jejich výdělku. Zabrali 
totiž vchod do školy a nepustili nikoho 
bez zaplacení. Sice se před školou tvo-
řila dlouhá fronta a spousta lidí přišlo 
pozdě, ale myslím, že tohle k posledním 
zvoněním prostě už patří.

Výdělek: 35 000,-

4. A – Dopravní značky
Zde byl rozhodně originálnější nápad, 
co se týče tématu a kostýmů. Měli i lepší 
občerstvení – venku se grilovalo maso, 
smažily palačinky a podávalo mojito a 
cuba libre. Zní to jako ideální poslední 
zvonění, ale atmosféra bohužel nebyla 
zas tak sluníčková. Dle mého názoru 
se málo zapojovali, a tudíž je v tomhle 
ohledu 8.AV převálcovala. Neměli 
nachystaný ani žádný program na 
velkou přestávku, jak to bývá zvykem. 
Z toho důvodu bych ho zařadila k těm 
méně podařeným.

Výdělek: 20 000,- 

4. B – První Republika
Jedním slovem krásný poslední zvoně-
ní. Téma se dle mého názoru hodí sice 
spíše na stužkovací večírek, ale přesto 

měli vše krásně nachystané. Především 
musím ocenit občerstvení, na kterém 
to ale asi bylo celé založené. Napečeno 
bylo asi 7 druhů všelijakých buchet a 

dezertů, malé bramborové placky, zmr-
zlina, na pití ZONka. A všechno bylo 
skutečně jak z První republiky. Jediné, 
co bych vytkla, byl připravený taneček, 

který byl takový nijaký a publikum roz-
hodně nerozhýbal. Celkově mi přišlo, 
že tomu chyběl ten vtip, který by kaž-
dé poslední zvonění mělo mít alespoň 
trošku. 

Výdělek: 15 000,-

4. C – Pralidi 
Kdybych měla zhodnotit tohle zvonění 
jedním slovem, bylo by to asi vtipný. 
Především měli originální způsob vybí-
rání peněz ve třídách, kdy volali mamut 
a nakonec ulovili třídního profesora. 
Taky mi přišlo fajn, že opravdu byly ce-
lou dobu za pralidi a byli velmi vstřícní. 
Občerstvení bylo naprosto dostačující, 
a dokonce prodávali i placky GML, kte-
ré ale musím ohodnotit spíše záporně. 
Jako spíš neurazí, nenadchne. Velice ná-
paditý byl i mamutí tanec, který zatan-
čili o velké přestávce. Nicméně nenašlo 
se nic, co by je vyšvihlo na první pozici 
za 8. AV a 4. B.

Výdělek: 25 000,-

6. AF – Vodní svět
Letos asi nejmíň podařené poslední 
zvonění. Téma ne moc nápadité, kostý-
my byly dost kýčovité a ani neměli žád-
ný program na velkou přestávku. I když 
samozřejmě nemá cenu hodnotit he-
recké výkony jednotlivých tříd, musím 
říct, že zrovna 6. AF vypadávala z rolí 
nejvíce. Je těžké užívat si něčí poslední 
zvonění, když ten člověk sám vypadá, 
jako by to vůbec neprožíval. To se po-
tom promítlo i do celkové atmosféry a 
výdělku. Jediné, co oceňuju kladně, bylo 
občerstvení, které bylo opravdu chutné 
a myslím i za ideální peníz.

Výdělek: 16 000,-

POSLEDNÍ ZVONĚNÍ

Lucie Cimburková

Oktaváni jako námořníci

4.B pózuje zase jako lidé za První republiky

Za dopravní značky se převlékla 4.A

RECENZE

KOMENTÁŘ
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Latinsky Chuftia Dalmatica je jediný 
zástupce čuftovitých žijící v Evropě. Je 
to čiperný hlodavec, jehož velikost se 
pohybuje kolem 13 cm, váha 100-300 
g (pro představu řádově jako jeden 
tvaroh ve vaničce). Čufta je denní zvíře 
žijící v koloniích, je však velmi těžké ji 
pozorovat.

V přírodě se vyskytují jen 
na několika místech.

