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Až vyjde třetí číslo Géčka, skončí období testování, zkoušení, tj. doba všeobecného
„týrání˝ studentstva. Tvůrčí krize některých členů naší redakce má na svědomí to, že
jsme se nepustili do žádných vážných témat, a tak se časopis nese spíše na
předprázdninových vlnách. Snad se tedy úsměvný fejeton R. Křesťana bude hodit.

R UDOLF K ŘESŤAN : S NAŽENÍ
První polovina června je zvláštním obdobím školního roku: známky už se rýsují, ale
narýsovány ještě nejsou.
Je to doba posledních šancí k opravám výsledné klasifikace. Dodnes slyším pobídku rodičů: „
Přihlaš se a nech se ještě vyvolat!˝ Hovořili se mnou jako s filmovým negativem,
s jehož dosavadní podobou nebyli spokojeni, takže mě posílali do laboratoře ke znovuvyvolání
v naději, že vyjde hezčí obrázek.
Podobně na tom byla i většina mých spolužáků – kromě Havránka, absolutního jedničkáře.
Nedivte se tedy, že jsme ve třídě (bylo to v 7.B) všichni překvapením zašuměli, když na
učitelčinu výzvu, kdo si chce ještě opravit známku, vystřelila do výše i Havránkova paže.
Učitelka shovívavě přehlédla jeho hlásící se prsty, nejspíš se domnívala, stejně jako my, že jde
o projev Havránkova stereotypu, neboť je zvyklý hlásit se pořád. Jeho tvář ovšem jevila v té
chvíli jakousi zvláštní žádostivost; učitelka si toho nevšimla, my však ano. Proto jsme o
nadcházející přestávce podrobili spolužáka Havránka křížovému výslechu, abychom zjistili, zda
z toho svého výborného prospěchu nezačal náhodou bláznit.
Odpověděl nám velmi logicky a přesvědčivě, že si chce opravit známku z jedničky na dvojku,
aby neměl na vysvědčení samé výborné, za které mu rodiče chtějí koupit housle, ačkoliv on je
prosil o kytaru, ale o té mu řekli, že je málo ušlechtilá.
V naší třídě sice bylo několik příznivců houslí, avšak i oni pokládali za podlé, že Havránek má
proti své vůli dostat za odměnu pod bradu.
Havránkovým východiskem by mohla být písemná práce, do níž by vědomě a vzorně nasekal
chyby. Jenže tohle všechno už byla jen teoretická úvaha; písemky totiž byly již za námi a
Havránek tu svou psal ještě bez vědomí, že za samé jedničky bude natřen kalafunou.
Jak známo, jedničkáři nebývají ve třídě zvlášť oblíbení, avšak v dané situaci nám Havránek
zlidštěl a fandili jsme mu ve všech předmětech. Upozorňovali jsme jednotlivé pedagogy na to, že
by chtěl ještě vyvolat kvůli opravení známky. Dostávalo se nám však odpovědi: „Jen nechte
Havránka Havránkem, ten si nepotřebuje nic opravit, kéž byste na tom tak byli všichni!˝
Jenže Havránek si potřeboval opravit. Doufali jsme, že mu pomůžeme alespoň v tělocviku, kdy
jsme svorně žalovali na jeho umně neumně metané kotouly. Tělocvikář nás však umlčel
tvrzením, že Havránkovi to sice dneska nejde, ale jinak je borec. Stejně žalostně skončil i jeho
poslední pokus, když si chtěl zhoršit známku aspoň v rubrice Chování. Začal při vyučování
usilovně a soustavně vyrušovat, avšak třídní omlouval jeho počínání tím, že je jistě
přepracovaný.
Nakonec se těm samým jedničkám nevyhnul, a tudíž ani odměně doma.
Tehdy i největší drsňák naší třídy, zvaný Kudla, osvědčil své lepší já, když zachmuřeného
Havránka konejšil slovy: „Hele, Havránek, nic si z toho nedělej, housle jsou vlastně taková menší
kytara.˝
Ať už vaše vysvědčení dopadne jakkoli, přejeme vám hezké prázdniny a v příštím školním
roce opět na shledanou!  Redakce časopisu 
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MOŽNÁ ANI NEVÍTE, ŽE TŘEBA ZROVNA VÁŠ SPOLUŽÁK JE VE SPORTU TAKHLE DOBRÝ!

