Přední vědci z GSŘMR Skuteč zjistili, že
čtením tohoto časopisu zvýšíte své IQ o …
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Bum! Prásk! Je tu nový časák! POD LAMPOU! Proč pod lampou?
Protože tam je největší tma! A my se tmy nebojíme! Protože kdo se
bojí, nesmí pod lampu! Anebo do lesa - je to buřt. Co vám
nabízíme? Mnoho stránek kvalitního čtení! A to jak v tištěné verzi,
tak jako PDFko. Tudíž si nás můžete vzít kamkoliv! Na úvodních
stranách vás čeká porce ostřejšího čtení, ať již z pravdivého, tak
mírně přikresleného soudku. Poté se vrhneme na téma (v prvním
čísle nás čeká inteligence) a přes pravidelné rubriky, kde na vás
čeká mimo jiné šéfkuchař Stolany či Tajemství kouzel, až na náš
ústav. Neváhejte a pusťte se do čtení. A nezapomeňte - kdo se bojí,
nesmí POD LAMPU!
Jakub Hledík
Šéfredaktor

Šéfredaktor: Jakub „Kuba #2“
Hledík, Redakční rada: Tereza
Čermáková, Marie „Mája“ Požárová,
Jakub „Kuba #4“ Pelikán. Autoři:
Úvod: Jakub „Kuba #2“ Hledík,
Jáchym „Joachim“ Kovář, Jakub
„Timmy“ Klofát, Štěpán „Blbec“
Nekvinda, Téma: Klára „Klárka“
Mauerová,
Tereza
Čermáková,
Rubriky: Knihy: Lucie „Lucinka“
Kašparová, PC: Lukáš „z dráťárny“
Klouček, Film: Martin „Zetor“
Filipi, Jakub „Scooby“ Pavliš,
Vaření: Petr „Stolany“ Chvojka (a
jeho asistentka Micka), Kouzla:
Stanislav „Mikromág z Finska“
Jílek,
Škola: Marie „Mája“
Požárová, Tereza Spilková, Adéla
„Áďa“ Zvárová, Jana „Janička“
Pavlišová,
Karolína
„Kája“
Vodvárková
Odborný dohled:
Viktor „Viky“ Kořístka, Grafické
zpracování: Jakub „Kuba #2“
Hledík

Průvodce číslem
Karel, zemědělec
Mě řýkají Karel.
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ZAČÍNÁME …
Chceš zhubnout? Sleduj
horory!
Odborníci z University of
Westminster zjistili, že při
sledování hororů člověk vydá až
o třetinu víc energie, než kdyby
byl v klidu. Na prvním místě se
umístil snímek Osvícení, při
kterém spálíte 184 kalorií,
následují ho Čelisti se 161
kaloriemi a bronz bral Vymítač
ďábla, který si od vás vyžádá 158
kalorií

Kulturní vložka
J. K. Tyl – Rozervanec
(v některých krajích znám
jako Radek Štěpánek)

Doplň text do bubliny
a pošli nám ho na
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maturanti2015@seznam.cz
(do předmětu napiš
„SOUTĚŽ“)
Nejlepší text zveřejníme a
autora čeká odměna!

Zpráva dne
Karel právě prohrál v
piškvorkách se slepicí!

Nešlo nic dělat,
byla prostě lepší

Pozor Yetti!
Kdyby vám někdo řekl:
„Srazil
jsem
Yettiho“,
nejspíš to budete brát jako
vtip, ovšem lidé z Montany
si z tohoto již srandu
nedělají, jednomu se totiž
šeredně
vymstila.
Montanský vtipálek Randy
Lee Tenley se totiž snažil
přesvědčit lidi o existenci
Yettiho tak, že se za něj
převlékl a vyrazil na
frekventovanou
dálnici.
Zprvu nevinný vtip skončil
tragicky, pana Tenleyho
totiž srazilo auto a zemřel.
(Svým činem byl poté
nominován na Darwinovu
cenu)

Davis cup
Čeští tenisté Radek „Rozervanec“
Štěpánek a Tomáš Berdych vyhráli
po 23 letech jubilejní 100. finále
Davis Cupu proti Španělsku.
Vítězný bod proti Španělsku získal
„Rozervanec“,
který
porazil
Nicólase Almagra. Jeho rozervané
triko se vydražilo za 88 tisíc.
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Kup mi taky
Vrbo!

