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HOSTÉ NA NAŠEM GYMNÁZIU

 Taiwanská premiéra

V letošním roce naši školu poprvé v historii navštívily Taiwanské studentky 
společně se svou učitelkou ze školy National Feng-shan Senior High School. Tento 
výměnný pobyt z tak daleké země byl podle mého názoru nezapomenutelný jak pro ně,tak i 
pro nás,kteří jsme se ho zúčastnili. Jako jedna z účastnic musím říct ,že naše škola vstoupila 
do tohoto programu se zářným začátkem. Výběr šesti studentů z naší školy byl velice 
složitý, museli jsme splnit určité podmínky, kterými byly mít průměr do 2,0, známku z 
anglického jazyka 1-2, též nemít žádné kázeňské problémy a poslední byla napsat motivační
dopis o sobě a svých blízkých své nové taiwanské kamarádce. Po dlouhém vybírání se 
nakonec sešla skvělá šestice studentů z různých ročníků a tříd,jimiž byly Marie Sejkorová, 
Kristýna Turociová, Tereza Fekarová, Kristýna Boháčková, Viktorie Tlustošová a jediný 
klukovský zástupce Marek Vykydal.  Byly jsme pod dohledem pevné ruky paní učitelky 
Venduly Lensmith, která nám byla připravena kdykoli pomoci či poradit. Do tohoto 
programu jsem se přihlásila společně se svou nejlepší kamarádkou Májou z důvodu 
navázání nových přátelství, zlepšení anglického jazyka a též z touhy se podívat do exotické 
země jako je Taiwan.

Vše začalo v pátek 7.4  2018 příletem naších nových taiwanských přátel na 
Pražské letiště Václava Havla. První setkání bylo srdečné a plné focení. Přilétlo šest dívek: 
Vicky, Alice, Ariel, Christine, Carol, Tiffany a nesmím zapomenout na skvělou a vždy 
usměvavou učitelku Joannu. Dlouhý let a cesta byla pro ně velice náročná a moje taiwanská 
kamarádka Vicky byla neskutečně unavená, což bylo též zapříčiněno sedmi hodinovým 
časovým posunem. Musím říct, že lepší společnici jsem si nemohla vybrat. Společně s 
Májou a její kamarádkou Christine se z nás stala nerozlučná čtveřice, která vše podnikala 
společně. 
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Je pravda, že naše škola připravila neskutečně nabitý, ale úžasný program, 
který jsme doplnili svými vlastními výlety. V sobotu byl aklimatizační den, kdy se Vicky 
seznámila s mojí rodinou a odpoledne jsme si udělali menší výlet do centra Pardubic 
společně s ostatními účastníky. Město se jí líbilo, ale stále se ptala, kde jsou lidi. Její otázku 
jsem pochopila teprve ve chvíli, kdy my vysvětlila, že na Taiwanu na stejné rozloze žije 
dvakrát tolik obyvatel než u nás. Další den jsme podnikly společný výlet do Olomouce, kde 
jsme si prohlédli historické město, kampusy vysokých škol a památky. První den školního 
týdne nás ve škole uvítal a provedl Mgr. Marek Výborný, bývalý ředitel. Seznámení 
proběhlo v přátelském duchu. Všechna děvčata zajímala naše výuka, vybavení učeben, 
školní osnovy a průběh vyučovacích hodin. Pro nás bylo neobvyklé, že vzdělání je pro ně na
prvním místě. Program následujícího dne, byla návštěva Hradecké a Pardubické univerzity, 
kde nás seznámili se zaměřením výuky, možnostmi studijních oborů a výměnných pobytů. 
Ve středu nás čekal výlet do stověžaté Prahy. Po návštěvě parlamentu, kde nás provedl pan 
poslanec Mgr. Marek Výborný, byla další zastávkou univerzitní knihovna. Pak jsme po 
malém občerstvení vyrazili na prohlídku pražských pamětihodností. Prošli jsme se po 
Staroměstském náměstí , procházkou jsme došli na Pražský hrad a poté po Malé Straně na 
Karlův most. V podvečer jsme unaveni, ale plni zážitků dorazili zpět domů. Čtvrteční den se
měl uskutečnit hudební koncert, bohužel kvůli špatné komunikaci byl zrušen, ale pohotovost
paní učitelky Venduly Lensmith byla úžasná, vymyslela náhradní program. Prohlídku 
Pardubického zámku. Odpoledne část výpravy odjela na výlet do Litomyšle. Já jsem Vicky 
vzala na basketbalový trénink do Kolína, jelikož ona i já hrajeme basketbal a jí velice 
zajímalo, jak probíhají naše tréninky. Musím říct, že se jí dařilo. Následující den ve škole 
probíhal workshop a prezentace o Taiwanu, o jejich zvycích a tradicích. Pak proběhla naše 
prezentace o České republice. O víkendu jsme s Májou měly připravený vlastní program. 
Ukázaly jsme jim Sečskou přehradu, zříceninu hradu Oheb, lezení horolezců na Škrovádě, 
zápas amerického fotbalu a prohlídku Starokladrubských koní a  stájí v Kladrubech. Nedělní
podvečer jsme strávily u táboráku Na Špici, kde poprvé ochutnaly opékané špekáčky a 
maršmelouny. Pondělí se byly dívky rozloučit na našem gymnáziu a večer jsme si 
pochutnaly na skvělé rodinné večeři v jedné z vyhlášených pardubických restaurací. 

