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Tereza Dobšovičová, 2.D

v duchu
Jarního rozjímání...
 Jaro na Jarošce je v plném prou-
du. Druhé pololetí se překlenulo v po-
slední čtvrtletí, přijímací zkoušky, matu-
rity, prázdniny, státní svátky – a když se 
do školy náhodou dostaneme, tak nám 
spousta hodin odpadne (na suplování se 
dočteme, že chybí iluminát) a posedává-
me ve studovnách, po chodbách, ve vol-
ných třídách, protože musíme počkat na 
tu jednu hodinu po dvou volných.
 V ISu je mnohem méně známek, 
než kolik jich bylo v prvním pololetí. 
Učitelé nestíhají, asi si neuvědomují, že 
druhé pololetí je opravdu kratší. Na nás 
na studenty dopadla jarní únava a jediné, 
čeho jsme schopni, je hledat wi-fi po celé 
škole. Popřípadě ukazovat z okna a kři-
čet: „Sněží!“
 Jaro na Jarošce se neslo ve zna-
mení brýlí. Aprílové počasí se letos mi-
mořádně vyvedlo a je to vidět i na oble-
čení Jarošáků, kteří jeden den jdou skoro 
v kraťasech a druhý den navlečení jako 
pastevci ovcí kdesi v nepředstavitelné 

nadmořské výšce. Ještě že nemáme školní uniformy.
 Snad abyste se odreagovali od všeho toho shonu, snad abyste se mohli zasmát, snad proto je tu článek tý-
kající se podstatných struktur života (=ze slovníku cizích slov), který nám poskytl maskot školy profesor Ježek. 
Snad abyste nostalgicky zavzpomínali, je tu článek o plese. Snad abyste nezapomněli, jak vám na Jarošce bylo 
super.
 Protože jaro je období, kdy něco nového začíná. Život, zvířata se probouzí ze zimního spánku, otepluje 
se. Zároveň je to každoročně období, kdy se musíme loučit s uplynulým školním rokem – a věřím, že pro všech-
ny je to radost odhodit na konci roku batoh do kouta a přečkat dva měsíce bez ní, jenže potom tu jsou ti, kteří 
se sem po dvou měsících nevrátí.
 Proto vám na začátku tohoto čísla nebudu přát jen to, abyste si užili čtení Ježíška. Budu vám přát, abyste 
si užili Jarošku a abyste si užili poslední zvonění, i když třeba pro vás poslední nebude.
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Čeho si ceníte u svých studentů nejvíc?
I Viktor Ježek, M-F Alena Hanáková, D-Fil

Duel
   matikář vs. ti ostatní

,,Toho, že se ve škole nijak 
nepřetvařují a zůstávají takoví, jací 
jsou v životě doopravdy. I když 
bych měl asi napsat, že si cením 
nejvíc toho, že se bezvadně a rádi 
učí matematiku a fyziku... Jenže to 
bych se právě přetvařoval. Zvažte 
prosím sami, co by Vám zvedlo 
náladu v okamžicích, kdy Vám 
není zrovna nejlíp – věta studenta 
A: „Tu písemku jsem vypočítal 
úplně celou a neměl bych tam mít 
žádnou chybu,“ nebo věta studenta 
B: „Já tu matiku nesnáším, ale jsem 
rád, že mi ji aspoň nezošklivujete.“? 
V tomto ohledu mám jasno – a co 
Vy?“

Jsem samozřejmě ráda, když se stu-
denti připravují do hodin pečlivě a 
mají znalosti, které od nich očeká-
vám. Velmi oceňuji ty, kteří mají 
sebereflexi, případný neúspěch je 
neodradí a oni na sobě pracují. Ale 
nejvíc si cením férového jednání. 
Je mi milejší žák, který přizná, že 
se nenaučil, než ten, který se vy-
mlouvá, anebo dokonce podvádí. 
Nebo student, který vyvede něja-
kou hloupost a umí se k ní přiznat, 
či se za ni omluvit. Ne proto, že se 
to od něj očekává, ale protože to 
tak cítí. Cením si více žáka, který 
není excelentní, ale má pozitivní 
lidské vlastnosti, než premianta s 
pokřiveným charakterem.

Zpovídala Terka Dobšovičová

Áčko proti zbytku světa
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„Nudné“ zprávy
tentokrát ne tak úplně nudné!