Plzeň vyhrála základní skupinu EL!
Fotbalisté Viktorie „sfoukli“ Atletico Madrid výhrou.Rozhodující gól
vstřelil v 26. minutě po rohovém kopu Procházka. Plzeň vyhrála
skupinu Evropské ligy s 13 body a vydělala si 77 miliónů, za které si
trenér Vrba koupil luxusní svetr se soby. Údajně v tom má prsty také
Plzeňský kapitán Horváth. Zřejmě doufá alespoň v ponožky.

Modrý fenomén
Každý nás již nespíše slyšel o
sociální síti zvané Facebook. Ne
každý je ovšem zaregistrován na
této stránce, tedy nevlastní tzv.
facebookový profil. Jste mezi
nimi? Radím vám, rychle se
zaregistrujte, jinak vám mohou v
budoucnu
hrozit
nemalé
problémy. Někteří Psychologové
se totiž domnívají, že osoba, která
nevlastní facebookový profil může
být psychicky labilní!
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Řekni Titin
Otrlý
Rus
Dmitrij
Golubovskij si takhle
jednou našel 3,5 hodiny
na přečtení jednoho
z nejdelších slov na
světě. Je to chemický
název pro lidský protein
Titin, který v angličtině
obsahuje
189
819
písmen!
„Milí mladí chemici,
chemie se neučí, chemie
se chápe!“
Docent František Krejčí

Máme i
Fed cup!

České tenistky a čeští tenisté jako
první získali Fed cup a Davis cup v
jednom kalendářním roce! A navíc v
té samé hale, dva týdny po sobě!

České tenistky vedené s
Petrou Kvitovou vyhrály
finále Fed Cupu 2012
proti Srbsku a obhájily
loňské vítězství proti
Rusku.
Třetí
a
rozhodující bod proti
Srbsku získala Lucie
Šafářová, která porazila
srbskou dvojku Jelenu
Jankovic.

Sportem ku
zdraví!
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TÉMA

Kůň je nebezpečný
zezadu, beran
zepředu a blbec ze
všech stran!

Generátor náhodných urážek

Je blbej jen to kvete.
Kdyby blbost nadnášela, máme další družici.
Blbá jak půllitr bublin.
IQ 4 - má žízeň a reaguje na světlo.
Umění je nacpat tvůj mozek do slepičí hlavy tak,
aby neštěrchal.

Je blbej jako první lidi.
Chytrý jak rádio za okupace.
Jednoduchý jak žebřík
Má IQ bublajícího bahna.
Vyfoukaná jako kraslice.
Blbý jako troky.
Duchaplný jako hřbitov.
Rychlejší než průjem.
Ty bys chlapče mohl mladý
skunky učit smrdět!

Je vyčůranej jako díra do sněhu.
Představuje si to jak Hurvínek válku.
Hloupý jak sádlo.
Blbej jak kabelka šušňů.
Je chytrej jako když spal v knihovně..
Blbej jak azbestové pončo.
Chytrej jak televize v půl osmý.

8

POD LAMPOU 12/2012

21. století je takřka érou intelektu. Lidé už navymýšleli spoustu
chytrých způsobů, jak inteligenci měřit, vážit a škatulkovat.
Existují nejrůznější IQ testy, grafy a podobné vymoženosti, které
vám váš „rozum“ vyzkouší a vypočítají. Před nedávnem měli
všichni občané ČR starší 18 let možnost jeden takový „test“
podstoupit a otestovat si svou inteligenci zdarma …. při volbách.
Výsledky pro většinu ale nebyly příliš příznivé. Z těch nejhorších
jsou to tyto skupiny:

