Akce v našem okolí
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Ahoj, ráda bych vám v tomto čísle řekla o akcích, které nás čekají v našem okolí, a které bychom
si neměli nechat ujít. Přesuneme se do nového roku 2017, kdy startuje plesová sezona, vždy v
Městském kulturním domě v Šternberku. Jako první plesovou sezonu zahájí Střední odborná
škola hotelnictví a turismu dne 14.1. 2017 následuje ji Základní škola náměstí Svobody, která pořádá ples 20.1. 2017. Další ples pořádá Základní škola Dr. Hrubého 27.1. 2017. Poté v únoru další
ples pořádá naše škola dne 10.2. 2017 a jako poslední Základní škola Svatoplukova 17.2. 2017.
Tohle je krátké shrnutí akcí, které nás v následujících dvou měsících čekají. Chtěla bych vám
všem popřát krásné prožití vánočních svátků a všechno nejlepší do Nového roku .
Verča

NEBOJME SE
MYSLET
Sedmý ročník soutěže proběhl 16. prosince na filozofické fakultě Univerzity Palackého. Kvalifikace
pro účast na mezinárodní filosofické olympiádě IPO se konala ve formě krátké eseje, zatím v českém jazyce. Studenti třetích a čtvrtých ročníků z různých středních škol se sešli rozděleni podle
příjmení ve dvou místnostech a společně stejnými darovanými propiskami propsali papíry svými
úvahami nad jedním ze čtyř zadaných témat – citátů. Soutěž se týká hlavně studentů ZSV. Snaží
se rozvíjet schopnost kritického myšlení a konstruktivního uvažování, zároveň si u toho vyzkoušíte napsat vlastní filozofický text. Nemusíte být nejlepší jedničkář, co všechno ví, aby vaše šance
na úspěch byla alespoň malá, stačí mít a zformulovat názor. Na každou práci se také bude posílat
zpětná vazba, aby studenti věděli, jak si vedli a mohli se z chyb poučit. Na dvacet nejlepších čeká
postup do druhého kola, první tři dokonce dostanou hodnotné ceny v podobě čteček. Odpoledne po soutěži proběhla krátká půlhodinová přednáška, která pro ty, kteří neutekli, nabídla
možnost poznat filozofické otázky dnešní doby a pochopit, že zdaleka nejsme jediný inteligentní druh na Zemi a že nám často uniká dění přímo před našima očima. Dozvěděla jsem se, že
člověk jako jediný druh chápe matematiku a logiku, že vrána je chytrá jako opice a šimpanz má s
největší pravděpodobností lepší paměť než já a sloní rodinka má zase morálku výš, než některá
lidská. Filozofie je tudíž velmi zajímavá vědní disciplína, která se nezabývá pouze abstraktními
pojmy, ale i každodenním životem a rozhodováním v možných situacích - až se jednou budete
mít rozhodnou, jestli na soutěž jet nebo ne, tak vám to vřele doporučuju.
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Den otevřených dveří
Ve dnech 2. a 3. prosince byl na škole průvan. Konaly se totiž dny otevřených dveří, které nabízí
každému zájemci naši školu k nahlédnutí. Pro bývalé studenty jedinečná příležitost zjistit, co je
nového ve třídách a u oblíbených profesorů, pro budoucí zase seznámit se se vzhledem a výbavou
chodeb a učeben a očíhnout zdejší osazenstvo. Mnoho tříd nachystalo nevšední program, jenž
zahrnoval hry i možnost odnést si pár nových informací. Laboratoř fyziky, biologie a chemie, učebna ruštiny, obě počítačové třídy, knihovna nebo výtvarná výchova, to je jen malý výčet toho, co
příchozí mohli vidět a někdy i vyzkoušet. Průvodci zapáleně prováděli všechny, kdo se ve zdejších
vodách nevyznají, protože ve spletitých chodbách a schodištích se dá velmi snadno ztratit, ačkoliv
si to málokdy uvědomujeme. Ostatní dobrovolní studenti pomáhali ve třídách s programem a užili
si u toho i spoustu legrace. Dát příležitost veřejnosti podívat se do vnitřního chodu a atmosféry
školy je již každoroční milou tradicí, ze které děti mají pochvaly, učitelé dobrý pocit z nově zjištěných úspěchů bývalých studentů a ti, co by se odvážili přidat, zase ví, jestli se jim škola líbí. Proto
určitě nebylo otevřeno naposledy.
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O Vánocích bychom měli myslet na druhé. Také naše škola se zapojila do několika charitativních akcí. Mimo jiné i sbírky Vánoční
hvězda. Účelem sbírky je pomoc hematologicky a onkologicky nemocným dětem. Studenti si mohli zakoupit Poinsettii v hodnotě
50 nebo 100 Kč v třech barevných variantách. Celkem se vybralo
rovných 13 000 korun českých. Přejeme tímto dětem v dětském hematoonkologckém oddělení v Olomouci krásné prožití vánočních
svátků.
Anička

