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Pár slov úvodem 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

druhé číslo Hlasu studujícího lidu je bohužel bez rubriky pana Brože, kterýžto 
nám nemohl napsat z důvodu operace. Jeho rubriku nahradil rozhovor s panem 
Halaxou. Doufáme, že se Vám bude druhé číslo líbit, alespoň tak, jako číslo 
první. 

S pozdravem redakce školního časopisu. 

Daniel Čičovský 

Sára Melicharová 

Michal Prokop  

Aleš Peregrin 

Jáchym Vydra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na tuto otázku jsme se zeptali 25 náhodných studentů. 
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6
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6

Novinky 

Pozvánky 

29.1. Anglické divadlo pro NG 

30.1. Pavel Haas a Ivo Kahánek koncert v Petrof Gallery 

31.1. 100 tipů a triků jak přežít na cestě kolem světa K. Krejčová, Studijní  
a vědecká knihovna 

Úspěchy našich (nejen) studentů 

Ivo Králíček – vyhlášen nejlepším pedagogem Plachty 

„Toto ocenění mne velmi potěšilo, daleko víc mne ale těší, že na Plachtu 
jste ochotni dorazit především vy, studenti. Stále se najde řada z vás, kteří 
jste ochotni přiložit ruku k dílu a lokalitě pomoci. Takže vlastně na ocenění 
máte velkou zásluhu vy, moji studenti. Ještě důležitější je, že díky snahám 
velkého počtu lidí - nadšenců, přírodovědců - se podařilo tuto unikátní 
lokalitu zachovat. Je dobré si uvědomit, že nejsem jediný z učitelů, který na 
Plachtu se svými studenty vyráží.“ 

Anketa 

Jaký máte názor na činnost školního parlamentu? 

Dobrý nápad: 10 

Nevím: 6 

Je to úplně na nic: 3 

Zatím nic neudělal: 6 

. 

 

 



Slovo ředitele 

Náš intervjúk* se zeptal na pár otázek ředitele pana Jiřího Vojáčka. 

Jaké to je dělat ředitele na naší škole? 

No, já bych to trochu parafrázoval z Cimrmana:“Mě to baví“. Je to prostě 
celkem kreativní a zábavná práce bych řekl, ale sežere to strašně moc času 
a je to dost často náročné psychicky, kvůli jednání s lidmi a tak, ale jinak je 
to zábavná práce. 

Máte nějakou zajímavou historku? 

Zajímavých historek mám spoustu všelijakých, ale nevím, která z nich je 
publikovatelná. Většinou ty nejzábavnější historky jsou vlastně těžko 
publikovatelné a teďka mně z fleku nenapadá, co by bylo vhodné říci. 

Chtěl byste našim čtenářům něco sdělit? 

Sdělit jo, to jsem myslel, že budete mít zajímavější otázky. Chtěl bych jim 
sdělit, že jsem hrozně pyšný na naší školu a že je to z velký části protože 
do té vaší školy chodí prima studenti, že většina z nich jsou i zajímaví a 
chytří lidé a je radost s nimi pracovat. Jsem taky rád, že vnikl tenhleten 
školní parlament, protože jsme ho pár let neměli a jako zpětná vazba od 
studentů nám učitelům často chybí, protože jsou dost často uvízlí ve svých 
představách, jací by ti mladí lidi měli být, co by chtěli a nechtěli a jak 
učitelé stárnou, tak se jim dost často stává, že se s těmi představami svých 
studentů potkávají míň a míň a míň a když máme potom takovou zpětnou 
vazbu parlamentu, tak je to pro nás velká výhra. 

 

 

 

 

 

* intervjúk je slovo vytvořené pány Šimkem a 
Grossmannem 



Parlamentní řádky 

Návrhy: "Volby" prezidentů na škole 

parlamentní nástěnka 

dotazník na chod školy 

Rozhovor s parlamentářem 

Jan Maňaska, zástupce za 3.B 

Jaké to je ve školním parlamentu? 