 Vzhledem k tomu, že 
Parlament na Jarošce nefunguje 
úplně podle mých představ, 
rozhodla jsem se jít načerpat 
inspiraci jinam. K mému velkému 
štěstí se mi naskytla možnost 
zahrát si na tichého pozorovatele 
na jiném prestižním brněnském 
gymplu, a to na Slovaňáku.
 U nás na Jarošce nejsme 
žádní troškaři, máme tu hned 
celý Parlament. Kdežto na 
Slovaňáku se spokojí jen s jeho 
horní komorou, tedy Senátem. 
No, spokojí... jestli méně není 
náhodou více. Ale nedělejme z 

toho vědu, jde přeci jen o název.
 Tomu, čeho jsem mohla 
být svědkem, jsem nemohla 
skoro ani uvěřit. Ve chvíli, kdy 
vejdete do budovy školy, spatříte 
dvě obrovské nástěnky s fotkami 
senátorů a mnoha dalšími 
fotografiemi z akcí. Senát se na 
svém gymnáziu také pyšní vlastní 
zasedací místností. Na každé 
schůzi všichni přítomní horlivě 
projednávají a diskutují mezi 
sebou o předešlých akcích, jak se 
povedly, co bylo dobré, případně 
co by chtělo ještě vylepšit. A 
hned sbírají zajímavé nápady na 

budoucí akce.
 To ovšem není to nejlepší. 
Na závěr mám pro vás třešničku, 
která mě uplně odrovnala. 
Předseda senátorů řídící celé 
zasedání, které mimochodem 
není omezeno jen na přestávku, 
má k dispozici oficiální razítko 
Senátu. Říkáte si, na co razítko? 
Vážení, na tomto gymnáziu je 
uskupení jménem Senát již na 
takové úroveni, že má toto razítko 
v omluvném listu stejnou hodnotu 
jako razítko, které jste si přinesli 
od lékaře.

Klára Suchánková, 2.D

Klára Suchánková, 2.D

Košilový den!

Parlament vs. Senát

Exkluzivní novinky

 Ahoj všichni! Parlament 
má tentokrát za sebou více než 
úspěšné zasedání. Kromě toho, že 
jsme rozhodli, že se naše škola za-
pojí do tradiční akce v boji proti 
rakovině pomocí prodávání kyti-
ček, jsme naplánovali další skvě-
lou akci. Jde o speciální tematický 
den. Vybrali jsem termín 

1.června. 
A o co vlastně půjde? 

DEN KOŠILÍ! 

 Proč si nezpříjemnit jeden 
den tak, že si všichni vezme koši-
li? Tento kousek oblečení vlastní 
snad každý z vás, tak neváhejte a 
1. června jej provětrejte v chod-
bách Jarošky! Věříme, že účast 
bude co největší. A pokud se akce 
vydaří, můžete se těšit na spoustu 
dalších zajímavých dní, které vám 
parlament rád přinese v příštím 
školním roce.
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Exkluzivní novinkyExkluzivní novinky

Ohlédnutí za

Plesemstudentským

 Šerpování, tanec, spousta vy-
stoupení, tombola, zábava.. Dle mého 
názoru povedená akce. Tolik chytrých 
a vzdělaných lidí snad stěny kavárny 
Savoy ještě neviděly. 
 Všechno se obešlo bez větších 
komplikací. Za to patří všem velké 
díky. 

 Ti z vás, kterým ples tento rok 
utekl, radím -  nezoufejte a příští rok si 
to nenechte ujít! Věřím, že do dalších 
let se vychytají všechny mouchy a stu-
dentský ples Jarošky se stane nedílnou 
součástí brněnských nezapomenutel-
ných událostí.

Klára Suchánková, 2.D

Kompletní galerie na: http://tinyurl.com/kntcmjh
© Martin Florian photography

 

 Jste hrdí na Jarošku, na školu, kterou studujete? Dej-
te to najevo! Pořiďte si originální školní mikinu provedenou 
v moderním designu! Velký výběr mnoha druhů, velikostí a 
barev! Více informací získáte u zástupců parlamentu.

Pořiďte si jarošáckou mikinu!
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Jaká témata se projednávají
                                              na schůzce redakce? 
100% ...... Ideální barva nového čísla. 
Museli jsme ji najít na Terčině diáři 
a naskenovat.

ŠTĚPÁNKA VOJTÁŠOVÁ

Zpovídáme talentované studenty

Mnozí z vás jistě absolvovali letošní koncert Jaro na Jarošce. A pokud ano, určitě si vzpomínáte na klavírní 
vystoupení Štěpánky Vojtášové, která bravurně interpretovala Scherzo no.2 f-moll od Frederyka Chopina. 
 Štěpánka navštěvuje letošní 3.D a na svůj mladý věk má za sebou již řadu úctyhodných úspěchů 
po celém světě.

vzdělání a zároveň nechci klavíru 
nechat. Proto jsem v prvním 
ročníku Jarošky studovala 
zároveň i Brněnskou konzervatoř 
a jednou za čtrnáct dní dojížděla 
do Rakouska. Bylo to ovšem 
časově nezvladatelné, tak jsem 
po prvním roce konzervatoře 
nechala a přihlásila se zpět na 
ZUŠ Jaroslava Kvapila. Od té 
doby jsem tedy na Jarošce, ZUŠ 
Jaroslava Kvapila a na universitě 
v Rakousku. 

