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Pár slov na úvod
Čas nezastavíme, letí jako splašený kůň. Pomalu, ale jistě se blíţí konec školního roku. Přitom tomu
není tak dlouho, co jsme stáli na jeho začátku. Začátek často přináší nové naděje, nová očekávání. Dáváme si
odváţná předsevzetí, jak na všechno půjdeme jinak – lépe. Budeme se více učit, zlepšíme si prospěch…
Někomu se jeho přání splnila, prostě na sobě zapracoval…Jiný se bohuţel nepřekonal, takţe moţná příště…
Někteří se snaţili, ale výsledek byl stejný. Ale i to můţe být úspěch, protoţe dotyčný ví, ţe udělal vše, co bylo
v jeho silách.
Kdyţ si vzpomenu na svá studentská léta strávená na českolipském gymnáziu, nebylo to se mnou o
mnoho jiné. Na matematiku jsem prostě neměla ty správné buňky, a ať jsem dělala, co jsem dělala, můj prospěch
byl v této pro mě neoblíbené disciplíně jen průměrný. Celé studium, maturitu nevyjímaje. Náš pan profesor
Holubec však za to opravdu nemohl, i kdyţ svést to na něj by bylo to nejjednodušší. Byl výborný, byla s ním
legrace, a kdyţ se občas rozčílil, dusili jsme se smíchy, protoţe nadávání mu opravdu příliš nešlo. U maturity nás
všechny podrţel, zkoušku jsme udělali všichni do jednoho.
I kdyţ mám často potíţe spočítat body v testech, které zadávám, jsem pro povinnou maturitu
z matematiky. Matematika je důleţitá a nikomu neuškodí, třebaţe studenta trochu potrápí. Ale to jsem zabruslila
jinam, neţ jsem původně zamýšlela.
V minulém čísle jsem vás vyzvala k zasílání příspěvků. Mohou to být vaše postřehy,
názory, nápady, ale třeba také básničky, které si píšete jen tak pro sebe ,,do šuplíku“.
Nikdo se bohuţel neozval, a proto jsem vybrala jednu zdařilou slohovou práci.
Protoţe jsem na začátku svého povídání (pokud jste to dočetli aţ sem, jste stateční) psala o konci a
začátku, práce Terezy S. se jaksi hodila, protoţe o začátcích a koncích mluví také. A jelikoţ je můj projev
zbytečně dlouhý, teď uţ opravdu končím. Ale hned poté budu myslet na to, čím příště zase začnu.
Příjemné počtení vám přeje M. Grigerová

