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 Drazí čtenáři, 

je zde únor, nejkratší měsíc v roce,   a s ním i Valentýn a nové číslo časopisu 

eMka. Opět překypuje články na spoustu zajímavých témat a tentokrát i krásnou 

poezií od našich ţurnalistů. Důleţité je připomenout, ţe kdokoliv můţe taktéţ 

přispět a zaslat článek na emko.mgo@post.cz. 

 Příjemné čtení za celý tým ţurnalistů přeje Petra Adamčíková, 

šefredaktorka 
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Romance dokonce do konce?  

Vojtěch Psík (Septima B) 

 Vzpomínky temné 

na děvče jemné, 

On v tváři bílý jak stěna, 

na kalhotech hnědá skvrna. 

15. v kalendáři, 

slunce z nebe drze září, 

zahořkle se zatvářil, 

Valentýn mu zavařil... 

Co se tady včera stalo, 

ţe dýchat se tu nedalo? 

Něco tuze divného, 

i na starce vilného. 

Včera ráno ve tři vstal, 

čaj s kapslí modrou si dal, 

šíp trefil jej do srdce, 

hned však musel na WéCé. 

Salva rázná, 

střeva prázdná. 

Co více mu zabrání 

ve vášnivém tokání... 

Sledoval ji uţ pár dní, 

tuhle ţenu nevšední, 

Bydlela jen o dům dál, 

čeho by se asi bál. 

Uţ je 10, čas skvělý, 

proč by měl být nesmělý... 

Šťastný občan šťastné země, 

nebe nade mnou, ďábel ve mně. 

Košile děravá, 

skvrny, co nepustí, 

ona však, ta pravá, 

jistě mu odpustí! 

 

Vstoupil do dveří, 

spustil forbínu: 

"Já jsem Helmut, 

opravář komínů!" 

Kráska svou obranu vzdala 

"Já se právě sprchovala!" 

Vypadá to, ţe se daří, 

najednou jak kdyţ ho spaří. 

Své té smůle nevěří, 

manţel vchází do dveří! 

Teď není čas na blbosti, 

vţdyť on zpřeráţí mu kosti! 

Z okna skáče šipku ven, 

dopad přímo... prostě ven. 

I kdyţ je čeho se bát, 

hormony mu nedaj' spát. 

Láska vzduchem nese se, 

abstinenci nesnese, 

přikázání přeci znělo: "Milujte 

se, mnoţte se!" 

Pro páry dnes všude slevy, 

on ale na lásku levý. 

Kde se vzala, tu se vzala, 

slečinka atraktivní, 

prý by se jej domů vzala, 

on byl tuze naivní. 

Nosí koţich jako z ovce, 

prý má ráda bezdomovce. 

Libido dnes tuze silné, 

on dal na své tuţby smilné. 
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Starý domek vprostřed lesa, 

srdce jeho téměř plesá, 

kdyby ovšem nebyla 

situace nemilá... 

Kdyţ radosti není dosti, 

raduj se i z maličkosti, 

dnes večer však hrozí krize, 

scéna jako z televize! 

Je to stres, nebo snad nemoc? 

Bere modrou první pomoc, 

jak on k tomu chudák přijde, 

tlak nastoupil někde jinde... 

Báseň 

Anonym 

Klepu na tvé srdce 

stále marně čekám 

tváříš se tak lehce 

vím, ţe mě pošleš někam 

I tak to zkouším dál 

ve svých myšlenkách se potápím 

Sám sebe bych se bál 

o půlnoci se v lese potácím 

měsíc svítí jasně 

kdybys jen věděla, co k tobě cítím 

přemýšlím, zda by se ti líbily mé básně 

Celou zahalenou narůţovělým kvítím 

vzal jsem tě do náručí 

věděl jsem, ţe mě zachráníš 

Mám tě ve svý moci 

divím se, ţe se nebráníš 

Však tohle tě holka naučí 

nikdy jsi mě nechtěla 

budem spolu aţ do poslední noci 

i kdybys brečela 

Tvář sněhově bledá 

tělo krví zbrocené 

svou naději marně hledá 

vidění roztříštěné 

Ztracena v její hlavě 

myslí si, ţe snila 

bezduchá vedle mě leţí v trávě 

Ráno se uţ nevzbudila 

mé srdce krvácí… 

On na mísu rychle kvapí, 

dnes uţ ho nic nepřekvapí. 