 Jeden člen kolonie vždy drží hlídku a 
upozorňuje na nebezpečí čuftavými 
zvuky, které způsobí rychlý úprk všech 
ostatních jedinců do nor. Není to vý-
hradně býložravec, ale převážnou část 
jeho stravy tvoří potrava rostlinná. Čuf-
ta si na zimu dělá zásoby tuku, nikoliv 
obilí a přežívá v hibernaci. Je to původ-
ně stepní živočich. Čufty dávají před-
nost lokalitám s vysokou trávou, nejlé-
pe druhu Cannabis, ze které mají dobrý 

výhled do okolí. V přírodě se vyskytují 
jen na několika místech. Jsou známy vý-
skyty kolonií na Opavsku, Bruntálsku a 
Vítkovsku. Ve světě je nejrozvinutější 
druh Čufta Mikešova, žijící tam, kde se 
jí zrovna zachce.
Ovšem jak se dostala čufta do naší škol-
ní jídelny, opravdu netuším.

Dne 29.4.2014 proběhla na našem gym-
náziu přednáška o krizovém centru pro 
děti, dospívající a rodinu. Přednáškou 
nás prováděla jedna mladá slečna, kte-
rá je socioložkou a pán středního věku, 
jenž je psychologem.

Přednáška jako taková měla hlavu i 
patu, lépe řečeno úvod, stať a závěr. Ale 
mohla být, podle mého, o něco kratší. 
Občas se mi zdálo, že se zabíhá až moc 

do podrobností a opakuje se, co bylo již 
vysvětleno nebo řečeno. Například ne-
ustále opakovali, že jejich krizové cen-
trum je jediné v Brně, které je schop-
né přijmout zákazníka hned, pokud se 
jedná o nějaký důležitý případ, nebo za 
týden, když jde o nějaký problém, který 
není tak závažný. A prý se u ostatních 
krizových center čeká nejméně 4 týdny, 
a to pouze tehdy, jde-li o závažný pro-
blém. Dále pořád opakovali, že krizové 
centrum Spondea je bezplatné a ozvat 
se může naprosto každý, neboť na věku 
nezáleží. Odbíhání od témat byla také 
jedna z chyb, kterých se dopouštěli, a 
to hlavně díky opakováním, která jsem 
vám už naznačil. A když už jsme u ne-

gativní kritiky, tak bych se měl zmínit o 
srozumitelnosti, se kterou měla problé-
my mladá slečna. Nedokázala plně vy-
užít sílu hlasu, která souvisí například 
s kladením větného přízvuku na správ-
ná místa, a díky tomu mi připadal její 
přednes trochu uspávající.

Na přednášce lze najít i některé po-
zitivní věci: přehlednost – v úvodu, 
stati i závěru bylo obsaženo vše důle-
žité (oslovení,uvedení tématu,hlavní 
myšlenka,stručné shrnutí,poděková-

ní); logická stavba (přesné vyjadřová-
ní)– vyjadřovali se pomocí termínů, u 
některých se zeptali, co znamenají, a 
když diváci nevěděli, byly jim termíny 
vysvětleny); kontaktní prostředky – po-
mocí nich si nás po celou dobu udržova-
li v pozornosti.

Kdybych měl přednášku ohodnit znám-
kou, dal bych jí nejspíše 2 (přestože ne-
gativní věci převažují).

NÁSILÍ NA GML

Vojtěch Jochman

JSTE TO, CO JÍTE
ANEB O PŮVODU ČUFTY DALMATSKÉ

Sivie Komárková

Již připravené Dalmatské čufty s rajskou 
omáčkou a celozrným knedlíkem

Nebohá čufta ještě neví, co ji čeká
Zaujal Vás tento 

článek? Chcete si 
udělat referát? 

Více inoformací

→

poznámka redakce: jedná se o tzv. novinářskou kachnu 
(viz vpravo)

NOVINÁNŘSKÁ KACHNA
Výraz označuje nějakou neověřenou, 
neskutečnou, skandální často i ne-
pravdivou informaci.

Vznikl z překladu německého Zeitung-
sente.

Za jeho vznik můžou francouzské Země-
dělské noviny, které roku 1977 otiskly 
článek o lovu kachen. Ty se údajně měly 
lovit tak, že na konec vlasce se přivázal 
žalud napuštěný projímadlem a ten pak 
lovec nastražil k rybníku. Ve chvíli, kdy 
žalud nějaká kachna chytla, zanedlouho 
ho vykálela a ten  žalud pak objevila další 
kachna a zase ho snědla a zase vykálela. 
Ptáci tak měli být za sebou navlečeni na 
vlasci jako korálky.