Malý začátek můţe vést k velkému konci
Kdekdo by řekl, ţe ţivot člověka začíná ve chvíli, kdy poprvé spatří světlo světa. Jiní si myslí, ţe ta
chvíle přichází aţ poté, co si člověk uvědomí sebe samého. Jsou však i tací, kteří ani ve stáří nedovedou říct, kdy
začali ţít. Kde je tedy skutečný začátek? Co po něm vlastně následuje? A musí být kaţdý začátek spojen
s koncem?
V tomto světě začneme ţít, kdyţ poprvé vdechneme vzduch. Ale co kdyţ se někomu tento start nelíbí?
Existuje něco jako náhrada? Ne, nechci mluvit o znovuzrození, ale o kaţdodenním rozhodnutí.
Leckdo je dnes nespokojený s tím, co ţije, a většina lidí z toho viní právě své narození, dětství, období,
kdy si člověk svou cestu nevolil tak úplně sám, ale při výběru ţivotního směru ho ovlivňovali například rodiče,
učitelé či přátelé.
Existuje spousta motivačních knih s názvy jako ,,Jak ţít lépe?“, ,,Proţij šťastný ţivot“ nebo třeba ,,
Cestu si najdi, nebo udělej!“Takové knihy mají za úkol postrčit člověka k rozhodnutí, o kterém chci mluvit, ale
můţe vůbec někdo stvořit takový recept na ţivot?
Kaţdý je jiný, a kaţdý potřebuje něco odlišného, a tak nám ani plná knihovna podobných děl nemůţe
stačit k nasměrování na správnou ţivotní cestu. Nejsme přece stroje, takţe návod ke správnému pouţití na nás
neplatí.
Velký problém je moţná v tom, ţe spousta lidí ani netuší, ţe má moţnost začínat kaţdý den, a tak o
mnoho přichází.
Celý ţivot je jen o našem rozhodnutí, jak ho proţijeme. Kdyţ ráno vstáváte, co vás napadá? Jsem si
jistá, ţe většinou je v našich myšlenkách něco jako: ,,Ták! Zase do školy/práce. Navíc venku prší, to bude zase
hroznej den…“ Ale to přece není nejlepší začátek. Stereotypní ráno jistí stereotypní den. Co takhle proţít jedno
ráno, jako by ten den nebyl všední? Jen tak se probudit a změnit nudné pondělní ráno v začátek dne jiného,
svátečního…
To nejspíš není to, co by vám hned změnilo ţivot. Jedno ráno, jeden den pro vás asi není tak
významný, míchá-li se se všemi ostatními. Ale jeden dobrý den vede k dalšímu úspěšnému dni, a je-li jich
takových více, je hned ţivot veselejší.
Nejsem-li s něčím spokojená, se změnou začnu tam, kde se dá. A to by bylo, aby se to někde
neprojevilo!
Tereza S
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Počítače
Jako většině škol, tak i na té naší, nám kantoři často připomínají, ţe často
pouţíváme počítače, PSP, tablety notebooky, DVD a jiné přehrávače. Prý si tím kazíme oči a
jsme potom unaveni. Moţná tomu tak skutečně je, ale není to jen v našem volném čase, ale i ve
škole. Například ve středu. Kdyţ totiţ sečteme minuty vyučovacích hodin niţšího stupně ,
získáme číslo 1440. Spočítáme-li minuty, které ţáci stráví sledováním třeba jen promítnutého
zápisu nebo prací na interaktivní tabuli, získáme číslo 495, coţ nám dává 8 hodin a 25 minut.
Myslím, ţe o volném čase denně nestrávíme u počítačů osm a půl hodiny.

Obhajoby
Květen byl hodně důleţitý hlavně pro kvartu, oktávu a 4.A. Konaly se obhajoby
ročníkových či maturitních prací. Ať uţ se týkaly módy, koček, kůţe, hokeje, Vietnamu nebo
něčeho jiného, rozhodně to byly veliké nervy. Vţdyť napište práci asi o 2000 znacích,
předveďte ji do kratší prezentace a obhajte ji před vedoucím práce, oponentem a studentským
publikem! Ţádná legrace to asi není. Přesto všichni obhajující, aţ na jednoho studenta, svou
práci obhájit uměli. Všem patří velký obdiv a obrovská gratulace. Přece jen to asi nebude s naší
odpovědností tak zlé.

Přijímací zkoušky
Další důleţitou událostí měsíce dubna byly přijímací zkoušky. Oproti minulému roku
byl zájem větší. Do primy bylo přijato celkem 29 ţáků. Někteří měli smůlu, na školu se nedostali
kvůli slabším výsledkům testů. Do prvních ročníků nebyl zájem uţ tak veliký, přesto byli přijati
všichni ţáci, a to na základě výsledků ze ZŠ a testů Cermatu.

Přezůvky
Na začátku měsíce se na nástěnce ve vestibulu objevil papír s upozorněním na
zvýšený dohled, co se přezouvání týče. I kdyţ se hrozí třídní důtkou, velká změna se ale nijak
nekoná. Není den, aby se na škole neobjevilo nejméně dvacet nepřezutých ţáků. Proto by se
kontrola asi měla opravdu plnit.

Beseda
V dubnu navštívil naše gymnázium bývalý zajatec koncentračního tábora
v Terezíně, ing. Pavel Hoffmann. O své záţitky a vzpomínky se podělil s ţáky kvarty, 1.A, 2.A a
sexty. Setkání s ním bylo určitě zajímavé a určitě i uţitečné.