1.) IQ „začarovaného
kruhu“
To jsou jedinci, kteří k volbám
nepůjdou, protože jim to přijde
naprosto zbytečné - „Dyť to
stejně vyhrajou socialisti nebo
komouši, tak co!“. A oni to
skutečně vyhrají „socialisti a
komouši“. Nevoliči si pak se
zadostiučiněním řeknou: „No co
sem ti říkal, Karle, nemá to
žádnou cenu!“. Když se za pár let
budou konat volby (budou-li se
konat a bude-li z čeho volit), tato
kategorie se přirozeně účastnit
nebude – „Minule to vyhráli
komáči, to prostě nemá cenu
chodit k volbám, v tomhle
státě!“. A jak to bude dál …. No
proč se asi tahle skupina jmenuje
„začarovaný kruh“?

2.) IQ „azbestového
batolete“
To jsou ti, co k volbám jdou.
Dokonce i volí. A volí časem
skutečně prověřené (nikoliv
však ověřené) komunisty.
Trochu mi to připomíná tu
situaci, když si dítě nedá a
nedá říct a stejně sáhne na
ty kamna, ať se spálí. A
kdyby jednou! Klidně
dvakrát, třikrát tenhle
kousek nepoučitelně
zopakuje. Pak běží za
maminkou a s pláčem
ukazuje rudý flek na kůži.

POD LAMPOU 12/2012
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Testování psího IQ není tak obvyklé, jako u IQ člověka. V dnešní době
internetu stačí sednout si k počítači a najít si nějaký méně či více
věrohodný test na přibližné změření inteligence. Pokud ale chcete
otestovat
Vašeho
pejska,
rozhodně
Vám
to
zabere
čas.
Psycholog Stanley Coren rozdělil jejich inteligenční schopnosti do tří
kategorií:
1) Adaptivní inteligence – schopnost učit se novým věcem a řešit
problémy; dá se změřit
2) Instinktivní inteligence – štěkání, hlídání, udělat poplach; dá se změřit
3) Pracovní inteligence/poslušnost – většinou je závislá na rase psa

Otestuj svého psa
Nejprve mu ukažte pamlsek a
nechte mu ho očichat. Položte
ho nenápadně na podlahu a
překryjte
prázdnou
plechovkou a povzbuďte psa,
aby hledal. Když pamlsek
najde do 5 vteřin, zkuste
náročnější
úkoly.
Třeba
objevíte ve svém psíkovi
schopnosti, které většina psů
nemá.
Jsi chytřejší než tvůj pes?
Zkus projít naším IQ testem!
http://podlampou.cekuj.net
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RUBRIKY

Řízky, čočka, sojka,
zde vaří

Petr Chvojka
Ingredience
(pro 4 osoby)
Ravioly:
200g HLADKÉ MOUKY
2 VEJCE
ŠPETKA SOLI
Náplň:
1 RAJČE
SLANINA
100g NIVY
100g EIDAM
RAJSKÝ PROTLAK
1 STROUŽEK ČESNEKU
BAZALKA
Na polití:
125g MÁSLA
HRST ČERSTVÉ BAZALKY

Postup
Udělejte důlek v mouce a do něj
rozdělejte vejce. Osolte a vypracujte
tuhé těsto. Nechte odpočinout cca 15
minut a mezitím si připravte náplň.
Na rozpálenou pánev přidáme olivový
olej, poté na kousky nakrájené rajče a
bazalku. Nakonec přidáme slaninu,
rozmačkaný
česnek
a
sýry.
(pokračování na další straně)
Doufám, že to čte moje
stará. Ta umí uvařit
jen čaj.
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Z odpočinutého těsta vyválejte
2 tenké placky. Vykrájejte
pomocí skleničky kolečka, na
první placce umístěte do
každého z nich lžičku náplně.
Kolečka přilepíme k sobě. Do
velkého kastrolu dejte vařit
vodu, osolte ji. Ravioly jsou
uvařené, když vyplavou na
hladinu (cca 8-10 min). Dejte
rozpustit máslo, přidejte lístky
čerstvé bazalky. Bazalkovým
máslem zalijte vařené ravioly.