Ta vědomí téměř ztrácí, 

vedle něj tím smradem zvrací. 

Bufet plný lahůdek, 

láska jde skrz ţaludek. 

Romance se nekoná, 

valentýnská pohroma! 

Vy uţ radši domů jděte, 

vţdyť se stejně rozejdete! 
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Jaké je to být hercem/studentem  

Matyáš Walder (Sekunda A) 

 Určitě nejsem jediný herec na naší škole. Ti, co divadlo hrají, jistě spoustu 

věcí z tohoto článku potvrdí a vědí, jaký je ţivot herce/studenta. Tento článek je 

však určený především pro ty, které zajímá toto skloubení, jeţ je ve spoustě věcí 

podobné skloubení fotbalista/student, klavírista/student, nebo třeba judista/student. 

 V divadle hraji uţ od třetí třídy a čím dál tím víc mě to baví. Díky vstřícnosti 

učitelů na základní škole jsem se mohl věnovat divadlu naplno a ještě stíhat školu a 

nejinak je to i u profesorů na MGO, kterým tímto děkuji. Spousta z vás, čtenářů 

dělá nějaký vrcholový sport nebo aktivitu, která vyţaduje hodně času. Mnohokrát i 

na úkor školy nebo studia. S divadlem je to podobné. Například dopolední 

zkoušky, na kterých musím být místo toho, abych se učil ve škole. Zní to vlastně 

docela dobře, flinkat školu a běhat někde po jevišti, ale to zjišťování, obvolávání, a 

opisování, které mě čeká ještě ten den je dost otravné a únavné, ale vţdycky je 

něco za něco, však to znáte. Jsou ale i odpolední, nebo večerní zkoušky, které jsou 

častější, většinou 2x týdně, nebo i víc. A pocit, ţe po celém dnu ve škole a po 

zkoušce se ještě musím v devět hodin, kdy bych si nejradši třeba pustil nějaký film, 

připravit do školy, není teda vůbec hezký. Můţu se sice do školy připravit ráno, tak 

jak to dělá spousta lidí, ale mně dělá problém se vůbec vzbudit, abych školu stihl. 

Mám i pyţamo s nápisem ,,I am not morning person“, ale zpátky k tématu. 

 Vedle učení se do školy, kterého s věkem pomalu, ale jistě přibývá, se ještě 

musím učit texty a k tomu patřičně natrénované výrazy, které před zrcadlem trénuji 

jenom občas, protoţe většinou aţ při zkouškách zjistím, jaký výraz se hodí k jaké 

větě. Teď, kdyţ si s odstupem procházím staré scénáře, občas sám nevím, jak jsem 

si mohl tolik textu zapamatovat. Závěrem bych řekl, ţe ať uţ hrajete fotbal, tenis, 

na klavír, nebo máš jakýkoli jiný koníček, je moc fajn, ţe děláš něco, co tě baví, ţe 

máš nějakou aktivitu, které se věnuješ, a ţe nesedíš jen tak doma a nic neděláš, a 

přeju všem, ať se vám daří ve všem, co vás podobným způsobem zaujme. 
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Co se stalo v roce 2017 

Vojtěch Knettig (Sekunda A) 

 Donald Trump zvolen prezidentem USA 

 Donald Trump je politik, který rozděluje svět na dvě názorové poloviny. 

Neudělal zatím ţádné vyloţeně špatné rozhodnutí, ale naprosto dobré taky zrovna 

ne. Řekl jsem si tedy, ţe o něm více nenapíšu, pokud o něm chcete vědět víc, 

koukněte se na net. 

