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 Tohle je pravděpodobně otázka, kterou si většina lidí položí ve chvíli, 
kdy se jim tyto noviny dostanou do rukou, takže se na ni pokusíme odpově-
dět. V rámci hodin českého jazyka a literatury nám byl na jaře roku 2014 za-
dán projekt - měli jsme za úkol ve skupinkách vytvořit jedno číslo školních 
novin - a výsledek právě držíte v ruce. Větší části našeho týmu se nápad líbil, 
a tak jsme začali celkem rychle pracovat - v nekolika dnesch jsme si rozdělili 
role, a pak už začaly vznikat první články, měli jsme totiž mnoho energie a 
nápadů. Jak ale šel čas, naše práce se začala zpomalovat, až jsme nakonec ne-
kolik dní před uzávěrkou zjistili, že, nazvdory našemu nejrychlejšímu startu 
(vážně!), na tom tak dobře nejsme.  Řekli jsme si, že to takhle už dál nepů-
jde, a znovu jsme začali něco dělat. Musíme bohužel přiznat, že to nebyl 
ideální postup, ale nakonec jsme to zvládli, takže si teď můžete vychutnat 
pestrou směsici témat a článků, které Vám naše noviny přináší.

Redakce

Proč vlastně?

Jmenuji se Barbora 
Hrnčířová a je mi 16 
let. Bydlím ve vesnici 
Křenovice, kde se svými 
přáteli organizuji vol-
nočasové aktivity pro 
děti a mládež, a pomá-
háme i při uskutečňová-
ní akcí pro celou vesni-
ci. Mezi mé další zájmy 
patří sport (volejbal) a 
také četba. Mé oblíbené 
předměty jsou dějepis 
(zajímám se hlavně o 
dějiny starověku), lite-
ratura, biologie a ang-
ličtina. Chtěla studovat 
jeden z těchto oborů a 
věnovat se žurnalistice, 
proto mě tento projekt 
velmi nadchnul a dou-
fám, že to bude poznat i 
z mých článků.

Ahoj , jmenuji se Kate-
řina Doleželová, je mi 
16 a navštěvuji Gymná-
zium Matyáše Lercha. 
Ráda hraji na klavír, 
běhám a čtu knížky od 
Remarka. Mám kočku a 
strašně ráda piju Coca-
-colu.
Tento projekt mi pří-
jde super, hlavně že si 
to můžeme vymyslet 
podle sebe. Je ale bohu-
žel zadaný ve špatnou 
dobu, zrovna na konci 
roku se pořád někam 
jezdí. Na druhou stranu 
je pravda, že pod tla-
kem se pracuje nejlíp.

Jmenuji se Veronika Ki-
ssová, je mi 16 let. Na-
rodila jsem se v Brně. 
Mezi moje koníčky 
patří běhání, výcvik psů 
a vaření. Vařím hlav-
ně muffiny, cupcaky a 
dorty. Mám ráda čer-
nej humor  a slovenský 
rappery.

Jmenuji se Šárka 
Chroustová, mám 16 let 
a jsem členka redakční 
skupiny Lexum. Milu-
ju sport, Normu Jeane 
Mortenson, svůj foťák 
a jídlo. Nenávidím nivu 
a Jarošku. Mým snem 
je jít studovat do ně-
meckého Mnichova a 
později se tam i přestě-
hovat. Ze začátku jsem 
byla z projektu nadšená, 
ale s přibývajícím stre-
sem nadšení opadávalo. 
Nyní už se jen těším na 
výsledek naší práce.

Zdarec, jmenuju se Da-
libor Stehno a jsem šéf-
redaktoris těchto novin. 
Je mi 16, rád se točím 
na hlavě a hážu balóny 
do koše za tři body. Prý 
jsem největší playboy v 
mém ročníku. Možná 
mě v budoucnu uvidíte, 
jak vám já (nebo moji 
zaměstnanci) budou 
servírovat ty nejlepší 
vegetarianské burgery, 
jaké jste kdy jedli. Nebo 
je taky možný, že pů-
jdete na můj koncert. 
Jestli budu někdy chtít 
komentovat dění, tak 
jedině hudebně.