Celý pobyt v České republice se jim líbil a změnil jim pohled na rodinu a i na 
školu. Při loučení ukápla nejedna slzička. Pro mě to byla skvělá životní zkušenost, za kterou
vděčím vedení školy, paní učitelce Vendule Lensmith a své kamarádce Vicky. Tento zážitek 
mi změnil pohled na můj vlastní život a uvědomila jsem si, že rodina a přátelé jsou to 
nejdůležitější a také jsem si toho o sobě hodně uvědomila. Například, že se dokážu postarat i
o někoho jiného než jen o sebe. S Viky jsme stále v kontaktu, a již se nemohu dočkat až se v
prosinci znovu setkáme,tentokrát na Taiwanu a já poznám její rodnou zemi a její rodinu.    
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Tereza Fekarová

Den osobností aneb den ve škole bez školy

Den osobností, je dnem, kdy se studenti, ale i učitelé setkají s významnými 
osobnostmi z různých oborů a na hodinu a půl se účastní dvou besed, které mají za účel nás 
nejen obohatit o nové informace, ale i donutit k zamyšlení. 
Letošní „Den osobností“ se konal 10. Května, již po jedenácté. Mnozí, ale nevědí, že tento 
den započal již 8.května přibližně v 19:00. Ptáte se proč? Je to z toho důvodu, že se studenti 
museli na jednotlivé bloky besed přihlásit prostřednictvím on-line systému, který byl 
spuštěn právě 8.května ve večerních hodinách. Každá z besed měla omezenou kapacitu, 
proto poté vznikly neshody, o tom, kdo je na jakou přednášku přihlášen. Vše nakonec ale 
dobře dopadlo a my ve čtvrtek s úsměvem na rtech přicházeli do školy na půl devátou. 
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V prvním ze dvou bloků se nejvyššímu zájmu těšil Erik Tabery, novinář, 
šéfredaktor, nositel ceny Magnesia Litera 2018, který nakonec bohužel nemohl přijet, 
jelikož onemocněl. Přesto studenti neodešli s prázdnou a pana Taberyho zastoupil jeho 
kolega Jaroslav Spurný. Ten se ujal své úlohy velice dobře a zodpověděl studentům veškeré 
jejich dotazy. V druhé části se na prvním místě s nejvyšším zájmem umístil Dominik Feri, 
nejmladší poslanec PS ČR. Ale i ten se nemohl našeho dne účastnit, ze zdravotních důvodů. 