 Anděl páně 2 

 Skvělý film, komerčně nejúspěšnější v ČR, oblíbený všemi věkovými 

skupinami. Já bych řekl: skvělá reţie, výborní herci a nádherná filmem navozená 

atmosféra, která u nás doma díky filmu panovala ještě pár hodin. 

 Zemřela Věra Špinarová, Miroslav Vlk, Jan Tříska 

 Věra Špinarová (1951-2017) 

 Narodila se v Pohořelicích, od sedmi let ţila v Ostravě, zde se také vyučila 

chemičkou, tou se ale nikdy nestala, pěveckou kariéru zahájila v 15 letech. Skvělá 

zpěvačka se zvláštním zabarvením hlasu. 

 Kardinál Miroslav Vlk (1932-2017) 

 Český katolický klerik a teolog, od roku 1991 do roku 2010 byl primasem 

českým. Usiloval mimo jiné o majetkové narovnání mezi církví a státem. 

 Jan Tříska (1936-2017) 

 Původem český herec, který v roce 1977 emigroval do Kanady, později do 

USA. Hrál v českých i amerických filmech. Zemřel po pádu z Karlova mostu. 

 Kajínek na svobodě 

 Miloš Zeman dal prezidentskou milost Jiřímu Kajínkovi, který byl vězněn za 

vraţdění a další zločiny. Důkazy a svědci přitom hovořili u všech přezkoumání 

jasně. Takţe nyní máme z vraha celebritu. 
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 Protikuřácký zákon 

 Zakazuje všem kuřákům kouřit uvnitř budovy/areálu restaurace, školy, 

nemocnice atd.. Mně to vyhovuje, kouř v jídle opravdu nechci. Ale nějaké 

restaurace a bary pro kuřáky by existovat mohly a zakouřit si v parku nemocnice, 

kdyţ nekouříte pod oknem plicního nebo dětského oddělení, v tom problém 

nevidím. 

 Brexit UK 

 Jediné minus – Evropská pokladnice a britské sýry. Proti Britům nic nemám, 

ale jestli nechtějí být v EU, ať vypadnou. K tomu Evropská unie uţ je tak ve 

slušném kolapsu a to, ţe nás chtějí opustit zrovna v období uprchlíků, povaţuji za 

zbabělost. 

 Kariérní řád pro učitele 

 Měl učitele rozdělit do tří skupin a podle toho je odměňovat. Dle mého názoru 

je to blbost – a nejsem sám, dokonce je proti tomu i většina poslanců a minimálně 

21 600 učitelů proti tomu sepsalo petici. – Bude to víc papírování a těch učitelů, 

kterým nakonec zvednou plat, bude v republice opravdu málo. (Ne proto, ţe není 

dost dobrých učitelů, ale papíry [případně učitele] by “kontrolovali“ stejní blbci, 

jako teď “kontrolují“ jiné věci ve školství). 

 Máslo 

 Kvůli nedostatku mléka došlo k drastickému zdraţování másla a v menší míře 

i ostatních mléčných výrobků. 

 #MeToo 

 Kampaň proti sexuálnímu obtěţování. Ke kampani se přidalo několik miliónů 

lidí, převáţně ţeny – kampaň postihla nespecifikovaný počet herců, politiků, 

umělců a sportovců, kteří kvůli tomu přišli o ocenění, ceny akcií nebo profesi. 

Presumpce neviny jakoby neexistovala. Dle mého názoru je sice dobré zbavit se 

sexuálního obtěţování, ale ti herci a spol. přicházejí o práci, akcie, oblíbenost 

jenom kvůli tomu, ţe je nějaká feministka obviní, vţdyť tohle je na úrovni 2. třídy 

(kdo se dřív přihlásí, má pravdu). 

