Váţení čtenáři,
právě jste objevili první číslo studentského časopisu Géčko. Je výsledkem práce skupinky nadšených
ţáků z tercie a jedné sekundánky. Jejich časopis se snaţí tak trochu zmapovat ţivot školy.
Jednou jsme si v tercii v hodinách češtiny povídali o tom, ţe před pár lety na škole jeden dobrý
časopis vycházel, ţe studenti dřív byli nadšenější a aktivnější, uměli si ze spousty věcí dělat legraci,
ale nebylo to nic provokativního a drzého. Šlo o inteligentní humor a studentskou recesi. Tercie
(jelikoţ je to šikovná třída) se toho chytla, slovo dalo slovo a výsledek je na světě.
Na tvorbě časopisu se můţe podílet kterýkoli student školy. Stačí, kdyţ pošle nějaký námět,
přispěje svou úvahou, komentářem… Ve škole je spousta lidí, kteří rádi píší povídky, mají za sebou
první básnické pokusy… Na těchto stránkách mohou najít své první čtenáře.
Buďte při četbě shovívaví, jsou to přece jen ţáci niţšího stupně gymnázia. 
Hezké počtení přeje korektorka Marie Grigerová  

Redakční rada: šéfredaktor :

redaktoři:

T. Halbych
tomhalbych@gmail.com
Okénko do světa softwaru
K. Stachová
stachova.klara@seznam.cz
Ze ţivota školy
K. Štěrbová
kacisterbova@seznam.cz
Za oponou
L. Holajová
Pro chvilku oddechu
lenkaholajova@seznam.cz
E. Holinková
S. Mujkanovičová
Události, komentáře,
rozhovory
M. Pál
mikypal@seznam.cz
Branky, body, sekundy

1

Březen byl prvním měsícem, kdy se na stránkách školy objevila nová anketa. Anketa umoţňuje
ţákům hlasovat o kvalitě obědů ve školní jídelně. Hodnocení jídla vypadá opačně jako známkování ve
škole. Doufejme, ţe tato anketa přinese pozitivní výsledky.
V březnu byla také vyplacena prospěchová stipendia. Přestoţe bylo vydáno 46 300 Kč, na stipendium
dosáhlo pouhých 38 ţáků, coţ je méně neţ minulém pololetí. Doufejme, ţe to bude na konci školního
roku lepší.
Dne 12. 3. odjela skupina ţáků z vyšších ročníků spolu s učiteli na týdenní lyţařský pobyt do
rakouských Alp. Jeden den pobytu byl stráven v plaveckém bazénu. Jako dozor jeli Mgr. Jaroslava
Krejčová, Mgr. Markéta Nolová a Mgr. Luboš Krejčí. Všichni účastníci se vrátili celí.
V pátek 16. 3. se jako kaţdým rokem uskutečnila soutěţ Matematický klokan. Ţáci řešili různé
matematické úlohy. Ty byly různě obtíţné. Zadání se lišilo podle věku. Prima společně se sekundou
měly úroveň s názvem Benjamin. Tercie s kvartou úroveň Kadet, první a druhé ročníky Junior a třetí
spolu s maturitními ročníky úroveň Student. Výhercem Benjaminu se stal Vít Koštejn. První místo v
kategorii Kadet obsadili dva chlapci, a to Jan Jech a Jiří Kolovrátník. Juniora vyhrála Ivana Pavlů a v
kategorii Student zvítězil Jiří Pavlů. Všem patří obrovská gratulace!
Kamila Řezníčková, Květa Kupková a Veronika Varadiová odjely 22. 3. na krajské kolo
olympiády ve francouzském jazyce. Všem třem se dívkám se velice dařilo a rozhodně naše
gymnázium ani trochu nezahanbily. Kamča obsadila ve své kategorii 3.místo, Verča 6. místo a Květa
4. Gratulujeme!