*Jak dlouho denně trénuješ? Stává 
se ti třeba někdy, že se „přehraješ“ 

* Štěpi, jak přesně dlouho se věnuješ 
klavíru a ve které umělecké škole jsi 
začala?
 Již od malička jsem měla 
vztah k hudbě, rodiče mě k ní vedli, 
ačkoli nejsou hudebníci. Ve čtyřech 
letech mě na jednom koncertě pro 
děti Filharmonie Brno zaujalo 
vystoupení klavíru. Sama jsem 
se rozhodla, že bych se na něj 
chtěla začít učit. Rodiče mě proto 
přihlásili na ZUŠ Jaroslava Kvapila 
a začala jsem chodit k paní učitelce 
Jeleně Kapitule, která mě vede od 
prvopočátků kvalitní, ale i velice 
přísnou ruskou klavírní školou. 

*Od té doby jsi se však učila ve 
spoustě škol, včetně zahraničních. 
Ve kterých školách hraješ v současné 
době? 
 Jak jsem zmiňovala, jako 
malá jsem začala na ZUŠ. Na 
jedné soutěži jsme získali kontakt 
na profesorku Satz z University v 
rakouském Grazu, od té doby jsme 
za ní jezdily na koncerty jako hosté. 
V roce 2010 jsem dostala možnost 
u ní na universitě začít dálkově 
studovat. Po dokončení devítky 
jsem přemýšlela, co dál. Rozhodla 
jsem se, že chci mít všeobecné 

Exkluzivní novinkyRozhovory se studenty
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T. Vašíčková & Štěpánka

a nutně se od klavíru potřebuješ odreagovat?
 Trénuju každý den dvě hodiny, před 
důležitým koncertem nebo soutěží nechodím 
ani do školy a pouze hraju, třeba pět hodin. 
Jasně, že po odehrání několika hodin na klavír 
jsem vyčerpaná, nejen po emoční, ale i fyzické 
stránce. Ráda se odreaguju v kině nebo jdu na 
velkou procházku s naším psem. 

*To musí být hodně náročné. Máš nějakou vidinu, 
co tě vždy dokáže pevně na motivovat? Třeba že 
si někdy zahraješ na nějaké opravdu významné 
události nebo tak?
 Pokud se chce člověk něčemu věnovat, 
a to platí ve všem, musí tomu hodně obětovat. 
Jasně, že mě občas mrzí že nemám čas na věci, co 
dělají ostatní vrstevníci. Po každodenním drilu a 
poslouchání stejného řádku hudby pořád dokola 
je fakt těžké to nevzdat. Ale na koncertě potom 
vždycky vidím nějaký posun a vynoložená práce 
se mi někam promítne. Namotivovat mě dokáže 
jakékoli veřejné vystoupení, ať už je to velká 
soutěž nebo méně důležitý koncert, vždycky se 
snažím o co nejlepší výkon. Ráda také sleduji 
nahrávky koncertů profesionálních klavíristů, 
hned vidím, kolik bych se toho chtěla ještě naučit.

*Co považuješ za nejdůležitější úspěchy ve své 
klavírní kariéře?
 Za největší úspěch považuji, když 
robrečím posluchače v sále a vyvolám v nich 
emoce.

*Je mi jasné, že hraješ především klasiku a zajímáš 
se o ni. Jaký je tvůj oblíbený umělec?
 Na klasice se člověk naučí celou škálu 
potřebných věcí k tomu, aby dobře hrál na klavír. 
Nejraději mám období romantismu, kterému se 
i nejvíce ve svých interpretacích věnuji. Mezi 
mé nejoblíbenější patří Chopin, Liszt nebo 
Rachmaninov. Díky této škole si troufám říct, že 
si můžu vzít jakékoli noty, klidně i modernějšího 
rázu a budu schopná je zahrát. 

*A co tvůj hudební vkus obecně? Samozřejmě máš 
hodně vyvinutý hudební sluch, ovlivnilo to třeba 
nějak tvůj vhled do ,,moderní“ hudby? 
 Ve svém přehrávači překvapivě nemám 
jedinou skladbu vážné hudby. Prostě si od ní 
potřebuju odpočinout. Poslouchám to, co se mi 
zrovna líbí bez ohledu na žánr. 

*Vím, že umění je obrovskou součástí tvého 
života. Dokážeš si třeba představit někdy svět bez 
něj?
 Hudbou a uměním žiji. Bylo by pro mě 
hodně divné, že bych se tomu musela přestat 
věnovat a hrozně by mi to chybělo. Samozřejmě 
jsem si život bez klavíru už mnohokrát 
představovala, jako situaci, kdy si zlomím ruku 
a už bych nikdy nemohla hrát tak dobře jako 
dřív. Na druhou stranu se zajímám i o fyziku 
a biologii, takže bych si dokázala najít další 
životní směr, který by mě bavil, třeba jako 
doktorka. 

Exkluzivní novinkyRozhovory se studenty
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Recenze krátkého filmu
Boucník

Kultura

je iluminát

Sledujte film 
Boucník je iluminát!

70%

Právě online!

