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Vážení čtenáři,
i po neoblíbeném začátku nového školního roku bude vycházet školní občasník Géčko.
Přestože minulé číslo bylo označeno jako poslední z testovacích, ponechal bych mu
původní název, i když v něm nastaly změny, hlavně ve složení redakční rady. Doufám, že
tyto změny přijmete pozitivně a že se vám nové vydání Géčka bude líbit. Prosím, abyste
nám i tento školní rok posílali náměty na články, otázky a jiné zajímavé příspěvky.
Příjemné čtení přeje Tomáš Halbych a redakční rada v obměněné podobě
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Zdá se, že nový školní rok začal podobně jako ten minulý. Hromada ječících kamarádek,
které se přes prázdniny neviděly, a menšina tichých chlapců, kteří toto všechno jen tiše
z dálky sledovali a občas někomu i odpověděli na pozdrav. Vyjevení primáni obdivovali
školu, sekunda se vrátila ke svému milovanému ping-pongu, tercie zkoušela vytáčet své
kantory oblíbenou hláškou „Tak určitě!“ a kvarta se začala angažovat v organizaci Vánoční
akademie. Co se týče ročníků vyššího stupně, tak tam už bohužel často není co objevovat,
mnohým již období dospívání skončilo.
Aby se však školní rok dal trochu do pohybu, profesoři nastavili určitá pravidla. A tak
například tercie dostala první domácí úkol z češtiny, který byl poměrně zajímavý. Ono totiž
vymyslel větu v abecedním pořádku není tak lehké. A ještě k tomu musela dávat smysl.
Uvádím dva výsledky našeho snažení, které by mohly někoho pobavit.
Albrecht Bohouš, co četl dějiny Estonska, Filipín, Grónska, Holandska, Chorvatska, Irska,
Japonska, Kréty, Lotyšska, musel naučit opice prchat rovnou řekou se širokými tukany
tukajícími u vodopádů zlé žirafy.
Absolvent Bedřich Cibulka čmáral do dějepisu etanolovou fixou, gumoval hrubé chyby i jiné
koniny Lenky Morávkové, neměla otázek protože Quard Retardovaný Řasatý Somálec šustil
taškou těsných ústřic vylovených Wolkerem Xouykou zašlých žebráků.
V tomto školním roce bude hodně vidět kvartu, která bude pořádat Vánoční akademii,
Den otevřených dveří a Sportovně-branný den. Aby toho nebylo málo, bude mít spoustu práce
s ročníkovou prací, kterou bude na jaře obhajovat. Právě proto jsem si dovolila udělat krátký
rozhovor rozhovor s jedním kvartánem:
„Ahoj Tome, můžu ti položit pár otázek?“
„Ahoj, samozřejmě.“
„Kvarta bude velice náročný ročník. Máš z něj nějaké obavy?“
„Ne.“
„Můžeš být konkrétnější?“
„Vidíš, já ti řeknu ne a ty jsi v háji!“ (smích) Důležitá je pro mě hlavně ročníková práce, ale
samozřejmě i příprava na Vánoční akademii.“
„Příprava na akademii?… Zdá se mi, že ta spíše trošku pokulhává.“ (smích)
„To se ti jen zdá. Vše totiž bude překvapení. Nechci nic prozradit.“
„Dobrá, teď jedna školní otázka. Co říkáš na odchod paní učitelky Hylské?“
„Je mi to opravdu líto.“
„Více se k tomu vyjádřit nechceš?“
„Z toho asi vyplynulo, že nechci, ne?“ (smích)
„Jo, tak jo. Poslední otázka, která se týká asi každého kvartána. Chtěl bys jít na nějakou jinou
střední školu?“
„Nechtěl, myslím si že zůstat na GyMi bude nejlepší.“
„Tak jo, díky za vstřícný rozhovor. Ahoj.“
„Nemáš zač. Ahoj.“
Na závěr jsem si nechala jedno poděkování. Chtěla bych poděkovat všem učitelům, že
vůbec měli nervy na to se sem vrátit a pokračovat v krocení svých žáků.
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NAŠE NOVÁ REDAKTORKA R OMANA F ALTOVÁ ZAHÁJILA SVOU PRÁCI PRO G ÉČKO
ROZHOVOREM , V NĚMŽ SE SNAŽILA VYZPOVÍDAT DVA NOVÁČKY Z 1.A.
Proč jste přešli na gymnázium v Mimoni?