Matematická olympiáda
Velká gratulace patří ţáku sekundy Vítu Koštejnovi, který se spolu s ještě pár
ţáky zúčastnil okresního kola matematické olympiády. Vítek se v konkurenci s dalšími 18
účastníky umístil na výborném třetím místě.
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V minulém čísle jsme poděkovali našim kuchařkám za zlepšení kvality obědů.
Některým studentům se však školní kuchyň nezavděčí. Reptají, ať je oběd dobrý nebo ne.
Přitom mají kaţdý den moţnost oběd oznámkovat. V příštím čísle bychom se chtěli zaměřit právě na
toto hodnocení.
Na článek v našem časopise reagovala vedoucí školní kuchyně, paní Kleinpeterová.
Její dopis, který zveřejňujeme, vám umoţní pohled z druhé strany, coţ není nikdy na škodu.

Milí studenti,
se zájmem jsem si přečetla váš gymnazijní časopis. Kromě jiného mne potěšily řádky o zlepšení
ve školní kuchyni. Mnohokrát jsem si od paní ředitelky vyslechla vaše připomínky k vaření a
přemýšlela jsem, jak vyhovět a zároveň neporušit, co se porušovat nesmí.

Tolikrát jsem měla touhu pozvat vás a zapojit vás do činnosti kuchařské, abyste si udělali
představu o kulinaření. Bohuţel do kuchyně vás vzít nemohu z hygienických důvodů.
Věřte, ţe vyhovět kaţdému, všem chuťovým buňkám, je asi naprosto nemoţné.
Navíc – školní obědy nejsou jen o uspokojení mlsných jazýčků, ale hlavně o předpisech:
1. ceny obědů – pohybujeme se v dolní části cenového rozpětí daného vyhláškou
2. vyhláška o tzv. spotřebním koši – říká nám, co kaţdý z nás má denně sníst, aby byl zdravý;
v podstatě určuje, kolik máme sníst luštěnin, ryb, zeleniny, ovoce, masa, mléka a mléčných
výrobků … – toto kontroluje školní inspekce a hygiena
3. normativ na počet pracovníků kuchyně – čím více strávníků, tím více kuchařek a naopak.

Takţe - lidově řečeno, uvařit musíme dle předpisů, za cenu surovin, kterou jsme si v naší
škole určili. ( Myslíte, ţe snadno uvaříte oběd za 23 ,- Kč pro mladší ţáky a za 25,- Kč pro ty starší? )
Při dvou kuchařkách a jedné vedoucí, s vybavením i 40 let starým?
Jsme opravdu potěšeny, ţe poslední dobou hodnotíte stravování kladně. Věřte, ţe je to
kaţdodenní honička celé dopoledne, a mnohdy zklamání při pohledu na zbytky. Je škoda, ţe mnozí
oběd ani neochutnáte a necháte se strhnou kamarádem, kterému to zrovna nechutná.
Mnohokrát si říkám: „Co oni asi tak doma vaří?“
Jen ten z vás, kdo doma mamince dokáţe pomoci s vařením, má trochu představu o časové
náročnosti přípravy surovin, délce tepelného zpracování – doby vaření a potom i o umytí a úklidu
všeho pouţitého nádobí. Podobné je to tady ve škole, v letošním roce přibliţně při 190 strávnících.
Závěrem ještě jednou děkuji za kladné hodnocení našich kuchařinek. Budeme se nadále
snaţit co nejvíce uspokojit mlsné jazýčky. Snad nám budou odměnou prázdné talíře a čisto v jídelně.

R. Kleinpeterová, vedoucí ŠJ
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Format Factory
Program Format Factory umoţňuje, jak uţ jméno napovídá, měnit formát
různých typů souborů. Tento program nemá ţádná omezení a je k dispozici zdarma.
Program operuje s audio soubory, video soubory, obrázky a se soubory vypálenými
na DVD či CD.