 Byl jsem šéfredaktorkou 
Ježíška požádán, abych napsal „o 
tom, že Boucník je iluminát“. Ne-
vím, proč Tereza požádala zrovna 
mě, protože jsem se recenzová-
ním filmů v minulosti nikterak 
nezabýval. Tomuto faktu navzdo-
ry mi moje ego nedovolí této 
možnosti nevyužít.
 Krátkému filmu dosud 
neznámé autorské dvojice, která 
se na jeho konci představuje pod 
jmény Štěpík a Jeňa, se dostalo 
v posledních měsících nebýva-
lé pozornosti a v rámci Jarošky 
by se o něm dalo hovořit jako o 
virálu. Video samotné bylo zve-
řejněno 27. února tohoto roku a 
od té doby se mu dostalo více než 
jednoho tisíce zhlédnutí. Jen to, 
vzhledem k tomu, na jak úzkou 
skupinu diváků je tento kraťas za-
mířen, vypovídá o jeho úspěchu.
 Film samotný působí na 
první pohled velmi tuctově, snad 

každý už nějaký takový důkaz ně-
čího iluminátství viděl, opak je 
ovšem pravdou. Prvotina Štěpí-
ka a Jeni vnáší do již zavedeného 
žánru nové prvky a svým humo-
rem rozhodně neurazí. Pochválit 
lze například výborný scénář a 
několik velmi dobrých dějových 
zvratů, které gradují ve velkém fi-
nále za doprovodu nervydrásající 
hudby.
 Že jde o první počin dua 
autorů se ale projevilo zejména 
na dílenském zpracování. Au-
toři zvolili velmi strohé grafické 
schéma, které však nijak neruší a 
nechává diváka se plně soustředit 
na to důležité. Bohužel se dopus-
tili několika chybek, které pak 
výsledné dílo srážejí dolů. I méně 
pozorný divák si všimne toho, že 
v jednom případě čtený komentář 
nesedí se zobrazovanou grafikou. 
Opravdoví filmoví fajnšmekři 
pak objeví i faktickou chybu – 

slovo prezident totiž nemá osm, 
ale devět písmen.
 Celkově se jedná o velmi 
povedený snímek a pozornost, 
kterou si získal, tomu jenom od-
povídá. Rozpohyboval totiž jinak 
velmi klidné vody Jarošky; ať už 
drobnými úpravami suplování, 
štěbety na chodbách nebo jeho 
sdílením na facebookové události 
letošního reprezentačního plesu 
školy. Začátečnické chyby autorů 
lze prominout, na konci videa to-
tiž slibují, že Pavel Boucník není 
jejich poslední obětí. Uvidíme, s 
čím přijdou příště.

Štěpán Balážik, 2.A

http://tinyurl.com/o8aqqwg
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Ježíšek to není

 To jsem si jednou takhle 
vyjela na Kubu. Rozumějte, 
bydlí tam teta a bohužel zotročit 
si černochy na opracovávání 
tabákových plantáží a 
banánovníků je poněkud 
nelegální, a tak jsem se dostavila 
já. 
 Blížil se termín nového 
čísla Ježíška a nám zbývaly ještě 
dodělávky. Bylo mi však řečeno, že 
připojení zde funguje, a tak jsem 
si nabalila notebook (co jsem na 
letišti musela asi desetkrát vyndat 
a byl zkoumán z pět set padesáti 
tří úhlů, jestli v něm není bomba) 
s úmyslem, že poslední grafičiny 
zhotovím osm tisíc kilometrů od 
své vlasti.
 Jakmile jsem dorazila na 
místo a trochu se aklimatizovala 
- zvykla jsem si na to, že obchod 
zde vypadá jako domeček pro 
Ijáčka, policajti vám nabalují 
psa a na práci se zde hází bobek; 
chtěla jsem se vrhnout na časopis. 
Pěkně jsem se uvelebila v křesle, 
zapnula přístroj a - vybitá baterie. 
 První problém nastal v 
momentě hledání příhodného 
typu zásuvky. Jediná se nacházela 
pod postelí, a bylo skutečně velmi 
kvalitní grafičit na měkkém 

podkladu, nicméně, jak by řekl 
můj tatínek, lepší, než drátem do 
oka. 
 Myslela jsem, že teta ještě 
češtinu nezapomněla, ale očividně 
její ,,Ano, je tu funkční wifi,“ byl 
mizerný překlad pro ,,Wifi nám 
tu funguje v nádstavci ve skříni 
a na polovině střechy.“ Takže ve 
chvíli, kdy jsem výsledný projekt 
chtěla poslat Terce, musela jsem 
notebook strčit do skříně a 
přisunout si stoličku. 
 Na e-mail jsem se zde ale 
vůbec neměla šanci dostat kvůli 
blokování všemožných stránek 
(údajně politicky zaměřených, na 
Kubě je stále udržována cenzura 
a kontrola přistěhovalců), na 
Facebook jsem se přihlašovala 
zhruba třicet minut a když jsem 
chtěla odeslat přílohu, musela 
jsem ji nechat načítat přes noc, 
ačkoliv vůbec nebyla nijak 
enormní. 
 Jenže ráno ouha, příloha 
nešla otevřít, hlásila chybný 
soubor. Zkusila jsem to ještě 
jednou a náhle na mě vyskočila 
výhružná tabulka, že je zakázáno 
propagovat veškeré spolčování 
se s vládou Spojených států, 
plánování protivládních zásahů, 

dětskou pornografii, obchodování 
s Amerikou a úmyslů spojených s 
okupací Kubánské republiky. 