„Ten správný plátek k snídani“
                                                                      Brno, GML, redakční tým z 5AV 2013/14                                                                                                                               



Problém ohrožující budoucnost lidstva - přezůvky
 Můj milý 
čtenář si jistě ráčil 
povšimnout, že se 
v naší škole velmi 
dbá na nošení pře-
zůvek. Tedy, abych 
byla přesnější, vel-
mi se dbá na to, 
aby studenti nosili 
přezůvky; zaměst-
nanci školy už tuto 
povinnost nemají. 
Zdá se mi to lehce 
nesmyslné, když je 
nám pořád vštěpo-
váno, že se máme 
přezouvat, aby se 
po chodbách neroz-
nášel prach a špína 
z městských ulic, a 
abychom se ve svých 
botách celý den 
cítili lépe, zatímco 
kantoři patrně mají 
jinak uzpůsobená 
chodidla, takže jim 
nevadí být celý den 
v jedněch botách, a 
co je nejdůležitější, 
jejich obuv je doza-
jista prachu vzdorná 
a dezinfikovaná, po-
kud dokonce sama 
nečistí podlahu na 
všech místech, kte-
rých se dotkne.

 K tomuto 
názoru jsem dospě-
la již po několika 
prvních dnech na 
GML, poté co nám 
naše třídní profesor-
ka kladla na srdce, 
že se vážně musíme 
přezouvat, jinak že 
budeme obdarová-
ni důtkou třídního 
učitele, zatímco se 
procházela po tří-
dě a klapala svými 
podpatky. A hlavně 
že se říká „Zameť si 
nejprve před svým 

vlastním prahem!“ 
Mohla jsem sice být 
sebevíc rozezlená 
nad touto nespra-
vedlností, ale ani to 
nepřemohlo moji 
tendenci dodržovat 
pravidla, a musím 
svému milému čte-
náři přiznat, že za 
těch časů jsem se 
snažila být nená-
padná a nevyčnívat 
mezi ostatními, 
takže jsem poctivě 
nosila své přezůvky.
Čím jsem ale byla 
starší, tím jsem 
cítila větší potřebu 
bojovat za spra-
vedlnost, a když 
začal školní rok 
2013/2014 a naše 
třída dostala novou 
třídní profesorku, 
která nám řekla, že 
nemusíme nosit jen 
takové ty klasické 
pantofle, ale i čisté a 
alespoň trochu ote-
vřené boty, myslela 
jsem si, že diktatura 
pomalu začíná ustu-
povat a my konečně 
budeme mít ales-
poň základní lidská 
práva. Jak jsem se to 
zmýlila!
V tomto okamžiku 
musím svému čtená-
ři na sebe prozradit 
další věc, na kterou 
nejsem příliš hrdá, 
ale která je, doufám, 
ospravedlněna tím, 
že jsem dívka – jsem 
marnivá a chci se 
všem líbit. Tato 
vlastnost mě dostala 
do celkem závažné-
ho problému.

 Jednoho záři-
jového dne jsem si 

uvědomila, že to vy-
padá vážně hrozně, 
když k sukni nosím 
pantofle, a rozhodla 
jsem se s tím něco 
udělat. Když jsem 
přišla domů, umyla 
jsem si jedny své po-
lobotky, a druhý den 
jsem si je přinesla 
do školy a začala je 
používat místo pře-
zůvek. Chtěla bych, 
aby můj čtenář vě-
děl, že mé polobotky 
byly vážně čisté, do-
konce i natřené kré-
mem na boty, a byly 
i dostatečné otevře-
né. To se ale nezdálo 
jedné nejmenované 
člence pedagogic-
kého sboru (kdyby 
váženého čtenáře 
zajímalo, o koho se 
jedná, dotyčná dáma 
má kabinet v prv-
ním patře naproti 
biologické laboratoři 
a učí český jazyk a 
dějepis, ale nikoho 
nejmenuji). 