Změna z .avi do .3gp
Kdyţ se v počítači na ploše se nalézá video soubor s koncovkou .3gp,
přemisťovat toto video např. do mobilního telefonu by bylo velmi neefektivní a navíc
by zmíněný telefon nemusel být schopen tento soubor otevřít. Změna formátu je ve
Format Factory velmi jednoduchá. Stačí tento program spustit, vybrat v menu, které
se nachází na levé straně tohoto programu, moţnost Video a ze seznamu vybrat
Všechny typy do 3gp. V tomto okně vyberte Přidat soubor a zvolte umístění souboru.
Nepovinně můţete upravit výstupní parametry videa. V dolní části okna vyberte
moţnost Výstup do zdrojové složky, jinak by video ve formátu 3gp bylo automaticky
umístěno do sloţky FFout, kterou Format Factory automaticky vytvoří. Vše potvrďte
stisknutím OK. Konverzi zahájíte tlačítkem Spustit. Nyní stačí jen počkat, neţ se
konverze dokončí. Po provedení konverze není nové video závislé na starším, které
můţete vymazat.
Format Factory je velmi snadno ovladatelný. Je k dispozici i v mnoha jazycích,
mimo jiné i v českém. Je kompatibilní se všemi operačními systémy Windows.
Format Factory není náročný program a nemá velké hardwarové poţadavky.
Program obsahuje několik grafických podob, mezi kterými si vybere snad kaţdý
uţivatel. Program je přehledný, umístění všech ikon a tlačítek je velmi systematické.
Program doporučuji hlavně vlastníkům mobilních telefonů s malou pamětí.
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Výstava Beatlemánie
28.dubna- 21. října (úterý až neděle, od 9 do 17 hod) v KD v Mimoni
Pro velký úspěch v jiných městech byla výstava přesunuta i k nám!
Díky této výstavě nahlédnete na zrod, úspěchy a rozpad známé skupiny Beatles. Můţete si
prohlédnout oděvy, LP desky a hudební nástroje této skupiny.
Ceník výstavy Beatlemánie!
• Plné vstupné: 100,-Kč
• Děti do 12 let: 60,-Kč
• Studenti do 26 let: 80,-Kč
• Senioři nad 70 let: 60,-Kč
• Hromadné vstupné pro školy (na 20 dětí 1 doprovod zdarma): 40,-Kč
• Rodinné vstupné (2 dospělí + 1- 2 děti do 12 let): 200,- Kč
• Drţitelé ZTP a ZTP/P: 60,-Kč

The Beatles
Celosvětově známá skupina z Anglie skládající se z těchto členů: Johna Lennona, Paula
McCartneyho, George Harrisona a Ringa Starra.
Přehled událostí šedesátých let 20. stol., které sehrály důleţitou roli v kariéře The Beatles.
1960
Soudobé událost
Jedenáct vystoupení po Liverpoolu jako
The Silver Beatles.
Mění si jméno na The Beatles.
Vystupují v nepříznivých podmínkách
v klubu Indra.
1961
Epstein se stává manaţerem skupiny.

Rozdělení čínských a sovětských komunistů se stává oficiálním.
OSN vysílá jednotky do Konga.
Kennedy a Nixon vystupují v klíčové předvolební televizní
debatě. Kennedy se stává prezidentem.

Adolf Eichmann byl odsouzen k smrti kvůli rozkazu zabít
miliony Ţidů během 2. světové války.
Jurij Gagarin se stal prvním muţem, který vzlétl do vesmíru.

1962
Epstein zařizuje setkání s Georgem Martinem Šest britských odpůrců atomové bomby je uvězněno.
u Parlaphone.
USA se vracejí k atmosférickým nukleárním testům.
Brazílie vítězí na MS v kopané.
1970
Nahrávání Let It Be.

V Británii sníţena plnoletost z 21 na 18.
Také vychází zákon o rovnoprávném platu ţen.
Přerušená mise Apolla 13 končí šťastným návratem..

Prosinec 1970
oficiální konec kariéry The Beatles.
Let It Be (Lennon a McCartney)
Nahráno: 4. ledna 1970
McCartney se snaţil ze všech sil udrţet skupinu pohromadě. Stálo ho to hodně času a síly. Pak se mu
ve snu zjevila matka Mary a řekla, aby se stále tak nerozčiloval a nechal to být. Tento záţitek se stal
inspirací pro jeho píseň.
Skladba se všeobecně srozumitelným textem a atmosférou nebeské útěchy si získala popularitu, která
neodpovídá její umělecké kvalitě.
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Pár citátů ze světa sportu
Sport dává dohromady národy a díky sportu mají dávat co dohromady i lékaři.
Herbert Rosendorfer
Box je stejně krutý a krvavý sport jako lov. S tím rozdílem, ţe oběti nejsou němá
zvířata, ale ubozí černoši.
Michal Arditti
Tvrdí se, ţe plavání podporuje drţení těla a ladné pohyby, ale všimli jste si někdy, jak
chodí kachna?
Woody Allen
Chce-li člověk zabít tygra, nazývá to sportem. Kdyţ chce tygr zabít jeho, říká tomu
projev zuřivosti.
George Bernard Shaw
Kdybychom po celý rok hráli jako o svátcích, byl by sport zrovna tak nudný jako
práce. William Shakespeare
Golf je spousta chození, které je přerušováno zklamáním a špatným počítáním.
Mark Twain
Celý ţivot jsem chodil na pohřby svých přátel - sportovců.
George Bernard Shaw
Kdyby byla na olympijských hrách někdy disciplína "spaní", pokusím se o zlatou.
Robert Fulghum
Profesionální sport? Nikdy! Připravil by amatéry o ţivobytí.
Gabriel Laub