Wow, Ježíšek to není je v 
podstatě celkem hustej 

matroš!
 Jestli se ptáte, jak to 
všechno dopadlo, tak po čtyřech 
dnech se mi nějak podařilo připojit 
na gmail a Terce soubory odeslat. 
Asi se nade mnou kubánská vláda 
slitovala a pochopila, že to s tím 
protistátním spiknutím a dětskou 
pornografií nebude tak horký... 
 Plyne z toho ale poučení, 
že až pojedete někam do 
zahraničí, Ježíška tam raději 
nečtěte. Obsahuje nevhodná a 
nebezpečná data a my bychom 
neradi, abyste kvůli němu 
měli nějaký záznam v trestním 
rejstříku.

Exkluzivní novinkyNa téma

v roli politického zločinu

Tereza Vašíčková, 3.D

„Co děláš? Vždyť jdeš do 
špatné skříňky! To nevidíš 
ten ciferný součet?“
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Proč mám rád druhou dé?

prof. Ježek píše!
 Jsou otázky, na které od-
povědět je velmi snadné, řekl 
bych až primitivní. Například 
kolik řešení v intervalu nula až 
deset pí má rovnice kosinus pěti 
iks se rovná nule? Jakou úhlovou 
rychlost má kulička na niti dél-
ky jeden metr zavěšené u stropu 
otáčející se pod úhlem měřeným 
od svislice třicet stupňů rychlostí 
pí metrů za sekundu? Odpovědět 
na některé další už je obtížnější – 
Kolik měkkých a kolik tvrdých 
i/y se píše ve větě 
„Děcka psal___   domác___   

úkol___“. 
Jakým procesem se při teplotě 
170 stupňů celsiových odštěpuje 
amoniak z hexahydrátu síranu 
amonno-železitého (a nedejbo-
že když se nějaký šťoura zeptá, 
jak to , že při 170 stupních vůbec 
může být nějaký hydrát, když ta 
voda se při ještě nižší teplotě (pro 
znalce – 100 st. C.) zcela vypaří). 
Vůbec nejzákeřnější otázky však 
začínají slovem PROČ. 
 V těchto otázkách se my, 
učitelé, přímo vyžíváme. Proč je 
hlavní hrdinkou knih Oty Pavla 
příroda? Proč Pakt o neútočení 

Ribbentrop-Molotov nevydr-
žel ani dva roky? Proč je obloha 
modrá, ale západ slunce oranžo-
vý? Na tyto otázky lze „naštěstí“ 
s jistou dávkou znalostí (pardon, 
dnes správně: s jistou dávkou 
rozvinutých klíčových žákov-
ských kompetencí) odpovědět.
 Učitel sám sobě kla-
de také spoustu „proč-otázek“: 
Proč mám zase dneska ráno jít 
do školy? (protože Ti jinak ne-
přijdou peníze na účet, troubo) 
Proč je zase odpoledne porada? 
(protože se jinak se nedozvíš, 
osle, co v nejbližších týdnech 
zase odpadne a kdy můžeš místo 
výuky jít třeba na nádraží pozo-
rovat vlaky) Proč mám dozor na 
obědě dvakrát týdně (protože Tě 
nehorázně baví dvakrát týdně 
půl hodiny říkat „jednička buch-
ty, čtyřka salát, šestka maso, zá-
kusek si brát nemusíš, ten zvlád-
nu sám“)... Čím dál častěji ale ve 
mně klíčí zásadní a zcela klíčová 
otázka – 
PROČ MÁM SA*RA RÁD DRU-

HOU DÉ?
 Znám je „už“ osm měsí-
ců, vídám je desetkrát týdně (ty, 

co udělali osudovou chybu a zvo-
lili si volitelné CvMF, dokonce 
dvanáctkrát), učení moc nedají 
(světlým výjimkám se hluboce 
omlouvám), aritmetický průměr 
známek z písemek nám spoji-
tě klesá už i pod PÍ, v hodinách 
chtějí rozebírat cokoli, jen ne 
matiku a fyziku, kecají, když ne-
mají, při zkoušení naopak mlčí... 
I přesto (a možná spíš právě pro-
to) je mám fakt rád, dokážou 
mně zvednout náladu, když mi 
není zrovna „oukej“, a rozjasní i 
ten nejzamračenější den. 
 Ale na otázku PROČ 
MÁM SA*RA RÁD DRUHOU 
DÉ musím popravdě odpovědět 
tak, jak to studentům zakazuje-
me – prostě FAKT NEVÍM!!!

