


Dej B?h ?t?st í prosím tomu, 

kdo koupí ho sob? domu. 

 My z redakce jdeme k Vám, 

?t?st í, zdraví vin?ujem Vám. 

Hajdom, hajdom, tydlidom, 

Chroust  rozzá?í Vá? dom. 

  ?t?st í, zdraví, dlouhá léta, 

nebojte se! Chroust  p?ilétá. 

B??te lidé, posp??te, 

a svá srdce pot??te. 

  Dudaj, dudaj, dudaj dá, 

??astný je ten, kdo Chrousta má! 

Ti?e a pokojn?, 

Chroust  volá pozorn?, 

kup si m? holátko, 

za malé jeh?átko. 

 Prolétneme spolu sv?tem, 

ud?láme radost  d?tem.

 

Mnoho v?cí dozvíme se, 

radujme se, radujme se. 

 Nesem Vám noviny poslouchejte, 

z gymplácké krajiny pozor dejte. 

Sly?te je piln? a neomyln?, 

nezívejte. 

 Chrousík narozen, 

na t isk p?isouzen, 

oznamujem! 

 Chroust íci v oblacích prozp?vují, 

vyt isknut í Chrousta oslavují. 

A a? v telce budou dávat  je ptákoviny, 

p?e?t?te si rad?i na?e t iskoviny! 

 Dejte nám ka?dý krejcárek, 

radovat  se bude beránek. 

Budeme v?ichni spokojeni 

a na svátky p?ipraveni. 

 

VESELTE SE, 
CHROUST SE  

NESE! 

Veronika Bo?inová 

Anna P?kná

2 CHROUS



 Jak  vzpom ínát e na lét a 

st rávená na gym náziu jako 
st udent ? 

V?t?inou kladn?, byly to 
skv?lé roky. Te? zji??uji, ?e 
d?ti zlobí stejn? jako my, 
tak?e není pravda, ?e d?ti 
jsou hor?í, je to po?ád 
stejné. 

V?d?l jst e u? od m ali?ka, ?e 
chcet e být  pedagog? 

Ne, a? ve t?e?áku, ve 
?tvr?áku jsem se za?al 
sm??ovat tímto sm?rem. 
M?lo to klasický postup, 
nejprve jsem cht?l být 
popelá?, pilot a pak je?t? 
pár hloupostí, a nakonec 
jsem skon?il u u?ení.

Cht ?l jst e u?it  na své 
st ?ední ?kole nebo t o byla 
náhoda? 

V?t?inou kladn?, byly to 
skv?lé roky. Te? zji??uji, ?e 
d?ti zlobí stejn? jako my, 
tak?e není pravda, ?e d?ti 
jsou hor?í, je to po?ád 
stejné.

CHROUST 3

Jist? jste u? na chodb? potkali na?eho nového pana u?itele Pepu Slavatu. Je mo?né, ?e jste si ho spletli s 

?ákem, proto?e je to teprve ?est let, co opustil na?i ?kolu a zatím je?t? nemá moc vrásek od zlobivých 

student?. M??ete ho spat?it v u?ebn? d?jepisu, zem?pisu anebo také v t?locvi?n?. P?estávky tráví na 

chodbách a dohlí?í na studentskou káze? nebo s paní Hronovou v kabinet?. Jak se mu u nás líbí, jak si 

jako u?itel stojí nebo jak tráví sv?j volný ?as, a je?t? dal?í v?ci jsme se dozv?d?li v na?em rozhovoru. 

JAK U?ILELÉ P?ICHÁZÍ 
O ILUZE



Není t o pro vás t rochu 
zvlá?t ní, ?e jst e zde byl 
st udent  a t e? jst e u?it el? 

Je to trochu zvlá?tní. Bylo 
zde pár u?itel?, kterých 
jsem se bál jako student a 
te? si s nimi tykám, ale 
po?ád se jich bojím. (smích)

Nem ?l jst e n?kdy, 
vzhledem  k  va?em u v?ku, 
problém  s aut or it ou u 
?ák?? 

Po?ád. Jenom nevím, jestli 
je to kv?li v?ku. 

Baví vás va?e práce? Ne?ekal 

jst e n?co j iného? 

Popravd? je to lep?í, ne? 
jsem ?ekal. Nem??u to ?íct 
ur?it?, na plný úvazek 
u?ím necelé 4 m?síce. Tak 
se to m??e je?t? zm?nit. 

Jako u?it el jst e se st al ve?ejn? 
znám ou osobnost í, ovlivnilo t o 
n?jak  vá? soukrom ý ?ivot ? 

Samoz?ejm?. Dávám si v 
hospod? maximáln? ?ty?i 
piva. (smích) 

Jen je zvlá?tní potkávat 
d?ti v hospod?, a je?t? 
zajímav?j?í ty, které tam 
nemají co d?lat. 

Jak  vycházít e se st udent y? 
Jst e t olerant ní nebo 
nekom prom isní? 

Já jsem hrozn? hodný.  

Beret e jsou práci jako 
poslání? 

