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Polednice 
U lavice dítě stálo, 

bázlivě se krčilo. 

„Bodejž jsi jen trochu málo, 

o názvosloví  vědělo! 

 

Proč mám jen já nešťastná, 

ve třídě hloupé roboty? 

Chemie je věda krásná, 

leč vám na mysli leží jenom:  

pivo a dva Fernety! 

 

A zas do hrozného křiku - 

„I bodejž tě Vlk sám! - 

že na tebe, nepěkníku, 

polednici zavolám! 

 

Pojď si proň, ty polednice! 

Moje nervy na to nejsou pevny. 

Student se bázní zalyká. 

A hle, tu kdos u učebny 

dvéře zlehka odmyká. 

 

Malá, bledá, tváře divé 

V bílém plášti osoba; 

dioptrie nasazené, 

hlas - vichřice podoba! 

 



4 

 

„Dej sem index!“ - „Kriste Pane, 

vždyť třímá v rukou třídnici!“ 

Div že smrt jej neovane, 

Ejhle, tuť polednici! 

 

K lavici se plíží tiše 

polednice jako stín: 

student  hrůzou sotva dýše, 

 hlavu schová ve svůj klín. 

 

„Přísahám při ethanolu, 

budu se již učiti! 

Však s průměrem chvalitebným 

nechci se já loučiti! 

 

Polednice neudeří, 

laskavě se usměje. 

„Zde je pejpřík, zde zadání. 

cvičení vám prospěje.“ 

  

Martin Malík, 3.A 

 

Naděje 
Nicota. Jsem v nicotě. Nikde nic nevidím, pouze barvu, kterou někteří 

honosně nazývají  černou. Ale teď v ní vidím něco jiného. Připadá mi 

tajemná, až děsivá. Jako když někdo vejde do školy s kuklou na hlavě, 

s „ákáčkem" v rukou a s trikem, na kterým má potisk medvídka Pú.  
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 Sedím tam na zemi, tedy pokud to je vůbec zem, a rukou si pro-

hrabávám svoje zlatavě hnědé vlasy, protože ničím jiným se tu zabavit  

nedá. Zároveň ale přitom přemýšlím, proč tady jsem a co tu vlastně-

mám dělat. 

 Cítím se zoufalý. Pořád nevím, co tu dělám. Jsem tu sám a nu-

dím se. Chci zpátky. Chci zpátky do školy, domů, do cukrárny, kde 

jsem kdysi chodíval s tatínkem, na nádraží, do lesa, to je mi jedno. 

Hlavně chci někam pryč. A tak se nakonec postavím a pokusím se ně-

kam jít. 

 Příroda je tu opravdu nádherná. Kolem vás roste velké nic a v 

dáli také nic nevidíte. Sem tam překročíte vzduch, pokud tu existuje, a 

také z jedné strany na druhou proskakuje zvíře jménem neviditelná 

nadpřirozená veverka. 

 Po chvilce pěší chůze si začínám pro sebe zpívat. Vzpomněl 

jsem si na mou oblíbenou píseň od The Blues Brothers. Trochu se vr-

tím a představuji si, že mám v ruce saxofon. 

 Za chvíli ale uvidím záblesk. Je to něco, co jsem tady ještě nevi-

děl. Jasně bílá záře se rozlévá po celém prostoru. K tomu uslyším žen-

ský hlas. Stojím a koukám tím směrem. Připadá mi to jako zázrak.   

Jako naděje. Možná proto jsem se přemohl a šel jsem blíž k té svítící 

věci. 

 "Hmm...eh...uhh," ozývá se z dálky a začínám vědět, že ta dotyč-

ná osoba se teprve probírá. Ačkoli ji nevidím, tak vím, že jsem blízko. 

Za chvíli začínám ale vidět obrys ležícího těla. "Moniko?" 

 

 

Pokračování v další Gyzně.  

 

Jan Pelikán, G3.A 
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RobotChallenge 2017 

Milí čtenáři,  
v aule jste mohli vidět prezentaci o cestě našich studentů na              
RobotChallenge 2017 do Číny. Ani zdaleka nám z časových důvodů 
prezentující nemohli sdělit všechny detaily, a tak jsem se rozhodl ze-
ptat se konstruktéra Vojtěcha Strašila na informace,  které v aule           
nezazněly. 
 