 První den, kdy 
jsem své nové pře-
zůvky měla ve škole, 
jsem milou paní 
profesorku potkala 
na schodišti. Jakmile 
mě viděla, přelétla 
mě pohledem od 
hlavy k patě, a když 
uviděla mé polobot-
ky, musím říct, můj 
drahý čtenáři, že jí 
úplně zkameněl ob-

ličej. Když se vzpa-
matovala z právě 
prožitého šoku, udi-
veně se mě zeptala, 
proč jsem se dnes 
nepřezula. Já jsem jí 
na to řekla, že tohle 
jsou mé nové pře-
zůvky, ale ona mi 
odpověděla, že to 
v žádném případě 
přezůvky nejsou, a 
že mě v nich nechce 
už nikdy vidět. Když 
jsem ji potkala za 
pár dní znovu, ve 
stejných přezůvkách, 
opět se na mě díva-
la pohledem, který 
mají jiní lidé vy-
hrazený pro sériové 
vrahy, a poslala mě 
se přezout. Řekla 
jsem jí, že to vážně 
jsou mé přezůvky, a 
že ve skříňce mám 
jiné boty, ve kterých 
jsem přišla do školy, 
a že jí je s radostí 
ukážu. To bohužel 
odmítla – trochu 
divné, že, milý čte-
náři?

Poté mi znovu po-
hrozila, že jestli mé 
boty ještě někdy uvi-
dí, tak že už to bude 
vážně řešit, otočila 
se na svém téměř 
deseticentimetro-
vém podpatku a 
odešla. Za několik 
dalších dní jsem 
měla tu čest znovu ji 
potkat – tedy, spíše 
to bylo tak, že jsem 

vcházela do třídy, a 
paní profesorka mě 
přes celou chodbu 
zahlédla a v něko-
lika vteřinách už 
byla u mě (kdyby 
to byl někdo jiný, 
neubránila bych se 
poznámce na téma 
„hlídací pes“). Ze-
ptala se mě, jak je 
možné, že pořád 
nenosím přezůvky, a 
že jsem neuposlech-
la, co mi nařídila. 
V tu chvíli jsem už 
byla velmi vzdálena 
svému dřívějšímu já, 
které bylo naprosto 
nekonfliktní, a pro-
hlásila jsem, že naše 
třídní profesorka 
nám dovolila tako-
véto přezůvky nosit, 
že se mi v nich lépe 
chodí a není mi v 
nich taková zima, 
načež mi odpově-
děla, že jestli jsou 
to zdravotní boty 
a přinesu jí k tomu 
potvrzení od léka-
ře, že s tím nebude 
mít problém. Ano, 
Jezinky taky slibo-
valy. Potom naštěstí 
odešla.

 Ten den jsem 
na ni byla už tolik 
rozzlobená, že jsem 
se rozhodla podí-
vat se do školního 
řádu, co ten říká o 
přezůvkách. Tam, ve 
druhé hlavě, odděle-
ní E, stojí:
1. V období školní-
ho vyučování je žák 
povinen přezout se 
v šatně do domácí 
obuvi (sportovní
obuv se za domácí 
obuv nepovažuje); 

Zajíček ve své jamce
Zajímalo Vás 
někdy, jak vy-
padá váš pro-
fesor v jeho 
„domácím 
prostředí“? Nás 
ano! Přinášíme 
vám reportáž z 
jamky Stanisla-
va Zajíčka.
 Nejdříve jsme 
našeho profesora 
odchytili při těžké 
práci. Je to k neuvě-
ření, ale je tomu tak. 
Pan profesor si seče 
trávník poctivě sám 
(ani nepoužívá trak-
tůrek, který je velmi 
oblíben panem pro-
fesorem Milanem 
Bartákem). Bohužel 
jsme nezjistili, jestli 
jej tato činnost baví, 
nebo jak často ji 
provozuje. (níže)

