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Vážení učitelé, studenti a přátelé našeho gymnázia,
v tomto úvodníku bych se rád zastavil u dvou věcí. Tou první je, že prožíváme měsíc
listopad, kterému se také říká dušičkový měsíc. V tyto dny se vydáváme k hrobům našich
příbuzných a známých. Vzpomínka na drahé zesnulé je pro nás křesťany velikou nadějí. Na
hrobech rozsvěcujeme svíčky, klademe na ně květiny a snad i někdo udělá znamení kříže. To
všechno je symbol života, kterým protestujeme proti smrti, a tím říkáme, že věříme v život věčný.
Druhou skutečností je, že papež Benedikt XVI. zahájil 11. října Rok víry, který potrvá do
24. listopadu příštího roku. Je to skvělá možnost, jak si uvědomit víru jako dar v jednoho Boha,
co pro mě Bůh znamená a jestliže v něho nevěřím, tak alespoň co by to pro mě znamenalo,
kdybych připustil, že je. Tento rok v nás má vzbudit touhu vyznat svou víru v plnosti a s novým
přesvědčením, s důvěrou a radostí.
Na závěr bych chtěl připomenout třetí přikázání pro tento měsíc, které zní: POMNI, ABYS
DEN SVÁTEČNÍ SVĚTIL.
P. Jan Paseka, spirituál
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PŘEDMĚTOVÉ OLYMPIÁDY
Logická olympiáda
V průběhu října proběhlo nominační kolo logické olympiády. V kategorii C (střední školy)
postupuje do krajského kola Václav Pavliš (oktáva) a Jakub Hledík (sexta). V kategorii B (prima
až kvarta, 2. stupeň ZŠ) se nejlépe umístila Petra Malínská (sekunda), a to na 61. až 68. místě
z celkových 656 účastníků v našem kraji. Druhý nejlepší mezi našimi primány a sekundány, na
110. až 116. místě v kraji, skončil Pavel Hřebík (prima), což je na primána výborný výkon.
Brněnská logická hra – Brloh
Primáni se zapojili také do týmové logické soutěže Brloh, která je určena pro žáky druhých
stupňů ZŠ a nižších gymnázií. Týmu Survivor ve složení Lukáš Brychnáč, Vojta Češpivo, Pavel
Hřebík a Lukáš Pacetti se podařilo během tří soutěžních týdnů vyřešit 21 úloh z devětadvaceti.
Také tým Kitevana ve složení Tereza Bačáková, Vanesa Čingužajevová, Natálie Kadlecová a
Kristýna Žežulková se nenechal odradit konkurencí starších účastníků a vyřešil celkem 12 úloh.
Mgr. Pavlína Burešová

RECYKLOHRANÍ POKRAČUJE
V průběhu října a listopadu probíhá další kolo Recyklohraní. Jednotlivé třídy soutěží
o metrový dort upečený paní učitelkou Suchánkovou. Sbíráme vybité baterie – za 1 až 7 bodů
(podle velikosti), drobná elektrozařízení – za 15 až 25 bodů, tj. například staré mobily, MP3
přehrávače, klávesnice, myši, kabely, nabíječky, rychlovarné konvice apod. Nesbíráme velkou
bílou techniku (ledničky, pračky, myčky, samostojné kopírky apod.).
Mgr. Pavlína Burešová

EXKURZE V MUZEU OČIMA PRIMÁNŮ
Návštěva muzea
Muzeum vzniklo v roce 1810, kdy ho založil Václav Jetmar. V průběhu 2. světové války se
muzeum přestěhovalo do domu, kde tvořil a zemřel hudební skladatel Vítězslav Novák.
Stálými expozicemi jsou: obuvnictví, kamenictví, Památník Vítězslava Nováka, pamětní síň
V. J. Tomáška. Současným ředitelem je Libor Aksler. V muzeu se nachází velké množství sbírek:
archeologické a přírodovědné sbírky, numismatické sbírky, sbírky zbraní, sbírka textilu, obuvi,
sbírky řemesel, umělecko-průmyslové sbírky, sbírka národopisná, sbírka nábytku, sbírku plastik a
obrazů, drobné tisky a archivní dokumentace.