Další osobností, která nás obohatila, zvláště naši češtinu, byla Mgr.Lucie 
Jílková Ph.D., pracovnice Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR. Ta nás upozornila na 
nejčastější pravopisné, ale i ústní chyby, které ve spisovné češtině dělají i slavní moderátoři. 
Adolf Lachman, výtvarník věnující se grafice počítačových her, přednášel o digitální 
ilustraci, Otakar Janecký, hokejista a trenér HC Dynamo Pardubice, o hokeji, RNDR. Petr 
Zacharov, Ph.D., fyzik a meteorolog, hovořil na téma Comulonimbus. A spousty dalších. 
Zkrátka každý si našel něco svého. Po tomto dni přednášek, dotazů a pokusů, jsme zase 
všichni odcházeli s úsměvem domů. Aneb den bez školy ve škole.

              

Nyní si můžete zkusit najít chybu ve větách:
 
Vysoký kámen s nadm. výškou 728 metrů nad mořem. (2krát nad. mořem)

Herold neudělal domácí úkol, díky sestře, která si jeho sešit vypůjčila. (nepoužívat díky, ale 
kvůli)

 Petr: „Potřebuješ s něčím pomoci?“
Aneta: „Potřebuji to ještě více krémovější, pomůžeš mi?“ (ještě více krémovější = 2krát 
požité stupňování za sebou) 

Andrea Roubalová
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KULTURA  

Kiss me, Kate
Divadelní  představení  ve  formě  komediálního  muzikálu  od  amerického

skladatele Cola Portera vzniklo v roce 1948. Hru přeložil Jiří Kosek, režii měla na starosti
Kateřina  Dušková,  scénu  Pavel  Kocych,  dramaturg  Jana  Uherová,  choreografii  Alena
Pešková. Hlavní role ztvárnili Petra Janečková v roli Lilli Vanesi/Kateřiny a Milan Němec,
jako Fred Graham/Petruccio. Ve hře je zakomponována nejedna zápletka a dějová linie. 

Inscenace  se  odehrává  v  Baltimoru  ve  40.letech  20.století,  kde  se  herci
připravují na představení Zkrocení zlé ženy od Williama Shakespeara. Hlavními herci jsou
bývalí manželé, což způsobí ostré jednání mezi kolegy, hned už v přípravách. Jakmile, ale
hra začne, začne tím i hra mezi bývalými manželi, mezi Fredem a jednou z hereček, mezi
Lilli a jejím bohatým přítelem. Zároveň se k tomu přidává dvojice pochybných gangsterů,
kteří žádají splacení dluhu na Fredovo jméno. Vše se nakonec dobře rozřeší. Představení
Zkrocení zlé ženy je dohráno, i když s jinou dějovou linií, staří nepřátelé = bývalí manželé
se dají znovu dohromady a zjišťují, že se mají stále rádi.   

Hra předčila očekávání, dílo bylo velice humorné. Nápad zasadit jednu 
dějovou linii do druhé a udělat z toho ještě inscenaci je naprosto geniální. Co se týče 
hereckých výkonů, tak určitě bezpochyby bylo úžasné provedení hlavních hrdinů. Také 
nesmíme opomenout výkon Jany Ondruškové, která se ujala role teprve začínající herečky. 
Nejspíše Vás ale nejvíce pobaví scénky dvou gangsterů, které mají na starosti Tomáš 
Lněnička a Ladislav Špiner. 

Kiss me, Kate se stala hrou, na kterou opravdu stojí zato jít, jelikož v ní 
naleznete nejen aktuální téma, humor, tanec či něco málo z historie.

 

Andrea Roubalová

6/17



Rozhovor s letošním maturantem

Dne 10.6. 2017 jsem vyzpovídala letošního maturanta Vojtu Drašnara. Pro většinu 
budoucích maturantů jsem chtěla ukázat pár malinkých zkušeností pro maturitní zkoušky. 
Vojta byl skvělý student a svoji maturitní zkoušku zvládl na výbornou, ze všech předmětů 
měl jedničku.

