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Milí spolužáci,
po kratší pauze se Vám opět
ozýváme s dalším číslem našeho
školního časopisu. Pomalu ale
j istě k nám přišlo teplé jarní
počasí, což znamená hodiny
tělocviku na venkovním hřišti a
častější zatahování rolet ve
třídách. Po třídních schůzkách a
velikonočních prázdninách, které
jste si, doufám, všichni naplno
užili, nás nyní čeká čtvrté čtvrtletí
školního roku 2018/19, tedy
poslední šance na zlepšení
známek. Tak si během studia
nezapomeňte udělat pauzu na
přečtení nového čísla našeho
časopisu. Je pro Vás nachystáno
několik článků, jako například
vzpomínka na lyžařský kurz,
ohlédnutí za představením v
Moravském divadle v Olomouci
nebo zajímavý rozhovor s jednou
ze studentek našeho gymplu. Přej i
Vám hodně sil při posledních
měsících studia a čtvrťákům
hodně štěstí u maturitních
zkoušek!

Kateřina Mikutová
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...přiváží:
Anglie
V neděli 24. března 2019 jsme se
my, studenti Gymnázia, žáci ZŠ
Jevíčko a ZŠ Chornice, vydali na
zájezd do Anglie. Cestu jsme
započali ve 12:30 před budovou
Gymnázia. Poté, co jsme byli
všichni v autobuse, mohli jsme
vyjet.
V Brně jsme vyzvedli Ivanu, naší
úžasnou paní průvodkyni a
cestovali jsme dál k hranicím s
Německem. Cesta byla pro spoustu
z nás zdlouhavá a náročná. V
brzkých ranních pondělních
hodinách jsme konečně přijeli do
Calais, kde jsme počkali na trajekt
a ten nás odvezl do Doveru. Pro
některé byla cesta trajektem
premiéra, stejně jako zájezd do
Anglie. V Doveru jsme konečně
zahlédli anglické pobřeží, všichni
jsme se nemohli vynadívat, jak je
tam krásně. Strávili jsme dalších
pár hodin v autobuse, než jsme se
konečně dostali do Bath.
Hned po příjezdu do města jsme
viděli Římské lázně, Muzeum Jane
Austenové a také Bath Assembly
Rooms a další. Po delší procházce
městem pro každého přijela
hostitelská rodina a odvezla si nás
domů. Dali jsme si večeři a
konečně jsme se pořádně vyspali.
V úterý ráno nás čekali první chvíle
ve škole s britskými učiteli. Všichni
jsme byli neskutečně nervózní, ale
ve výsledku jsme byli všichni
spokojení. Absolvovali jsme další
procházku po překrásném Bath a
seznámili se s učiteli. Po výuce ve
škole jsme jeli do Glastonbury, kde
jsme navštívili ruiny nejstaršího
kláštera postaveného na území
Velké Británie. Poté, jsme
vystoupali na vyhlídku Glastonbury
Tor. V podvečer jsme navštívili
Wells - nejmenší město v Anglii,
které se může nazývat city,
pokochali jsme se překrásnou
katedrálou a jeli jsme zpět do
hostitelských rodin.
Středeční ráno jsme znovu prožili
ve škole, po výuce jsme si udělali
výlet a navštívili jsme nejslavnější
pravěký monument v Evropě -
Stonehenge. Když jsme si každý
vyfotili alespoň jednu fotku, mohli
jsme se přesunout do města

Salisbury. Prohlédli jsme si další z
mnoha překrásných katedrál.
Autobusem jsme se vrátili zpět do
Bath.
Ve čtvrtek po posledních hodinách
angličtiny jsme vyrazili do blízkého
Bristolu, navštívili jsme
zrekonstruovanou parní loď SS
Great Britain z 19. století. Kromě
kajut jsme se také mohli podívat na
palubu, na dno samotného parníku,
či jsme se mohli dozvědět více o
životech cestujících díky moderním
technologiím. Po cestě zpátky do
Bath jsme měli možnost vidět
visutý most Clifton Suspension
Bridge, který se klene 82 m nad
řekou Avonou.
Poslední den v Anglii jsme strávili
v Londýně. V Londýně jsme se
prošli po několika místech, která
jsou nám všem známá. Viděli jsme
Buckinghamský palác,
Westminsterské opatství, prošli

Trafalgar Square, Piccadilly Circus,
čínské čtvrti Soho a po spoustě
dalších míst. Odpoledne jsme
utratili své poslední libry a vyrazili
jsme domů. Po další dlouhé cestě
autobusem, jsme dorazili zpátky do
Jevíčka. Sice naši cestu provázelo
pár problémů (nevolnost v autobuse
nebo na lodi), ale všichni jsme se s
nimi statečně poprali a vrátili se
domů, živí a zdraví.
Moc děkujeme všem profesorům,
paní průvodkyni a pánům řidičům,
kteří s námi tyto krásné dny prožili.
Už teď se těšíme na další zájezd v
příštím roce.

