Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
jen Viktor děl – je hokeje čas!
Vítejte u našeho speciálu, který se bude věnovat
zejména nadcházejícímu 77. MS v hokeji. Naleznete
zde představení stadionů (strany 4 – 5) a především
exkluzivní tipy našich expertů, Jakuba Hledíka
(skupina B na straně 7) a našeho externího experta
Stanislava Jílka z OA Chotěboř (jeho odvážné tipy na
skupinu A na straně 6), o svůj tip se podělí také Michal
Novák v rozhovoru na stranách 20 – 21. Rozhodně
vám nenabízíme pouze hokej, to ne. Šéfkuchař
Chvojka se už po svých receptech zotavil a vaří směle
dál. Jakub Pavliš se s námi jako vždy podělí o filmové
novinky. Martin Filipi o hodině literatury zhlédl další
film a přináší vám jeho recenzi. Mája Požárová
vyzpovídala profesora M. Nováka a jeho „odhalená
tajemství“ naleznete na stranách 20 – 21. Máte se na
co těšit! KDO NESKÁČE, NENÍ ČECH!
Jakub Hledík, šéfredaktor
5/2013
http://podlampou.cekuj.net
Šéfredaktor: Jakub Hledík, Redakční rada: Tereza
Čermáková, Marie Požárová, Jakub Pelikán, Autoři:
Téma: Jakub Hledík, Stanislav Jílek, Klára Mauerová,
Rubriky: PC: Lukáš Klouček, Film: Martin Filipi, Jakub
Pavliš, Vaření: Petr Chvojka, Škola: Marie Požárová,
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zpracování: Jakub Hledík, Korektura: Tereza
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Kde se bude hrát …

Země:

Švédsko

Město:

Stockholm

Kapacita:
Zápasy:
4

13 850
Skupina A, 2 čtvrtfinále, obě
semifinále i finále

POD LAMPOU 5/2013

Kde se bude hrát …

Země:

Finsko

Město:

Helsinki

Kapacita:
Zápasy:

13 506
Skupina B, 2 čtvrtfinále
POD LAMPOU 5/2013
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Skupina A (Stockholm)

-sj-

Švédsko

Česko

Kanada

Norsko

Švýcarsko

Dánsko

Bělorusko

Slovinsko

Ve skupině A se nám představí celkem 8 týmu včetně ČR. Co si pamatuju z
minulého MS, tak Švédové mě velice mile překvapili svými gólmany. Myslím
si, že nebýt jich, tak by se Švédsko tak daleko nedostalo. Švédi na Českých
hokejových hrách nastartovali ke skvělému výkonu. Otázkou je, zdali jim
forma vydrží i na MS. V této skupině se dočkáme překvapení – Dánové se
podívají do play-off.
Zajímavý hokej nabídne duel Kanada vs. Česko - myslím si, že bude na co
koukat, ale Kanada bude mít navrch (aspoň tedy v poslední třetině). Takže
kdybychom na začátku mákli, mohlo by to přinést ovoce. Tipuju přestřelku
se smutným koncem – 7:4! Kanada bude mít velmi silnou sestavu a
klidně může celý turnaj vyhrát!
Další zápas, na který se určitě Třešničkou na dortu by měl být zápas
podívám, je zápas Dánska proti Česka se Švédy. Myslím, že v tomto
Švédsku. Dánové ještě nikdy zápase budou létat i hole. A jelikož se
že
Švédové
budou
Švédy neporazili, ovšem v roce domnívám
2010 v Německu zaskočili Finy a prohrávat a odvolají gólmana mohl by
zaslouženě vyhráli 4:1. Podle mého náš brankář zkusit štěstí, dát gól přes
názoru
Dánové
letos
Švédy celé hřiště a zaskočit Švédy před jejich
překvapí a vyhrají. Nechci Švédy domácím publikem. Bude skórovat
podceňovat
ale
je
to
tak! expert na Švédy, Salák? Ondra
Pavelec? Nebo někdo jiný? Gólman
Dánsko vyhraje!
(CZE) dá gól!
6
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- vítěz
- postup

Skupina B (Helsinki)