Jaká pro tebe byla maturita? 
„Pohoda. Didakťáky jsou lehký, ale to říkám proto, protože jsem nematuroval z matematiky.
Nejsem sebevrah. A ústní? To je prostě loterie - buď si vytáhneš otázku, která ti sedne, nebo 
takovou, kde se pořádně zapotíš, nebo jsi úplně v háji, slušně řečeno. A já měl šťastný los.“

Z jakých předmětů jsi maturoval? 
„Z bižule, ZSV, ájiny a telefonního seznamu.“

Který předmět byl pro tebe z hlediska přípravy nejnáročnější a který byl naopak 
nejlehčí? 
„To se nedá říct, že by byl jeden předmět oproti ostatním jasně nejnáročnější. V každém 
předmětu máš otázky, které ti nevadí, nebo tě dokonce i baví, a zase naopak takové otázky, 
které je vyloženě mor se učit. Ale nejvíc času mi zabrala bižule.“

Jak hodnotíš průběh maturity? 
„Je to fakt oficialita se vším všudy, ale tak to má asi být. Každopádně předsedkyně byla 
hodná, učitelé super, nepotápěli, ale pomáhali nám dost… takže to proběhlo v pohodové a 
přátelské atmosféře.“

Jaké bylo předávání vysvědčení? 
„Nic moc zajímavého mi přišlo - Prochy nám dal vysvědčení a šli jsme. Jenom ten pocit, že 
mám za sebou kapitolu čtyř roků na střední a přede mnou se otevírá nová životní kapitola s 
názvem ,,Vejška’’, byl tak trochu… zvláštní.“

Na co budeš nejvíc vzpomínat? 
„Tak samozřejmě na naši třídu, učitele a celkově na všechny zážitky, které se během těch 
čtyř let staly. A že jich není málo!“

Kam se chystáš dál? 
„Dostal jsem se na psychologii do Olomouce, takže tam. Vlastně jsem si splnil sen tím, že 
jsem se tam dostal,takže se na svoji vysněnou vejšku těším.“

„Můžu jen říci gratuluji a držím palce v dalším studiu a i v osobním životě.“
Tereza Fekarová
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SPORTOVNÍ AKCE

Volejbal
• Nejenom žáci, ale také naši pedagogové úspěšně reprezentují naší školu. 

Důkazem toho je stříbrná medaile vybojovaná týmem učitelů z „Mozarťáků“ na 
volejbalovém turnaji pedagogů vybraných pardubických škol. Smeče pana 
učitele Jaroslava Macka, skvělé a přesné přihrávky paní učitelky Eriky 
Mackové, paní učitelky Johany Kalenské a paní  učitelky Hanky Kusé, skvěle 
doplňovali  výkony na síti pánů učitelů Marka Procházky a Martina Plhy. 
Skvělý týmový výkon, gratulujeme.

Atletika
• V úterý 19. září 2017 se konalo okresní kolo CORNY poháru na pardubickém 

atletickém stadionu. Pro naši školu to byl veliký úspěch, z důvodu  postupu 
dívek i chlapců. Ani jedno družstvo nenašlo rovnocenného soupeře a vítězství si 
zasloužili.

• V úterý 10. října 2017 proběhlo finále 63. ročníku Středoškolského atletického 
poháru. Poprvé v historii postoupil dívčí i chlapecký tým. Zúčasnilo se sedmnáct
škol. Bohužel se po celý den atletům nedařilo podle jejich představ. Z celkového 
součtu necelých devět tisíc bodů dívkám uteklo bronzové místo o pouhých 12 
bodů a chlapcům o 52 bodů. Ale páté místo dívek a sedmé místo chlapců je 
skvělý výkon a naši atleti se nemají za co stydět.
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Přespolní běh
• Ve čtvrtek 14. října 2017 jsme se v areálu Dostihového závodiště Agrofert Park 

zúčasnili okresního kola přespolního běhu, který je součástí XXIV. Regionální 
olympiády dětí a mládeže. Zabojovalo zde šest statečných dívek: Veronika 
Zavřelová (G4.C), Ema Holavová (G4.C), Tereza Svobodová (G3.C), Tereza 
Fekarová (G3.B), Zuzana Šitancová (G1.C) a Andrea Matějková (G1.A). Dívky 
se umístily na druhém místě. Celkové hodnocení ovládla Tereza Svobodová, 
která zde neměla konkurenci. Chlapecké družstvo  ve složení: Daniel Zelenka 
(G4.A), Lukáš Novotný (G2.B), Martin Špás (G2.B), Marek Zelenka (G2.B) a 
Tadeáš Tomiška (G2.A) se v letošním roce umístili na pátém místě.                     
V jednotlivcích nejlépe zaběhl Daniel Zelenka.