jméno
Hanesová Aneta
Koštejn Vít
Lantorová Aneta
Kováč Filip
Růžičková Julie
Chudý Dominik
Košťálová Jana
Kalvová Šárka
Holinková Erika
Frýdová Karolína
Pekař Zdeněk
Boskovský Vojtěch
Myšková Veronika
Oswald Jaroslav
Leurichová Martina
Cerman David
Zlatohlávková Tereza
Kalvová Tereza
Opolská Markéta
Kašpur Andrej
Plecháč Petr

třída
S
S
S
S
S
S
T
T
T
T
K
K
Sx
Sx
2.A
2.A
Sx
Sp
Sp
3.A
4.A

sport
Vodní lyžování
Orientační běh
Plavání
Plavání
Plavání
Plavání
Alpské lyžování
Lehká atletika
Sportovní gymnastika
Plavání
Kopaná
Orientační běh
Kopaná
Kopaná
Odbíjená
Rychlostní potápění
Karate
Agilita
Minikáry
Judo
Sportovní střelba

úspěchy
ČR (4.místo)
ČR
krajská úroveň, SvHM
krajská úroveň, SvHM
krajská úroveň, SvHM
krajská úroveň
ČR
krajská úroveň
krajská úroveň
krajská úroveň
ČR
ČR
ČR – 3. liga
krajská úroveň
krajská úroveň
MS, ME, ČR
Mistryně ČR+ ME+ MS
ČR (3.-4-místo)
ČR
ČR, MS, ME

Úspěšných sportovců je na naší škole opravdu dost. Vybraní jedinci dokonce pobírají
stipendium, protože kromě pravidelných tréninků a závodů stihnou nejen občas převzít
nějakou tu medaili, ale dokonce se mohou pochlubit solidním prospěchem!
Někdo možná na seznamu chybí, protože se prostě ve své skromnosti nepřiznal.
Jedním z nich je Vít Vaněček z tercie, kterého náš sportovní redaktor trochu vyzpovídal.
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Naše názory na facebookovou komunikaci
(vybráno z úvah třídy Tercie na téma Žít, či nežít bez Facebooku?)
Příště, až usednete k počítači a objeví se před vámi přihlašovací stránka, zamyslete se,
jestli je opravdu nutné být on line.
Já osobně přiznávám, že jsem závislý na počítači, musím denně dostat svou dávku. Svět
bez počítače si umím představit, ale do své představy bych vkročit nechtěl.
Mně osobně se nelíbí, jak si tam dívky dávají různé fotky ve spodním prádle, a myslím, že
nejsem sama. Vůbec jim nedochází, co všechno se může stát.
Svět není černobílý a každý člověk je jiný. Každý má jiné potřeby a jiné zájmy. Lidé se
k sobě nechovají moc zdvořile - ať už v reálném nebo ve virtuálním světě, Ale proč?
Protože ten druhý má více „lajků˝ u statusů nebo u přátel? Copak lidé už nechodí ven, jen
sedí u počítače a odpovídají na e-maily? Ta otázka je asi přehnaná, ale je na místě. Moje
babička říká:„Copak se to děje? Kam zmizela odřená kolena? A má pravdu.
Dnes vidím na ulicích děti z prvních a druhých tříd, jak drží v ruce ty nejnovější typy
mobilních telefonů a připojují se ne internet. To už nejezdí na kolech, nechodí ven a jsou
ztraceni ve virtuálním světě?
Do přátel si vás přidá 14letý chlapec s vlasy jako Justin Bieber a bude vám psát, jak jste
krásná, poté si s ním dáte schůzku a zjistíte, že je to 50letý plešatý muž.
Také mi vadí to falešné přátelství. Lidé vám píší, jak vás mají rádi, ale když je potkáte, ani
nepozdraví.
Při komunikaci je přece důležité sledovat gestikulaci, náladu a změnu hlasu člověka.
Tím, že na Facebook umístíme nesčetně , smích opravdu nenahradíme.
Lidé, místo aby šli s přáteli ven, si sednou k počítači a píší si naprosto s cizími lidmi.
Internet je užitečná věc, ale někdy je lepší používat mozek a zdravý rozum. Vyjít si ven a
nezapomínat na to, že i tam venku je život.
A k jakému závěru jsme došli? Je to jako se vším. Vše má své plusy a mínusy.
Většina z nás na Facebooku tráví spoustu času, ale uvědomujeme si, že čas se dá
trávit i jinak. A opravdovější je přece jen přímý kontakt se skutečnými přáteli.
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BANDICAM
Bandicam je program pro zachycování dění na vaší obrazovce. Program umožňuje pořizování
videa i fotografií, obojího ve velké kvalitě, až 2560x1600. Bandicam je zdarma stažitelný
z mnoha bezpečných internetových stránek(stahuj, slunečnice, www.bandicam.com). Instalace
je jednoduchá. Program funguje na všech běžných operačních systémech.