Fotbal soustřeďuje dva druhy muţů: ty, co nemají dívky, a ty, kteří mají ţeny.
Dušan Radovič
Sport je dobrý, kdyţ je dramatický a kdyţ se nikdo nefláká.
Ivan Hlinka
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ON: „Vţdyť jsem nebyl tak oţralý, ne?“
ONA: „No, hodil jsi s mým křečkem o zem a řval jsi u toho: ,Pikaču, volím si tebe.’ Potom jsi
hodinu křičel ve skříni, ţe vchod do Narnie nefunguje, a kdyţ jsi vylezl, stál jsi v krbu a neustále křičel:
,Příčná ulice.’ Pak jsi nastříkal na moje auto: ,OPTIME, já vím, ţe jsi to ty, přetransformuj se.’ Potom
sis posypal tvář třpytkami a křičel jsi, ţe jsi Edward Cullen. Zbytek noci jsi pak vypouštěl bazén s tím,
ţe hledáš Nema. A kdyţ ses pak vracel domů, skočil jsi po vousatém bezdomovci a nadšeně křičel:
,Brumbále, ty ţiješ!“

VAROVÁNÍ: Facebook můţe vyvolávat silnou závislost v kaţdém věku!!!
Babička si na smrtelné posteli k sobě zavolá svoji vnučku: „Protoţe jsi moje nejmilejší, tak ti
odkazuji svou farmu, stodolu, zemědělské stroje, stáda zvířat a 72 242 035 dolarů.“ Dojatá vnučka se
slzami v očích odpoví: „Babičko, to jsem nevěděla, ţe máš farmu, to snad není moţné. A kde ji vlastně
máš?“ Babička s posledních sil zašeptá vnučce do ouška: „Na Facebooku…“

Kde je druhý level?
Jeden programátor zemře a dostane se do pekla. Po týdnu zavolá Bohu Lucifer: ,,Co jste mi
sem poslali za blázna? Zničil mi všechny kotle, uškrtil všechny čerty a jiţ tři dny bezhlavě běhá po
všech chodbách pekla a řve: ,Kde je přechod do druhého levelu?“

Ty houby rostou ale rychle
Potkají se dva šneci a jeden se ptá toho druhého: "Kde ses tak zřídil a proč jsi samý obvaz ?"
,,Ale, řítím si to z kopce, vyhnu se jedné trávě, vyhnu se druhé trávě a najednou přede mnou vyroste
houba."

Školní poznámky
Číst si některé školní poznámky můţe být zábavné. Ukazují vtipné konání ţáků, či naopak
učitelů, kterým se to nelíbí. Tu je ukázka některých povedených poznámek.
Kdyţ byl vyvolán, prohlásil, ţe nebude odpovídat bez advokáta.
Váš syn při vyvolání k tabuli zakřičel, ţe chybí, vyskočil oknem a zavřel se na záchodě.
Svým zpěvem úmyslně ruší hodinu hudební výchovy.
Nesdělil své jméno s tím, ţe je tu inkognito.
Kdykoliv je vyvolán, kouká na mě jako na idiota a ptá se, jestli to myslím opravdu váţně.
Sebral třídní knihu, nechce ji vrátit a ţádá výkupné.
Napovídá nepovoleným způsobem.
Rozbil okno a vymlouval se, ţe nemůţe dýchat.
Poznámka: Neustále lítá po třídě a posedává na oknech a lavicích.
Odpověď otce: Tomu nevěřím. Holub
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