-j2-

Finsko

Rusko

USA

Slovensko

Německo

Lotyšsko

Francie

Rakousko

Skupina B by nám žádné překvapení přinést neměla. Že postoupí Rusko, je
téměř jisté a pokud USA, Finsko nebo Slovensko nezaváhají se slabšími
soupeři, do play-off se podívají. Rakousko je úplně ze hry, Německo
přehraje Lotyše, ale prohraje se Slováky. Na Slovensko jsem hodně zvědavý,
jestli dokáže navázat na své skvělé výkony nejen z minulého MS, ale i z
přípravných zápasů (např. dvě výhry nad Českem). Překvapit může Francie.
Rozhodně bych si nenechal ujít ani jeden zápas Američanů. Nejvíce se těším
na konfrontaci severoamerického hokeje s evropským v zápasech USA vs.
Finsko a USA vs. Slovensko. Obzvláště na druhý jmenovaný zápas –
považte, že USA naposledy porazila Slováky v roce 2007! Američané jim
budou chtít oplatit loňskou porážku 2:4. Finy vloni dokázali porazit 5:0 v
základní skupině, ve čtvrtfinále vedli po krásném hokeji z obou stran 2:1.
Finové v závěru předvedli neskutečný tlak, 6 minut před koncem vyrovnal
Mikko Koivu (FIN) a neuvěřitelných 9 sekund před koncem zápasu Jesse
Joensuu
(FIN)
zvrátil
skóre
na
stranu
Finů
(zhlédněte
http://www.youtube.com/watch?v=xnqfeUNG7Lk s finským komentářem)!
Finové ale mají letos slabý tým. Letos USA oba zápasy vyhraje!
6. 5. se proti sobě postaví týmy Slovenska a Německa. Posledních pár let
se výsledky tohoto duelu pravidelně střídají – jednou vítězí Slovensko,
jednou Německo. Nyní je na řadě Slovensko, které vyhraje. Bilance těchto
soupeřů je vyrovnaná, ale na MS pokaždé vyhrálo Německo!

- vítěz
- postup
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Na co sázet před turnajem –j2Francie (skupina B) – do 7. místa @ 1,70
Outsiderem skupiny B je jednoznačně Rakousko. Francie má o poznání
kvalitnější a zkušenější kádr a jde každým rokem výš a výš. Na loňském
šampionátu dokázala porazit silné Švýcarsko (4:2) i Bělorusko (2:1) a po
velké bitvě se Slovenskem (4:5) skončila na 5. místě. Francouzi mají velmi
silnou ofenzivu. Letos hrají s téměř totožnou sestavou a klidně mohou
zopakovat podobné výkony. Sedmé místo je tutovka.
Pro odvážné: Francie (skupina B) – do 6. místa @ 4,00

Kanada (celkově) – finále @ 2,30
Kanaďané letos postavili velmi silný tým. Dubnyk, Hall, Eberle, Staal,
Skinner – tato a další jména mají pomoci Kanadě k titulu, který už jim
dlouho uniká – navíc na posledních třech šampionátech skončili dvakrát na
sedmém a jednou na pátém místě a touha po dobrém výsledku bude velká.
Dále jim nahrává fakt, že Rusové budou bez Ovečkina, Malkina, Datsyuka,
Finové jsou z formy, Češi nedávají góly, a Slováci jsou bez čarogólmana
Laca, který je loni vyřadil …
Pro odvážné: Kanada (celkově) – vítěz @ 4,00

Finsko vs. USA (celkově) – USA @ 2,30
USA má letos velmi podceňovaný tým. Sice není tak silný jako loni, ale
přesto se v něm pár známějších jmen najde. Všichni ale víme, jak to dopadá
s podceňovanými týmy (Česko, MS 2010). USA bude spoléhat hlavně na
skvělého gólmana Bishopa (v NHL úspěšnost 92%). Ať to dopadne jakkoliv,
na Finy by to stačit mělo. Finsko má velice slabý tým – v tom složení, co
jsme je viděli na Českých hokejových hrách, budou hrát i MS. Kdo se díval,
dá mi za pravdu, že to Finové daleko nedotáhnou.
Pro odvážné: USA (celkově) – semifinále @ 4,00