Tereza Minaříková, 2.A

odpad, který do přírody rozhodně
nepatří. Člověk by ani nevěřil,
kolik pytlů se naplnilo. Z okolí
silnic jsme vybrali několik
pneumatik, občas dokonce
elektronické spotřebiče. Nebyla to
příjemná práce, proto chci
poděkovat za úsilí a snahu. Udělali
jsme dobrou věc. I když jsme
nakonec přišli promrzlý, může nás
hřát dobrý pocit. Pevně věřím, že
po této zkušenosti se každý sám
nad sebou zamyslel a sáhl si do
vlastního svědomí. Nebud’me
stejní jako ti, po kterých jsme
uklízeli.

Barbora Staňková

Ekologický den
V pátek 12.4.2019 se u nás na
gymnáziu psalo první kolo
přij ímacích zkoušek. Ale to nás,
studenty a profesory, nezastavilo.
Vydali jsme se třemi směry, na
rukou rukavice a v nich pytle na
odpadky.
Cestou jsme sbírali všemožný

Foto: Veronika Voráčová, 3.A

Lyžařský kurz
V neděli 1 0.2.2019 jsme se sešli
v devět hodin před gymnáziem,
naložili jsme lyže a tašky a vydali
jsme se na cestu do Říček
v Orlických horách. Po příjezdu
jsme vynosili zavazadla a šli jsme
se ubytovat. Odpoledne nás čekala
procházka ke svahu, snowboarďáci

g
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se šli rovnou panu profesorovi
ukázat. Večer jsme dostali večeři a
potom následovala videoprojekce.
Potom šli všichni spát a ráno hurá
na svah. Pondělí bylo za námi a my
už se těšili na další den. V úterý
jsme lyžovali jen dopoledne a
odpoledne jsme měli procházku na
říčkovské Stonehenge. Po večerech
a ve volném čase jsme si užívali
volné chvíle. Celý kurz jsme si
pomáhali, aby se nikomu nic
nestalo. A taky nestalo. Všichni
jsme se po týdnu vrátili v pořádku
domů, pár nás sice onemocnělo, ale
stejně pro nás bude lyžařský kurz
krásnou vzpomínkou.

Anna Junková, 1 .B

3:40 ráno, Pardubice
volají…
No, abych pravdu řekl, nevolaly nás
čistě Pardubice, ale vyhlášení
soutěže Školní časopis roku 2019.
Z Jevíčka, ve zmíněných 3:40, jsme
se vydali čtyři. Já, Albín Pařízek,
Kateřina Portlová a Hana
Vyroubalová. Čtyři čtvrťáci, člověk
by v tom snad hledal znamení. A
možná i nápovědu k tomu, jak
dopadneme. Nepředbíhejme však.
Přestoupili jsme ve Svitavách na
vlak. A pak jsme čekali na
pardubickém hlavním nádraží. Na
co? Na další členku naší výpravy,
Vanesu Soares. Ta dorazila po sedmé
hodině ranní. A tak jsme vydali
směrem k Domu techniky, kde se
celá akce konala. Zastavili jsme se
ještě v jistém obchodním řetězci
doplnit proviant. Po načerpání zásob
a energie jsme vyrazili dále. Vešli
jsme do Domu techniky. Nejdřív
jsme se trochu vylekali. Že došlo
k nějaké administrativní chybě a
vyhlášení pro gymnázia a střední
školy bude třeba až další týden. Ve
vestibulu se to totiž hemžilo
odhadem šesťáky. Po počátečních
rozpacích jsme vyrazili výše. Tam
jsme si všimli lidí našeho věku.

Usadili se… A začal bohatý
program. Nejdříve jsme se museli
vypořádat ve hře FakeScape
s dezinformacemi, dále
následovala beseda s panem
europoslancem Tomášem
Zdechovským, který akci
zaštiťuje. A nakonec se před námi
zjevilo to, kvůli čemu jsme
přijeli. Já vím, nebudete mi to asi
věřit, ALE GYMJEV EXPRESS
SKONČIL PRVNÍ! Po vyhlášení
výsledků jsme si mohli
prohlédnout ostatní časopisy.
Nesmím však zapomínat na
poslední věc. Možnost si
prohlédnout Český rozhlas
Pardubice. Strašně zajímavé
místo, nejde ani moc slovy
popsat, to se musí vidět. A jak
bych to celé zakončil? Unavení,
ale šťastní, jsme nasedli do vlaku
směr domů.