 Vítězství Ano, Babiš premiérem 

 Co se týče vítězství Ano, mohlo by to být i horší. A co se týče Babiše, kolik 

informací o Babišovi jste si přečetli v odborné, neutrální literatuře, a neovlivnila 

vás náhodou média? Četli jste si ve veřejných spisech StB? Sledujete kauzy kolem 

všudypřítomné řepky, Čapího hnízda apod.? 
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Generál Karel Janoušek 

Eva Maléřová (Kvarta B) 

As the great war is over and lost  

He's been wounded in war, he returns with awards  

Into battle again far from home  

From a far distant land, our Marshal command  

Home  

Siblings sent to their death  

His wife paid the ultimate price  

Still  

As the war rages on  

You are our guide 

 

Kdyţ velká válka skončí a je ztracena  

Byl zraněn ve válce, vrací se s oceněními  

Znovu do boje, daleko od domova  

Ze vzdálené země, náš maršál velí  

Doma  

Sourozenci posláni na smrt  

Jeho ţena zaplatila nejvyšší cenu  

Stále  

Dokud zuří válka  

Ty jsi náš vůdce 

 30. října roku 1893 se Karlu a Adelheid Jakouškovým narodil syn. Dítě 

pojmenované po otci ovšem jiţ od dvou let vyrůstalo bez matky, která zemřela. 

Karlův otec, úředník Rakousko-Uherských drah, se však jiţ brzy znovu oţenil a 

měl ještě dalších devět dětí (z toho pouze dvě přeţily obě války).  

 Karel vystudoval Vyšší reálné gymnasium v Přerově, kde působil mimo jiné i 

jako violista ve školním orchestru. 2. června 1915 narukoval do rakousko-uherské 

armády, absolvoval školu pro důstojníky pěchoty v záloze v Opavě a pak jako 

jednoroční dobrovolník bojoval s pěším plukem 57 na italském a ruském bojišti, 

kde byl 2. července 1916 ruskou stranou zajat. 

 Z ruského zajetí se přihlásil do nově se rodících Československých legií, 

avšak do své rodné vlasti se vrací aţ v roce 1920. Bojoval na příklad v bitvách u 

Zborova a u Bachmače, kde byl dvakrát zraněn a později povýšen jiţ na generála.  
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 S příchodem letectví do Čech se i Janoušek stává letcem. Byl vynikajícím 

taktikem a v roce 1937 byl jmenován brigádním generálem. 

Po začátku druhé světové války musel gen. Janoušek utéct do Francie, aby mohl dále 

bojovat proti okupantům. Roku 1940 však i z rozpadající se Francie utíká do Velké 

Británie. Po příchodu do VB byl v té chvíli hodnostně nejvyšším představitelem čs. 

letectva, zasazoval se o přiřazování českých letců k misím a bez jakýchkoliv oficialit 

vstoupil on a další čs. letci do RAF (Royal Air Force), kde Janoušek získal, jako 

jediný Čechoslovák v historii, hodnost Leteckého maršála (Air Marshal). 

 Po návratu do vlasti jsou Janoušek a jeho letci oslavováni jako hrdinové, avšak 

po únorovém převratu r. 1948 je Janoušek degradován na vojína, usvědčen a odsouzen 

na doţivotí. Propuštěn byl aţ r. 1960 a aţ r. 1989 byl zcela očištěn a byla mu vrácena 

hodnost, čehoţ uţ se Janoušek bohuţel nedoţil. Karel Janoušek umírá 27. října 1971. 

 Karel Janoušek je jeden z mnoha zapomenutých českých hrdinů, na které 

bychom měli vzpomínat častěji, neţ pouze v referátech do školy, kde je to skoro 

nutností. Svou vlastní cestu, jak uctít památku tohoto zapomenutého hrdiny, si našla i 

švédská skupina Sabaton se svou písní Far from the Fame (Daleko od slávy), jejíţ 

úryvek máte nahoře. Bez lidí jako Janoušek by naše země nemusela ani existovat. 
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Chevrolet Camaro  

Veronika Sárficzká (Tercie B) 