Frisbee
• V pondělí 16. a ve středu 18. října 2017 se náš školní tým zúčasnil kvalifikace 

poháru České asociace létajícího disku v Hradci Králové a v Praze. Markéta 
Hudcová a Erika Macková dovedly náš tým ke krásnému čtvrtému a osmému 
místu.

• Z celkového počtu 69 škol si náš skvělý tým vybojoval na základě výsledků z 
podzimních a jarních kvalifikací postup na celostátní finále Středoškolské ligy v 
„ultimate frisbee“.

Plavání 
• V pondělí 6. listopadu 2017 se pořádalo okresní kolo olympiády v plavání. 

Konkurence nebyla veliká, dorazilo pouze šest středních škol v dívčí i chlapecké 
kategorii. Díky vynikajícím výsledkům a bojovnosti našich dívek se slavilo 
úspěšné 2. místo. Bohužel ani odhodlání chlapců nestačilo na lepší umístění, než 
na neoblíbené 4. místo.

Florbal
• V půlce listopadu dívky našli pouze jednoho přemožitele a skončily na stříbrném

místě.
• Též v listopadu zazářili chlapci, kteří s přehledem ovládli okresní kolo.
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Basketbal 
• V říjnu podruhé v řadě dívky obstály v basketbalovém klání a zvítězily v hale

na Dukle. Jejich jediným soupeřem bylo Gymnázium Dašická, ale naše dívky s 
nimi neměly žádný problém.

• Po dívkách také naši basketbalisté  ovládli okresní kolo v basketbalu. Oproti 
dívkám měli chlapci malinké problémy především s „Elektrotechnou“, ale 
naštěstí je zvládli.

• V listopad v Chrudimi se uskutečnilo krajské kolo v basketbalu. Jak v kategorii 
dívek i chlapců se musely všechny týmy poklonit výkonům naší školy. Oba naše
týmy vyhrály a postoupily do kvalifikace o republikové finále.

• V pátek 8. prosince 2017se v Jihlavě konala kvalifikace na republikové finále v 
basketbalu. Poprvé v historii měla naše škola zástupce jak v dívčí kategorii tak i 
v chlapecké. Po skvělém výkonu chlapců a malinko smolném finále skončili 
chlapci na druhém místě.  Finále dívek nebylo vůbec  jednoduché , ale jejich 
odhodlání a statečnost je nakonec dovedlo k vysněnému cíli a to k postupu na 
republikové finále.

• V lednu se v Karlových Varech odehrálo republikové finále v basketbalu 
středních škol. Poprvé v historii se této události zúčastnila naše děvčata ve 
složení: Tereza Jochová, Anna Zítová, Tereza Remešová, Tereza Fekarová, 
Aneta Bergerová, Anežka Holubová, Naďa Širšová, Karolína Kemlová a Zuzana
Šitancová,  pod vedením Marka Procházky. První zápas s Litoměřicemi pro nás 
nebyl bohužel tak jednoduchý, jak jsme mysleli, ale po urputné snaze jsme tým 
z Litoměřic překonaly. Ve druhém zápasu se stala velmi nepříjemná událost a to,
že jedna z našich hráček,  Aneta Bergerová, se zranila, to naše děvčata zasáhlo 
hlavně psychicky a v semifinále jsme tak nestačily na „Pražanky“. Následující 
den naše hráčky čekalo utkání o třetí místo proti namotivovaným Litoměřicím. 
Opět to nebyl lehký zápas, ale nakonec naše basketbalistky zvítězily o dva body.
Dívky mohly po této skvělé týmové práci pozvednout pohár za úžasné třetí 
místo. Snad se historie v příštích letech bude opakovat,.
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FEJETONY A BÁSNIČKY

Za vsí se modral les
Za vsí se modral les. Byl červenec,

obilí zlátlo ... a těch skřivánků!
Na mezi v rose mladý buďonec
děvčátko bosé líbal v heřmánku.

Měl rudé chocholaté pačesy
a ještě dětské chmýří kolem rtů.
Troubili trubači. - Ach, žijte tu,

vy modroočko, šťastně žijte si! -
Dnes prvně líbal ... Sladký živote! ...
Modři ty zlatá, světlo v jabloních! ...