Norsko (skupina A) – do 4. místa @ 4,00
Ve skupině A jsou tři favorité (CAN, SWE, CZE) na čtyři postupová místa. O
to poslední se poperou týmy Dánska, Švýcarska a Norska. Dánové mají z
těchto tří nejméně zkušený tým, nejsilnější mají Švýcaři. Norové se loni
dostali do čtvrtfinále po skvělých výkonech – nezapomenutelný zápas s
Němci (12:4 pro Nory), přehráli Dány i Lotyše a Česku sebrali bod. Osobně
favorizuji Švýcary, ale v tomto kurzu se vyplatí hrát Nory. Sázení je výhradně
o matematice a o kurzech.
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Češi v akci - nominace

Brankáři:
Ondřej Pavelec (Winnipeg, NHL),
Alexandr Salák (Färjestad, Švédsko)
Jakub Kovář (Č. Budějovice)
Obránci:
Zbyněk Michálek (Phoenix, NHL)
Ladislav Šmíd (Edmonton, NHL)
Jan Hejda (Colorado, NHL)
Petr Čáslava (Čerepovec, KHL)
Jakub Nakládal (Lev Praha, KHL)
Jakub Krejčík (Lev Praha, KHL)
Marek Trončinský (Chanty-Mansijsk, KHL)
Zdeněk Kutlák (Ambri-Piotta, Švýcarsko)
Útočníci:
Jakub Voráček (Philadelphia, NHL),
Jiří Tlustý (Carolina, NHL),
Tomáš Fleischmann(Florida, NHL)
Radim Vrbata (Phoenix, NHL)
Martin Hanzal (Phoenix, NHL)
Jiří Hudler (Calgary, NHL)
Jiří Novotný „C“(Lev Praha, KHL)
Petr Vrána (Lev Praha, KHL)
Zbyněk Irgl (Minsk, KHL)
Petr Hubáček (Jyväskylä, Finsko)
Petr Koukal (Nižnekamsk, KHL)
Jan Kovář (Plzeň)
Petr Tenkrát (Sparta Praha)
Tomáš Hertl (Slavia Praha)
Zdroj: Hokej.cz
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Češi v akci & náš externí
expert Stanislav –sjBrankáři České hokejové reprezentace byli, jsou a budou
vždy těmi nejlepšími ve svém oboru.
Naše reprezentace, co se týče gólmanů, má velkou možnost výběru,
ať už z Tipsport extraligy, nebo z NHL. Velice se mi v brance
zamlouvá mladík J.Kovář, který předvádí už řadu let výtečné výkony.
Má velké sebevědomí a hráče vždy podpoří a podrží. Nicméně si
myslím, že ve svatyni českého týmu má přednost O. Pavelec, který
mě svými výkony velmi fascinuje. Dokonce fascinoval i Jana Krause,
který si ho vzal do svého pořadu a probíral s ním „zda-li sou chvíle
kdy se v brance bojí“. Ale Ondra se nemá čeho bát… výstroj má
kvalitní, sem tam se sice napřáhne a vystřelí jedovku Ovečkin, ale
jinak se není čeho bát. Hodně lidí říká, že by do naší brány poslali
ještě Hašana, ale já osobně si myslím, že on už své dokázal. Navíc
jsem měl možnost ho vidět v akci asi na dva metry myslím si, že už to
není to, co to bývalo. Vůbec bych se nebránil tomu nominovat do
branky Jakuba Hledíka, který se při stejných aktivitách velice
osvědčil, a také předvádí neuvěřitelné zákroky nejen v brankovišti ale
i v oblasti matematiky, vědy, techniky, a jiných dle Viktora
„obskurních oblastech“.
Jelikož jsem teď tím ekonomem, nemohl jsem
přeslechnout nejmenované rádio Impuls, kde hlásili, že z
hlediska ekonomiky se Českému státu vůbec nevyplatí,
když MS vyhraje.
Protože jakmile vyhrajeme, jsou to další prémie pro hráče a na tom
český stát prý chudne. Takže vlastně my se máme radovat z toho, že
jsme prohráli. Tím pádem to bude vypadat asi takto: „Heleďte
dneska nás čeká čtvrtfinále takže chci 120 trestných minut a prohru
minimálně o 6 gólu jasný týme?“

Českým hokejistům přeji hodně zdaru!
A zdar i vašemu gymnáziu!
POD
LAMPOU
5/2013
10 Z OA Chotěboř zdraví váš externí expert Stanislav.