 Sportovní vůz automobilky Chevrolet (divize GM) představený 29. září 1966 

jakoţto konkurenční model pro Ford Mustang a Dodge Challenger. To je Chevrolet 

Camaro. O tom, ţe Chevrolet připravuje konkurenci pro Mustang, se mluvilo jiţ v 

roce 1965. Rok na to se konala tisková konference General Motors v Detroitu, kde 

bylo odhaleno Camaro. Zástupci tisku se zeptali Peta Esteze, tehdejšího 

generálního manaţera divize Chevrolet, co toto slovo znamená. Odpoveď zněla: 

,,Malé zlé zvířátko, které pojídá Mustangy.” 

 Výroba byla rozdělena celkem do 4 generací, ale pak nastala čtyřletá pauza. V 

roce 2006 byl značce Camaro opět vdechnut ţivot jako konceptu, který nakonec 

vedl k výrobě 5. a 6. generace. 

 První generace (1967-1970) měla konkurovat hlavně Fordu Mustang, ale 

bohuţel nikdy nedosáhla takového úspěchu. Tento automobil nebyl úplně 

stoprocentně sportovní vozidlo jako např. Chevrolet Corvette. Měl stejnou 

platformu jako Pontiac Firebird a na výběr bylo z 8 motorů. 

 Druhá generace (1970-1981) byla rozměrově větší a změna nastala i v 

celkovém stylu vozu. Původní design vycházející z éry muscle-car byl nahrazen 

vzhledem více odpovídajícím moderním a sportovním trendům. S rokem 1973 

přišla ropná krize a s ní nutnost sníţit spotřebu i emise. 

 Výrazná změna vzhledu nastala i u třetí generace (1982-1993), kde ustoupily 

oblé tvary a nahradily je tehdy moderní hranaté tvary. Nově byl v nabídce motor 

2,8 l V6 a čtyřválec 2,5 l. Maximální rychlost byla 205 km/h. 

 U čtvrté generace (1993-2002) bylo provedeno sníţení hmotnosti a celková 

modernizace. V roce 1998 prošel model faceliftem a motor 5,7 l LT1 byl nahrazen 

novým typem z Corvette c5. 

 Pátá generace (2009-2015) se celkově inspirovala první generací a všechny 

varianty pouţívají zadní náhon. Tomuto vozu se velmi rychle podařilo překonat 

prodeje Fordu Mustang i Dodge Challengera a dokonce si zahrál i ve filmu 

Transformers. 

 Šestá generace (2015-současnost) spatřila světlo světa 16. května 2015. 

Výroba se vrátila z Kanady zpět do USA a nabízí se jako coupé či kabriolet. Model 

ZL1 dokáţe zrychlit z 0 na 97 km/h za 3,5 vteřiny a oficiální maximální rychlost je 

319 km/h. 
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Europoslanec a předseda TOP 09 na MGO  

Kristýna Drmelová (Kvarta B) 

 V odpoledních hodinách 19. ledna proběhla přednáška s panem Jiřím 

Pospíšilem. JUDr. Jiří Pospíšil je český politik, bývalý děkan Fakulty právnické 

Západočeské university v Plzni, exministr spravedlnosti ČR, europoslanec za 

TOP09 a předseda téţe strany. Pan Pospíšil váţil dlouhou cestu z Plzně do Ostravy, 

aby přednášel na našem gymnáziu.  

 Jeho přednáška se týkala Evropské unie a druhá část pak byla věnována 

diskusi. Na začátku se pan Pospíšil zabýval stručnou historií a vývojem EU, také 

mluvil o základních institucích EU i jejich účelu. Dále byla řeč o evropském 

jednotném trhu (vnitřní trh EU), v čem spočívá a jak obrovskou výhodou pro nás 

je. Rovněţ upozorňoval na to, ţe mít demokratický systém, svobodné volby či mír 

ve státě zdaleka není ve světě samozřejmostí a naše ţivotní úroveň je v poměru 

s ostatními lidmi na vysoké úrovni. Povaţuji za důleţité si toto stále připomínat. 