Kutnar: No, tak hlavně já to mám blízko, protože jsem z Mimoně, a taky kvůli florbalu, který
hraju za Mimoň, takže to bylo dost výhodný.
Horčík: Tak já jsem z Doks, ale šel jsem sem proto, že všichni ten gympl vychvalujou a tak. Já jsem
měl i možnost jít na gympl v Lípě, ale lidi říkali, že ten mimoňskej je takovej přátelštější.

Přijde vám učivo těžší než na základní škole? Zvládáte ho zatím bez nějakých
větších problémů?
Kutnar: Tak celkem se to dá, ale je to rozhodně velkej skok. Rozhodně se musím víc učit i doma.
Horčík: Hlavně se musíme víc soustředit v těch hodinách.

Takže dřív jste se doma tomu učení tolik nevěnovali?
Kutnar: Ne.
Horčík: Přesně tak.

Na začátku roku vás ve třídě bylo osm, jaké to bylo?

Horčík: Mně to přišlo takový srandovní.
Kutnar: No, když jsme se na začátku roku sešli jenom v osmi, tak jsem si říkal, že je to nějaký
divný, že to je nějakej vtip.

Máte pocit, že je to v určitých věcech lepší, když je vás tam místo cca třiceti pouze
osm?
Kutnar: Já si myslím, že určitě jo.
Horčík: Já si taky myslim, že určitě jo.

Myslíte třeba individuálnější přístup vyučujících?
Kutnar: No, rozhodně je ten přístup individuálnější.
Horčík: I v těch hodinách je větší klid.

Nedávno k vám přestoupilo několik žáků z kvinty. Kolik jich je? Máte pocit, že je to
najednou v něčem jiné?
Horčík: Asi pět.
Kutnar: Mně to přijde pořád stejný. Přijde mi, že jsme jako jedna velká skupina.

A co učitelé? Už máte nějakého oblíbence?

Horčík: Mně přijde docela v pohodě pan profesor Kuba.
Kutnar: Oba dva Krejčovi, ti jsou fajn.

A poslední otázka: Co adaptační kurz? Kde jste byli a jak se vám tam líbilo?
Kutnar: Byli jsme v Jizerských horách, v Desné, a bylo to docela dobrý.
Horčík: Nebylo to vůbec špatný.

Děkuji za rozhovor.