Negativita
Gymnázium propaguje počítačové učebny jako výhodu jak pro ţáky, tak pro učitele. Ty však mají
občas své chybičky. Chybička se vloudit můţe, ale kdyţ se ukazuje trvale, můţe to být nepříjemné.
Například v učebně biologie. Vţdy po nástupu firmy Panasonic se na promítací tabuli ukáţe nápis
„Vyčistit filtr“. Není to sice věc, která by ţáky omezovala, ale odstranit ji by na škodu nebylo. Stejně
jako neústupná Francouzská revoluce v učebně dějepisu.
Další negativní věcí je neustálý nepořádek ve třídách. Ovšem ne vinou kantorů nebo zbylého
personálu, ale chybou nás - ţáků. Učit se ve třídě, kde se v lavici povaluje salám, na zemi leţí obal od
bagety, není ţádný med. Kdyţ však v akváriu v učebně biologie plave okurka, je to docela nechutné.
Zkusme s tím něco udělat.

Pozitivita
Ještě ţe zde máme pozitivní stránku. Za uplynulý měsíc se zlepšila jak čistota stolů, tak kvalita obědů
ve školní jídelně. Celému kolektivu kuchařek tak patří veliké Díky. Poděkování také patří panu
školníkovi za doplnění háčků do šatny TV a za neustálé udrţování skříněk. Pochválit bychom měli
také pana profesora Kuchaře za neustupující chuť k fotografování a tvorbu nástěnek.
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Změna ve výuce chemie a biologie
Ve druhé polovině března opustila náš ústav významná osobnost v oborech přírodních věd,
Ing. Šárka Andrássyová. Co bude znamenat její odchod? Jaké změny nás asi čekají?
Necháme se překvapit. Ještě před odchodem nám paní učitelka odpověděla na několik otázek.
Byla velmi stručná.
Odcházíte z gymnázia ráda?
Ne.
Přestupujete jen kvůli penězům nebo i něčemu jinému?
Je to platová záleţitost.
Bude vám chybět prostředí gymnázia?
Naprosto.
Kdo vám bude chybět nejvíce?
To nemůţu říct. Na to se nedá odpovědět. Někdo mi bude chybět profesně, někdo citově, není
na to jednoznačná odpověď.
Odcházíte učit, či učit sebe?
Odcházím učit studenty a zároveň se budu sama učit. Prostě obojí.
Neprozradíte nám, kam odcházíte?
Není to nutné.
Chcete se sem někdy vrátit?
Určitě.
Děkujeme za rozhovor.
Ptaly se: Erika Holinková a Sanela Mujkaničová
A co vy si myslíte o odchodu paní učitelky Andrássyové vy? Chtěly byste, aby se někdy
vrátila? Své názory můžete zaslat na e-mail redaktorek.
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Power ISO
Program Power ISO je jeden z nejlepších a nejznámějších programů umoţňující tvorbu tzv.
virtuálních jednotek a jejich vypalování. Power ISO lze snadno nainstalovat z
důvěryhodných internetových stránek (slunečnice, stahuj.cz). Program je funkční po
jednoduché instalaci. Jeho zdarma staţitelná verze bez registrování má limit virtuální
jednotky do 300 MB Tato jednotka (nejčastěji pojmenovaná E,G nebo H) v počítači ve
skutečnosti neexistuje. Jednotka je pouhým odrazem vybraného adresáře.

Vytvoření virtuální jednotky
Název našeho demonstrativního adresáře bude GYMI.rar. Prvním krokem je převedení
GYMI.rar do formátu iso.To lze provést mnoha programy (např. Nero). Druhým krokem je
vytvoření samotné virtuální jednotky. Tu vytvoříme přes ikonu Přiřadit a poté Nastavit počet
jednotek. Po vytvoření alespoň jedné virtuální jednotky danou jednotku vybereme opět
pomocí funkce Přiřadit. Zde zvolíme naši jednotku a otevřeme funkci Přiřadit obraz.
Vybereme náš adresář GYMI.iso a potvrdíme kliknutím na Otevřít. Power ISO samo vytvoří
virtuální jednotku, kterou lze vyuţívat, jako bychom měli v mechanice CD či DVD s tímto
obsahem.