 Poté přišla řada na studenty a jejich dotazy. Mezi nimi nechyběla ani otázka 

na migrační krizi, o té pan Pospíšil řekl, ţe EU podcenila situaci v Africe a ţe 

neefektivní kvóty nebyly nejlepším řešením. Dalšími probíranými tématy bylo 

například přijetí eura, spolupráce českých politiků s EU, výhody versus nevýhody 

členství v EU i kariéra pana Pospíšila. Podle Jiřího Pospíšila euro v ČR 

v následujících deseti letech zavedeno nebude, výstup ČR z EU by téměř zruinoval 

naši ekonomiku a čeští politici ve vyjednávání s Bruselem mají co dohánět. 

 Diskuse byla zajímavá, většina témat ovšem byla tak komplexní, ţe by si 

zaslouţila samostatnou přednášku. Pan Pospíšil mluvil velice poutavě, do jeho řeči 

bylo velmi snadné se zaposlouchat. Snad na naši školu ještě někdy v budoucnu 

zavítá. 
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Valentýn 

Katka Václavíková (Tercie B) 

 Valentýn, den zamilovaných, téma, na které by se daly skládat básně a písně, 

téma, které je ctí ztvárnit kaţdým umělcem. Snad kaţdý známe příběh kněze 

Valentýna, jakoţto hrdiny, který se nebál tajně vzdorovat Claudiovi II., vládci 

Říma, a navzdory jeho příkazu, ţe se vojáci nesmí ţenit, ani zasnubovat, oddával 

tajně zamilované páry. Bohuţel, byl později zatčen a popraven dne 14. února, kdy 

si nyní lidé po celé Zemi připomínají jeho skutky a slaví den lásky. Někteří z nás 

slaví den svatého Valentýna se svou drahou polovičkou, někteří s přáteli, protoţe 

Valentýn není jen o lásce, ale i o přátelství, a někteří neslaví Valentýn vůbec. Je 

sice na kaţdém z nás, zda-li se rozhodneme slavit, anebo ne, ale podle mého 

názoru je škoda nechat tak krásný den, s tak krásnou historií jen tak splynout s 

ostatními, obyčejnými dny. Dobrý nápad bylo nechat na MGO rozmístit krabičky s 

Valentýnskými citáty, do kterých jsme mohli vhazovat valentýnky pro naše tajné 

lásky, nebo pro věrné přátele. Myslím ţe ţádná Valentýnka, ať uţ vhozená do 

krabičky, či předaná ručně, nepřišla na zmar. Vţdycky potěší vědět, ţe na vás 

někomu záleţí, ţe vás má někdo rád. A proto, i kdyţ uţ není na kalendáři datum 

14. 2., slavte Valentýna, protoţe je to patron nás všech, zamilovaných i přátel! Je to 

svátek nás všech, a i kdyţ jsme prošvihli toto magické, láskou oplývající datum, 

slavme, protoţe kaţdý den je důvodem k oslavám. A oslavám lásky? Tím lépe!  

 26. ledna proběhl florbalový zápas mezi pedagogy a chlapeckou částí KVB. 

Hrálo se třikrát po deseti minutách, za pedagogy nastoupil pan profesor Vondráček, 

pan Martinák, pan Pek, pan Gromnica, pan Rašovský a paní profesorka 

Rychtarčíková. Proti takové konkurenci neměli hoši z KVB moc velkou naději, ale 

i tak se dostavili téměř všichni a hráli statečně. 

 Utkání se samozřejmě neobešlo bez fanynek. Aţ do poslední sekundy pevně 

vkládaly naděje do chlapců a věřily, ţe určitě ještě padne gól a KVB utkání 

vyhraje. Sice se tak nestalo, o to avšak vůbec nejde, důleţitá je atmosféra a jestli si 

to hráči uţili. Atmosféra byla výborná a po zápase vypadali vítězové i ti druzí 

spokojeně, není se čemu divit, všichni předvedli skvělé výkony. 