Češi v akci - kalendář

PÁTEK 3. 5. 16:15
SOBOTA 4. 5. 20:15

PONDĚLÍ 6. 5. 16:15
ČTVRTEK 9. 5. 16:15
PÁTEK 10. 5. 16:15
NEDĚLE 12. 5. 16:15
ÚTERÝ 14. 5. 16:15
Čtvrtek 16. května 2013: čtvrtfinále (Stockholm)
POD LAMPOU 5/2013
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Sobota 18. května 2013: semifinále (Stockholm)
Neděle 19. května 2013: finále/zápas o bronz (Stockholm)

Puk – velice malá, ale o to více důležitá součást hokeje. Jak se
vyrábí a jaké puky používají přední hokejové kluby? Co je
předcházelo? A jaké existují druhy?
Často se můžete dočíst, že předchůdcem puku byly například zmrzlé koňské
výkaly, ale to už je naštěstí dávná minulost. Nebo si snad dokážete
představit, že sedíte na tribuně, fandíte, najednou hráč z hřiště vystřelí
koňský „puk“, který dolétne až k vám, a vy si tento suvenýr jako správný
fanoušek odnesete domů, kde je přece jenom tepleji? Asi už víte kam tím
mířím …
Současné puky se liší kvalitou a velikostmi, například megapuk, minipuk,
puk Junior a podobně. Ale pouze puky nejvyšší kvality se dostanou až do
soutěží pořádaných Mezinárodní hokejovou federací.
Puk vzniká tzv. vulkanizací, neboli zpracováním přírodního i syntetického
kaučuku za určitého tepla. Puk je tedy vyroben z vysoce kvalitní pryžové
směsi. Může dosahovat až rychlosti okolo 160-180 km/h, čehož byste
s koňským exkrementem určitě nedocílili.
GUFEX s.r.o. je česká firma z valašské obce Kateřinice založená v roce 1990.
Od roku 1994 se věnuje výrobě hokejových puků klasickým lisováním. A
právě tyto puky se v posledním letech používají na hokejová utkání
neznámějších a neuznávanějších soutěží a klubů, hlavně díky tomu, že
nešpiní reklamy na mantinelech, a také jako jediné na světě nerozbijí
plexisklo i při největší možné rychlosti. Tato firma dodává puky do celého
světa, a tak se díky firmě Gufex o České republice snad ví zase o trochu více.
I kdyby přibylo jen 10 lidí, kteří poznají rozdíl mezi Českou republikou a
Čečenskem, měli bychom slavit.
-km-
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Vyjadřujeme se stručně,
jasně a pregnantně, ergo …

TADY JE!
Ano, zadání znělo „NALEZNI X“. Těm z vás, kteří neznámou na
obrázku našli, blahopřejeme, vylosovaným výhercem se stává Jonáš
Jirovský. Vyhrává Českou vlajku (150 × 90 cm), aby mohl u
televize fandit našim hokejistům. Čestné uznání si zaslouží
Michal Novák, který se nebál jít do naší soutěže. Bohužel, byla jeho
odpověď špatná, nedokázal na obrázku najít hledané písmenko.
Nepolevovat v úsilí! Soutěže se zúčastnil i nejmenovaný student z
chrudimského gymnázia, který bydlí na Štěpánově a jeho příjmení
skrývá barvu, která je opakem bílé. Ano, byl to Marek Černý! Ani on
nedokázal nalézt hledaný symbol. Děkujeme za účast.
-j2-

Jak dobře se orientujete v nejúspěšnějších
hokejových soutěžích?
Zkuste si své znalosti správným přiřazením názvů soutěží k
jejich účastníkům. (-km-)
1) European Trophy
2) Mistrovství světa
3) Euro Hockey Tour
4) KHL
5) Zimní olympijské hry
6) NHL

a) Skandinávské země
b) členské země IIHF (Mezinárodní
hokejová federace)
c) postupující z olympijské kvalifikace
d) týmy USA a Kanady
e) týmy Ruska a bývalých sovětských zemí
f) reprezentace Česka, Finska, Ruska a
Švédska