Viktor Ježek, 
učitel matematiky a fyziky
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Postřehli jsme v 

chodbách

ZMP - Zatracená Maturití práce
,,Co děláš odpoledne?“

,,Musím konečně dopsat 
maturitní práci...“

,,Aha, ty letos maturuješ?“
,,Ne, až příští rok.“

,,No počkéj, takže cožé?“
 Toť otázka, proč psát 
závěrečnou maturitní práci ve 
třeťáku. Snad kvůli sočkám, 
snad kvůli více času pro 
učení na maturitu samotnou. 
Každopádně tu je a Jarošáci se 
,,ZMP“ ještě pár let nevyhnou. 
 Milí mladší spolužáci, 
v druháku si zvolíte téma, 
takové, co vás baví, to 
bude jistě jednoduché, 
říkáte si. Jenže času je stále 
spousta a zničehonic termín 
odevzdávání a mnozí zjistí, 

že jimi zvolená problematika 
má vlastně hromadu kliček a 
smyček - pokud chcete, aby 
práce byla alespoň trochu 
srozumitelná, trochu kvalitní 
a zároveň nebyla úplně 
obšlehnutá z knížky nebo 
internetu. Pro některé z vás 
to bude nesmyslná procházka 
růžovým sadem, ale jiní z vás 
do toho budou mít další učení, 
sport, brigádu, dobrovolnické 
aktivity, společenský život, 
křehký zdravotní stav, nebo 
všechno najednou. To značí 
pěkně nervy v kýblu.
 A ani v momentě, 
kdy dva měsíce po termínu 
konečně práci dopíšete, stejně 
nemáte vyhráno. Teď vás čeká 

korektura, tvoření prezentací, 
česká obhajoba, anglická 
obhajoba... a kolikrát se svým 
výkonem ve výsledku budete 
naprosto nespokojení.
 Mohu vám říct, před 
dvěma týdny jsem si veškeré 
dění ohledně ZMP konečně 
odbyla. Byla to fuška, ale 
ráda bych ponoukla všechny 
studenty z nižších ročníků, 
kteří si budou ve třeťáku lámat 
s prací hlavu, aby to nevzdávali. 
Nemusí se všechno povést tak, 
jak jste chtěli, ale ten pocit, 
kdy je všechno za vámi a vy si 
bez výčitek můžete sednout s 
pořádnou pizzou ke kvalitnímu 
filmu, je k nezaplacení.

Tereza Vašíčková, 3.D

 Když jsem první školní 
den vkročil na půdu školy, řekl 
jsem si, že to bude pohodička. 
Asi víte, jak jsem se mýlil. První 
měsíc utekl jako voda a já měl 
na kontě již pár „pěkných“ 
známek. Hlavu jsem si s tím 
nelámal. Přišel prosinec a něco 
ve mně si konečně řeklo, že 
bych se měl učit. Pořádně jsem 
zabral, ale výsledkem stejně 
byly ty nádherné známky jako 
na začátku roku. Vysvědčení 
moc pěkně nedopadlo, a já si 
dal předsevzetí, že nebudu mít v 
druhém pololetí horší známku 

než dvojku. Tak uvidíme.
 Co se mi líbí na Jarošce? 
Začnu učiteli. Jsou mnohem 
lepší než na základní škole. 
Zdá se mi, že na škole panuje 
více „rodinná atmosféra“. 
Když chcete, na všem se s 
učitelem domluvíte. Některé 
předměty bytostně nenávidím, 
ale učitelů si vážím (i když to 
tak většinou nevypadá). Jeden 
z dalších důležitých faktorů 
na škole je třídní kolektiv. Je 
tu sice pár drobností, které 
by chtěly vychytat, ale jsem 
spokojen. Jídelna. Mnohem, 

mnohem lepší. Je to perfektní 
pocit svobody vybrat si mezi 
třemi jídly. Už konečně 
nejsem nucen jíst UHO, 
které se na základní škole 
servírovalo úplně ke všemu – 
od dukátových buchtiček po 
špagety. V neposlední řadě 
musím zmínit budovu. Nyní se 
již rád dívám na budovu školy 
(i když ta okna jsou zvláštní). 
Školu proto hodnotím 
pozitivně a jsem rád, že zde 
mohu studovat.

mučení a sladký pocit věděníPrvní rok na Jarošce

Daniel Kašík, 1.D
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Nové schody do hudebny
 Na počátku byl nápad! 
Jak si jistě pamatujete z dob strá-
vených na nižším gymnáziu, 
všechny schody vypadají stejně, 
skoro bych řekla až tuctově. Nebo 
spíš vypadaly, ale jen do jarních 
prázdnin. Přes jarní prázdniny 
totiž pan školník natřel schody 
do hudebny bílými a černými 
pruhy klaviatury. Možná to zní 
jednoduše, ale tak lehké to zase 
nebylo. 
 Jak už jsem uvedla, na po-
čátku byl nápad Martina Bartoše 
inspirovaný jedním obrázkem na 
internetu (a pak, že prý internet 
škodí a negativně ovlivňuje mlá-
dež), jak by takové schody mohly 
vypadat. Nápad dále putoval od 