Ačkoli je tento způsob lovu samozřejmě 
nesmyslný, dostal se i do literatury (např. 
Baron Prášil)

Podobně kuriózní a neověřitelné infor-
mace byly označovány latinskou zkratko 
N. T. (Non testatum), tedy neověřeno. 
Fonetická podoba zkratky [enté] se zvu-
kově podobá německému die Ente, česky 
kachna. Je tedy možné, že výraz vznikl 
jak díky vymyšlené historce o chytání 
kachen, tak i slovní hříčkou se zkratkou 
N. T.

ČLÁNEK

KRITIKA
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Jak dlouho pracujete na GML? 

Od roku 2008, válčím tedy šestým ro-
kem.

Jak jste se dostal k této práci?

 Z nouze, dlouho se mi nedařilo sehnat 
stálé zaměstnání.

Co jste dělal předtím? 

Když pominu několik krátkodobých 
pracovních poměrů při hledání smyslu-
plné práce, tak mou hlavní profesí byl 
mistr zvuku v Československém, poz-
ději Českém rozhlase Brno, kde jsem 
pracoval 22 let. Byla to opravdu krásná 
práce, která spojovala techniku s umě-
ním a velmi mě naplňovala. A byla pes-
trá. Od natáčení různých činoherních 
pořadů, hudby, přes živé vysílání po 
různé sportovní přenosy, vysílání diva-
delních představení, různých koncertů 
apod. Vzpomínám si také na natáčení 
jedné kapely, ve které hrál na basu mla-
díček jménem Žemla, váš nynější pro-
fesor hudební výchovy. Opravdu jsem 
chodil do práce rád. Jenomže po revolu-
ci, když Český rozhlas ztratil monopol, 
musel tak jako jiné organizace zeštíhlet 
téměř na čtvrtinu zaměstnanců a tato 
vlna postihla i mne. A po dvaadvaceti 
letech takto specifické práce se těžko 
přizpůsobuje jiné profesi.

Jste se svojí prácí spokojený? 

Mohlo by to být i horší. Myslím, že v ka-
ždé práci by si měl člověk najít něco 
pěkného, aby si ji neošklivil. Já si na-
příklad vážím toho, že i když musím 
samozřejmě plnit zadané úkoly, mohu 
si práci organizovat dle vlastního uvá-
žení. Mám také radost, když se mi poda-
ří něco dobře opravit. To se ale netýká 
těch věcí, které během pár dnů dokážou 
studenti opět rozbít. Podobá se to háze-
ní hrachu na zeď. Klasickým případem 
jsou zámky u dveří. V kabinetech jsou 
ty původní jako nové, a v šatnách nepo-
může ani jejich výměna za nové.

„Nejlepší trávník je asfalt.“
Co je vlastně náplní vaší práce?

 Mou povinností je organizovat úklid 
v TV areálu, tedy i na hřištích, dbát 
na dodržování pořádku a bezpečnosti. 
Provádím různé opravy vlastními sila-
mi, nebo prostřednictvím zjednaných 
firem a vedu provozní evidenci. V od-
poledních hodinách se starám o plynulý 
chod tělocvičen a hřišť, které naše ško-
la pronajímá různým sportovním oddí-
lům, zapůjčuji sportovní náčiní a vybí-
rám stanovené poplatky. Dále se starám 
o školní kotelnu, její údržbu a zajišťová-
ní oprav, obsluhuji vzduchotechniku a 
mám na starosti údržbu trávníků v ce-
lém areálu školy.

Je to náročná práce? 

Za náročné považuji právě to kosení 
trávy. Jak říká pan ředitel: „Nejlepší 
trávník je asfalt.“

Co na své práci nemáte rád? 