 Musela to být 
celkem dřina, proto-
že jsme pana Zajíčka 
zachytili, jak usnul 
v křesle hned, jak si 
sednul. Celkem to 
chápeme. (nahoře)

 Po krátkém 
počinku následovalo 
čerpání aktuálních 
informací z novin. 
Kvůli jeho lásce k 
novinám pravděpo-
dobně vznikly tyto 
noviny. Na fotce 
můžete také vidět, 
co rád pan profesor 
svačí. (vpravo)

 Jak se blížil 
den ke konci, poří-
dili jsme další fotku. 
Můžete si všimnout, 
že pan profesor se 
řídí rčením „Carpe 
Diem“ vcelku  do-
slovně – zuby si 
čistí venku, dokud 
je ještě denní světlo. 
(dole)

Děkujeme našemu 
„paparazzi“, který 
nám poskytl tyto 
materiály.

Dalibor Stehno



 Divadelní 
představení jed-
né téměř neznámé 
německé skupiny, 
pořádané ve čtvrtek 
10.4. 2014 v brněn-
ském klubu Leitne-
rova by podle nás 
potřebovalo posou-
dit. Ohlasy totiž byly 
značně rozporuplné. 
 Abyste byli 
alespoň ve zkratce 
seznámeni s dějem 
divadla, šlo o dva 
obyvatele jiné plane-
ty, kteří se z nezná-
mých důvodů ocit-
nou v Německu a 

musí se vypořádat s 
jazykovou bariérou, 
až nakonec vyhrají 
soutěž v německém 
jazyce.

 Začátek diva-
dla nebyl moc pou-
tavý. Stálé opaková-
ní slova „Konja“ se 
zdálo býti přehnané 
a divák neměl moc 
šancí pochopit, o co 
vlastně jde. Naopak 
pozitivním faktem 
byly výrazy herců, 
které byly působivé. 
V druhé části mohl 
bystrý pozorova-

tel pochytit děj, ale 
stále to bylo suché. 
Soutěž v hovorech 
v německém jazyce 
na závěru už byla 
zajímavější, ale stále 
nesplňovala infor-
mace poskytnuté na 
pozvánce – úroveň 
němčiny byla až 
příliš blízko nule. V 
porovnání s dějově 
nápaditějším před-
stavením v minulém 
roce jde o výrazné 
zhoršení příběhové 
i jazykové kvality 
představení. 
Kateřina Doleželová

Jít, či nejít… To je oč tu běží

Co to vlastně pro-
krastinace je? Pro-
fesor  prof. PhDr. 
Rudolf  Kohoutek, 
CSc říká, že je to 
výrazná a chronická 
tendence odkládat 
plnění povinností a 
úkolů (zejména těch 
nepříjemných) na 
pozdější dobu, rizi-
kový fenomén pro 
duševní zdraví. Člo-
věk si řekne, že tohle 
ho přece nemůže po-
tkat, že když něco od-
loží, je to proto, že je 
unavený nebo prostě 
nemá čas - ale je to 
tak doopravdy? Ne-
děláme to náhodou 
kvůli našemu pod-
vědomí, které nám 
nenápadně našeptá-
vá, ať se nenutíme do 
něčeho, co nám bude 
nepříjemné, když 
to můžeme nechat 
na jindy? A vsadila 
bych se, že naše pod-

vědomí - ten všivák 
- i doufá, že se tomu 
nakonec nějak vy-
hne! A protože svět 
je krutý, samozřejmě 
to tak nebývá, a my 
pak máme plné ruce 
práce s doděláváním 
úkolů, na které jsme 
měli dost času, ale 
díky našemu milé-
mu pomocníkovi je 
nezvládáme dokon-
čit včas. Nezačíná 
Vám to už znít pově-
doměji? Já sama mu-
sím přiznat, že tento 
zlozvyk mám. Jeden 
příklad za všechny - 
protokoly do fyzikál-
ních praktik. Máme 
odevzdat protokoly z 
celého pololetí  zhru-
ba za dva týdny, a 
myslíte, že mám ale-
spoň jeden hotový? 
Trefa do černého - 
nemám. Už teď  vím, 
že je budu dodělávat 
den před odevzdá-