ZÁZNAM OBRAZU
Po zapnutí vám Bandicam nabídne celou řadu nastavení. Pod kartou obecně se skrývá možnost
nastavení výstupní, tedy cílové složky. Karta f/s neobsahuje pro běžného uživatele nic
důležitého, na rozdíl od karty Video, kde se nachází výpis kláves, kterými lze aktivovat,
pozastavit a zastavit nahrávání videa. Tyto klávesy lze samozřejmě změnit. Na kartě Snímek lze
nastavit spuštění fotografování a možnost následného fotografování po určité době. Také zde lze
měnit výstupní formát fotografie. Karta O programu se opět nenachází pro běžného uživatele nic
důležitého. Tlačítko Možnosti umožňuje nastavení plochy, kterou bude Bandicam snímat. Při
vybrání Soubory DirectX/OpenGL bude Bandicam automaticky snímat obraz z např.
počítačových her a videí. Na rozdíl od možnosti Vybrané pole, která umožňuje nahrávání
v označeném poli, který lze pohybovat a měnit jeho rozměry.

EVEREST HOME EDITION
Everest je diagnostický program. Umožňuje přehled všech komponent, které váš počítač
obsahuje. O většině komponent také podá podrobný popis nebo odkaz na stránku výrobce.
Everest také udává informace z tepelných senzorů, nejčastěji umístěných u pevného disku a
grafické karty. Tento program je v českém jazyce a je zdarma. Jeho hlavními vlastnostmi jsou
jednoduchost a přehlednost.