Odešel. Třeskla kulka za plotem,
kozáci přehnali se na koních.

Provlhl rosou jeho šátek, plášť.
Dívka má slzy v hrdle, v prsou až ...

Dostal ji první, přímo do spánku.
Obilí zlátlo, spal tam v heřmánku.

Šla léta ...
A já píšu řádky ty,

že tam tak ležel v poli - zabitý.
I tobě, drahý druhu neznámý,

je možná sedmnáct. A chrpami
svou první lásku létem vedeš si -

a nad tvým srdcem jak by měsíc stál.
Ty možná proto dnes tak šťasten jsi,

že tamten ... tamten nedomiloval.

Ze sbírky Sloky lásky
Autor: Stěpan Ščipačev
Přeložil: Ladislav Fikar

Pole plné tulipánů

                    Viděla jsem pole plné tulipánů, kvetly si jen tak pro radost všem lidem. Bylo to 
v květnu, a v květnu přece kvetou tulipány. Bylo jich tu plno červených, žlutých i žíhaných. 
Kvetly a nikdo jim to nezakazoval, a i kdyby zakazoval, kvetly by dál, byl přece jejich čas. 
Chtěla jsem si natrhat velký pugét, ale pak jsem se až zastyděla, že bych mohla utrhnout 
snad jediný květ. Co kdyby každý přišel a utrhl jeden tulipán, asi by tu už žádný nebyl, a já 
byla ráda, že jsem je neutrhla.

Najednou na pole přijelo auto, z auta vystoupily ženy s ostrými noži a začaly 
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řezat to tulipánové pole. Pak přijel nákladní vůz a tulipány odvezli. Kam? Snad, do 
květinářství, v květinářství je prodají a budou krášlit nějaký byt. Třeba nějaký kluk koupí 
kytku tulipánů své dívce, určitě z nich bude mít radost. Ale mně na tom poli v té chvíli bylo 
smutno, na poli bez rudých a žlutých tulipánů. Bylo mi líto krásy, která už tu není. Šla jsem 
domů a u každého květinářství jsem se snažila uhádnout, jestli ty pugéty tulipánů jsou z 
mého tulipánového pole. 

Tereza Fekarová

Ahoj lásko

Zdravím tě už z dálky,
mávám na tebe přes ulici,

volám na tebe přes rozkvetlou louku.
Snažím se na sebe upoutat tvoji pozornost,

v nepřeberném davu dívek a chlapců,
na tebe čekajících.

Tady jsem lásko volám,
ale ty mě přes ostatní asi neslyšíš.
Čekám na tebe na Karlově mostě,
vyhlížím tě pod svatým Václavem,

v tramvaji i v metru.
Stojím na tebe frontu u diskotékových sálů,

ale ty mě zatím přehlížíš.
Já se však nevzdávám,
a dál vytrvale volám,
ahoj lásko, tady jsem!

Tereza Fekarová

Lesní paseka

                    Při letních toulkách je nejkrásnější si zajít do lesa na prosluněnou paseku. 
Paseka to je jako městečko v lese. Chodí se sem vyhřívat jeleni se svými družkami a 
ratolestmi, malý broučci si vylezou na pařez a vyhřívají se nebo se snaží zdolat krásně 
červenou jahodu. Na vyhřátý kámen vylezla i zmije, kterou vylákalo sluníčko. Veverky se 
houpají na větvích a shazují šišky na návštěvníky paseky. Motýli poletují z květu na květ, 
houpají se na nich a odlétají na jiný. 
                    V poledne broučci rozhoupají zvonky, které oznamují, že je čas k obědu. 
Některá zvířata se posilní na pasece, pak ulehnou do vysoké trávy a odpočívají. Navečer 
pomalu důstojně vstanou, a odcházejí do hlubokého lesa, uložit se ke spánku.
                    Paseka osiří, ale ne úplně, za hvězdných nocí roztančí paseku komíhavá 
světýlka svatojánských broučků.
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HLÁŠKY