 Věřím, ţe v budoucnosti se určitě uskuteční stejně dobrá odveta. 

Jak třídní rozstřílel svou třídu 

Kristýna Drmelová (Kvarta B) 
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Rozhovor s Mgr. Martinou Kobesovou  

Hana Kroupová (Septima B) 

 Jak uţ jste si jistě mnozí všimli, nastala v našem profesorském sboru další 

změna a ve třídách a na chodbách uţ od ledna můţete vídat novou tvář, 

angličtinářku Martinu Kobesovou. A jak je uţ zvykem, stala se i ona, jako kaţdý 

nově příchozí vyučující, terčem zvídavých otázek. 

 Co Vás přimělo přijít právě na Matiční a kde jste dříve pracovala?  

 Byla to pro mě výzva nastoupit za paní Metelkovou, která je na zdejší škole 

vnímána velmi pozitivně a mnoha ţákům určitě chybí. Po studiu jsem učila 7 let na 

učilišti, poté 10 let na gymnáziu a na obě školy vzpomínám velmi ráda. 

 Proč jste se rozhodla stát učitelkou a proč u Vás vyhrála právě angličtina a 

čeština? Původně jsem učitelkou být vůbec nechtěla, chtěla jsem se věnovat 

asistentko-překladatelské práci, ale pak jsem zjistila, ţe potřebuji větší kontakt s 

lidmi, komunikaci, pestrost a dnes uţ si ţivot bez učení snad ani neumím 

představit. A proč má aprobace ČJ-AJ? Jsou to pro mě cizí jazyky (můj mateřský 

jazyk je slovenština) a poznávání jazyků, kultur, reálií je můj velký koníček. 

 Uţ jste na MGO několik týdnů, jak se Vám tady líbí? 

 Matiční gymnázium je velmi přívětivá škola - ţáci i kolegové jsou vstřícní, 

usměvaví, příjemní - takţe jsem velmi spokojena. 

 Je něco, co Vás vyloţeně překvapilo, nebo je zatím všechno podle očekávání?

 Nevím, jestli překvapilo, kaţdopádně mě baví hrát si s osvětlením ve třídě. 

 Setkala jste se s nějakými negativy během prvních dnů na naší škole? 

 Je to mnohem větší škola neţ má předchozí, pro kterou byla typická spíše 

rodinná atmosféra, takţe to mnoţství lidí tady mě překvapilo, ne však nepříjemně. 

Taky nemám ráda dozory (přesněji dohledy nad ţáky), jsou moc dlouhé. 

 

 Existuje něco, co by se podle Vás dalo na MGO zlepšit? Případně jak? 

 Vţdy je co zlepšovat, ale myslím, ţe změny se dějí (je to vidět všude okolo). 

Pokud bych ale měla tu moc, zakopala bych dvě patra školy pod zem, abych 

nemusela kaţdý den absolvovat výšlapy do 4. patra. 

 Na co se v tomto pololetí nejvíce těšíte? 

 Jsem v tomto velmi přízemní, takţe se těším na prázdniny. 
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Volby 2018 

Václav Prais (Kvinta A) 

Ten krásný obraz Miloše 

Hoďte raději do koše  

A jestli se čecháček bude zlobit  

Řekněte mu: zamysli se, pak běţ volit  

 

Taky vám řekla babička  

Ţe tam hodila Miloška?  

Řekněte ji: Babi, hele  

Příště seď doma u postele  

 

Jednoho vraha propustí  

Udělá z něj celebritu  

Druhému se v Kremlu klaní  

Pojídá s ním boršč a kýtu  

 

Proč bys tu měl viset?  

Vţdyť neučíme se tu lhát  

Uráţky z tebe něpřestávaj čišet  

Proč? Máme právo se ptát  

Svět jde dopředu  

A my musíme taky  

S takovýmhle lídrem  

To budou práce mraky  