Martina k  paní profesorce Ptáč-
kové, která nelenila a rozhodla 
se přesvědčit vedení školy k jeho 
uskutečnění. Povedlo se! Paní 
zástupkyně Markvartová projekt 
povolila a pak už zbývalo jen po-
prosit pana školníka, aby byl tak 
hodný a chopil se s  šikovností 
sobě vlastní realizace. Ale to by 
nebyl náš pan školník, aby nesvo-
lil.  
 Po prázdninách se tak 
mohli po krásných nových scho-
dech procházet první žáci. Všem 
se schody moc líbily, a aby to bylo 
oficiální, pořádalo se 10. 3. velko-
lepé otevírání schodů. Pro tuto 
příležitost jsme my, žáci 4.bg, pod 
vedením pana profesora Hubáč-

ka na téma schody sepsali básně, 
ódy, haiku a kdo ví co ještě (pozn. 
redakce – výběr si můžete přečíst 
na konci Ježíška), sbor nižšího 
gymnázia nacvičil dvě písně – Po 
starých zámeckých schodech a 
jen pro tuto příležitost přebásně-
nou verzi Elektrického valčíku. 
Aby té kultury nebylo najednou 
na návštěvníka moc, bylo na-
chystáno ještě občerstvení, jehož 
přípravy se ujaly samy studentky. 
Celou akci zakončilo přestřihnutí 
symbolické stuhy a nám teď ne-
zbývá nic jiného než doufat, že 
schody zůstanou stále tak krásné 
a neokopané jako doposud.

Eleanora Krůtová, 4.bg

Tajemné dveře
 Příčňáci teď naplno žijí 
svými novými schody, Jarošáci 
zase každou přestávku společen-
sky žijí na schodech. Teď vám ale 
povíme o schodišti, které je otáz-
kou života a smrti. Bojíte se? Vel-
mi dobře. Čtěte tedy dál. Přemýš-
leli jste někdy o tom, kam vedou 
tajemné dveře z tělocvičny, jazy-
kovky číslo pět a z chodeb u fy-
ziky a biologie? My také, a proto 
vám přinášíme zážitky z expedice 
hrdinných dobrodruhů z jisté ne-
jmenované třídy. 
 Za těmi dveřmi se na-
chází třetí schodiště. Na rozdíl 
od schodů v levém křídle školy 
vám jej ale opravdu nemůžeme 
doporučit k ukrácení cest ze tří-
dy do třídy, přestože je opravdu 
ze všech nejprůchodnější - zkrát-
ka, nechodí po něm nikdo. Jiná 

funkce tohoto schodiště je nám 
ale také zcela neznámou. Evaku-
ace to rozhodně také není, leda 
tajná evakuace privilegovaných 
osob, které mají klíče. (Potvrzuje 
šest z pěti ptáků bídně zde zahy-
hulých.) Jako poslední možnost 
zůstává past. Na koho ovšem? A 
kdo ji tam nastražil? I to stále zů-
stává záhadou.
 Past je nicméně dovede-
na téměř k dokonalosti. Zvenčí 
jednoduše nic netušící student 
otevře dveře, odemčené a zavíra-
jící se na kliku, a vyrazí objevo-
vat. Vstoupí - a v tom momentu 
se ozve rána. Na dveřích je totiž 
zevnitř brano a to, jak známo, za-
vírá samo. Skvělý mechanismus 
secvakne docela, když si student 
všimne, že z této strany není na 
dveřích druhá klika, nýbrž koule. 

Pak mu nezbývá nic jiného než 
běhat nahoru a dolů po schodech 
a pak v záchvatu šílenství skočit z 
okna. Mlácení do dveří nepomů-
že, protože o schodech málokdo 
ví a uvězněného spolužáka si asi 
vůbec nevšimne.
 Proto vás znova zrazuje-
me od návštěvy světa za tajemný-
mi dveřmi. Pokud se pro něj ale 
přeci jen rozhodnete, pak alespoň 
radíme: buď si zajistěte otevírače 
dveří na stráži, nebo dobře nabi-
tý telefon s číslem na spolužáky 
(signál totiž z té pasti ještě „od-
sát“ nedokázali). A pokud zjistíte 
cokoli o tom, k čemu ty schody 
slouží nebo kdo je autorem oné 
pasti, a vrátíte se živí a zdraví 
zpátky, neváhejte se ozvat naší 
redakci, rádi vaše objevy a teorie 
zveřejníme :)   