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU
„Přijde domů, nají se, sedne si k počítači, naučí se do školy a
jde spát.“ Takto o naší generaci většinou hovoří starší lidé, ale
rozhovoru na téma „ono to nic nedělá“ se nevyhne ani část našich
rodičů. My, studenti či žáci jakákoliv taková tvrzení ustavičně
popíráme, vždyť máme tak nabitý program, že ani nestihneme
vynést odpadkový koš. Ale zamysleme se… co když scénáře starších někdy nejsou až tak daleko
od pravdy?
Pokud máte pocit, že se Vám některá taková tvrzení týkají a chtěli byste to změnit, ale nemáte
dost motivace nebo si připadáte tak neschopní, že ani přece žádnou činnost dělat nemůžete,
tak pro Vás, ale i pro ty, kteří jsou všestranně aktivní a mají nabitý celý týden je tu Cena vévody
z Edinburghu (DofE). Tento program se snaží podpořit mladé lidi, aby dělali i něco navíc než jen
školu, aby rozvíjeli své talenty, sportovali a pomáhali ostatním.
Celý projekt dostartoval Princ Filip a dnes už se těší velké oblibě hlavně ve Velké Británii, ale
studenti se do něj začínají zapojovat už i v evropských zemích jako je Česká republika. Dokončení
některé z úrovní se Vám bude hodit nejen při přijímaní na Vaši vysněnou školu (třeba v zahraničí) nebo do zaměstnání, ale hlavně do praktického života. Absolventi se naučí čelit výzvám,
dotáhnout své sny do cíle, nevzdávat se, mít zdravé sebevědomí a nesložit se hned po prvním
odmítnutí.
V kostce… pokud je Vám mezi 14 a 24 lety, můžete kontaktovat místní „centrálu“ (v Olomouci ji
vede pan Radan Kuča). Ten Vám pomůže zvolit si úroveň (dobu trvání) a také vybrat si činnosti
ve třech oblastech-sportu, talentu a dobrovolnictví. V těchto oblastech si určíte své cíle, kterých
byste chtěli za danou dobu dosáhnout a můžete se pustit do plnění. Chodit do kroužků, spolků…
kdekoli, kde Vám program pomůže ve zdokonalování svých dovedností, ať už získaných či nově
nabitých. Jako takovou odměnu můžete považovat dobrodružnou expedici, po Českých horách
nebo klidně i po turistických centrech, kam se vydáte s dalšími účastníky. Při plnění zlaté úrovně
navíc vycestujete do zahraničí-třeba až na druhý konec světa. Po dokončení celého programu jste
pozváni do nějaké z významných budov v Praze… nebo rovnou do Buckinghamského paláce,
kde z rukou slavných osobností převezmete diplom a malou medaili.
Více informací se dočtete přímo na internetových stránkách a můžete se zapojit. Tak neváhejte a
pusťte se do zdokonalování sami sebe. Má to cenu.
Kája
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Olympiáda v českém jazyce
Dne 29. listopadu se konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce.
Soutěže se zúčastnilo kolem 40 žáků. Měla dvě kategorie – nižší a vyšší
gymnázium.
NIŽŠÍ GYMNÁZIUM

1. místo: Denisa Mentlíková
2. místo: Tereza Šmídová
3. místo: Tereza Vacová,
Alžběta Frommerová a
Hedvika Mikolajková

VYŠŠÍ GYMNÁZIUM

1. místo: Jakub Smyčka
2. místo: Barbora Vinohradníková
3. místo: Klára Vomáčková

Vítězům gratulujeme a postupujícím držíme palce v dalším kole.