Nejtěžší je kosit trávu na svazích, na 
kterých se člověk sotva udrží a kterých 
je kolem školy hodně. Nepříjemné je, že 
vše je závislé na počasí a dalších okol-
nostech, jako např. psaní písemek, kdy 
nemohu dělat randál. Nejhorší je, že 
trávníky jsou plné psích exkrementů a 
člověk, když má něco takového rozprs-
klé na obličeji, pohlíží na pejskaře ze 
zcela jiného úhlu. Nemyslete si, že ten, 

kdo po svém pejskovi uklidil, je slušný 
člověk. Ze zkušenosti vím, že polovina 
z nich po pár krocích sáček i s obsahem 
mrskne někam do keřů. A třeba na ta-
kové Lesné, kde jsou jimi lemovány sil-
nice, na jaře ještě bez listí vypadají jako 
vánoční stromky ověšené dárky.

„Trávníky jsou plné psích ex-
krementů a člověk, když má 
něco takového rozprsklé na 
obličeji, pohlíží na pejskaře 

ze zcela jiného úhlu.“
Jaké máte zkušenosti se studen-
ty?

 Dobré a špatné. Někteří jsou docela 
fajn, některým říkám, aby se nebáli, že 
to časem samo přejde (myslím ta pu-
berta) a pár jich jsou opravdu „hajzlíci“.

Co Vám na nich nejvíc vadí? 

Právě to, že tajně škodí a ničí. A určitě 
by se nikdy k ničemu nepřiznali.

S jakým největším výtržnictvím jste 
se na škole setkal? 

Za největší výtržnictví a zároveň vanda-
lismus považuji školní lavici vyhozenou 
z okna třídy a tedy zničenou, a pak šat-
novou skříň rozbitou v šatně na třísky. 
Samozřejmě, že viník zůstal utajen.

Máte pocit, že naše nová generace 
je zkažená? 

To bych neřekl. Vaše generace je sebe-
vědomější, než jsme bývali my, proto-
že nepoznala totalitní útisk a má více 
možností cestovat a srovnávat a cokoliv 

si obstarat a zná svá práva.  Ale někdy 
mi chybí více pokory a obyčejné sluš-
nosti. Mně v mém věku nedělá problém 
i několikrát za den pozdravit jakoukoliv 
dospělou osobu, se kterou se ve škole 
potkám. Ale když proti mně jde malý 
student, dívá se mi do očí a neřekne ani 
„Búúú“, tak jsem si na to sice už zvyk-
nul, ale stejně si řeknu, že je nevycho-
vanec. Když jsem chodil do deváté tří-
dy, tak paní třídní učitelka přinesla do 
třídy jídelní servis a učila nás správně 

stolovat a co se při tom má dělat a jak 
se má muž chovat k ženě. A potom jsme 
si to zkusili naostro v hotelu Continen-
tal, kde jsme dokonce soutěžili před 
porotou. Když někdy přijdu do jídelny, 
myslím, že by některým studentům 
podobný kurz prospěl. Proto se restau-
racím, kam chodí hodně mladých lidí 
raději vyhýbám. A když už jsem tím 
správcem tělocvičny, tak bych se chtěl 
vyjádřit k tomu, co zde vidím. Zdá se 
mi, že dost dnešních mladých lidí jsou 
nešikovní. Neumí chytit míč, dokonce 
někteří neumí ani utíkat. Je to asi tím, 
že my jsme dřív hodně lítali po venku 
s míčem, lezli po stromech a dnes jsou 
jiná lákadla. Když jsem jednou sledoval, 
jak pan profesor Barták uděloval znám-
ky za sestavu na hrazdě, která začína-
la výmykem, tak jsem se docela poba-
vil. Výmyk udělali asi tak tři studenti a 
ostatní padali dolů, držíce se za citlivá 
místa a někteří dokonce spadli na pana 
profesora, který jim poskytoval záchra-
nu podobně, jako ve filmu Metráček. 
Řeknu vám, byla to docela groteska. Ale 
nejhorší jsou ti, kteří se cvičení vyhýba-
jí a jsou líní. Vím, že některé dívky pod 
záminkou, že by chtěly v tělocviku do 
posilovny, tam jdou proto, že tam jsou 
bez dozoru a mohou ležet na lavičce.

Máte nějaké zajímavé příběhy 
z GML? 