Vít Václavek, 4. B

angličtině. Naštěstí nám pomáhal
jeho osobní překladatel. Žáci z
nižších ročníků mohli Korneliuse s
jeho promluvami zahlédnout i na
jevíčském náměstí nebo bylo
možné navštívit jeho přednášky v
Synagoze.
Děkujeme mu za přednášku a také
za knihy obsahující jeho příběh,
které nám daroval.

Denisa Veselá, 3. A

Beseda s Korneliem
Novakem
V úterý 5.3 jsme se my, žáci
třetích a čtvrtých ročníků,
dostavili do auly, kde nás čekala
přednáška s německým mistrem
světa v kulturistice Korneliusem
Novakem. Tento pán s českými
kořeny, německým původem,
který momentálně žije ve Švédsku
s námi strávil dvě vyučovací
hodiny. Dozvěděli jsme se
prakticky vše, co se týče jeho
cesty životem. Zjistili jsme, že si
prošel mnohými povoláními od
vyhazovače v klubu až po pastora.
Částečně jsme si také prohloubili
znalost cizího jazyka, jelikož
Kornelius měl celý projev v

Macocha a Moravský
kras
V rámci praktické části bakalářské
práce (terénní výuka geografie)
bývalé studentky gymnázia
Jevíčko, Radky Staňkové, vyrazili
studenti 1 . B a 3. B na exkurzi do
Vilémovic v Moravském krasu, v
doprovodu p. Wiltsche, p.
Pernicové a p. Plecha. Autobus
naši skupinu vyložil nedaleko
prvního stanoviště, kde jsme od
Radky získali první informace o
krajině a jeskyních. Zároveň jsme
mohli malou jeskyni navštívit,
prohlédli jsme si krápníky a
vysvětlili si, jak se tvoří. Poté jsme
vždy přešli k dalšímu místu, o
kterém jsme se dozvěděli nové
informace a průběžně vyplňovali
dotazníky. Naše cesta, která vedla
mimo jiné i kolem propasti
Macocha nebo kolem toku řeky
Punkvy, byla necelých šest
kilometrů dlouhá. Na závěr cesty
jsme odevzdali vyplněné pracovní
listy a obohaceni novými
informacemi o našem okolí jsme
vyrazili domů na pozdní oběd.
Děkujeme za hezkou exkurzi!

Klára Mrvová, 3. B
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,
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...objevuje:
Divadelní představení
Evžen Oněgin
V úterý 16. dubna se někteří žáci v
doprovodu paní profesorky
Valčíkové a paní profesorky
Hrbáčkové vypravili na večerní
představení do Moravského divadla
v Olomouci. Na programu byla
dramatizace Puškinova Evžena
Oněgina, jež se hrála teprve
podruhé v celé historii divadla
(naposledy roku 1999). Samotná
hra začala v 19:00 a s přestávkou
trvala zhruba 2 a půl hodiny. Žáci
byli svědky skvělých hereckých
výkonů. Obdivovali také

Může školní jídelna za náš nezdravý chrup?!
Většina z vás, včetně mě, navštěvuje naši školní j ídelnu. Přijde vám, že
čaj je někdy příliš sladký?
Touto problematikou jsem se zabývala ve své maturitní práci a ráda bych
vás seznámila s výsledky, ke kterým jsem došla.
V období od 27. 11 . 2018 do 23. 1 . 2019 jsem v pravidelných intervalech
odebírala vzorky čajů z jídelny a množství cukrů, v nich obsažené, jsem
potom zjišťovala v naší školní laboratoři. V průměru obsahovalo 250 ml
čaje (tedy přibližně jeden hrnek) 6,5 g sacharosy. Nejvýše naměřené
hodnoty jsem zjistila v období Vánoc, kdy se obsah cukrů vyšplhal až na
12 g v 250 ml. Denní dávka přidaných cukrů by přitom podle WHO
(Světové zdravotnické organizace) neměla přesahovat 25 g, což znamená,
že když vypijeme v jeden den dva hrníčky čaje s nejvyšší naměřenou
hodnotou sacharidů ze školní j ídelny, dosáhneme doporučené denní
dávky a to zde nepočítáme sacharidy, které jsme již požili (cukr v raním
čaji, oslazené müsli, sušenky apod.)
Myslím si, že by se čaj ve školní j ídelně měl méně sladit. Velké množství
sacharidů našemu tělu působí problémy, ať už se jedná o zkažené zuby,
cukrovku nebo obezitu. Jestliže si chceme dopřát nějakou tu cukrovinku,
tak jen občas a v malé míře.
Na závěr bych chtěla poděkovat vedoucí své práce Mgr. Lence
Jedličkové, za cenné rady, věcné připomínky, vstřícnost při konzultacích a
vypracovávání maturitní práce.