ním a hrozně se s 
tím stresovat. Řekla 
bych, že každý z nás 
tuto situaci už někdy 
zažil, a proto se Vás 
ptám - stojí nám to 
vůbec za to? Bude-
me se před každým 
důležitým termínem 
stresovat, nebo za-
čneme pracovat dří-
ve a stresu se vyhne-
me? Budeme bojovat 
proti prokrastinaci?

Barbora Hrnčířová

Prokrastinace - problém současné ge-
nerace

pro uložení venkovní 
obuvi i jiných věcí 
má právo za stano-
vených podmínek 
převzít šatní skříňku 
a klíče od ní.
(Školní řád Gymná-
zia Matyáše Lercha, 
v souladu s ustano-
vením § 30 odst. 1 
zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, 
základním, středním, 
vyšším odborném 
a jiném vzdělává-
ní (školský zákon), 
vydán dne 26. dubna 
roku 2012)

 Tak, a mám 

to černé na bílém – 
domácí obuv. Našla 
jsem si tedy doku-
ment „Obuv – po-
žadavky a metody 
zkoušení Českého 
normalizačního 
institutu“, který ve 
své třetí kapitole, v 
odstavci 3.8 říká:
domácí obuv
lehká obuv jedno-
duché konstrukce 
určená k nošení v 
místnostech
(Český normalizační 
institut, 2004)
 Byl to skvělý 
pocit, vědět, že jsem 
celou dobu měla 

pravdu, a že jsem to 
také mohla dokázat. 
Paní profesorka se 
už sice asi smířila 
s tím, že chodím v 
jiných přezůvkách, 
než by se jí líbilo, ale 
kdyby si ještě někdy 
stěžovala, vím, co jí 
říct a ukázat.
 Doufám, že 
byla takto přísná 
jen na mě, že se s ní 
nikdo jiný nemusel 
potýkat tak jako já, 
ale kdyby přece je-
nom ano, budu ráda, 
milý čtenáři, když 
tyto informace roz-
šíříte nebo jich sám 

využijete.

 Pro případ, že 
by vážené paní pro-
fesorce nestačily tyto 
argumenty, navrhla 
bych jiné řešení – co 
třeba ustanovit ve 
škole Přezůvkovou 
radu, která by na 
začátku každého 
školního roku zkon-
trolovala přezůvky 
všech studentů i 
kantorů, a ty, kte-
ré by schválila, by 
označila jasně vidi-
telným symbolem, 
aby už nedocházelo 
k takovýmto nedo-

rozuměním?

Barbora Hrnčířová

Divadelní sou-
bor brněnského 
gymnázia Matyáše 
Lercha společně s 
pražskými soubory 
studentů z gymnázia 
Na Zatlance a gym-
názia Jana Nerudy 
Vás srdečně zvou 
na Večer francouz-
ského divadla. Akce 
proběhne od 1. do 
3. června v divadle 
II. pád, ve sklepním 
prostoru Café Soma 
na ulici Jana Uhra 
11 v Brně. Během 
tří večerů Vám 
studenti představí 

hry Caligula podle 
Alberta Camuse a 
Trop Trad inspirova-
né dílem Čekání na 
Godota od Samuela 
Becketta. Na jevišti 
se taktéž objeví hra 
s názvem Tracyho 
tygr inspirována 
stejnojmennou no-
velou od Williama 
Saroyana. Všechny 
večery začínají v 
19:00. 
Vstupné zdarma!!!