Dobrou chuť vám přeje šéfkuchař

Petr Chvojka
12
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Hodnocení

7 / 10

Mercury Rising
Český název Mercury, je to americký akční
thriller, který natočil režisér Harold Becker roku
1998. Hlavní role zaujímají Bruce Willis a Alec
Baldwin. Režisér se inspiroval novelou Simple
z roku 1996, Art Jeffries (Bruce Willis). Příběh je
o tajném agentovi FBI chránícím malého
devítiletého autistického chlapce, kterému se
podařilo rozluštit tajný vojenský kód.
http://www.csfd.cz/film/16355-mercury/

Filmové novinky
Asi největší senzaci vzbudil film Hobit: Neočekávaná cesta od
režiséra trilogie Pán Prstenů Petera Jacksona, na který diváci čekali
poměrně dlouhou dobu. Hlavní postavu Bilba Pytlíka zahrál Martin
Freeman.
Pro fanoušky akčních filmů zde máme 23 Bondovku Skyfall (režie
Sam Mendes). Agenta 007 potřetí ztvárnil Daniel Craig.
Ve francouzsko-španělské komedii Oui, šéfe!, která Vás vtáhne do
prostředí gastronomie, se nám ukázali Jean Reno a Michaël Youn.
Na závěr našeho krátkého průletu jsem zařadil český dokumentární
film Pevnost od Lukáše Kokeše a Kláry Tasovské. Snímek vypráví o
postsovětské republice ležící na východě Moldávie na hranicích
s Ukrajinou. Její jméno zde však záměrně neuvedu.
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DREAMHACK
DREAMHACK je třídenní festival eSports a digitální kultury, který
je nezapomenutelným zážitkem pro milovníky videoher po celém
světě. Festival DREAMHACK se poprvé konal
v roce 1995 ve
Švédsku a je držitelem Guinessova rekordu jako největší digitální
festival na světě. Je znám také pod pojmem "digitální Woodstock"
on-line zábavy, digitální kultury, hraní her, programování, designu,
hudební kompozice a tvořivosti. Sjíždějí se sem nejlepší týmy světa
v hraní 6 různých týmových i solo her. Pro každého zúčastněného je
to veliká čest, jelikož jde o ojedinělou událost, ze které si odnesou
super ceny v řádech desetitisíců $ a v některých hrách i statisíců $.
Ovšem ne každý se tam může dostat, většina družstev se musí
probojovat přes tvrdou konkurenci v kvalifikacích na samotnou
událost.
Festival DreamHack má dvě edice, a to letní a zimní. Konají se zde
oficiální turnaje v hraní videoher a jsou sledovány milióny diváky
prostřednictvím online televize a live streamingu po celém světě.
Důkazem toho, že jde o ojedinělou akci, je sledovanost posledního
LoL (League of legends) turnaje, jehož finále sledovalo online více
než milion lidí na celém světě.
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Middle School: The Worst Years of
My Life
Autor: James Patterson,Chris Tebbetts
Možná
vás
zaujme
humorný
příběh
dvanáctiletého Rafa Khatchadoriana, který začíná
rok v nové škole. Pro nováčka je to noční můra,
než pochopí nové zvyklosti a různá ředitelská
nařízení. Zvlášť když má Rafe na angličtinu
dračici, která na něj dští oheň, a v tělocviku ho
mučí kulturista. Rafe si začne malovat deník plný
posměšných vtipů, ředitele zpodobní jako ještěra,
angličtinářku jako dračici!

Dallas 63
Autor: Stephen King
Nejvýznamnější román Dallas 63, ve kterém
Stephen King kombinuje historické události s
cestováním v čase do 50. let minulého století.
Jde tedy o atraktivní knihu oceněnou nejen
čtenáři, ale i kritiky.