Vojto, slyšel jsem, že jste byli na robotické soutěži v Číně. Jak vás 
vůbec napadlo se zúčastnit soutěže, která se koná tak daleko?  
 
 V minulých letech jsme jezdili na stejnou soutěž do Vídně,                 
ale tento ročník se organizátoři rozhodli přesunout do Číny, protože se 
RobotChallenge účastnilo každým rokem víc asijských týmů. Dlouho 
jsme zvažovali, jestli pojedeme, nebo ne. Nakonec jsme to zkusili. 
 
Jak probíhaly přípravy? Co je pro účast v takové soutěži potřeba? 
  
 Přípravy probíhaly dlouho dopředu. V sumu soutěžíme už něko-
lik let a první roboti nebyli moc dobří. Postupem času jsme získávali 
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zkušenosti z různých soutěží, nejvíc nám pomohla právě soutěž ve 
Vídni, kde jsou týmy na vyšší úrovni než v Česku. Robot „Destruktor“ 
je starý už necelé tři roky, ale pořád funguje velice dobře. První verzi 
„Plachetníka“ jsme postavili zhruba před rokem a půl, ale pořád jsme 
s ním nebyli zcela spokojení, proto jsme ho pár měsíců před soutěží 
rozebrali a postavili jsme druhého. Tato radikální přestavba se nám 
nakonec vyplatila. 
 
Jakým způsobem jste se do Číny dostali a kde jste sehnali finanční 
prostředky? 
 
 Peníze nám poskytlo Sdružení GYZA, město Zábřeh                               
a Olomoucký kraj. V současné době sháníme další sponzorské dary od 
místních firem. Děkujeme proto těmto organizacím, bez kterých               
bychom si účast v soutěži nemohli dovolit. 
 
Kdo byl s tebou v týmu a jak jste si rozdělili úkoly?  
 
 V týmu byl Honza Jedelský jako programátor, já jako                          
konstruktér a paní učitelka Horáčková jako kouč.  
 
Teď k samotné soutěži. Jaká jsou kritéria pro hodnocení? 
 
 Soutěžili jsme pouze se dvěma roboty v sumu, protože jsme               
věděli, že právě v této disciplíně máme šanci uspět. Kategorie sumo 
spočívá v tom, že jsou proti sobě do ringu postaveni dva zcela auto-
nomní roboti, kteří mají za úkol vytlačit jeden druhého z vyznačeného 
kruhu. Hraje se na dvě výhry. 
 
Jak soutěž probíhala? Dařilo se vám a vašim robotům?  
 
 Soutěž trvala tři dny. My jsme se k závodění dostali až třetí den 
odpoledne. Předešlé dny se soutěžilo v jiných kategoriích a my jsme 
byli pouze diváci. Organizace v Číně byla oproti Vídni příšerná,                
startovali jsme o více než dvě hodiny později. Nakonec se nám dlouhé 
čekání vyplatilo. Soutěžili jsme v nejstarší kategorii mezi vysokoško-
láky. Přesto jsme s našimi roboty obsadili první a třetí místo. 
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Gratuluji. Ani na chvíli jsem o vaší šanci na vítězství nepochybo-
val. Naše škola tak byla posunuta vpřed ve světovém povědomí. 
Jste na sebe patřičně hrdí? Budete se i nadále účastnit dalších sou-
těží? 
 Samozřejmě, hrdí jsme. Podle mě to ale okolí vnímá daleko              
intenzivněji než já. Budeme soutěžit i nadále, minimálně ještě tento 
rok. 
Jaký je tvůj osobní názor na Čínu? Máme důvod se obávat jejich 
politiky a diktátorského režimu?  
 