ANKETA

Anička

Jaký je Váš oblíbený druh cukroví?
Mám rád všechno. - Adam, I.A
U mě vedou rozhodně pusinky a
úly. - Mojmír, IV.A
Je mi to naprosto šumák. - Ondra,
IV.A
Rozhodně linecké. - Anonym, I.A
Miluji vanilkové rohlíčky. - Filip,
4.A

Plněné rohlíčky nebo kokosové
pusinky. - Lucka, II.A
Linecké. - Ellen, 1.A
Všechno cukroví od babičky. Anonym1, V.A
Linecké. - Anonym2, V.A
Vanilkové rohlíčky. - David, III.A
Pusinky. - Terka, IV.A

Tímto tedy chce jednoznačně dát kolektiv studentů Gymnázia Šternberk poselství všem
babičkám… LINECKÉ!!!
Kája a Helča
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Vánoční nej
Nejvyšší uříznutý strom
na světě
Douglaska
50,6 m
Northgate Shoping Center,
Seattle, 1950

Nejvyšší vánoční strom na světě
(neuříznutý)
Eukalyptový strom
Styx Valley, Tasmánie
84 m
17.12.2003 ozdoben 3000 solárními
světly

Nejdelší český papírový řetěz
16 905 metrů
Karviná

Nejpevnější vánoční
řetěz
185 studentů a učitelů
Humpolec
3,363 km
Utáhnul osobní auto

9 nejobávanějších návštěvníků
během vánočních svátků:
1. Tchyně
2. Tetičky
3. Bratři a tchánové ( protože chodí
špinaví a neupravení)
4. Sestry ( protože kupují hloupé
dárky)
5. Babičky ( protože kritizují jídlo)
6. Matky ( protože kritizují neuklizený dům)
7. Strýčkové ( protože jsou moc
hluční)
8. Dědové a nevlastní matky ( protože pijí moc alkoholu)
9. Synovci, neteře, vnoučata a bratranci ( protože po sobě nechávají
nepořádek)

Nejdelší papírový řetěz na
světě
60 studentů z
Dublinu
59,05 km

Nejmenší ozdobně
zabalený dárek
Radka Křivánková
1x1 mm
Hedvábný papír a ozdobné stužky

Nejdéle uchovaný vánoční
stromek
Borovice ve Zlíně
24.12.1998 – 24.12.1999
Jehličí uschlo, ale neopadalo

Mexičan Sergio Rodriguez Villarreal
Největší adventní
věnec
- 5,45 m v průměru
- Plastové kelímky
Obří svíčka
- 1164 lahví a 1789 ks
zrcadel
Socha anděla
- 2964 pivních lahví

Beáta
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„Učitelé se snaží dělat maximum…“
Vysvětluje nám, studentům,
paní profesorka Burešová. V
rozhovoru mluvila hlavně o
svém studiu, ale prozradila
nám také co dělá ve svém
volném čase nebo zda má z
některého ze svých kolegů
ponorkovou nemoc. Asi Vás
překvapí, co všechno zažila
Vaše oblíbená profesorka
na vysoké škole. Přečtěte si
její zajímavé odpovědi, které
Vám jistě dají i něco do života bez testů a školních lavic.
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Jak vzpomínáte na svá
studentská léta tady na
gymnáziu?

To znamená, že jste musela
skloubit studium, péči o
dceru a učitelství?

Čím jsem starší, tím na ně
vzpomínám raději. Sice jsem
nebyla dokonalý student, ale
žádný závažný problém jsem
neměla…opravdu na to vzpomínám jen v tom nejlepším.

Ano. Ani nevím, jak jsem to
dokázala, ale tenkrát to šlo
nějak samo, ale zvládla jsem
to a odpromovala jsem a
pokračovala v učitelství na
gymnáziu.

Jaké byly Vaše oblíbené
předměty?

Ale hned od svého nástupu
jste nebyla výchovná poradkyně…?

Už od základní školy jsem
měla ráda češtinu a angličtinu. Ale ani na gymnáziu jsem
neměla předměty, které bych
vyloženě nesnášela, jen jsem
spíše byla líná se do nich učit.
Kam jste šla potom studovat?
Studovala jsem v Olomouci
na filozofické fakultě češtinu
a angličtinu, na rok jsem ale
studium musela přerušit kvůli
narození dcery, takže místo
pěti jsem na vysoké škole šest
let.
Hned po vysoké škole jste
šla učit sem, na gymnázium?
Já tu vyučovala ještě před dokončením univerzity-v pátém
ročníku. Gymnázium hledalo
angličtináře a jelikož nikoho
nenašli (v té době byli angličtináři velice úzkoprofilové
„zboží“), byla jsem oslovena s
prací na částečný úvazek.