Večer francouzského diva-
dla

58%

Doporučuje Dalibor Stehno



 Již od jara 
roku 2010 funguje 
internetová strán-
ka fotek jídel z naší 
školní jídelny zalo-
žená bývalým stu-
dentem Danielem 
Kurowskim. Strán-
ka vznikla kvůli 
názvům jídel, pod 
kterými si nešlo nic 
představit. A proto 
začal Daniel a jeho 
spolužáci fotit jejich 
školní obědy a při-
dávat je do databáze. 
Nápad zakompo-
novat fotky přímo 

do systému na ob-
jednávání jídel nej-
prve neprošel a tak 
internetová stránka 
fungovala zvlášť. Po 
odchodu Daniela ze 
školy se této stránky 
ujal pan profesor 
Havlásek a databázi 
umístil přímo k ob-
jednávacímu systé-
mu. 

 Zatím je v 
databázi celkem 163 
fotek obědů, pro kte-
ré je rozděleno 4075 
hlasů a 81 komen-

tářů. S nejvyšším 
počtem pozitivních 
hlasů „Chutnalo 
mi!“ vedou dukátové 
buchtičky s vanil-
kovým krémem a 
naopak na příčce 
s nejvíce záporný-
mi hodnoceními je 
americká kotleta s 
dušenou rýží.
 Pokud si také 
nejste jisti při výbě-
ru jídla, podívejte se 
na www.gml.cz/obe-
dy.

Víme, co jíme Zrcadlo
V jedné škole je jed-
no zrcadlo.
Jeden se diví, že ještě 
nespadlo.
Jeho jazyk v její 
puse.
„Že se nestydíš ty 
hnuse!“
A pak ještě fotí.

(autor básně tímto 
chtěl vyjádřit sou-
cit se zrcadlem, o 
kterém se mluví v 
básni. Také doufá, že 
více zatížené auto-
maty to snáší lépe)

Nejochotnější školníci
 Jak už název 
napovídá, rozhodli 
jsme se udělat roz-
hovor se školníky, 
ale pouze dva byli 
ochotni nám na 
otázky odpovídat.

Jako první nám na 
otázky odpovídal 
pan Oldřich Pro-
cházka, údržbář, 
kterého najdete v 
levém křídle školy 
v malé místnůstce u 
skříněk.

Jaká je vaše pracovní 
doba?

„Moje pracovní 
doba je normální, 
osmihodinová, tedy 
pokud nenastane 
nějaká havárie. V 
tom případě je moje 
pracovní doba neo-
mezená, dokud ha-
várii neodstraníme.“

Proč jste si vybral 
zrovna tuto práci?

„Protože se mi zdá 
jako velmi zajímavá 
a různorodá a pořád 
mě baví.“

Co děláte ve svém 
volném čase?

„Tak různě, pracuji 
na zahradě, chodím 
na vycházky, čtu, 
sleduji televizi a 
tak.“

Jak dlouho pracujete 
na GML ? Jste tady 
spokojený?

„Už 5 let, od roku 
2009. Ano, jsem 
tady spokojený, pro-
tože je tady různá 
práce a nemůžu se 
tady nudit.“

Pracoval jste ještě 
před GML na jiné 
škole? Jestli ano, kde 
se vám líbilo víc?

„Na jiné škole jsem 
nikdy nepracoval, 

ale pracoval jsem 
40 let na stavbě 
jako zedník. Ale po 
pracovním úrazu 
jsem už nemohl dále 
pracovat jako zed-
ník, proto jsem začal 
pracovat na Gym-
náziu jako školník- 
údržbář.“

Jak často něco spra-
vujete? Co nejčastěji?

„Nejčastěji spravuji 
stoly, lavice, židle a 
skříně, toto úplně 
každý den.“

Chtěl byste dělat ně-
jaké jiné povolání?

„Svoje povolání 
bych vůbec neměnil, 
jsem naprosto spo-
kojený.“

Jako druhý nám 
odpovídal pan Karel 
Baumann, školník, 
údržbář, kterého 

najdete v technické 
chodbě.
 My jsme pana 
Baumana dlouho 
hledali a když jsme 
ho našli, tak neměl 
na nás čas.