 Do Číny jsem se podíval rád, ale žít bych tam určitě nechtěl.        
Neuvěřitelně mi vadila cenzura internetu. Nefungovaly stránky jako 
Google, Seznam, Centrum, Facebook nebo Instagram, takže když jsme 
si chtěli najít nějaké informace například o památkách nebo komuni-
kovat s rodinou, byl to problém. Další, co mi na Číně vadilo, byly      
všudypřítomné kamery a kontroly zavazadel (v metru, na náměstích, 
na památkách). Problém byla i pitná voda, která v Pekingu není.             
Museli jsme si kupovat vodu balenou. 
Máš ještě nějaký zážitek nebo příhodu, kterou bys našim čtená-
řům chtěl sdělit?  
 
 Každý den jsme si dali jídlo v nějaké restauraci, abychom ochut-
nali čínskou kuchyni. Narazili jsme na restauraci, která neměla ani          
anglické menu a obsluha neuměla vůbec anglicky. Objednávali jsme si 
jídlo tím způsobem, že jsme ukázali na obrázek v čínském jídelním 
lístku. Když jsme ukázali na jedno pěkně vypadající jídlo, obsluha se 
zničehonic rozesmála a začala kroutit hlavou. Z toho jsme usoudili,            
že nám ten pokrm nedoporučuje, a vybrali jsme si jiné jídlo. Doteď 
nevíme, proč nám pokrm, který jsme jí ukázali jako první, nechtěla 
přinést… 
Kdyby se některý z našich čtenářů chtěl přidat do vašeho týmu, 
má možnost? 
 
 Určitě možnost má, kroužek je každý pátek, může se přijít                   
podívat. Začít chodit do kroužku bych ale doporučil spíše mladším, 

protože chvíli trvá, než se s roboty naučí pracovat. 

Vojto, nezbývá mi, než se s tebou rozloučit. Děkuji ti za tvůj čas, 
který jsi mi věnoval. 

 
Rozhovor s Vojtěchem Strašilem vedl Michal Pavlas, 3.A 
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Okja 

 Netflix začátkem roku 2017 vypustil do světa další ze supereko-
logických filmů zaměřených na ochranu zvířat. Okja korejského režisé-
ra Joon-ha Bonga sklidila také velký úspěch v Cannes. Je ale dílem, 
které se nápadem a zpracováním prosadí ve světě, kde je stále ještě 
ekologie ‚tabu‘? 
 „Super prasátko“ Okja vyrůstá v idylické korejské přírodě, kam 
ho poslala společnost Mirando, jež hodlá vyřešit celoplanetární hlad. 
Jde o jedno z 26 prasátek, která vyrůstají po celém světě u místních 
farmářů, v tomto případě hodného dědečka a náctileté Miji. 
 Okja roste do krásy a brzy se stane „hvězdou“. Tím nejdokona-
lejším vepřem v biokvalitě, který svým masem zachrání svět. 
 Když Okja zvítězí a má putovat do Ameriky, kde ji korporace 
Mirando podrobí zkoumání, samozřejmě se odhalí, že nejde o zázrak 
přírody, nýbrž o geneticky vzniklého tvora. A že celá soutěž o nejvykr-
menějšího čuníka byla jen zástěrkou, jež má ukrýt, jakým nekalým 
způsobem chce společnost Mirando zbohatnout na masové produkci 
mutantního vepřového. 
 Do hry se vloží aktivisté z Ligy za osvobození zvířat a též malá 
Mija se nehodlá vzdát svého mazlíčka. 
Nápad proměnit tvory, jejichž maso lidstvo konzumuje po desítkách 
tun, v roztomilé, přitom realistické bytosti není špatný. A také závěreč-
né momenty ukazující kapitalistické korporace Mirando nikoliv jako 
démonické „záporáky“, ale jako pragmatické jedince, jejichž jedinou 
ideologií jsou peníze, se odklánějí od některých stereotypů v podob-
ných druzích filmů. Zloduchy netřeba přemoci, lze s nimi uzavřít                 
obchod. 
  Pro mě osobně byla největším tahákem filmu (vždy) skvělá Tilda 
Swinton v dvojroli ředitelky korporace a její sestry, ovšem taktéž exte-
riéry ‚Okji‘ jsou oslňující – záběry z plantáží v Koreji si bohužel divácí 
příliš neužijí, jelikož se většina snímku odehrává v ulicích New Yorku 
nebo Soulu.  
 Závěrem – Okja rozhodně není film pro masové diváctvo, člověk 
si k ní musí najít cestu, ale pokud vás zajímá ekologie, ochrana zvířat, 
rádi si pobrečíte u dojemného vztahu mezi sirotkem a něčím, co vypa-
dá jako kříženec slona a hrocha, nebo prostě jako já milujete Tildu 
Swinton film vřele doporučuji.  
 