3

INTERNETOVÝ PROHLÍŽEČ
Každý, kdo má připojení k internetu využívá nějaký internetový prohlížeč. Nejznámější jsou asi
Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera a Safari. U prohlížeče nejčastěji
požadujeme rychlost, bezpečí, výkon a jednoduchost. Každý z již vyjmenovaných prohlížečů má
své charakteristické prvky. Níže se vám pokusím rozebrat jejich kladné i záporné vlastnosti.
CHROME
Chrome je jeden z nejznámějších webových prohlížečů, disponuje velmi přehledným panelem,
který velmi vyhovuje notebookům. Používá také tzv. omnibox (sloučení pole pro adresu s polem
pro vyhledávání). Chrome disponuje velkým množstvím doplňků a aplikací. Jeho ovládání je
jednoduché a vyhovuje téměř každému. Jednou ze záporných vlastností je ale stahování. Pokud
není vaše připojení k internetu stabilní a dojde ke krátkému výpadku, Chrome vám již neumožní
ve stahování pokračovat, ale nabídne vám možnost jeho opakování. Jinak je tento internetový
prohlížeč spolehlivý a mohu ho vřele doporučit.
INTERNET EXPLORER
Explorer je určitě nejznámější webový prohlížeč. Toto modré éčko je na většině našich ploch.
Mezi jeho výhody patří jeho provázanost s Windows, omnibox a jednoduchost. Mezi nevýhody
patří doplňky, na rozdíl od Chromu či Firefoxu nejsou doplňky tak užitečné a designově
vyhovující. Jsou to jen lišty. Přestože nová verze 9 přinesla spoustu pozitivních změn, myslím si,
že Exporer je výhodný hlavně pro uživatele, kteří preferují jednoduchost.
MOZILLA FIREFOX
Firefox je nejpoužívanější prohlížeč v Česku. Má jedno z největších množství doplňků a
zásuvných modulů. Mezi nejlepší patří určitě rozšíření Web Developer, které umožňuje jak
získání všemožných údajů o právě prohlížené stránce, tak živý náhled změn v kaskádových
stylech. Výhodou je také dobře zpracované stahování, v kterém lze po výpadku internetu
pokračovat. Firefox je přehledný, rychlý a bezpečný prohlížeč, který je propojený například i
s operačními systémy Linux. Proto je právem jedním z nejpoužívanějších prohlížečů na celém
světě.
OPERA
Norský prohlížeč Opera byl vždy nástrojem spíše pokročilejších uživatelů. Vede v počtu funkcí,
doplňků a služeb. Mezi nejdůležitější patří Opera Link, Opera Unite a Opera Turbo. Opera Link
umožňuje synchronizaci dat, Unite je cloudová služba a Turbo umožňuje zmenšení velikosti
stránek, což se hodí při pomalém připojení. Právě díky službě Turbo je Opera preferována na
mobilních telefonech. Dalšími oblíbenými funkcemi jsou např. ovládání hlasem (jen v angličtině)
a ovládání gesty myši. Opera je spolehlivý prohlížeč, který si díky svým originálním funkcím
získal oblibu.
SAFARI
Méně známý prohlížeč od Applu, který je výchozí na všech jeho operačních systémech Mac OS.
Safari je j prohlížeč, který preferuje jednoduchost, přehlednost a rychlost. Nejzajímavější funkcí
Safari je Reader, funkce, která z původní stránky zobrazí jen článek a všechnu ostatní grafiku
zatemní. Safari je jediný prohlížeč, v kterém si můžete článek uložit na přečtení později. Jednou z
mála nevýhod Safari je to, že verze pro Windows není v češtině.
POUŽÍVANOST PROHLÍŽEČŮ
Google Chrome: 25%
Safari: 14%
Opera: 5%