2016

„Sakra Filipe, co je 1,7 za vaznost?“ – p.uč.Voltr
„Filip tady není.“ – třída
„Nevadí, má to vědět.“ – p.uč.Voltr

„Se nedivím, když tady píchá Radka“ – p.uč.Svítil
„Kdyby jen tužkou“ – Olivka

„Ty seš sexy.“ – Lenka
„Sexy Andrea už taky dává pozor!“ – p.uč.Svítil

Kuba jde na zkoušení
„Teď ale nebudeme chtít komediální vystoupení, ale vážné.“ – p.uč.Šimerdová
„To bude spíš tragédie“ – Kuba

2017
„Někdo klepal?“ -  p.uč.Šild
„Jo, ale je otevřeno.“ - třída
„To je na tom to zajímavý.“ – p.uč.Šild

„Tenhle ten vzorec už tu jednou byl, kdyby jen jednou.“ – p.uč.Šild
„Vážně?“- Luky
„Canobis.“ – p.uč.Šild
„Co to je?“ – Luky
„Prostě už to nehul!“ – p.uč.Šild

„A závěr? Sochor nekecá!“ – p.uč.Sochor

„Musíte doplatit jídelně 20,- za obědy. To, aby na vás pak nepřišla exekuce, že dlužíte za 
knedlíky.“ – p.uč.Grulichová
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ZÁBAVA

Kynuté knedlíky s ovocem

NA TĚSTO:
500g tvarohu (ne vanička, ale kostka)                   
4 PL. hrubé mouky                                                
2 PL. lžíce krupicového cukru                               
4 PL. lžíce dětské krupice                                     
1 vejce                                                                   
špetka soli

NA NÁPLŇ A K PODÁVÁNÍ:
300 g jahod, zbavených stopek a omytých 
250 g tvarohu
100 g moučkového cukru
150 g rozpuštěného másla 

 
POSTUP:
Všechny ingredience smícháme a zpracujeme na pomoučeném vále v hladké těsto. 
Zabalíme do potravinové fólie a necháme 20 minut odpočinout v lednici. Potom vyjmeme 
těsto z lednice a vyválíme válečky asi 2 centimetry široké a rozkrájíme na dílky. Každy 
dílek rozplácneme a zabalíme do něj jahodu. Když máme knedlíky připravené, do hrnce 
dáme vařit osolenou vodu, když se voda začne vařit, tak vhodíme knedlíky, opatrně 
zamícháme. Knedlíky během 2-3 min. Vyplavou na povrch, necháme ještě zhruba 1 min. 
Vařit a vyndáme. Ihned podáváme. Na talíř dáme knedlíky, posypeme moučkovým cukrem, 
tvarohem a polijeme rozpuštěným máslem. Část jahod můžeme rozmixovat s cukrem a na 
talíři jimi polít knedlíky. Dobrou chuť.
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Sudoku

Křížovka

15/17



NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

Co nás čeká a nemine!

18.6.2018 – Planeta Země 3000 Myanmar
20.6.2018 – uzavření známek za 2.pololetí
22-23.6.2018 – Botanická stáž
23.6.2018 – LETNÍ Mozart party
25-27.6.2018 – výlety gymnázia/vodácký kurz
29.6.2018 – vydání vysvědčení + úklid
30.6.2018 – první den letních prázdnin  

Inzerát

Vysněním zánovní norkový kožich,
za hřejivý pocit pochopení.

Vyměním pohodlné houpaví křeslo,
za tvrdé poznání reality.

Vyměním báječný zájezd na Havaj,
za věčné toulání srdeční krajinou jedné dívky.

Citát:

„Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému.“
C.K. Dikens
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Milí čtenáři
 
Milí čtenáři existují věci, které symbolizují naše gymnázium, je to pospolitost, touha 
poznávat nové věci a nové lidi a hlavně, jak to tak na gymnáziu chodí, touha po vědění a 
zdokonalení. V tomto čísle jsme se vám snažili trochu přiblížit dění na naší škole v tomto 
školním roce.     

                                                                  Přejeme příjemnou zábavu při čtení.

Na vzniku tohoto časopisu se autorsky a redakčně podílely: 

Tereza Fekarová
Andrea Roubalová
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