Nejvíce na mne zapůsobilo, když byl od-
volán pan ředitel z funkce a studenti za 
něj bojovali na různých demonstracích 
a on se pak po novém konkurzu do funk-
ce vrátil. Od ředitelny až po tělocvičnu 
stál špalír studentů, kterým pan ředitel 
prošel a v tělocvičně jim poděkoval. To 
byl opravdu silný zážitek. A ještě jeden 
příběh na odlehčení. Když jsem vyzval 

jednu slečnu, aby uklidila po svém pso-
vi dvě velké hromady, které udělal pře-
de mnou na školním trávníku, a ona to 
odmítla, tak jsem to uklidil za ni, ale do 
její vlastní čepice. Pana ředitele to po-
bavilo, ale mně moc do smíchu nebylo, 
protože na mne poslala právníka. Nako-
nec to ale pan ředitel nějak vyžehlil, což 
jsem si oddychnul.

Jak byste sám sebe definoval? 

Myslím, že mám smysl pro povinnost, 
pořádek a tzv. „štábní kulturu“. Mám 
rád, když vše funguje a vše je opraveno 
a také mám rád humor.

„Dnešní studenti už neví, jaké 
to je nemít tělocvičnu a pova-

žují to za samozřejmost.“ 
Jaké jsou vaše koníčky? 

V mládí mě bavilo se rýpat v motorech. 
Měl jsem motorku i auto, které jsem 
opravoval a vylepšoval a také jsem dě-
lal mechanika mému strýci, který závo-
dil na motokárách. Dnes mě baví jezdit 
na kole.  Ale mým hlavním celoživotním 
koníčkem je hudba. Dvacet let jsem hrá-
val v různých rockových kapelách na 
kytaru. Hrávali jsme na tancovačkách 
na plesích na koncertech a také jsme 
udělali pár nahrávek na gramofonové 
desky a v rozhlase, kam jsem potom 
později nastoupil jako zvukař.

Chtěl byste formou tohoto rozho-
voru studentům nebo jiným něco 
vzkázat? 

Možná ne každý ví, že tělocvična byla 
přistavěna asi o osm let později, než 
gymnázium. Studovali tu tedy studenti, 
kteří neměli kde cvičit, jedině v půjčené 
tělocvičně v jiné škole nebo venku. Po 
dostavbě nové krásné tělocvičny si toho 
tak vážili, že se rádi podřídili nastave-
nému režimu, hlavně co se týkalo pře-
zouvání nebo přístupu k pomůckám. 
Ovšem to vím spíše z doslechu. Dnešní 
studenti už neví, jaké to je nemít tělo-
cvičnu a považují to za samozřejmost.  
A podle toho to taky vypadá. Pozoruji, 
jak se ty dobré návyky pomalu vytrácejí 
a hodně studentů se nepřezouvá, když 
jdou na hřiště nebo z hřiště. Švindlují a 
lžou do očí, že jsou přezutí a já často zjis-
tím, že cvičí v tělocvičně ve stejné obuvi 
jako venku. Kantoři to všechno neuhlí-
dají, proto se snažím také na to dohléd-
nout a je to takový věčný boj, kdo koho 
přelstí. Někteří se na mne posměšně 
dívají, co to vlastně po nich ten nerud-
nej dědek chce. Ale věřte, že šidíte sami 
sebe. Co si nanosíte, to si vydýcháte. O 
to více se opotřebuje palubovka, bude 
to více klouzat a bude více úrazů. Navíc 
tím vyjadřujete neúctu k práci někoho 
jiného, kdo to po vás uklízí. Nejraději 
bych byl, kdybych vůbec nemusel dělat 
policajta a každý by tyto zásady dodr-
žoval poctivě ze své vůle. 

6

DALIBOR ROŽNÍK: O PRÁCI A STUDENTECH

Kamil Brahmi

ROZHOVOR



Stává se to často. Mnozí studenti se ne-
připraví na hodinu. Sami tvrdí, že zapo-
mněli, nevěděli, chyběli. Není to ale tím, 
že je spíše učivo, úkol nebo jiná příprava 
nazajímala do té míry, aby si našli čas se 
s ní zaobírat? Má snad práce na takové 
přípravě smysl, nebo je to jen ztracený 
čas? Pokud učiteli nedáme jasný signál, 
že jeho styl výuky není zajímavý, tedy 
ani efektivní, takže je v podstatě k niče-
mu, bude ho uplatňovat neustále a mar-
nit tak čas nás všech. Učitel by měl při-
způsobit výuku tak, aby nás bavila víc 
než jiné úkony, ale musí vědět, že nás 
nebaví. Nejsem sice pedagog a asi ani 

nebudu, ale myslím si, že, i když je to asi 
těžší, než zůstávat na místě a nevydávat 
se do neznámých vod, je hlavně potřeba 
výuku neustále měnit, a to i tehdy, kdy 
se mění typ učiva (samozřejmě, někteří 
osvícení jedinci toto už praktikují). 