Eliška Greplová, 4.L

veršovanou mluvu herců. Všechny
diváky pohlcovala atmosféra Ruska
v první polovině 19. století. Byly
použity i různé efekty, jako sněžení,
projekce dopisů Taťány a Oněgina,
ba dokonce opravdové výstřely při
duelu Oněgina a Lenského. Ty
bezpochyby pár lidí vylekaly.
Osobně mohu říci, že představení
snad není co vytknout. Pro všechny
žáky to mohlo být netradiční, avšak
příjemné strávení úterního večera…

Petr Hloušek, 3.A



...zpovídá:
Natálie Zikmundová
Natálie Zikmundová, která je studentkou našeho gymnázia je také velmi úspěšná v twirlingu. V tomto sportu už
dosáhla mnoha úspěchů a něco málo o sobě a jej ím koníčku mi sdělila v následujícím rozhovoru.

V kolika letech jsi s twirlingem začala?
Twirlingu jsem se začala věnovat v 11 letech.

Kdo tě k twirlignu přivedl?
K tomuto sportu mě přivedla tehdejší trenérka mažoretek Kateřina Felnerová.

Jaký je tvůj největší úspěch?
Mým největším úspěchem jsou tři tituly Mistra České republiky s nominací na Mistrovství

světa a Mistrovství Evropy.

Do jakých zemí, nebo na jaká zajímavá místa ses díky tomuto sportu dostala?
Podívala jsem se do Chorvatské Poreče, Norského Lillehammereru a do Italského

Lignana.

Kdo je tvoje největší podpora?
Mojí největší podporou jsou moji rodiče, protože bez nich bych ničeho takového

nedosáhla.

Jak často trénuješ?
Obvykle trénuji čtyřikrát týdně v tělocvičně plus posilovna.

Je někdo, kdo je ti v tomto sportu vzorem, nebo motivací?
Mým vzorem je Ilaria Interligi.

Plánuješ se twirlingu věnovat i do budoucna?
Určitě ano. Twirling mě neskutečně naplňuje a je to sport, při kterém „relexuji“.

Děkuji za rozhovor.

Eva Vyroubalová, 1 .A
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...baví

Vidíme se ve čtvrtek!
Gymjev is not dead! oživne každý čtvrtek na hospodském kvízu, kde předvádí nabité zkušenosti z hodin
uplynulého týdne. A že se vůbec není za co stydět! Chceš si založit vlastní tým nebo alespoň zkusit nad čím si,
kromě piva, lámou tvoji spolužáci hlavu? Mrkni s námi na pár otázek z předešlých kol:

1) Čtveřici kamarádů tvoří Myšpulín, Bobík, Pinďa a Fifinka. Jaká bývá obvykle barva Fifinčiny mašle, kterou
nosí ve vlasech?

2) Označení pro záchod jsou různé – prevét, toaleta, WC… Nás zajímá staročeský výraz pro toto místo. Dle
některých badatelů se však jedná o uměle vymyšlené slovo, které vzniklo až kolem roku 2000. Doplňte chybějící
písmena a vzniklé slovo napište:

V**E*NI**

3) Na severu Zambie leží jedna vodní plocha. Nás však zajímá druh oblečení, který je ukrytý v názvu této vodní
plochy.

4) Šaty jsou v obchodě prodávány po uplatnění 30% slevy za 630 korun. Napište původní cenu šatů.

5) Mrákov je vesnice poblíž Domažlic, která se však do roku 1880 jmenovala poněkud jinak. Budete-li přemýšlet
v duchu našeho tématu (Neslušný místopis), pak snadno uhodnete, co bylo na tehdejších mapách uvedeno.

6) „Neexistují hloupé odpovědi, pouze chytré otázky.“ Tutu větu, platnou i pro náš kvíz, napsal jeden řecký
filozof, Platónův žák. Jak se jmenoval?

7) Jak se dánským výrazem na písmeno H označuje přístup k životu spojený s pohodlím, díky kterému jsou prý
Dánové jedním z nejšťastnějších národů na světě?

Řešení:
1 ) žlutá, 2) výsernice, 3) tanga, 4) 900 korun, 5) Mrdákov, 6) Aristoteles, 7) hygge

Hana Vyroubalová, Kateřina Portlová, 4. A.

nabyté