Marian Jirásko, prima
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Návštěva muzea – beseda o muzejnictví
Dne 3. října, což byla středa, jsme navštívili s celou naší třídou po první hodině muzeum ve
Skutči. Nejdříve nás vzali do kanceláře a pan Libor Aksler nás poučil o tom, co je v muzeích
zajímavé, a ukázal nám knihy, ve kterých byly podpisy těch, kteří navštívili muzeum. Poté nás
informoval o jejich expozicích, sdělil nám, že jejich stálou expozicí je lom a také výroba bot. Řekl
nám i o vedlejších expozicích jako např. o zbraních anebo o nynější expozici hmyzu. Ukázal nám
také starý kočárek, který muzeu věnovala nějaká paní, a řekl nám, že dříve, než tento exponát
vystaví, musí ho změřit, očíslovat, zapsat do knihy, kam se tyto věci píší, a ukázal nám v počítači
předměty, které tam již mají. Mohli jsme se podívat na již zmiňované knihy osobně a něco se
o nich dozvědět. Když skončila prohlídka kanceláře, šli jsme se podívat po muzeu. Viděli jsme
nádherný hmyz, např. velké i malé motýly s různými barvami křídel, různé brouky a vážky, i můry
a kobylky zde byly. Poté jsme se šli podívat na památky. V místnosti, kde visely portréty, ležela
i kniha hostů, do které jsme se mohli podepsat. Stál tu i klavír (ale smůla je, že jsme na něj
nemohli hrát). Jestli dobře počítám, tak zde byly tři knihy na podepsání. Když nastal čas odchodu,
shromáždili jsme se u vchodu a šli jsme zpět do školy. Po cestě jsme si počítali, kdy a na kterou
hodinu přijdeme. Přišli jsme na matematiku (přesně podle předpokladu) a už jsme zase museli
počítat. Výprava do skutečského muzea se mi moc líbila. Chtěla bych jít klidně ještě jednou.
Kristýna Žežulková, prima
Návštěva muzea – Beseda o muzejnictví
Na téhle besedě jsme se dozvěděli zajímavé informace. Např. že lidé do muzea vozí věci,
které jsou hodně staré, a ti lidé buď neví, co s nimi, nebo ani neví, k čemu jsou, ale třeba i chtějí
zjistit, jakou mají hodnotu. Pak je pán nechá nafotit a zapíše je do knihy a potom i do počítače.
Ale jsou tam i písemnosti, které se dochovaly, a kdo chce, ten může jít do kanceláře a poprosit
vedoucího a on buď řekne, že vám to dovolí a že se můžete prohrabovat v těch papírech, nebo to
odloží na jindy. Stálé expozice má samozřejmě také muzeum ve Skutči a v tomto případě jsou to
boty (je zde i největší bota v ČR ) a kamenictví. To ale není vše; součástí skutečského muzea je
i rodný dům V. J. Tomáška a nejsem si jistá, ale myslím, že tam je i Památník V. Nováka.
Vanesa Čingužajevová, prima
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ZÁŽITKOVÝ SEMINÁŘ
ANEB
JAK UDĚLAT ŘIDIČÁK NA INVALIDNÍ VOZÍČEK
Když nám naše učitelka zeměpisu a základů společenských věd, Šárka Jonešová, řekla, že se
v úterý 25. září zúčastníme dvouhodinového zážitkového kurzu, nevěděli jsme dost přesně, co si
pod tím představit. Něco takového mohlo čítat všechno, od požárního cvičení po kurz
v zneškodňování vojenské munice náhodně nalezené v lese. Mně osobně vůbec nenapadlo, že
bych při tom mohla (byť jen dočasně) přijít o nějakou končetinu, oněmět, nebo dokonce skončit
na vozíčku, k čemuž nakonec doopravdy došlo.
O tom, co se bude zhruba dít, jsem si udělala matnou představu až 10 minut před začátkem
hodiny, když jsem před naší třídou našla vyřádkované 4 invalidní vozíčky, což mohlo znamenat
buď to, že naše aktivity budou tak nebezpečné, že někdo bude tenhle vehikl potřebovat, nebo to,
že si zkusíme na nich jezdit. Možnost autodromu jsem hned zavrhla, protože vozíčků bylo málo a
nejevily známky častých nárazů.
Ve třídě jsme srovnali židličky do naší verze kruhu a čekali jsme. Celou akci vedli dva
pánové, jejichž jména jsem bohužel zapomněla hned potom, co je řekli. Vzhledem k tomu, že oni
nás oslovovali podle barvy nebo vzoru na tričku, mi to ani nemohou mít za zlé. Řekli nám, že
přijeli z …., a že nám pomocí několika názorných aktivit přiblíží, jaké to je být nějakým
způsobem handicapovaný. Poté nás rozdělili do čtyř skupin a poslali nás k jednotlivým úkolům.
První cvičení (z pohledu mé skupiny) bylo, alespoň podle mě, dost náročné. Měli jsme se
podepsat, napsat naši adresu a nakonec nakreslit obrázek – rukou, kterou nepíšeme, s tím, že ta
druhá bude celou dobu za zády. Tato aktivita mě vrátila do mých dětských let, kdy jsem ve školce
čmárala sentimentální kresbičky nevalné umělecké úrovně. I teď jsem totiž vsadila na domeček,
stromeček a sluníčko (obličej jsem kvůli přílišné náročnosti vynechala). Když jsem si pak své
dílko prohlédla, musela jsem uznat, že i ty výkresy ze školky vypadaly líp.