Řešení odešli do 25. 5. přes nášPOD
internetový
formulář
LAMPOU
5/2013
(http://podlampou.cekuj.net/souteze.html).
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Brzda, plyn a spojka –
Řítí se k Vám

RUBRIKY

Chvojka

Ingredience
Těsto:
250 g hladké mouky
kávová lžička jedlé sody
30g másla
100 g práškového cukru
2 polévkové lžíce medu
1 vajíčko

Náplň:
250 g změklého másla
2 salka (slazené mléko karamelové, nebo dle
chuti jiné)

14
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Postup

Ve vodní lázni smícháme cukr, vejce, máslo a
med. Pečlivě mícháme, než se nám všechny tři
suroviny spojí. Poté po částech přidáváme
hladkou mouku promíchanou se sodou. Těsto
vyklopíme z misky a ručně zpracujeme.
Necháme chvíli odpočinout a můžeme jej dát
do lednice, aby ztuhlo. Poté posypeme vál
hladkou moukou a těsto rozdělíme na 4 části.
Podložku, linku a nebo vál musíme mít
dostatečně podsypaný hladkou moukou, aby
se nám těsto netrhalo a nelepilo. Vyválíme plát
a vyřízneme z něj kolo. Tak opakujeme u
dalších tří částí a ze zbytků vypracujeme
poslední vrstvu. Každé kolo dáme péct na
pečící papír. Musíme bedlivě hlídat, protože
těsto během 2 - 5 minut je upečené. Poznáme
to tak, že od pečícího papíru jde krásně odlepit
a má medovou barvu.
… pokračování na další straně
5/2013

Nemusíte mít žádný
strach, když vám těsto
po upečení úplně
ztuhne. Tak je to
správně.

Den dopředu, nebo
aspoň
v
takovém
časovém
intervalu,
aby stihlo salko v
plechovce vystydnout,
jej dáme ponořené do
rendlíčku vařit na 2
hodiny.

Medovník připravujeme aspoň den před podáváním, aby právě tvrdé těsto
krásně změklo a zvláčnělo. Každý plát namažeme vrstvou salka a můžeme
posypat i umletými vlašskými ořechy. Další den můžeme medovník okrojit do
tvaru dle libosti a podávat například se šlehačkou.
TIP: Těsto se méně lepí, když se vyválí na pečícím papíře bez podsypání.

Dobrou chuť vám přeje šéfkuchař

Petr Chvojka

POD LAMPOU 5/2013
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Film na CSFD

Mystery je nejzapadlejší americká vesnice,
kterou nikdo nezná, ale má jednu svoji
specifickou vlastnost, a to, že tu rostou skvělí
hokejisté, kteří hrají celým srdcem. Mezi ně
patří také místní šerif nebo mladý prodavač
Benks. Jedno se jim ale musí nechat - jak se
dostanou na led, nevíte, co od nich můžete
čekat. Každopádně žádný obyvatel si
nenechá ujít sobotní utkání, kde proti sobě
hrají vždy jen ti nejlepší. Mysterijští
hokejisté jednoho dne dostávají nabídku,
aby předvedli, že umějí hrát skvělý hokej.
Podmínkou však je, že se musejí utkat
s profesionálním hokejovým týmem New
York Rangers. Mají na to hokejisté z Mystery
odvahu?
-mf-

Hodnocení

Režisér

6 / 10

Jay Roach

Mystery
Aljaška
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Předpředposlední předprázdninové