13

Exkluzivní novinkyNapříč příční

Napříč Příční
Rodinné bludiště

 Polovina studentů na 
vyšším gymnáziu si prošla 
Příční. Pro tu druhou polovinu 
je to mýtus, nějaká budova 
pár minut od Jarošky, o které 
se doslechli při procházení 
chodbami, ale nikdy tam nebyli 
a nedokážou si představit, jak to 
tam asi vypadá a co se tam asi 
pohybuje za individua. My jsme 
přesně jedni z nich.
 Právě proto jsme se tam 
šli podívat. Přivítal nás milý 
pan školník a hned nám nabízel 
pomocnou ruku, abychom se 
v labyrintu chodeb vyznali. 
Nicméně ostříleni sebevědomím 
jsme se vydali do toho víru sami 
– a nesčetněkrát zabloudili. 
Pomalu jsme prozkoumávali 
mnohé učebny, tělocvičnu s 
posilovnou a jídelnu (kde mají 
lepší pití než na vyšším) a vždy 
se vraceli na to stejné místo – k 
východu. Ať jsme vyrazili na 
jakoukoliv světovou stranu, 
pokaždé jsme skončili právě 
tam. A nejen to. Dokonce i 
když stoupáte do vyšších pater, 
nakonec se ocitnete zase v 
přízemí. Myslím, že je to velmi 
zajímavý fyzikální jev a nejen 
profesoři by se nad ním měli 
pozastavit.
 Na Příční jsme přišli, 

když byla hodina. Všude byl klid 
a ticho, ale školník, učitelé, které 
jsme potkali, i v kanceláři nás 
varovali, že se začátkem přestávky 
se chodby promění v džungli a 
budou se po ní prohánět divoká 
zvířata s křikem a řevem. Vydat 
publikaci s názvem Divočina na 
Příční by byl jistě skvělý literární 
počin s vynikající kritikou, 
nicméně i po zvonění Příční 
zůstala nižším gymnáziem. 
Děcka se rozutekla směrem k 
jídelně, kam jsme se během 
oběda neodvažovali vkročit. Pár 
jich posedávalo ve studovně, kde 
vrzání parket překračuje mez 
únosnosti, a povídaly si nebo hrály 
Magic.
 Zatímco my jsme se 
báli oslovit děti, aby nás třeba 
nesnědly za syrova, nás na 
chodbě odchytila paní profesorka 
Kučerová a my okamžitě podlehli 
jejímu šarmu. Zasvětila nás do 
tajemství barevných chodeb, 
probrala s námi problematiku 
usychajících mechů v učebně 
biologie, vysvětlila nám, jak na 
Příční probíhá výuka chemie, když 
v budově není jediné laboratoře. 
Pana školníka vychvalovala až do 
nebe – namaloval schody, opravil 
to a tamto, v podstatě Příční uvedl 
do stavu, ve kterém se nachází 

dnes.
 Po skončení přestávky 
nás napadlo sebrat odvahu 
a jít se podívat do některé z 
probíhajících hodin. Za svoji 
oběť jsme zvolili pana profesora 
Horáka a jeho hodinu občanské 
výchovy v 1.bg. Hodina 
probíhala jako na základní škole. 
Křik, sem tam nějaký papírek, 
občas pětka. Při výkladu jsme 
odborně pokyvovali hlavami, 
abychom zakryli svoji neznalost 
v určitých oblastech vědění 
(nejtěžší otázka přišla na Terku 
– jak se řekne rusky neděle?).
 Snad bychom ani neměli 
přiznávat, že už cestou na Příční 
jsme se ztratili a museli se vracet. 
Zpátky jsme si už stěžovali, jak 
je to tam pěkné – malé, rodinné 
prostředí, žádné nekonečné 
chodby, ve kterých by se člověk 
utápěl, jen malé chodbičky a 
schodiště jako v Bradavicích.  
 A kromě zlověstných 
dětí (opravdu jsme se jich děsili 
víc, než by bylo vhodné) jsme 
nenarazili na člověka, který by 
se k nám nechoval pěkně. Pod 
vlivem návštěvy Příční bychom 
jistě udělali na vyšším pár 
změn… ale to už není v naší 
kompetenci.

Tereza Dobšovičová, 2.D a Daniel Kašík. 1.D



14

Exkluzivní novinkymeme

MEME...a taky umíme počítat
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Umělci z Jarošky & Příční

Schodový speciál

Eleonora Krůtová
SCHODY

Co krok to schod,
co schod to tón.
Co tón to bolest.
To hlava bouchla o beton,
a nohy míří na východ.
Ossa iacta est. (Kosti jsou vrženy.)

Václav Raštica
TYHLE KRÁSNÉ SCHODY

Tyhle krásné schody
vyžadují zvláštní péči.
Každodenní přezouvání
jejich duši léčí!

Michal TitlSCHODY

Schody,
to je cesta z vody,to je cesta z pekla,jen aby ti neutekla.

Aneta Titzová
SCHODY

Chodím po schodech sem a tam,
ani je nepočítám.
Proč bych také měla?
Spíše dívat se na ně bych chtěla.

Sára Konvalinková

SCHODY

Španělské schody

Selarónovy schody

Potěmkinovy schody

Zámecké schody

a naše Shody do hudebny

Adam Rychlý
SCHODY

Viděl jsem schody.
Jsou krásné jako piáno.
Já je miluji.
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Naše redakce vám přeje úspěšné přežití ma-
turit, přijímacích zkoušek a nadcházejícího 

vedra!

výběr předmětů je samozřejmě zcela náhodný
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