3 postřehy jednorukého:
1. Přidržovat si při psaní papír hlavou sice není špatná strategie, musíte se ovšem vyrovnat
s faktem, že pro změnu nic nevidíte a navíc se šťoucháte tužkou do obličeje. Tímto způsobem
byste mohli skončit nejen bez ruky, ale i bez oka.
2. Dávejte svým dětem krátká jména. Jestli někdy přijdou o ruku, značně jim to usnadní
život.
3. Ořezat si bez ruky tužku je úkol pro Chucka Norrise!
Než jsem si stačila užít možnosti používat opět obě ruce, přišla jsem o hlas. V rámci
dalšího úkolu jsem totiž měla být němá a radit zbytku skupinky, jak postavit z lega domeček,
který jsem viděla jen já. Nutno podotknout, že ostatní na tom nebyli o moc líp – jeden bez levé,
druhý bez pravé, třetí pro změnu úplně bez rukou, jen čtvrtý byl kompletní. Tuhle aktivitu jsem si
vzdor svému handicapu výborně užila.
3 postřehy němého:
1. Tohle bylo poprvé, kdy někdo doopravdy dával pozor na to, co říkám.
2. Pokud ukazujete na okno, 99% lidí si bude myslet, že ukazujete něco za oknem.
3. Na tom být němá je nejhorší to, že nemůžete říct lidem, aby sklapli.
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Třetí úkol byl velmi poučný – alespoň pokud jde o řidičské schopnosti. Vyfasovali jsme
invalidní vozíčky a tradá na školní chodbu. Člověk by si myslel, že řídit něco takového je hračka.
Prostě se odrazím a jedu. Ukázalo se ale, že jet rovně může být skoro neproveditelný úkol, hlavně
pokud váš čtyřkolý přítel neustále samovolně zahýbá nalevo, kde se vyskytují nejen zdi, ale také
sloupy. Pak totiž hrozí, že ho budete opravdu potřebovat.
3 postřehy vozíčkáře:
1. Táhnout víc jak jeden naložený vozíček je fuška, zvlášť když si toho černého pasažéra
všimnete až na konci chodby!
2. Pokud stavíte vozíček na zadní, nesmíte překonat úhel 120 stupňů s rovinou. Pokud to
uděláte, zjistíte, že gravitace opravdu funguje.
3. Snaha o přejetí učitele českého jazyka a literatury může mít dalekosáhlé následky. Pro
informaci – včera jsme psali diktát.
Poslední aktivitou těchto velmi zajímavých dvou hodin bylo chození o berlích s ortézou na
libovolné noze. Tohle vyžadovalo za prvé dobrou koordinaci pohybů (kterou nedisponuji), sílu
v rukou a značnou praxi se skákáním po jedné. Přejít rovnou a prázdnou chodbu bylo ještě
docela jednoduché, když ale došlo na to vyjít schody, ukázalo se, že berle jsou spíš na obtíž, než
aby vám pomáhaly. Nejtěžší ale bylo slézt z odpočívadla zpět dolů, navíc ještě v chumlu cizích
nohou a berlí. Skoro jsem si myslela, že si někdo něco doopravdy zlomí.
3 postřehy jednonohého:
1. (Ne)úmyslné nastavení hole procházejícímu učiteli biologie se může projevit všelijak.
Třeba zkoušením! (Obě strany mi tvrdily, že v tom nebylo nic osobního – prostě náhoda!)
2. Urážet někoho, kdo je vyzbrojen berlí, se nevyplácí, může o vás totiž tu berli přerazit.
3. Říkám to pořád a říkám vám to znovu. Tahle škola potřebuje VÝTAH NEBO
ESKALÁTORY.
Po skončení všech aktivit, a po ošetření případných ran, jsme se sešli v „kroužku“ opět
zcela kompletní. Podle mě to bylo čiré štěstí, protože svěřit berle komukoliv z nás je značný risk a
na invalidní vozíček by se měl dělat řidičský průkaz. Pokud jde o ztrátu ruky, tak tu doporučuji,
pouze pokud se chcete věnovat abstraktnímu umění. Tolik k našim postřehům ze zážitkového
semináře.
Děkujeme všem, kdo nám tuhle akci umožnili a doufáme, že jsme si z toho (kromě
zkušeností) neodnesli nic trvalého.
Tereza Čermáková a Jakub Hledík, sexta
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VÝSLEDKY CHARITATIVNÍCH SBÍREK
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