Filmové novinky
Jakuba Pavliše

školního roku 2012/2013
Určitě to každý zaznamenal. Konečně k nám (a na kdekoho) přišlo jaro!
Svítí nám slunce, je krásně, příroda kvete. Toto všechno se může zdát
jako ideální podmínky pro to, abychom opustili své domovy a podnikli
něco venku. Nicméně chyba lávky! Z důvodu zeslabení ozonové vrstvy
se nedoporučuje vycházet na přímé slunce bez ochrany. Místo pěkného
bronzu byste mohli chytit akorát tak vzhled raka a tím se pochopitelně
zvyšuje riziko výskytu rakoviny. Proto pro Vás mám pár nových filmů,
které by mohli zkrátit dlouhé chvíle trávené za zdmi. Ať už čehokoli.
Jako první snímek jsem vybral český
dokument Šmejdi (v kinech od 18. 4.) od
Silvie Dymákové. Jedná se o film,
popisující fenomén dnešní doby, tzv.
„předváděčky“.
Sama
autorka
se
v přestrojení takových akcí, plných
manipulací a nátlaku, zúčastňuje a sleduje
prachsprosté vydírání a okrádání seniorů.
Doporučte svým rodičům či prarodičům a
pamatujte, dnes není zadarmo nic. Ani
oběd. Šmejdi - trailer na Youtube
Na závěr mého krátkého článku uvedu
islandské drama Hluboko, režie Baltasar
Kormákur, v kinech od 25.4. Film je
inspirován skutečnou událostí, při které se
několik kilometrů od Islandu potopila
rybářská loď. Přežil pouze jediný člověk,
který přečkal 6 hodin v Severním ledovém
oceánu, doplaval ke břehu a překonal pusté
lávové pole. Dodnes je záhadou, jak takový
nápor mohl vydržet. Snímek se zabývá
Guliho příběhem a následným mediálním
zájmem o tohoto houževnatého, severského
borce. Hluboko - trailer na Youtube

Druhá novinka v pořadí, z dílny
amerických filmařů, nese jméno
Nevědomí a režíroval ji Joseph
Kosinski.
Film
vypráví
o
budoucnosti, kdy život na Zemi není
bezpečný, a proto lidé přesídlili do
oblak. Na povrch planety podnikají
výpravy pouze za vzácnými věcmi.
Během jedné takové výzkumné mise
objeví badatel Jack Harper (Tom
Cruise) na Zemi spící ženu (Olga
Kurylenko). Rozhovor s ní nechává
mnoho otevřených otázek, které je
potřeba
vyřešit…
Pokud
jste
milovníci žánru sci-fi, nebo máte
rádi již zmíněného Toma Cruise či
Morgana Freemana, neváhejte a
navštivte kino, kde tento film
promítají od 18. 4. Nevědomí trailer na Youtube
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EA SPORTS NHL 13 přináší největší změny v této herní sérii od
premiéry ovládacího systému držení hole v NHL 07.
Díky zcela novým systémům bruslení a umělé inteligence přinese NHL 13 herní
zážitek, který věrně zachytí rychlost, kreativitu i různé herní strategie hokeje v
NHL. Mezi další novinky patří vzájemné propojení fanoušků se spoluhráči a světem
skutečného hokeje v nových režimech či dokonce prostřednictvím mobilní aplikace.
Reálné bruslení – bruslení na základě reálných fyzikálních vlastností přesně
replikuje výbušnost, energii, maximální rychlost a nasazení hráčů současné NHL.
Tato inovace v kombinaci s revolučním držení hole z roku 2007 dává konečně
hráčům do rukou kompletní arzenál „zbraní“, jakými disponují hvězdy NHL.
Živé momenty z NHL – Přepište historii nejzajímavějších a nejnapínavějších
momentů nejlepší ligy světa. NHL 13 rozvíjí koncept, který byl již dříve představen
v jiných sportovních hrách: každý scénář obsahuje na úvod videozáznam ze
skutečného zápasu NHL, aby hráči získali přesnou představu o atmosféře daného
okamžiku. Ovšem průběh a výsledek samotného zápasu je již na hráči, který si určí,
jak se bude daný zápas vyvíjet.
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ŠKOLA