Tereza Balcárková, 7.A 
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VLOUPÁNÍ  

NA GYMNÁZIU !!! 
 Na místě činu jsme my, tým GYZNA, byli jako první, abychom 

vám, našim nejmilejším čtenářům mohli poskytnout tyto důležité                 

informace.  

 Dne 6. 10. 2017 bylo nahlášeno vloupání na půdu naší školy. 

Dotyční obvinění v 18:00 hodin, i přes funkční a spolehlivý systém 

zabezpečení, pronikli hlavními dveřmi Gymnázia Zábřeh a zamířili na 

učebnu označenou číslem 23. Za sebou zanechali rozsvícená světla 

v šatnách školy a na chodbách. Na jimi osídlené učebně pouštěli velice 

nahlas hudbu a otevřenými okny ji pouštěli ven do koutů města                   

Zábřeh. Jeden ze svědků prohlásil, že lupiče bylo slyšet až na „horním 

zábřežském náměstí“. Kupodivu při zásahu Policie GYZA byl ve třídě 

všechen nábytek na svém místě a na zemi zůstaly jen miniaturní, skoro 

nepostřehnutelné stopy po zbytcích jídla. Lupiči nezpůsobili žádnou 

škodu na majetku a nikomu žádnou újmu na zdraví. Našly se i cizí 

otisky prstů (tedy nejen studentů Gymnázia Zábřeh) na reprodukto-

rech, stolním počítači, žíněnkách z tělocvičny, školních lavicích                        

a židlích. Policie GYZA vypátrala, že lupiči budovu školy opustili 

zhruba ve 21:00 hodin a následně se rozprchli různými směry. Tresta-

né osoby zatím nejsou jednoznačně určeny, ale obvinění bylo vznese-

no proti třídám prvního ročníku vyššího gymnázia (1. A a 5. A)                         

a cizím, zatím nepotvrzeným osobám. 

Klára Ospálková, G4.A 
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Fakta o psech 
 O tom, že naši nejlepší přátelé 

mají nějaké mouchy a jsou zajímaví 

svým vzhledem nebo chováním, jsme 

věděli dávno. Nesedí s námi u stolu 

při večeři, nečistí si zuby nebo nedo-

kážou napsat něco na papír. Jejich              

život o mnoho těžší, když nemají prsty 

nebo neumí mluvit. Známe spoustu 

věcí, které jsou pro ně lehké, nebo                      

obtížné. Každý tvor na Zemi je nějak 

zajímavý, proto jsem si připravila 

sedm faktů o našich čtyřnohých         

kamarádech: 

 

 

 Vyškolení psi mohou vyčenichat rakovinu prostaty s přesností na 98%. 

 Asi 1 milion psů v USA jsou hlavními dědici v závětích jejich majitelů. 

 Psí vrtí ocasy napravo, když jsou šťastní, a nalevo, když jsou vyděšení. 

 Nacisté se snažili naučit psy mluvit a číst. 

 Každý psí čumák má unikátní otisk. 

 Pouze 5 % psů má zkušenost se zubním kazem. 

 Více než 86 000 lidí se v USA každý rok zraní, protože zakopnou o svého psa 
nebo kočku. 

 

Zdroj: https://ifenomen.cz/zajimavosti/29-super-zajimavych-faktu-o-psech 

 Jindřiška Klimková, 5. A 

https://ifenomen.cz/zajimavosti/29-super-zajimavych-faktu-o-psech
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Krev a pot 

(pokračování) 
 

 K osvěžení paměti vám doporučujeme přečíst si příběh 

z minulého čísla ještě jednou. (Kdo jej nevlastní, nalezne ho po        

prodaní všech tištěných verzí tohoto čísla na www.gyza.cz/gyzna, 

pozn. redakce.) 