Niceville
Autor: Carsten Stroud
Podivná série událostí spjatých s temným
tajemstvím začíná nevysvětlitelným zmizením
chlapce z města Niceville.
Detektiv Nick Cavanaugh během vyšetřování
podivných událostí v malém jižanském městečku
zjistí, že určitou spojitost s tím vším mají zrcadla.
A kráterové jezero, kterému se vyhýbají i místní
starousedlíci.
Ještě kdybych
uměl číst …

POD LAMPOU 12/2012
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„To nejkrásnější, co můžete
prožívat, je tajemno. To je základní pocit,
který stojí u kolébky pravého umění a vědy.
Komu to není známo, kdo se už neumí divit,
neumí žasnout, ten je takříkajíc mrtev a jeho
oko je vyhaslé.“
Albert Einstein

Chcete se stát opravdovými kouzelníky, kteří
ovládají svět kouzel a iluzí? Ukázat přátelům
kouzla, která je ohromí a pobaví? A přitom
k tomu stačí ve skutečnosti tak málo…

Tajemství kouzel poodhalí roušku tajemství
kouzelníků. Umění kouzlit je v podstatě
umění podvádět. Paradox kouzelnické
profese je v tom, že čím lépe jsou diváci na
kouzelnickém představení podvedeni, tím
jsou spokojenější. Kouzelník je vlastně
z tohoto pohledu nejpoctivější řemeslo na
světě. Kouzelník na rovinu říká, že bude
klamat divákovy smysli, a divák rád a
dobrovolně na tuto hru přistupuje.

16
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Mundus vult decipi, ergo decipiatur
(svět chce být klamán, a proto budiž klamán)
Přestřižení provázku
Popis: Kouzelník ukáže provázek, který
prostrčí brčkem. Brčko přestřihne na dvě části
a provázek zůstane celý.
Pomůcky: Provázek, řezací nožík, nůžky a
brčko

Provedení: Předem uprostřed brčka uděláme podélný řez
v délce asi 8cm. Při předvedení provázek provlékneme
brčkem. Provázek musí být dostatečně dlouhý, aby jeho konce
koukali ven z brčka. Divákům připomeneme, že pokud
přestřihneme brčko s uzavřeným provázkem uvnitř, logicky
přestřihneme i provázek. Poté začneme čarovat, brčko ohneme
uprostřed a tím vyznačíme místo, kde má dojít k přestřižení.
Poté zatáhneme za oba konce provázku, tak aby se provázek
napnul mezi konce průřezu v brčku. Provázek, který je mimo
brčko musíme zakrýt rukou, která brčko drží v ohybu. Nyní
brčko přestřihneme, případně necháme samotného diváka,
aby brčko v ohybu přestřihl. Musíme dát pozor, aby divák
stříhal opravdu jen brčko. Když roztáhneme obě poloviny od
sebe, ukážeme, že provázek je nepřestřihnutý.
Na závěr bych rád v každém čísle časopisu napsal pravidla
kouzelníků, kterými se řídí. Takové „Kouzelnické Desatero“
Pravidlo první: Žádné kouzlo nepředvádíme dříve, než

jsme si jisti, že plně ovládáme jeho techniku.
POD LAMPOU 12/2012
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ŠKOLA

Ti musej být ale sakra
blbý, když jim nestačí
devět tříd základky …

Adopce na dálku
Moses Fernandes je patnáctiletý
chlapec. Narodil se 4.8.1997
v Jamboti. Žije v chudé indické
vesnici
Karnataky. Žije s
rodiči.Rodiče jsou chudí a
nemohou mu platit školné.
Chtějí ale, aby se vzdělával a měl
lepší život. Proto se Moses dostal
do programu Adopce na dálku.
Píše do Čech dopisy (Dopisy
,,rodičům v Česku“),
svým
sponzorům. V dopisech píše o
sobě-rád čte, píše, hraje si, kreslí
a vybarvuje. Také pomáhá doma.
Škola ho baví, má dobré
výsledky. Účastní se školních
soutěží, nejraději má soutěže
v kreslení.Dokonce sám nakreslil
vánoční přání a poslal ho
společně s dopisem. Vždy děkuje
svým adoptivním rodičům za
pomoc a přeje jim vše nejlepší.
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Volby do
jídelny

školní

V kategorii „Náplně“
vyhrál s nadpoloviční
většinou hlasů tvaroh.
Na
jídle
se
škole
neshodla. Máme ale
hodně rádi pizzu, špíz a
svíčkovou. Tak nám to
vařte pořád. A vše s
tvarohem!