Pana učitele nikdo nikdy neviděl zahálet. Ve škole učí biologii, chemii a
strategii osobnostního rozvoje. Na starosti má řízení ekoškoly a
přírodovědná praktika. I přes časovou zatíženost si najde chvilku na své
koníčky. Rád pracuje v lese nebo na zahradě. V létě jezdí na kole a hraje
volejbal. V zimě si vyjede na běžky nebo na rybník zahrát hokej. Zajímá
se o přírodní zahrady. Je vůdcem skautského střediska v Kameničkách.
Co Vás nejvíce fascinuje na přírodě?
Líbí se mi, jak příroda dokonale funguje. Jak vše na Zemi pohání energie slunce,
která se přelévá přes rostliny do zvířat a z obou skupin do půdy. Rád se dívám jak
teď na jaře všechno roste a kvete.
Věnujete se svému oboru i ve volném čase?
Dá se říct, že veškerý svůj volný čas mám nějakým způsobem spojený s přírodou.
Buď s ní přímo pracuji, nebo se v ní pohybuji. Teď jsem třeba sázel v lese a na
zahradě stromy. Rodiče hospodaří, chovají ovce. Teď budu mít dokonce svoje
vlastní stádo.
Mohl byste prosím vysvětlit, jak to v ekoškole chodí?
Je to mezinárodní projekt jehož cílem je prakticky zapojit žáky do ochrany
životního prostředí. Provoz školy je v mnohém podobný domácnostem, a tak
zkušenosti ze školy mohou převzít do svého každodenního života. Tým ekoškoly se
skládá vždy ze dvou zástupců z každé třídy. Nejdříve studenti zmapují prostředí
školy, například jakým způsobem se třídí odpady, jak se hospodaří s vodou, jak se
žákům líbí školní prostředí, její okolí. Na základě získaných informací si tým udělá
plán činností, které odpovídá tomu, co bychom chtěli změnit. Myslím si, že se nám
dobře daří Recyklohraní. Dobré byli ohlasy i na Den Země. Ale na druhou stranu
musím přiznat, že z důvodu mnoha mých aktivit neprobíhá ekoškola tak jak by to
bylo ideální. Chtěl bych, aby byla naše činnost intenzivnější a víc přešla mezi
všechny žáky. Mezery máme v ekologizaci provozu školy.
… pokračování na další straně

POD LAMPOU 5/2013

19

Proběhl Den Země podle plánů?
Myslím si, že proběhl. Cílem bylo, aby si studenti samostatně vyzkoušeli připravit
program, učitelé zde představovali pouze jakési garanty - dozor. Do budoucnosti
bychom byli rádi, aby i další akce, nejen ekoškoly, ale i projektové dny probíhali za
větší spoluúčasti studentů. Aby samostatně zvládali přípravy a realizaci
jednotlivých aktivit.
Stalo se něco zajímavého v zákulisí Dne Země o čem se normální
smrtelník nedozví?
Asi by všechny překvapila časová náročnost. Jak dlouho trvá než se vše vymyslí a
připraví.
Součástí Dne Země byla i Fair-tradeová kavárna.
S tím nám pomohla paní učitelka Jonešová, a septimáni, kteří si to vzali na starost.
Nečekali jsme takový velký zájem, příště určitě vyčleníme více času. Stálo by za
úvahu, zda by nešlo dělat takovéto kavárny častěji, například každý měsíc, ale zase
museli by si to vzít na starost studenti.
Plánujete s ekoškolou další projekty?
Příští rok bychom chtěli určitě zopakovat Den Země. Více se zaměřit na provoz
školy a promítnout to do každodenní činnosti. Nelíbí se mi nový nápojový automat,
protože díky němu vypadáme jako smetiště kelímků. A dále bych chtěl zapojit i
ostatní studenty, kteří nejsou v našem týmu.
-mpBlíží se hokejové MS, jak vidíte šance našeho týmu?
Naše reprezentace opět řeší problém, jak vstřelit gól.
Řešením snad bude příliv hráčů ze zámoří, kteří jsou ve
výborné formě (Voráček, Tlustý, Vrbata). Velmi dobře chytá
Pavelec, který bude jasnou jedničkou v brance. Pokud v playoff nenarazíme na Švédy, budeme mít medaili.