 

 Mladý policejní seržant si zamyšleně povzdechl a začal rolovat 

policejní pásku, která ještě před chvílí zdobila zahradu před domem 

Agnes Fletcherové. Případ byl vyřešen. Vlastně ani nebylo co řešit. 

Jemu však na celém incidentu stále něco nehrálo a dokola si opakoval 

fakta:  

 Zemřelá Agnes Fletcherová byla v osm hodin ráno nalezena            

mrtvá jejím synem Benem Fletcherem. Ležela na posteli s výrazem 

naprostého zděšení ve tváři. K úmrtí došlo mezi dvanáctou a druhou 

hodinou ranní. Ve zprávě koronera je uvedeno, že smrt zapříčinila             

zástava srdce způsobená šokem, následným přetížením nervové sou-

stavy a selhání životních funkcí. Žena měla problémy se srdcem a tím 

by se náhlá zástava srdce vysvětlovala. Co však mohlo starou ženu, 

která sotva vidí, vyděsit až k smrti? Ben Fletcher uvedl, že se svou 

matkou mluvil po telefonu jen pár hodin předtím, než tragicky zemře-

la. Volala mu, protože na zahradě před svým domem údajně viděla 

jakousi postavu, pravděpodobně dítě. Panu Fletcherovi  však bylo zná-

mo, že Agnes trpí syndromem Charlese Bonneta, který způsobuje              

vizuální halucinace osobám trpícím částečnou či těžkou slepotou.               

Nezdálo se mu pravděpodobné, že by se v tak pozdních večerních ho-

dinách na zahradě jeho matky nacházelo dítě, a jeho podezření, že jde 

pouze o vidiny, se změnilo v přesvědčení, když mu paní Fletcherová 
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oznámila, že tajemná postava náhle zmizela. Po telefonátu svůj mobil 

vypnul a spal až do rána, kdy zjistil, že má od své matky zmeškaný 

hovor. Šel tedy k ní domů, kde ji našel mrtvou ležet na posteli                          

a okamžitě zavolal policii. 

 Případ byl uzavřen s tím, že nešlo o cizí zavinění, ale o důsledek 

nemoci způsobující halucinace a chatrného zdraví zemřelé. Mladému 

policistovi však stále něco vrtalo hlavou. Na půdě domu Agnes           

Fletcherové bylo veškeré vybavení roztřískané na kusy a na zemi byly 

nalezeny škrábance. Seržant si opět povzdechl a sroloval zbytek poli-

cejní pásky. Mohl to přece způsobit obyčejný mýval, pomyslel si                       

a zamířil ke služebnímu autu. Když otevíral dveře, ohlédl se. Zachmu-

řeně si naposledy změřil celý dům pohledem a rozhodl se myslet na 

něco jiného. 

Martin Malík, 3.A 

Horoskopy na listopad 
 
Beran (21.3. – 20.4.) 
 Není žádným překvapením, že i letos máte velmi 

pěkné známky. Start se vám opravdu povedl, ale přichá-

zí těžké období, a pokud se nebudete dostatečně učit, 

mohlo by se stát, že vaše známky na vysvědčení nebu-

dou příliš uspokojivé. Kromě toho karty předpovídají 

spoustu aspektů, které by vás mohly rozptýlit od práce. Soustřeďte se 

jen na to, co je opravdu důležité a překonáte toto      těžké období. 

 

Býk (21.4. – 21.5.) 
 Pokud jste čekali, že v plážovém baru při srkání mo-

jita náhodou natrefíte na svou životní lásku (nebo alespoň 

na tu letní, když už se osud nezmůže na nic lepšího), jak se 
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v sexy plavečkách producíruje po pláži a jde vás pozvat na rande, pak 

vám nabídne společný život, dům, dvě děti a křečka, a ono nic nebylo, 

můžeme vaše vědomí uchlácholit tím, že sice se vaše léto neneslo na 

vlnách lásky, zato podzim stoprocentně ano. Vyražte do parku pro 

kaštany a slibujeme, že se vrátíte s víc než tím. S rýmou. 