Zkusme jim vpálit, že nám 
ta nudná věc nestála za 

drahocenný čas.
Dejme tomu, že učitel začne učit jed-
ním způsobem. Studenta ale po krátké 
době zajímat přestane. Jakmile se to 
učitel dozví, zkusí jiný. Snad se tak po 

čase doberou ke způsobu, jenž vydr-
ží i delší dobu. Pak ale zase jednoho z 
nich omrzí, ale přijdou zase jiné mož-
nosti s jinými tématy. Doporučil bych 
učiteli, aby svoje způsoby sepsal, vydal 
jako příručku pro ostatní a ještě se tak 
přiobohatil. Nevymlouvejme se tedy 
učitelům, že jsme zapomněli, nevěděli, 
chyběli. Zkusme jim vpálit, že nám ta 
nudná věc nestála za drahocenný čas, 
který musíme pořádně využít, protože 
ho brzo budeme mít míň a méně. Taky 
to jednou zkusím, i vy to zkuste. Třeba 
to vyjde.

KONKURENZKAMPF: GML VS. JAROŠKA

Kohokoliv se zeptáte na nejlepší gympl 
v Brně, odpověď je předem jasná, buď 
GML, nebo Jaroška. A abyste už nemu-
seli ani na chvíli váhat, které z těchto 
prestižních gymnázií je lepší, nabízím 
Vám malé srovnání (pozn. uvažujeme 
nižší stupeň Jarošky, protože o něm 
máme více informací):

Začněme třeba s lokací škol, GML se 
rozkládá na úpatí Kraví hory, mezi za-
hrádkami, s výhledem na koně a na celé 
Brno. Naproti tomu Jaroška na „romské 
ulici“, to si každý dokáže představit sám. 
Nebo když se podíváme na tělocvičny…
Na GML venku ovál, skok do písku, dvě 
hřiště, vevnitř posilovny, gymnastický 
sál, badminton, squash, velká tělocvič-
na a sauna! Zatímco na Jarošce jsou rádi 
za jednu tělocvičnu vevnitř a jedno hři-
ště venku. Nedostatek Jarošky je také  
absence bufetu i knihovny. Další pod-
statný rozdíl, na celém GML je wifi. Na 
Jarošce mohou další užitečné informace 
ke studiu hledat pouze sociálně silněj-
ší jedinci, kteří mají zaplacen internet 
v mobilu. Důvod proč nám Jarošáci zá-
vidí, je i to, že v žádném jejich rozvrhu 
(ani primy) nenajdete na devátou, o de-
sáté ani nemluvě. A se suplováním jsou 
na tom podobně. Když mají jednou za 
rok na devátou, jsou z toho druhé Váno-
ce. Na Jarošce není výuka zkrácena ani 
o maturitách a to z toho důvodu, že niž-
ší a vyšší gymnázium je na jiné budově. 
Samozřejmě nehledáme výhody pouze 
u zkrácení docházky, naopak GML nabí-
zí možnost intenzivnějšího vzdělávání 
jazyků, pomocí výměn a výjezdů do ci-
ziny. Tuto možnost opět Jarošáci nema-
jí. Potom tedy sami uvažte, kam byste 
chodili raději...

Silvie Komárková

Maturitní bufet, kdo nezažil, nepocho-
pí. Přijdete v 8 ráno, i když máte na 7 
(bohužel i když máte na 10). Po cestě 
vykoupíte důchodcům všechny rohlí-
ky v Albertu a hlavně nezapomenout 
účtenku, škola vše proplácí! Bílé ubru-
sy na stolech ve sborovně vyklepete 
z okna, jak názorně ukazuje pan ředitel, 
a obrátíte je tou čistou (rozuměj méně 
flekatou) stranou nahoru. A konečně 
vám dochází i význam tácků ve školní 
jídelně…Odtud mimochodem pochází i 
pomazánky, zelenina a ovoce. Opravdu 
zvláštní jak se UHO s rozvařeným bram-
borem, dokáže rázem proměnit v něco 
tak chutného a skvěle vypadajícího... 