A závěrem, kdo podle Vás šampionát vyhraje?
Velmi silný tým staví Kanada (bratři Staalové, Stamkos,
Giroux). Záleží, jak se jim podaří se v krátké době sehrát.
Z
evropských
celků
jsou
dlouhodobě
nejlepší
Švédové. Černým koněm turnaje by mohli být Slováci, ale
uvidíme, jak jim zachytají gólmani.
-j2-
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Zuzaně Novákové za postup do celorepublikového kola v literární
soutěži, Věře E. Dobruské za úspěšné umístění v krajském kole též v
literární soutěži a Elišce Filipiové za postup z 2. místa do krajského
kola v biologii. Zde se můžete podívat na článek, díky kterému
Zuzka vyhrála krajské kolo.
-tshttp://www.gymskutec.cz/clanekdetail.aspx?IDPrispevek=421
Ve středu 24. 4. se uskutečnila o velké přestávce schůzka
školního parlamentu. Probíraly se velice důležité věci, jako
například Majáles, poslední zvonění a Majálesová
olympiáda.
-janMajáles se uskuteční společně s posledním zvoněním 10. května.
Dětská majálesová olympiáda odstartuje 6. června.
V neposlední řadě, stránka školy na facebooku je ve fázi přípravy.

4. dubna

10. dubna

12. dubna
17-19. dubna
19. dubna

Žáci tercie až oktávy navštívili divadelní představení Naši
furianti.
Zájemci a přátelé gymnázia zhlédli divadelní představení
Cyráno, Cyráno, Cyráno v pražském divadle na
Vinohradech.
Proběhla soutěž v předčítání v německém jazyce. Žáci
z kvinty a sexty, kteří navštěvují hudební výchovu, se této
akce zúčastnili jako podpora Matouše Kyncla (septima)
Skupina Kuby Hledíka se zúčastnila matematické soutěže
v Praze.
Navštívili jsme představení o dravcích.
Sběr použitého papíru
POD
LAMPOU 5/2013
Den Země

-az-
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Dne 12. dubna 2013 se konala v Praze mezinárodní matematická soutěž
Náboj, které se zúčastnil i pětičlenný tým reprezentantů z naší školy.
Jedná se o týmovou soutěž žáků středních škol. Klání probíhá zároveň v Praze,
Opavě, Bratislavě a Košicích. Celé trvá 120 minut, během nichž se týmy snaží
vyřešit co nejvíce úloh, ale aby to nebylo tak snadné, na začátku soutěže týmy
dostávají obálku, v které je jen 6 úloh a za každou správně vyřešenou úlohu
dostávají automaticky další. Kontrola správnosti výsledků probíhá během soutěže.
Pokud máte chybný výsledek, opravovatelé vás na něj upozorní a na opravu máte už
jen 2 pokusy, což ještě více přidává na stresu. Aby toho nebylo málo, na zdi před
vámi běží průběžné pořadí všech zúčastněných týmů a nepřehlédnutelný odpočet
času. Náš tým byl pod náporem obrovského tlaku. Aniž bychom stihli otevřít obálku
s prvními otázkami, členové ostatních týmů už utíkali k opravovatelům se
správným řeším, takže nám trvalo značnou chvíli, než jsme se vzpamatovali
z prvotního šoku a hluboce se ponořili do řešení. Rozhodně jsme ale
nepohořeli a snažili se reprezentovat náš ústav jak to jen šlo. Celkem se
naší kategorie zúčastnilo 137 týmů a my jsme za sebou nechali více než
tři desítky jiných škol s celkem 18ti vyřešenými úlohami, čímž jsme si
splnili i náš cíl, a to vyřešit alespoň 10 otázek. Na organizaci soutěže se podílí
převážně studenti Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze a
Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě.
Těšíme se na další ročník soutěže. Tentokrát již nepodceníme přípravu a
začneme s ní nejen při hodinách matematiky, ale i českého jazyka a literatury,
neboť v některých z nás pan učitel Kořístka probouzí matematického ducha. Na
závěr bych chtěla poděkovat spoluřešitelům Jakubovi Hledíkovi, který vyřešil
většinu otázek, Tereze Čermákové a odevzdávatelům našich řešení Rudolfovi
Požárovi a Vojtovi Novákovi.
-kb-
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INZERCE

Prodám kaktusy (rostliny i semena druhů na fotografiích)!
Ceny od 10 Kč. Více info na hlinik.com@gmail.com.
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placená inzerce
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