Většinou řešíme nějaké věci týkající se budovy školy a školních akcí. 
Například na záchodech není toaletní papír, koule a kliky na dveřích, 
projektový den dvakrát za rok, filmová noc … 

Jste spokojen se závěry školního parlamentu? 

Ano, skoro vždy se shodneme a dojdeme ke správnému řešení 

Chtěl byste našim čtenářům něco sdělit? 

Nebojte se říci návrhy svým zástupcům, ať máme co řešit. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Postřehy z cest 

pan profesor Vítězslav Kutík – Švýcarsko 

Pokud pojedete v Čechách úzkorozchodnou železnicí, máte pouze dvě 
možnosti, buď vyrazíte do Jindřichova Hradce, nebo do Mladějova. Pokud 
byste chtěli vyrazit do země úzkorozchodným železnicím zaslíbené, 
vydejte se do Švýcarska. Jak jistě víte, Švýcarsko je země hornatá, veškerá 
výstavba železničních tratí o normálním rozchodu by byla finančně a 
technicky náročná, proto se Švýcaři rozhodli pro stavbu úzkorozchodných 
železničních tratí.  

Měl jsem možnost projet několik takových tratí především v kantonu 
Graubünden.  Při cestě z Poschiava do Ospizio Bernina vystoupáte během 
hodiny o 1250 výškových metrů, jedete nejpomalejším expresem v Evropě, 
jehož rychlost se pohybuje kolem 40km za hodinu. Cestování těmito vlaky 
nedoporučuji osobám trpícím závratí, při přejezdu viaduktů Landwasser a 
Langwies se můžete kochat pohledem do hlubokých údolí. Při svém 
putování jsem se dostal i mimo kanton Graubünden, užil jsem si cestu 
parní zubačkou v průsmyku Furka, popřípadě výjezd elektrickou zubačkou 
na horu Rigi v kantonu Lucern. 

 

 



Několik vět školníkových 

Náš intervjúk navštívil pana Halaxu a položil mu pár otázek. 

Oficiální název Vaší funkce je technický správce budovy. Vadí Vám, 
když se Vám říká pane školník? 

Ne, nevadí, já jsem na to zvyklý. 

Co Vás baví na tom dělat tady „školníka“? 

Baví mě to, že ta práce je různorodá, to mě na tom baví. 

Je tu několik dveří s nápisem NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN, 
co se za nimi skrývá? 

Za nimi se skrývá to, že jsou tu věci, co můžou být dost nebezpečné pro 
vás nebo pro okolí, skrývá se tady topení, voda a všechno vlastně, co se 
týče provozu budovy, proto sem není přístup. 

Chtěl byste našim čtenářům něco sdělit? 

Ať nerozbíjejí skříňky, to jim chci sdělit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Redakce odpovídá 

Je školní časopis veřejnoprávní? 

Je v časopisu cenzura? 

Kdy budou nové volby do školního parlamentu? 

Neměli by být v parlamentu politické strany? 

Neměl by být parlament dvoukomorový? 

Neměla by být školní vláda? 

Jak dlouho plánuje být šéfredaktor šéfredaktorem? 

Lukáš Novotný 

Vážený pane Novotný, odpovědi na Vaše otázky jsou následující: 

- K této otázce se nebudeme vyjadřovat. 
- Ve školním časopise je cenzura jen kvůli zachování slušnosti a 

úrovně časopisu. 
- Proběhnou na začátku září a každá třída si zařídí volbu sama. 
- Domníváme se, že ne, protože takto se obhajují pouze jednotlivci. 
- Ne, zdržuje to schvalování návrhů. 
- Již máme, parlamentního předsedu i místopředsedu, je hloupost 

zvyšovat objem byrokratického aparátu 
- Šéfredaktor plánuje být šéfredaktorem, dokud to bude věrně sloužit 

škole. 