 
Blíženci (22.5. – 21.6.) 
 Konečně vám Mars umožňuje udělat práci, na kte-

rou jste dosud neměli moc chuť ani čas. Dejte se do práce 

a uvidíte, že to nebude tak strašné a vám to půjde od ru-

ky. Jako vždy i teď byste si měli dát záležet a neodflák-

nout to – objeví se někdo, koho by váš výsledek mohl zaujmout, a my 

věříme, že s tímto člověkem ještě prožijete mnohé. Ovšem nepředsta-

vujte si hned lásku až za hrob. Jen se vám snažíme ukázat, že tento 

člověk vám na oplátku dá mnoho a bude vám dobrým společníkem. 

 
Rak (22.6. – 22.7.) 
 Druhá polovina listopadu vám přinese zajímavou 

a lákavou nabídku na dobrodružství. Chápeme, že vaše 

srdce volá po přijetí výzvy, ale pokud se nechcete dostat 

do maléru a ublížit si jak fyzicky, tak psychicky, raději 

byste měli odmítnout. Také si dovolujeme upozornit vás na vaše im-

pulzivní rozhodnutí, kterým ubližujete lidem, jimž na vás záleží. Po-

kud se nepřestanete chovat sobecky, všechny přátele od sebe odpudíte 

a Silvestra budete trávit sami v koutě s lahví dětského šampusu. 

 
Lev (23.7. – 22.8.) 
 Pokud si myslíte, že můžete přežít školu, aniž byste 

se učili, máte naprostou pravdu. Spojení Luny a Merkuru 

ve vašem znamení vám na podzim poskytuje svobodu                

a dostatek volného času, který byste měli věnovat tomu,            

co nejraději děláte. Sbírejte síly a užívejte si volna, protože karty hlásí 

nečekanou pohromu, která vám znemožní dělat si cokoliv vás napadne 
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– ano, konečně vás užene ta stíhačka a vám nezbude nic jiného, než si 

změnit status na Facebooku. 

 

Panna ( 23.8. – 22.9.) 
 Je hezké, že máte sny, ale pokud budete jen sedět 

na zadku a stěžovat si, že nic nemáte, nic se nezmění. 

Nestačí, že vždy před spaním, když vyjde večerka, si z 

celého srdce přejete splnění vaší největší tužby. Hvězda 

vám nikdy vaše přání nesplní celé. Musíte jí pomoci. 

Ona vám zajistí okolnosti a na vás bude udělat správná rozhodnutí. 

Pokud sníte o tom, že se jednou budete angažovat v politice, začněte             

s tím už teď. Cvičte mluvení, psaní proslovů, kradení… 

 
Váhy (23.9. – 23.10.) 
 Máte pocit, že přestože do školy chodíte jen chvíli, 

už byste potřebovali odpočinek? Nebaví vás ranní vstává-

ní? Těšíte se už na prázdniny? Nezoufejte! Udělejte si stu-

dijní volno. Odpočinete si, pročistíte hlavu a po pár dnech 

zase hurá do školy! Pár dní volna přece ještě nikoho nezabilo… 

 

Štír (24.10. – 22.11.) 
 Chtěli jste jít ven s kamarády, ale vaši rodiče          

naplánovali rodinný výlet, na kterém považují vaši pří-

tomnost za nutnost. Rozhodně se vám nikam nechce. 

Ale co když si i rodinný výlet můžete užít? Říká se 

„když nic nezkusíš, nic nezažiješ“. Někdy je i čas strá-

vený s rodinou důležitý. Třeba dokonce zjistíte, že ani váš sourozenec 

není takový ňouma, jak jste si mysleli a možná si s ním nakonec bude-

te i rozumět. 

 

 

 

  



18 

Střelec (23.11. – 21.12.) 
 Co takhle trochu zvolnit? Říká se „jedna 

pětka, žádná pětka“. Nemusíte se hned od začátku 

přepínat s učením. Uvolněte se, zajděte na bazén 

nebo s kamarády někam ven, do klubu. Škola sice 

je na prvním místě, ale zase byste s ní neměli             

trávit všechen váš volný čas. 