Mozilla Firefox: 22%
Internet Explorer: 26%

4

D ALŠÍ NOVOU TVÁŘÍ ČASOPISU JE T EREZA S TEHLÍKOVÁ , KTERÁ SE ZAMYSLELA NAD SVĚTEM ,
VE KTERÉM VŠICHNI ŽIJEME . N AVÍC NAZNAČILA , ČEMU BY SE CHTĚLA VE SVÉ RUBRICE
VĚNOVAT .
Denně se prodá téměř milion nových televizorů, alespoň 5 milionů mobilních telefonů, počet
uživatelů internetu je řádově v miliardách a na Google serveru se denně zobrazí víc než 4
miliardy informací. Jsou-li tato čísla tak vysoká, jak je možné, že člověk ani netuší, v jakém světě
žije?
Kolem tebe je asi 7 miliard lidí. Jedna z nich je podvyživená, necelé dvě mají nadváhu, polovina
další z nich je obézní. Přibližně osm set milionů lidí žízní, a vody se napít nemůže, nemá ji.
Desítky tisíc lidí dnes zemřely, protože jejich těla pohltil hlad. Denně na svět přijde několik set
tisíc dětí, více než 20 milionů ročně jich nemá kvůli interrupci na život ani šanci. Asi jeden milion
ročně z těch, co kdy šanci dostali, ji dobrovolně zahodí. Další desítka milionů lidí tohle pozoruje s
planoucí touhou po životě, ale ne dlouho, umírá na jednu z infekčních nemocí. Dnes i zítra,
pozítří… každý den se v popel promění asi 15 miliardcigaret, 4 miliony lidí ročně pak neúspěšně
zápasí s rakovinou plic.
Tenhle krátký číselný výčet slouží jen k vytvoření skromné představy o stinné stránce života v
dnešním světě (důležité je uvědomovat si, že tato stránka není jediná). Skutečnost je ale jinde,
skrývá se mnohem dál, daleko za slovy nahánějícími husí kůži. Možná, že všechny ty přirozeně se
tvářící pravdy jsou poněkud žalostné, smutnější mi ale přijde, že přihlížející člověk si vystačí s
číslovkou, aby se cítil informovaný, a nehledá to, co je za ní.
Máš novou televizi? Super, jsi jeden z milionu, teď budeš všechny ty neplodné hloupé (nejlépe
americké) filmy a televizní noviny sledovat s mnohem kvalitnějším rozlišením barev! Tvůj život
má konečně smysl a tvůj vnitřní život bude určitě vzkvétat, zatímco obrazovka do tebe bude
nenásilně cpát všechna falešná moudra světa. Ty pak radostně odkráčíš mezi další jedince svého
druhu a do všech stran budeš chrlit jedno moudro za druhým. Díky pravidelnému zpravodajství
se skvěle vyznáš v politice, ekonomice, víš o každé světové novince, dokonce o každém
narozeném zvířeti v kdejaké ZOO! Teď to asi vypadá, že máš docela přehled a konverzace s tebou
je určitě zajímavá. Jen si nejsem jistá, nebudou-li tvá slova spíš úsměvná. Proč by měla být? Zkus
víc zdrojů, než informaci zpracuješ.
Z médií a moderních seriálů si určitě vezmeš spoustu věcí. Napadá mě otázka, jestli ti to, co si
po hodině a půl před televizí většinou odneseš, vůbec k něčemu je. Řekla bych že ne, pokud s tím,
co máš, nebudeš dál něco dělat. Ne každá informace, kterou ti Lucka Borhyová – slečna skvostný
úsměv svýstřihemvždyukolen ochotně podá, je totiž nutně úplnápravda. Většina médií je
schopna říct ti téměř cokoliv, jen aby měla jistotu, že i ta jejich čísla porostou.
A víš co? Má cenu tu pravdu hledat, má cenu se zajímat. Jsi součástí všeho, co se děje, tak
nebuď jen hloupá ovečka jdoucí se stádem. Chtěj víc a začni právě tímhle. Přestaň kolem sebe jen
tak kopat, prosazovat názory televizního ovladače a stěžovat si na systém státní pokladny,
politiku a životní prostředí, když ses do teď nezmohl na víc než pohodlné přijetí první informace,
která přišla pod ruku. Nesuď svět, když ho neznáš…
Abych nebyla pokrytec - je to pár let, co jsem se úplně zřekla televize (nenašla jsem žádný
důvod, proč si dobrovolně nechat dělat z hlavy kanál). Asi před třemi lety jsem už nechtěla být
ta, co neví. Každý druhý dnes totiž mluví, aniž by věděl, a radí, a přitom nezná problém. Začala
jsem víc číst, vyhledávat informace na internetu a sledovat, co se děje.. Je ale pravda, že i tak jsem
u počítače sama zabila spoustu času sledováním seriálů. Teprve před nedávnem jsem se konečně
rozhodla, že místo seriálů budu „sjíždět“ dokumentární filmy. Vybírám si témata, která mě
zajímají, zábavnou úlohu tedy plní skvěle a v mnoha směrech mi navíc otvírají oči. Občas i ústa,
jde-li o něco hůře „stravitelného“.. V této rubrice bych se čas od času ráda zabývala konkrétním
dokumentem, který mě zaujal. Chci vidět lidi zajímat se o okolní svět. O ten skutečný, ne ten,
který nám cpou scénáristé akčních trháků, nekonečných telenovel a právě i televizních novin.
Možná si říkáš, že krok, který jsem podnikla já, ti život nezmění. Jako dokument že je změna,
zájem? Ale… když Ordinace v růžové zahradě může mít téměř dva miliony diváků, možné je
úplně všechno. ;)
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Na konci prázdnin
Hola hola, škola volá...
Hm, tak to jsem nedostupný.
Každé ráno :D
- Když ráno uslyším zvuk budíku, mám pocit, jako by do mě střelili.
- A okamžitě vyskočíš?
- Ne! Ležím jako zabitý!
Hádanky
Má to 50 očí a 1 zub, co to je ?