Ráno je to síla, krájíte, mažete, zdobíte, 
nosíte na stůl, vaříte kávu, podáváte 
snídani profesorům, kteří vám ozna-
mují, že se záměrně doma nenajedli (ti 
zkušení si i odhlašují obědy). A pak to 
přichází - davy studentů, kteří chtějí 
odmaturovat. 

Pokud jste si doteď jako já mysleli, že 
maturita je o učení, tak se hluboce mý-
líte. Zase je v tom jídlo a jak řekl jeden 
moudrý muž „S plným žaludkem se pře-
mýšlí těžce, ale zato loajálně.“ A tak ma-
turanti nosí buchty, koláčky, zákusky, 
chlebíčky, a když je nouze, tak i bagety 
a Snickersky ze školního bufetu. Diktují 
jména nejpřísnějších profesorů, kte-
rým máme servírovat přednostně (cel-
kem nespravedlnost, že?). Sotva stačíte 
od každého ochutnat, aby se předešlo 
případné újmě na zdraví zkoušejících 
profesorů samozřejmě, už se nese dal-
ší tác s úplatkářským zbožím. Bohužel 
pro maturanty tady platí nepřímá úmě-
ra, čím lepší zákusky, tím méně se jich 
dostane na učitelský stůl. Po nezbytné 
ochutnávce všeho, co se nachází v ma-
turitním bufetu, což je asi nejtěžší úkol, 
už vás čekají jen samé příjemné věci. 

Celý den se staráte o to, aby měli všichni 
profesoři co jíst a pít a aby toho na sto-
lech bylo pokud možno co nejvíce. A 
když se díváte na tváře zkoušejících, do-
chází vám, že maturity vlastně nejsou 
vůbec žádný stres. Pokud ovšem někdo 
nedonese šálek v poměru 1:1 voda a 
káva nebo dokonce nezalije rozpustné 
kafe studenou vodou (to světýlko na 
rychlovarné konvici svítí ale opravdu 
špatně!). Ale i přes některé neúspěchy 
si vybraní profesoři dojdou i na rekord-
ních 7 káviček denně (obzvláště ti mlu-
vící francouzsky a jejichž jméno končí 
na ypsilon). 

Počet lidí v kuchyňce se mění přímo 
kosmickou rychlostí. Kolem poledne 
začne přicházet z řad spolužáků mno-
ho dobrovolníků, obzvláště když je na 
oběd křenová omáčka a krabí salát. Bo-
hužel odpoledne už to tak slavné není, 
a když v pět sami umýváte nádobí, pře-
mýšlíte nad jediným… Že by nakonec 
nebylo tak špatné býti profesorem?

Silvie Komárková

MATURITNÍ BUFET

INZERCE

RECEPT NA ZÁBAVNĚJŠÍ VÝUKU

Martin Šálek

GLOSA

ČLÁNEK

SLOUPEK
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POZNEJ SVÉ PROFESORY

A) Zdena Vašínová

B) Pavel Blažek

C) Stanislav Zajíček

D) Vladimíra Foukalová

E) Martina Kozáková 

F) Roman Hrdlička

G) Pavel Ampapa

H) Eva Zajíčková

1c
, 

2g
, 

3b
, 

4e
, 

5a
, 

6f
, 

7d
, 

8h
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1. Typ bagety nabízené ve školním bufetu.

2. Recitační a divadelní soutěž GML.

3. Křestní jméno kuchařky vydávající obědy.

4. Nejznámější uličník GML.

5. Často postrádaná věc na dívčích záchodech.

6. Nejméně oblíbená sekce GML!

7. Ulice, na které v minulosti sídlilo GML.

8. Otázka, kterou se profesor Nečas ujišťuje, zda je učivo jasné.

9. Středeční jídlo podávané na dvojku.

10. Nejčastěji krášlené věci na GML.

11. Tabulka sdělující změny v rozvrzích.

12. Ocenění úspěšných studentů GML.

13. Často ztrácená, zelená…
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