Cena nejochotněj-
šího školníka jde 
panu  Procházkovi. 
GRATULUJEME!!!

„Pochoutka až z Ma-
ďarska“

Když si nezkušený 
primán objednává 
na oběd langoše, 
určitě se těší na 
křupavoučké a doz-
latova opečené těsto 
s velkým množstvím 
kečupu a sýra, po-
případě i s trochou 
česneku. To, co po-
tom dostane u výde-
jového okýnka, pro 
něj může být velmi 
nepříjemným pře-
kvapením. Tři stude-
né a mastné placky 
z kynutého těsta na 
sobě nesou trochu 

hrubě nastrouhané-
ho eidamu a o po-
řadné porci kečupu 
nebo česneku si také 
můžete nechat je-
nom zdát.
Velké mínus je také 
výživová hodnota, 
která nedosahuje 
potřebných hod-
not, aby byl student 
dostatečně zasycen. 
Musí se ale ocenit 
snaha jídelny o zpes-
tření
jídelníčku.

Šárka Chroustová

Pozdravy z naší jídelny - náhodný den, 
náhodný oběd

 Papír znali 
již staří Etruskové. 
Byl a je používán na 
dokumenty, knihy, 
sňatková potvrzení, 
ale i na utírání zad-
ku.
Máme rádi počíta-
če a e-maily, ale na 
skutečně důležité 
věci požíváme stále 
papír. Je tedy reálně 
představitelné žít 
bez něj?
My na GML to 
dokážeme zčásti – 
papír na toaletách 
chybí permanentně, 
ale na vysvědčení 
nikdy…

„Papírová krize?!“
 V současné 
době je celosvěto-
vým problémem 
kácení lesů, přede-
vším těch tropic-
kých. Děje se to z 
části kvůli vzácným 

dřevům, z části kvůli 
zemědělské půdě, 
ale také kvůli výrobě 
papíru. Dnes sice 
komunikace probíhá 
většinou elektronic-
ky, ale i tak má papír 
v lidském životě své 
nezastupitelné mís-
to, a proto musíme 
najít kompromis 
mezi ničením naše-
ho životního pro-
středí a nedostatkem 
tohoto materiálu. 
Proto se papír začal 
recyklovat a začalo 
se s ním více šetřit 
– ostatně, reklamní 
slogany a návody 
na třídění odpadu 
najdeme snad všude, 
kam se podíváme, 
takže je všichni zná-
me. Občas ale přijde 
někdo s novým ná-
padem, jak naši ma-
tičku Zemi chránit 
– co třeba nedávat 

na záchodky toalet-
ní papír? Studenti 
se bez něj přece 
obejdou a Zemi to 
určitě pomůže! To-
muto nápadu vážně 
tleskám. Hlavně že 
na vysvědčení  vždy 
nějaký papír najdou!

Kateřina Doleželová 
& Barbor Hrnčířová

A čím si utíráte zadek vy?

Šárka Chroustová

Hodina 21, 35 a vlastně každá
Spěchám po schodišti.
Oblečen, nepřezut, nevyspán.
Stejně jdu pozdě,
jako včera.
Chytám za kliku,
otvírám dveře.
Třída šprtíků
 řeže se smíchem.
Pot stéká po krku,
je mi trapně.
„Dobrý den, já se vymlouvám…
sorry“

(autor básně chtěl naznačit, že 
všichni občas přijdou pozdě)



Vážený čtenáři!
Ať dělám, co dělám, 
nemůžu se zbavit 
špatného pocitu kvůli 
jednomu z našich 
článků. Ano, mluvím 
o naší bezostyšné 
kritice langošů*.