(Domov důchodců.)

Je to modré a létá to. Co to je?
(Komár s křečovou žílou.)
Je to měkké, k jídlu a neprůstřelné. Co je to?
(Puding v tanku.)
Víte, kolik gangsterů je potřeba k výměně žárovky?
(Deset. Jeden ji vyměňuje a ostatní mu kryjou záda!!!)
Papež prodává zmrzlinu??
Papež jede v Římě ve svém papamobilu a všimne si, že za vozidlem utíká blondýnka.
Zvolá: ,,Zastavte, neboť tato žena potřebuje rozhřešení!" Velitel ochranky však prohlásí,
že je to teroristka. Když papež vidí, že za nimi blondýnka nadále uhání a má jazyk na
vestě, striktně poručí vozidlo zastavit. Blondýnka přiběhne k papamobilu a z posledních
sil vykřikne : ,,Jednu vanilkovou !"
Česká policie je prostě nejlepší…
Vsadí se spolu FBI, CIA a česká policie o to, kdo dřív najde v lese zajíce. Jako první plní
úkol CIA. Dva dny jsou v lese radary, sondy a štěnice a po dvou dnech CIA prohlásí, že
v lese žádný zajíc není. Poté nastoupí FBI. Tři dny vyslýchá veškerou zvěř v lese a poté
usoudí, že v lese zajíc není. Do lesa vtrhne česká policie a po hodině se vrací s obušky
v rukou a s totálně zbitým medvědem. Medvěd dá pracky nad hlavu a vykřikne:,, Okej,
okej, sem zajíc, sem zajíc!“
Koktání je pořád na nic…
Přijde pán k doktorovi a stěžuje si, že mu koktání překáží v jeho práci.
,,A co máte za zaměstnání?" ptá se doktor.
,,Sta-starám se o sle-slepi-pice v drůbežá-žárně".
,,No a jak vám to může vadit?", diví se doktor.
,,No já-já ráno vy-vyháním slepi-pice ven do ohrady, to stačí j-jen říct pi pi pi pi pi a
všech pě-pět tisíc slepi-pic je ve-venku. No a ve-večer, když je mu-musím zahnat do
ku-kurníku, tak na ně vovolám kšá kšá, ono se jim mo-moc ne-nechce, ale na-nakonec
všechny za-zalezou, a-až na je-jednu. A na tu se j-já ro-rozčílím a vo-volám na ni kšá
kšá, ty slepice jedna pi-pi-pi-pi-pi-pitomá, a pět ti-tisíc slepic je zase ve-venku."
Nová aplikace!!! Musíte mít!!
Přijde Bill Gates k zrcadlu a říká mu: ,,Zrcadlo, kdo je na světě nejbohatší?"
Zrcadlo: ,,Aplikace Zrcadlo provedla neplatnou operaci. Bude nyní ukončena."
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