Ne, to nebyla. Výchovnou
poradkyní jsem se stala až po
deseti letech učení.
A baví Vás to, řešit problémy studentů a podobně?
Musíte zde řešit hodně
často nějaké problémy a jde
spíše o drobnosti nebo větší
incidenty?
Ano, samozřejmě, že mě
to baví. Jezdím na schůze
výchovných poradců a musím
říct, že v porovnání s ostatními kolegy v oboru tu mám
snad nejméně práce. Řeším
sice drobné přestupky a podobně, ale nikdy nic velkého
a za to jsem na školu pyšná.
Někdy je mi dokonce líto, že
nemám co dělat.
Jak dlouho tu už celkově
učíte a nevadí Vám, že jste
nikdy nebyla na jiné škole?
Učím tu už 25 let a kupodivu
mi to vůbec nevadí, protože
už od školky jsem chtěla být
učitelka a zde na gymnáziu
jsem spokojená.

Za tu dobu jste se na
gymnáziu asi setkala i se
spoustou pedagogů. Máte s
nějakým kolegou problém a
s kým si naopak rozumíte?
Mám samozřejmě kolegy, se
kterými se bavím více, ale
samozřejmě jsou tu i mí kolegové, se kterými se tak hodně
nevídám, nevyhledávám je ve
svém volném čase a podobně.
Ale určitě tu s nikým nemám
žádný větší problém. Vždy,
když je mezi učiteli potřeba
spolupráce, ukazuje se, že
spolu všichni dobře vycházíme.
Máte nějaké koníčky, o
které byste se s námi chtěla
podělit?
Zájmy samozřejmě mám, snažím se třeba pohybovat a podobně. Mou největší zájmovou aktivitou v současnosti
jsou mé dvě vnučky, kterým
se snažím věnovat naplno.
Chtěla byste říct něco na
závěr, třeba jako doporučení svým studentům?
Ráda bych řekla, že i když to
tak někdy nevypadá, všichni
kantoři se zde snaží pro žáky
dělat maximum a někdy mě
mrzí, že si to studenti neuvědomují a potom se podle
toho i chovají ale to k tomu
věku asi patří. Já věřím, že za
10, 15 let si absolventi uvědomí, co vše jim škola a profesoři
v ní vlastně dali.
Kája, Helča
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Maturitní ples
VIII.A
V pátek 9.12.2016 měli
studenti VIII.A volno ze školy.
Připravovali totiž MKZ na
večerní maturitní ples.
Ples začal přesně ve 20:00
slavnostní polonézou. V
průběhu večera byla k vidění
spousta mladých talentovaných lidí, včetně našich maturantů, samozřejmě. Například
baletní vystoupení nebo
bohuňovické mažoretky.
Co se týče maturantů, nejdříve byli slavnostně ostužkováni. Každý prohodil pár
slov se svojí třídní, bývalým
třídním, zástupcem ředitelky,
či paní ředitelkou a dostal
svoji stužku ,,Maturant 2017“.
Každý si také mohl vybrat

ke stužkování vlastní hudbu,
takže jsme celkem slyšeli 30
krátkých úryvků.
Celý program byl prokládán
pauzami pro volnou zábavu,
které vyplnila skupina Gama.
Ačkoli nás zklamali tím, že
nám nezahráli písničku na
přání, tancovat se na tu hudbu dalo skvěle.
Zhruba v polovině večera
přišlo to hlavní, nástup VIII.A.
Celý jejich nástup byl v podstatě tanečním vystoupením s
přípitkem na konci. Vystoupení nás pobavilo a jako jedna
z diváků ho určitě chválím,
nicméně věřím, že náš nástup
bude o 100% lepší.
Na konci večera, o půlnoci,
přišla na řadu bohatá tombola. Ačkoli prý byla ukradena
jedna z hlavních cen, tombola
to byla bohatá. Lístky se pro-

dávali po deseti, takže téměř
každý, kdo koupil, si odnesl
nějakou tu cenu. Dokonce i
pan Zavadil, zástupce řiditelky, podle svých slov poprvé v
životě něco vyhrál.
Po tombole ještě hrála hudba,
ale většina rodičů se přesunula domů a většina studentů
se přesunula na afterples do
lidovky. Tam se všichni skvěle
bavili a zapíjeli úspěšný ples.
Domů se většinou vyráželo až
po páté hodině ranní.
Fotografie z večera najdete na
facebooku Fotograf Dalibor
Trojan, dále na facebooku
DISCOLIDOVKA a také na
stránce:

Číslo ke stažení nebo čtení
on-line:

http://www.gymst.com/CASOPIS/g9.pdf

Jsme také na facebooku

https://www.facebook.com/casopisg/
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