TOTAL COMMANDER ULTIMA PRIME
Total Commander Ultima Prime je jednou z verzí oblíbeného správce souborů Total
Commanderu. Na rozdíl od svého předchůdce je vybaven řadou doplňků a nových funkcí.
Obsahuje programy pro otvírání audia, videa, obrázků a mnoho dalšího. Vzhled TC UP si může
uživatel sám nastavit. Funguje ve všech operačních systémech od Microsoftu a je i v češtině.
Rozšíření TC UP ocení především pokročilejší uživatelé.
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Akce na prázdniny:
Prohlídka hradu Grabštejn: 5.5.2012 – 31.10.2012 9:00 - 16:00
Hradem vás provede tajemná postava paní Barbora v rámci projektu Otevřte 13. komnatu.
Noc s hvězdami na hradě Houska: 4.8.2012 18:00 - 5.8.2012 2:00
Letos se uskuteční 14. ročník benefičního koncertu na hradě Houska. Letošní koncert se nese
v duchu Česko: Slovensko. Vstupenky je uţ teď moţné zakoupit přes Ticketstream, posléze v
prodejně hudebních nástrojů Milana Anděla na nám. T.G.M. 131 v České Lípě nebo přímo na
hradě Houska. Vystoupí Monika Absolonová, Martin Chodúr, Jana Kociánová, Martin Harich
a další.
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou: 11.5.2012 - 28.10.2012
Představí nejen kolekci mimořádně komerčně úspěšného českého sklářského designu mezi
světovými válkami, ale i Českého lva, cenu České filmové a televizní akademie, nápojové
sklo zhotovené pro prezidenty a panovníky celého světa.
Botanická zahrada v Liberci - nejstarší botanická zahrada v České republice
Má nejpestřejší sbírky exotických rostlin, obsahující také unikáty: nejstarší kamélie a nejdéle
pěstovanou bonsaj v Evropě. Doménami zahrady jsou sbírky orchidejí, kapradin,
broméliovitých a masoţravých rostlin. K tradici patří i pavilon akvárií.
Sporty:
Paintball v krásné pražské lokalitě Císařské louky: 11.5.2012 – 28.10.2012
Tento ostrov je v blízkosti centra Prahy a má výbornou dostupnost jak autem, tak i MHD.
Paintball areál se skládá ze dvou samostatných hřišť, přičemţ kaţdé je postaveno v jiném
stylu.
Lukostřelba v Praze v areálu Fun Island
Lukostřelba dodává klid a pohodu, vyţaduje schopnost koncentrace. Sportovně relaxační
areál Fun Island je určen široké veřejnosti všech věkových kategorií. Nachází se v centru
Prahy na Císařské louce, Praha 5 - Smíchov. Lukostřelba není pohybově náročná a je
vhodným sportem pro celou rodinu.
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Rozhovor s V. Vaněčkem
Ahoj Víte, můţu se tě na něco zeptat ohledně tvého sportu?
Jo, Miky, můţeš.
Tak dobře, jaký sport děláš?
Karate.
To je zajímavý, a jak dlouho ho děláš?
Karate dělám asi dva a půl roku.
Tak to je docela dlouho, a kdo tě ke karate přivedl?
No, to si musím promyslet, ale asi můj táta.
Kdyţ tento sport děláš tak dlouho, jaký pásek uţ jsi získal?
Zelený, ale o prázdninách budu dělat zkoušky na fialový.
Tak to ti budu drţet palce, a za jaký klub bojuješ?
Nevím, jestli se dá říct, ţe bojuju - spíše závodím za klub SK Karate-Shotokan Liberec.
Kolik času věnuješ tréninku?
Trénink mám pětkrát týdně, trvá vţdy 1,5 hodiny. Jezdím trénovat do Liberce.
A jaký je tvůj největší úspěch?
Teď jsem byl na Slovensku na Grand Prix v karate, který se uskutečnil v Bratislavě, a
a skončil jsem na 3. místě. V mé kategorii – dorostenci ve věku 15 – 16 let, ve váze do
52 kg, nás bylo 27. Jednalo se o závody s mezinárodní účastí.
Tak to blahopřeji a děkuji ti za rozhovor.
Dík. Nemáš zač.
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LEKCE Z CIZÍCH JAZYKŮ – MAĎARŠTINA
Jak se řekne maďarsky hřbitov?
Tuhoš kemp.

Jak se řekne maďarsky včela?
Séreméd.

Jak se řekne maďarsky vosa?
Neséreméd.

Jak se řekne maďarsky čmelák?
Neséreméd turbo.

Jak se řekne maďarsky sršeň?
Neséreméd turbo super.

LEKCE Z CIZÍCH JAZYKŮ – JAPONŠTINA
Jak se řekne japonsky japonský policista?
Pako nemako.

Jak se řekne japonsky dělník?
Mako jako pako.

Jak se řekne japonsky ředitel?
Nemako.

Jak se řekne japonsky náměstek ředitele?
Jako mako.

HÁDANKY
Je to modré a skáče to po stromech, co je to?
(Veverka v montérkách.)