GISday
aneb Zeměpisná praktika v akci
14. listopadu jsme se s paní učitelkou Jonešovou vydali vstříc novým
vědomostem. Cílem naší cesty byla Univerzita Pardubice, konkrétně
Fakulta ekonomicko-správní.
Cesta proběhla bez problémů. Žádný vlak ani autobus nám neujel. S
předstihem jsme dorazili na určené místo. Před námi se tyčila vysoká
budova. Svým, ne moc přesným odhadem, jsem typovala, že má
minimálně čtrnáct pater. Doufala jsem, že nás nepoženou až do těch
nejvyšších. Naštěstí jsme šli jenom do pátého. Měli jsme ještě trochu času,
a tak jsme si děkanát začali prohlížet. Poté nás zavolali na přednášku. Ta
probíhala v místnosti, která nebyla velikých rozměrů. Pro naši skromnou
skupinku jedenácti členů to bohatě stačilo, všichni jsme se pohodlně
usadili. S napětím jsme očekávali, co se bude dít, jelikož nám paní učitelka
předem neodhalila účel návštěvy.
Představil se nám pan Sedlák a začal povídat o geograficko-informačních
systémech. Řekl nám, jak fungují a k čemu se používají. Druhý přednášející
nám vysvětloval, jak se tyto systémy využívají v praxi. Uvedl příklad: Když
se v roce 2006 sesunul svah u Hřebečského tunelu, který je spojnicí mezi
Moravou a Čechami, musel krizový štáb s jejich pomocí vyhledat objízdné
trasy. Dále nám názorně nám ukázal, jaká by byla velikost evakuovaného
území, kdyby se protrhla Sečská přehrada. Například skoro celá Chrudim
by byla pod vodou.
Na konci přednášky nás, jako potencionální vysokoškoláky, kteří by mohli
chtít studovat na Pardubické univerzitě, informovali o kvalitách této školy.
Aby nás nalákali, přidali i dárek (cestovní lahev). K utišení hladu jsme
dostali velice dobrou bagetu.
Následovalo malé překvapení. Speciálně pro naši skupinku měli
připravenou ukázku NTX robotů. Jeden z nich byl naprogramován na
podobném principu, jako fungují robotické vysavače.
Jelikož jsme měli do odjezdu vlaku ještě dost času, vydali jsme se na
krásnou procházku do Rosic.
Já osobně jsem čekala, že to bude více praktické než teoretické. Ale i přes
to si myslím, že jsme získali hodně nových informací, které se nám budou v
budoucnu hodit.
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ROZHOVOR S PANÍ ŘEDITELKOU DAGMAR
KUČEROVOU
Každý na našem gymnáziu ji zná - usměvavá, vždy elegantně ustrojená, podle
některých přísná a náročná. I tak by se mohla popsat naše paní ředitelka ing.
Dagmar Kučerová.
Víme, že jste po operaci. Jak se cítíte a jak se uzdravujete?
Jsem po operaci už dlouho. Určitě se to lepší, ale myslím si, že mi to vůbec
nepomohlo. Zatím mě to pořád bolí a pořád kulhám. Chce to čas, než to bude
všechno v pořádku.
Co Vám poslední dobou udělalo radost?
Poslední dobou? Asi narození vnučky.
Jste na naší škole s něčím nespokojená?
Jo, protože spousta žáků zná svoje práva, ale povinnosti zanedbávají a to se mně
nelíbí. Chtějí práva a také chtějí po nás, aby my jsme všechno dodržovali, ale ty
základní povinnosti, které by měli dodržovat, tak sami nedodržují.
Jak jste spokojená s výsledky studentů za první čtvrtletí tohoto roku?
Jak u kterých, někteří dobrý, někteří hrůza děs. Oktáva, by si měla uvědomit, že
budou dělat maturitu, a že by se měli začít učit, protože maturita je už teď v květnu.