 

Kozoroh (22.12. – 20.1.) 
 To, že jste si nenašli žádnou tu „letní“ lásku, 

ještě neznamená, že ji nemůžete najít teď. Možná        

budete překvapení, ale můžou vám s tím pomoct vaši 

kamarádi. Je možné, že jedna vaše kamarádka má 

moc pěkného kamaráda, se kterým vás seznámí a vy 

si hned budete rozumět. To stejné může platit i pro osoby opačného 

pohlaví.  

 

Vodnář (21.1. – 20.2.) 
 Trávíte všechen volný čas přemýšlením o tom, 

kam zítra vezmete svoji drahou polovičku. Vymýšlíte 

kreativní program, abyste se nenudili. Úplně však za-

pomínáte na to, že i váš protějšek má svou hlavu                    

a občas může něco naplánovat i on/ona. Rozhodně se 

vám pak uleví. Zkuste to.  

 

Ryby (21.2. – 20.3.) 
 Poslední dobou úplně zapomínáte na své kamarády. 

Máte moc starostí se školou, příliš moc odpoledek, málo 

času na učení. Také ještě nějaké své soukromé aktivity. 

Kdy jste ale naposled šli jen tak ven s kamarády? Třeba si 

s vámi potřebují o něčem důležitém promluvit a vy o tom 

ani nevíte. Neměli byste na ně zapomínat! 

Zuzana Purová, Dominika Šmirgová, 3.A 
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 Věděli jste, že paní učitelka Paclíková má identické dvojče?           

Samozřejmě že ne, dokud jsme vám to neoznámily Nabízí se otázka, 

zda občas sestra paní Paclíkové místo ní neučí? A co teprve pan              

ředitel, ten v tom má  určitě taky zmatek. 

 Pořád si lámete hlavu nad tím, jak zrovna vy máte přežít 45         

minut matematiky bez újmy na zdraví, ještě k tomu, když se tento 

zdánlivě nekončící horor opakuje několikrát týdně? Po veškerém pů-

vodním snažení, měsíci odpírání (jelikož jste veškeré kapesné utratili 

za doučování) a spoustě bezesných nocí strávených nad sešitem, prostě 

ztratí nadšení každý z nás. Už jste zkoušeli snad všechno od piškvorek 

se sousedem až po modlení k Alláhovi, aby už konečně zazvonilo?         

To už nadále nemusíte, naše redakce přichází se zcela novým, nadča-

sovým řešením a jeho inspirace pochází přímo z řad studentů. Dvě       

velmi nadané studentky se rozhodly, že s pomocí trošky fantazie               

(a plného pouzdra) obdaří své tělo několika malůvkami a vystaví na 

obdiv zvědavým očím své tetovací schopnosti. A jaký to sklidilo 

úspěch? Jelikož vše prošlo bez úhony v podobě vraždícího pohledu 

naší milé paní učitelky, tak dívky neváhaly a ještě to stihly blejsknout 

na instagram, kde výtvor sklidil spousty a spousty lajků. Takže na co 

ještě čekáte? Popadněte fixku a směle do toho, třeba skončíte jako pan 

Franz a můžete rovnou kandidovat na prezidenta. Chválíme, děvčata, 

jen tak dále! 

Kdo by si pomyslel, že v naší škole to žije i v noci? Jedna z našich      

učitelek nedávno prožila velmi zajímavé dobrodružství! Ve večerních 

hodinách ji totiž svou přítomností poctily obrněné jednotky zásahové 

policie. Bohužel se nestavily na šálek kávy a na pokec o problémo-

vých studentech a o předvánočním shonu, ale považovaly ji za zločin-

ce, ilegálního uprchlíka a bůh ví za co horšího ještě, a proto ji chudin-

ku přepadli a způsobily jí chvilkovou slepotu. Naštěstí (nebo                 

bohužel?) se všechno vysvětlilo a paní učitelka byla propuštěna.                   

A jaké z toho plyne ponaučení? I když sedíte potmě u počítače, čas od 

času se pohněte, abyste nepopudili alarm. 

Vaše milované Gossip girls♥ 

Drbna 



...a to už vás  

musí napadnout 

Dáme si  

rovničku... 

 

Ondřejináči ! 

Gyzna on-line www.gyza.cz/gyzna ↑ 