S pozdravem redakce školního časopisu a školní parlament 

 

Dotazy pište na skolnicasopis.bigy@gmail.com 

 

 



 

Literární rubrika 

 

Na chodbě  
Jaroslav Černý 
Milý pane profesore, 
zachraňte mne od bídy, 
omlouvám se za svou zlobu, 
ať přijdu zas do třídy. 
Pozornost výuce již dávám 
rád se učím fyzice, 
odpusťte mi mé chování 
jsem zde venku plačíce. 
Jídlo mám až ve třídě, 
hladem už jsem zoufalý, 
řízky totiž budem míti, 
až přespříští neděli.  
 
 

 

Zde může být Váš 
příspěvek. 

Své výtvory posílejte na skolnicasopis.bigy@gmail.com 

 

 

Básníkovy útrapy 
Daniel Čičovský 
Nad papírem v sedm ráno básník smutně sedí, 
zdá se to divné, 
ale v papíře nic není. 
Už pár hodin nad stolem se nachází, 
přemýšlí, 
však inspirace nepřichází. 
Ještě dnes má být hotový, 
ale nemá zatím ani téma, 
o čem má psát mu nikdo nepoví, 
na to musí přijít hlava. 
 



Úvaha 

Novoroční předsevzetí 

Už měsíc máme nový rok. Možná si mnozí z nás dali nějaká 

předsevzetí. Teď je ale čas položit si otázku: „Snažím se opravdu něco 

změnit?“                                                                                                                      

Asi každého někdy napadne něco, co by na sobě mohl změnit, jak by 

se mohl obohatit. Myšlenka to je šlechetná, bohužel sama o sobě nic 

nezmění.                                                                                                           

A tak si lidé dávají předsevzetí, jakousi nepsanou smlouvu. Poté je 

však těžké je dotáhnout do konce. Pokud si zadáme cíle, které 

vyžadují opakovaný zájem, tak se stávají ještě těžšími na dodržení. A 

proč je vlastně tak těžké něco doopravdy změnit?                                                                             

Možná to bude i tím, že se nám skrytě nic dělat nechce. A už vůbec ne 

opakovaně. Jenže bez opakování nic nevydrží. Problém můžeme také 

hledat v samotném úkolu. Vždyť jako předsevzetí si lidé dávají 

většinou věci, které jsou pro ně jakýmsi krokem z jejich komfortní 

zóny. Vždy se dá použít výmluva, typu: „Dnes ne, zítra budu 

připravenější.“                                                                                                                             

Jako by moje zítřejší já mělo být odhodlanější splnit daný úkol. Právě 

do něho vkládám svoji důvěru, určitě totiž bude více zodpovědné, 

více odhodlanější. Co nám ovšem nedochází je fakt, že zítra budeme 

pořád stejní lidé, se stejným přístupem. A to je jeden z problémů 

předsevzetí – to očekávání, že se splní samo a hned.                                                                                                                                 

Má to tedy vůbec cenu se snažit? Rozhodně, kdybychom se nesnažili 

se změnit, tak nikdy nikam nedojdeme. Co je tedy klíčem k úspěchu? 

To doopravdy nevím. Možná přijmutí sebe sama, uvědomění si 

vlastních limitů a jejich postupné boření. Nikam se nespěchá, máme 

celý rok. 

S.M. 



 

 

Luštěniny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autor: Milan Ulrich 

 

 

 

 

 

Křížovka . 1. Nejčastější české příjmení 

 2. křestní jméno prezidenta ČR 

 3. základní jednotka hmotnosti 

 4. Město s hřebčínem 

 

 

Přesmyčky- ptactvo: 

KRADOU PAST 

KAČER VEN 

VĚK PANA 

KOŠ A PLOT 

Číselná řada: 

2, 6, 3, 9, 6, 18, 15, 45, ? 

 



Inzeráty 

 

Koupím realie z Druhé světové války 

platím dobře 

e- mail: lukinpetr@seznam.cz 

Prodám hlízy rostliny Arisaema fargesii 

cena 15 kč/ks  

e- mail: daniel.cic17@gmail.com 

 

 

 

Své inzeráty posílejte na skolnicasopis.bigy@gmail.com 

 

 

Tajenka: nikl 

Přesmyčky: strakapoud, červenka, pěnkava, poštolka 

Číselné řady: 42 