Plánujete na naší škole nějaké změny?
Plánuju, zatím bych o tom nerada mluvila, protože je to v jednání. Když se to
podaří, tak se to každý včas dozví.
Co Vám ve školní jídelně chutná?
Mě chutná všechno, když mi to někdo uvaří. Ale svíčková tam nemá chybu!
Co byste chtěla naším čtenářům sdělit?
Aby se řídili takovým tím příslovím, že „co nechceš, aby dělali jiní tobě, nedělej ty
jim“. A ještě jednu takovou věc, a to je hlavně pro studenty, že „repetitio es mater
studiorum“, to znamená opakování je matka moudrosti. Aby si opakovali, učili se,
protože to co budou mít v hlavě, jim v životě nikdo nevezme. Kantoři jim chtějí dát
ze sebe to nejlepší, a někdy se tu setkávají s tím, že ne všichni žáci to přijímají tak,
jak by měli. Je pravda, že jste teď mladí, když se budete učit, tak postupem času
pochopíte, že to všichni s vámi mysleli dobře.

Co Vás přivedlo na učitelskou dráhu?
Práce s dětmi. Já jsem vždycky chtěla pracovat s dětmi. Od mládí jsem dělala
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jsem se dětmi zabývala nejdříve v pionýru později i ve
skautu.

Kdybyste se měla znovu rozhodnout, jaké povolání byste zvolila?
Já myslím, že podobný, ne-li stejný nebo nějaká práce s lidmi. Všude říkám, že teď
je jiná doba a kdyby byla tenkrát taková doba, tak jsem po maturitě nebo vysoký
škole určitě šla někam jinam, kde bych získala nějaké zkušenosti, ale potom bych se
vrátila.
Přihodilo se Vám někdy něco úsměvného v hodinách chemie? Například nějaká
exploze?
Žádnou explozi jsem nezažila. Ale jednou při písemce, bylo to na nějaká fakta nebo
témata, tak jeden žák, místo toho, aby psal chemii, tak mi napsal dvě krásný
povídky o těch dvou slovech. A někdy se směji nad tím, co vymyslíte v písemkách.
Jakou máte nejoblíbenější barvu?
Asi vínovou, bordó.
Vybrala byste si dovolenou u moře nebo v horách?
Tak s rodinou asi na hory. A k moři si vyjedeme občas s kamarádkami. Můj manžel
k moři nechce, proto s rodinou nejezdíme. Akorát když byly děti malé, tak to jsme
jeli, aby viděli moře.
Blíží se pomalu Vánoce, jak budete tyto svátky trávit?
Já doufám, že v klidu a s rodinou, samozřejmě s vnoučaty, na to se těším, až budou
pod stromečkem rozbalovat dárečky.

Olympiády
DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA –
proběhlo školní kolo na téma: „ Od
pohanských zvyků ke křesťanským
tradicím. “
1. místo – Jirásková Kristýna
(tercie)
2. místo – Maršík Jiří (tercie)
3. místo – Tesařová Lucie (tercie)
4. místo – Malínská Petra
(sekunda)
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
krajské kolo
3. místo – Jakub Hledík (sexta)
16. místo – Václav Pavliš (oktáva)

BRLOH = BRNĚNSKÁ
LOGICKÁ HRA – týmová
soutěž pro žáky ZŠ a nižších
gymnázií. V této soutěži se
zúčastnili primáni, kteří
měli dva týmy
Tým Survivor ve složení:
Lukáš Brychnáč, Vojta
Češpivo, Pavel Hřebík a
Lukáš Pacetti. Tým
Kitevana ve složení: Tereza
Bačáková, Vanesa
Čingužajevová, Natálie
Kadlecová a Kristýna
Žežulková.
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