Je to zelené a má to tři tisíce otáček za minutu, co je to?
(Ţába v mixéru.)

Jak se udrţí veš na pleši?
(Vší silou.)

Co udělá červotoč, kdyţ zatouţí po čerstvém vzduchu?
(Přestěhuje se do hole člena Horské sluţby.)

Sedí to pod stromem, je to hnědé a kouří se z toho, co je to?
(Zpocená veverka.)
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Proč má pes ocas?
(Aby se nepřevrátil, kdyţ vyplázne jazyk.)

Dělá to devětadevadesátkrát šláp a jednou klap, co je to?
(Stonoţka s dřevěnou protézou.)

VTIPY
TURISTÉ V AFRICE
Turista se ptá afrického domorodce :
,,Je moţné se v této řece koupat?“
,,Tady moc krokodýlů, zkuste to o dva kilometry dál, kde řeka ústí do moře.“
,,Tam krokodýli nejsou?“
,,Ne, pane, bojí se ţraloků.“

VZDĚLANÝ LUPIČ
,,Vaše lordstvo, v knihovně je lupič,“ probudil po druhé hodině v noci sluha svého pána.
Lord otevřel oči a vleţe se zeptal klidným hlasem :
,,Zajímavé. Nevíte náhodou, co v tuto pozdní hodinu čte?“

LETADLO MÁ PORUCHU
Letuška v letadle oznamuje cestujícím :
,, Váţení cestující, poskytuji vám poslední informace. Pohlédnete-li vpravo, uvidíte padat pravý
motor, který se utrhl. Oddělilo se ovšem i levé křídlo, které byste při určité míře štěstí mohli
zahlédnout na levé straně. Padající zadní kormidlo asi neuvidíte, zato kdyţ budete pozorně sledovat
prostor pod letadlem, určitě uvidíte malé bílé obláčky. Tyto malé bílé obláčky však ve skutečnosti
nejsou ţádné obláčky. Jedná se o padáky naší posádky, která se tímto s vámi loučí.“

ČARODĚJNICE V OBCHODĚ
Prodavač: ,,Přejete si?“
Paní podivného vzhledu: ,,Koště!“
Prodavač: ,,Přejete si ho zabalit, nebo na něm hned odletíte?“

POZNÁMKY
,,Bez dovolení padá ze ţidle.“
,,Dává pořád pozor, jestli dávám pozor, a kdyţ si myslí, ţe nedávám pozor, tak nedává pozor.“
,,Váš syn hodil mokrou houbu po učitelce, která pak udělala louţičku.“
(Zdroj Vtipy ze studia ROSA, 1991, Dr. Václav Budinský)
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Vypsáno ze sešitů a testů žáků naší školy
Na naší škole není na šikanu čas, neboť pořád píšeme nějaké testy.
Co má naše třída společného?
Z hlediska školy určitě to, ţe všichni tolik nesnášíme různé testy a zkoušení, zkrátka vše, u čeho
můţeme pohořet.
Je jen problém s naším sportovním třídním, který má nejradši dlouhé túry nebo sportovní výlety. Nic
jiného ho nejspíš nebaví.
Komentský je pochován v Ardenu.
Rudolf II. miloval alchemii.
Ve slově zklamat nepíšeme předponu s, protoţe tam prostě nemá být.
Je tlustý jako Zlaté stránky.
Je bystrý jako bistro.

Hádanka na závěr. Poznali byste, pro koho z našich pedagogů jsou typické tyto
„hlášky˝?
Vţdy, kdyţ vejde do třídy, zastaví se ve dveřích a přejede nás zlověstným pohledem a praví:
„Slyšel jsem vás aţ nahoře.“
„Prosím vás, … nemluvte. Uţ kvůli vašim spoluţákům, kteří toho tolik neumí, ZMLKNĚTE.˝
„Tím, ţe narušujete hodinu, dáváte svým spoluţákům signál, ţe to mohou také.˝
„Tato písemka prostě NEJDE napsat hůře neţ na trojku.˝

.
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