Vypalování ISO na CD či DVD
Opět potřebujeme adresář s příponou iso. V Power ISU vybereme moţnost Vypálit, udáme
polohu daného adresáře a vypálení potvrdíme. Do několika minut je CD nebo DVD plně
funkční. Tentokrát můţeme adresář z počítače vymazat, jelikoţ byl zapsán na CD nebo DVD
fungující na kaţdém počítači.
Tento program je velmi jednouchý, takţe si jeho ovládání osvojí i méně zkušený uţivatel,
nezabírá na pevném disku příliš místa a nemá velké hardwarové poţadavky. Je kompatibilní
s jakýmkoli operačním systémem Windows. Power ISO je k dispozici i v českém jazyce.
Program by rozhodně neměl chybět na ţádném netbooku bez externí mechaniky. K dispozici
je i Power ISO i v češtině. Jedinou nevýhodou tohoto programu je limit 300 MB, který
znemoţňuje manipulaci s většími sloţkami.
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Filmy
Anonym
Tajné románky, šlechtici touţící po trůně a politické skandály na těch nejpřekvapivějších místech: na
londýnských jevištích. A také pohled na Williama Shakespeara trochu jinak.
Hodnocení: Na tento film určitě zajděte. Film má skvělou atmosféru a Shakespeare hraje spíše
jednoduchou postavu.
Rozchod Nadera a Simin
Manţelský příběh ze současného Iránu je zaloţen na dilematu: odejít ze země, nebo pomoci otci?
Simin poţádá o rozvod a Nader selhává.
Hodnocení: Díky filmu se můţete seznámit se zvyky v této zemi, které se tak liší od těch našich.. Celý
film působí skutečně. Ve filmu porozumíte snaze rodičů dostat dceru co nejdál z této země. Stojí za
vidění.

KULTURNÍ AKCE
Mimoňský střevíček
V neděli 25. března proběhl MIMOŇSKÝ STŘEVÍČEK.
Svaz učitelů tance ČR, Taneční škola Duha a Město Mimoň pořádaly taneční soutěţ pro páry Hobby
Dance všech věkových kategorií.
Workshop - bicí
7. dubna od 10 hodin, Kulturní dům Crystal. Klubovna – 1. patro
David Oplatkaj vás naučí základní techniky při hře na bicí a otevře vám prostor pro improvizaci.
Kurzovné: 200 Kč na osobu (kapacita je 20 osob); výuka od 10 do 15 hodin

SOUTĚŢE
Vyuţití bývalého Letiště Ralsko
Letiště nyní patří Libereckému kraji a hledá nové vyuţití.
Špatné nápady:
Plný letecký provoz těţkých dopravních letadel.
Aktivity cestovního ruchu masového charakteru typu „Disneyland“
Fotovoltaické elektrárny
Skládkování odpadů
Lhůta pro předloţení záměrů je od 1 3.2012 do 31 5.2012 do 15 hod. Bliţší podrobnosti: tel.: 485 226
553, michael.otta@kraj-lbc.cz).

KNIHY
Vybrala jsem si knihu Andělin popel od autora Franka McCourta.
Autor pochází z Irska, kde ţil jako malý chlapec se svou rodinou. A právě toto období se stalo
námětem pro jeho knihu. Starostlivá matka a otec alkoholik přijdou o několik dětí díky bídě, která je
doprovází dlouhou dobu. Děj knihy je smutný, ale chlapec, který příběh vypráví, popisuje skutečnost
humorně. Na smrt hledí jako na něco, co potká kaţdého. Tato kníţka je jakousi vzpomínkou na
autorovo dětství.
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Anketa
Říká se o nás, ţe jsme počítačová generace. Ţe jsme líní a sport uţ nám nic moc neříká. Tak jsem se
zeptal náhodně zvolených 20 mladých lidí z mého okolí.. Poloţil jsem jim otázky: Dělal/a jsi nějaký
sport? Jaký to byl? Jak dlouho ses mu věnoval/a?
90% dotázaných mi odpovědělo, ţe sport dělalo, 5% uvedlo, ţe ne a 5% z nich si nedokázalo
vzpomenout.
Odpověď na 2.otázku byla následující: 25% atletiku, 15% tenis a zbývajících 5% jiný sport.
Jak dlouho se sportu věnovali? 95% dotázaných 1-2 roky, 3% 3-5 let a 2% 5 a více let.
Takţe to s námi nebude tak špatné!