 Takže, abych 
vysvětlila své roz-
hořčení – představte 
si býti langošem. 
Abyste mohli před-
vést, co dokážete, 
musíte dlouho a 
pečlivě kynout, 
abyste se poté mohli 
nechat osmažit ve 
vřelém tuku, což je 
dozajista velmi pří-
jemná věc, a když už 
jste konečně připra-
veni ukázat světu, 
co dokážete, někdo 
Vás hodí na studený 
talíř, pocáká keču-
pem a ještě Vám na 
hlavě přistane něco, 
co by mělo připomí-
nat sýr, čímž Vám 
naprosto zkazí Vaše 

představy o tom, 
jaký langoš byste 
měli být, a takto 
Vás předhodí zcela 
náhodnému studen-
tovi, kterému se již 
při pohledu na Vás 
dělá špatně – přesně 
tohle jste si vždycky 
přáli, ne?

 Když se Vám 
náhodou podaří 
přežít oběd, proto-
že si Vás nikdo ze 
studentů nechtěl 
vychutnat, dosta-
nete se konečně do 
své krabičky, spolu 
s několika dalšími 
langoši, a těšíte se 
na pár zasloužených 
hodin odpočinku, 
než Vás někdo z vaší 
útulné krabičky vy-
táhne a hodí na talíř 
někomu jinému. A 
pak to přijde!

 Nějaký neřád              
(pravděpodobně 
vdolek, ti vůbec 

neví, jak to mají 
langoše těžké) si 
objedná fotky z Vaší 
milované krabičky, 
která je Vaším jedi-
ným útočištěm před 
hladovými krky! A 
zachytí Vás v situa-
cích, kdy třeba máte 
rozmazaný kečup a 
neupravený sýr!
No nevím, vážení 
čtenáři, ale mě, být 
já langošem, by se to 
dotklo.

*Pro pozorné čtenáře  
-  samozřejmě budu 
psát o článku Zajíček 
ve své jamce

Žádné soukromí?! Co si myslite o GML?

Jaký má naše škola zvuk?

Je to nejlepší a nejprestižnější gymnázium v Brně.
 -Lukáš, 13 let, ZŠ Herčíkova

Na GML chodí ty nejhezčí holky.
 -Petr, 17 let, Cyrilometodějské gymnázium

GML je obrovská bohatá škola, kam chodí bud chytří nebo bohatí 
lidi (nebo oboje).
 -Tereza, 16 let, Biskupské gymnázium 

Je to skvělá škola, která se studentům věnuje naplno a zajímá se o 
ně i celkově.
 -Anna, 14 let, Gymnázium Brno - Řečkovice

GML? To jsou chytří lidi.
 -Jitka, 18 let, Biskupské gymnázium

GML – blé.
-Vojtěch, 17 let, Gymnázium Kpt. J myslím si, ze GML vypada jako 

nemocnice. Michaela 17 let, Gymnázium Křenová aroše

Myslím, že GML je hlavně o jméně – otevírá vám dveře.
-Anna, 16 let, Gymnázium Elgartova

Na GML musíš chtít být, abys to zvládnul – nestačí ti jen to, co víš 
sám od sebe – musíš pro to i něco udělat.

-Monika, 17 let, ISŠ-COP Brno Olomoucká

Myslím si, že GML vypadá jako nemocnice.
-Michaela 17 let, Gymnázium Křenová

Co bude chybět maturantům/
chybí absolventům?
(Chceme zanechat přesné citace)
„Děcka a kolektiv a prostě všechno spoje-
ný s nima jako prdel o přestávkách školní 
výlety a tak.“

„Chybět mi budou lidi; jak kamarádí, tak 
někteří z profesorů, bude mi chybět ta 
chillova atmosféra. Jo a ještě předbíhání na 
obědě“

„Profesoři a jejich dobrá nálada, odpadající 
hodiny, pokec ve studovně, bufet a kámoši.“

„Bufet (původně řekl „Barbora Hrnčířo-
vá“)“

Co jim naopak chybět nebude?

„Asi jídelna“

„Moje třída“

„Jídelna“

Chtěli byste další číslo našeho plátku? Pište našemu šéf-
redaktorisovi na daliborstehno@seznam.cz