Sportovní úspěchy školy
V pátek 23. března se zúčastnili naši studenti krajského kola v silovém čtyřboji. Dívky svou kategorii
vyhrály, chlapcům se bohuţel soutěţ příliš nepovedla, a skončili 5. ze 6, takţe předposlední. Ale náš
tým získal i jedno zajímavé umístění - student Andrej Kašpur vyhrál soutěţ jednotlivců. Gratuluji! Do
republikového kola postupovala jenom druţstva chlapců, takţe náš tým se bohuţel nikam nepodívá.

Zajímavosti ze světa sportu u nás a ve světě
Česká pojišťovna play-off Tipsport extraligy ledního hokeje - hraje se semifinále a stav sérií
je: Kometa Brno : Plzeň 3:1. Bílí Tygři Liberec : Pardubice 2:3.
Fotbalová Gambrinus liga: stále vede Slovan Liberec, mistrovská Plzeň ztrácí na Spartu uţ 7 bodů. Do
konce zbývá odehrát 7 kol.
Liga mistrů UEFA. Real Madrid CF zvítězil tým Apel Nikósie 3:0 a londýnská Chelsea porazila
Benfiku Lisabon 1:0, oba týmy začínaly na hřištích soupeře. Tým AC Milán hrál proti FC Barcelona,
zápas skončil bez branek. Olympic Marseille prohrál s Bayernem Mnichov 2:0.
Španělská La Liga: vede Real Madrid o pět bodů před Barcelonou, třetí je tým z Valencie.
Anglická Premier Ligue : vítězí Manchester United, před svým městským rivalem Manchesterem
City, třetí je Arsenal, čtvrtý Tottenham, pátá Chelsea.
Německá Bundes Liga : v čele je Borusia Dortmund, druhý je Bayern Mnichov, třetí Schalke 04.
Italská Serie A: vede AC Milán před Juventusem Turín, třetí je Lazio Řím.
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Kříţovka

Ten, kdo se dívá na tuhle kříţovku, dostal od školy zřejmě na chvíli pokoj.  Jenţe smůla – tady Vám
školu doufejme aspoň trochu připomeneme .   Snad tuhle kříţovku zvládnete a moţná Vám i
trochu pomůţe se školou. A nebo ne. I tak Vám přeji, abyste se dobře bavili. 

Lidé jsou nejchytřejší stvoření planety Země. Jenţe někteří nejsou chytří
vůbec… 
Blondýna jde ke schránce. Podívá se do ní, zavře ji a jde zpátky do domu. Za chvíli k ní jde zase,
podívá se do ní, zavře ji a jde zpátky. Opakuje to asi pětkrát. Sousedovi to uţ nedá, a tak se jí zeptá:
„To asi čekáte nějaký dopis od dalekého přítele, ţe?”
Blondýna řekne: „Ále, chodím se tam koukat, protoţe na počítači mám napsáno, ţe v poště mám
novou zprávu.”
Do ordinace vstoupí blondýnka a doktor vidí, ţe má spálenou tvář: „Slečno, co se vám stalo?”
„Kdyţ jsem ţehlila, zazvonil telefon, a tak jsem ho zvedla...”
Potom se blondýnka otočí a doktor si všimne, ţe má spálenou i druhou tvář: „A od čeho máte tohle?”
„Chtěla jsem zavolat doktora...”

Je jen jeden člověk, který je chytřejší neţ škola…
Kdyţ byl Chuck Norris ještě bakterie, porazil Domestos.
Lidé vytvořili auta, aby mohli utéct od Chucka Norrise. Aby se ho tak lehce nezbavili, Chuck Norris
vymyslel automobilovou nehodu.
Chuck Norris dokáţe vysypat prázdný koš.
Někteří lidé si dávají kapesník před ústa, kdyţ si kýchnou. Chuck Norris si před ně dává spacák.

Krutá školní realita  
Na rodičovském sdruţení: ,,A nezlepšil se náhodou můj syn?“
,,Ale jistě, váš podpis jiţ falšuje daleko lépe.“
Profesor říká: "Dnes vás pustím o čtvrt hodiny dřív. Odcházejte prosím potichu, ať nevzbudíte nikoho
ve vedlejších učebnách."

7