Já jsem spí?e zam??ený 
jako realista, tak?e to není, 
?e bych létal na oblá?ku a 
p?edstavoval si, ?e spasím 
?kolství. 

Na fakult ? jst e ?t y?i roky 
st udoval a t eprve pot om  jst e 
?el na praxi. Nevadilo vám , 
?e si u?ení vyzkou?ít e a? 
t akhle pozd?? 

Osobn? si myslím, ?e 
praxe ve ?tvr?áku je pozd?, 
studenti by mohli jít u?it 
u? ve druháku. 
Samoz?ejm? jsem se bál, 
jaké to bude. Nakonec m? 
to bavilo, byla to sranda. 
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Chcet e i nadále z?st at  na 
na?í ?kole? 

Byl bych rád, kdyby tu 
mohl je?t? n?jakou chvíli 
z?stat. 

Mát e n?jaké vt ipné hist orky? 

Ne. Nic vtipného se mi v 
?ivot? nestalo. (sm?je se) 
Spousta v?cí, ale te? m? 
nic nenapadá?  (radí se s 
paní Hronovou a shodnou 
se, ?e ?ádná z nich není 
publikovatelná). Je 
p?ekvapivé, ?e ?lov?k zjistí, 
?e stejn? jako d?ti o 
p?estávkách probírajíí 
u?itele, tak u?itelé probírají 
d?ti. Kolikrát se 
zasm?jeme, kdy? n?kdo p?i 
zkou?ení st?elí n?co úpln? 

mimo, co nepat?í ani do 
okruhu toho, o ?em by m?l 
uva?ovat. (paní Hronová 
odchází) Nejv?t?í zá?itek je 
sou?ití s paní Hronovou v 
kabinet?. To bych p?ál 
ka?dému. 

Jaký je vá? nejoblíben?j?í 

p?edm ?t , k t erý u?ít e? 

U?ím zem?pis, d?jepis, 
t?locvik a ob?anku. 
Nejblí?e mám k historii, v 
ní se také sna?ím d?lat 
n?co málo v?dy. Zem?pis 
m? baví hodn?, kdy? se 
p?ipravuji na hodiny, 
dozvídám se po?ád n?co 
nového. A t?locvik mám 
rád, proto?e miluju sport, i 
kdy? u?it ho je t???í, ne? se 

zdá. Ob?anka, to je spí? 
takové povídání, u?ím 
sekundu a s t?mi je 
legrace. 

Mát e hodn? volného ?asu? A 
jak  ho t rávít e? 

Ur?it? nemám tolik 
volného ?asu, kolik si 
v?t?ina lidí myslí. Te? 
p?ijdu dom? a n?kolik 
hodin strávím p?ípravou na 
dal?í den, ale snad se to 
?asem zlep?í. Kdy? mám 
volno, v?nuju se sportu, 
trávím ?as s kamarády, rád 
se kouknu na dobrý film 
nebo seriál. V lét? hodn? 
cestuji, lezu po horách 
nebo objí?dím hudební 
festivaly.

Kate?ina Follerová
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ROMÁN NA 
POKRA? OVÁNÍ

          ?Je ú?asná. Dokonalá. Perfektní??
          Asi  byla chyba, mu ?íct, aby do?el ke mn? dom?. Romeo sedí vedle mojí 
postele, zatímco já ??astn? objímám sv?j kyblí?ek. Celou dobu mele jenom o ní, 
v?bec se nezajímá o svého kamaráda, naprosto zdemolovaného po v?erej?í/  
dne?ní akci . Se budu muset pol i tovat sám. 

        Chudinka Merkucio. 

          ?Hele, vole? A tak co? Bylo n?co? Zatím mele? jenom o tom, jak vypadá. Není 
t?eba blbá? Ne?i?lá? Umí l íbat, nesl intá, nekou?e p?i  tom? Je dobrá?? 

         Romeo je mou záplavou otázek naprosto zara?en.  ?Co?e? Jse? je?t? v l ihu? 
Mám jenom její facebook, kreténe. To si  myslí?, ?e bych po ní hned ?el? Jako?Jo, 
chci  jí tak ?ílen? moc, ale nechci  to posrat??         Zajímavé, jak se podle osoby, ke 
k teré mluví, doká?e Rome?v slovník oto?i t o 360°. 

         ?Taky t? mi luju, bro. Hele znám t?, jak t? znám. Jedna noc a nic víc. ?mi tec.? 

        ?Te? je to jiný? Ona je ta pravá??         Je?t?, ?e mám po ruce ten kýbl. Za?íná 
se mi  z toho jeho cvrl ikání zase p?kn? navalovat. 

         ?Tak povídej, Jul ie!  Co to bylo za individuum, co se za tebou celý ve?er tahalo?? 
Paol ina, u k teré jsem se po afterparty rozhodla p?espat, ze m? hned po probuzení tahá 
ve?keré informace. Ani  se jí nedivím, ten stalker se mi  taky moc nezdál, a?kol iv díky 
vzhledu by za h?ích rozhodn? stál. 

         ?Já nevím, holka? Je to n?jaký divný, ale teda? Fe?ák to byl? Jen?e to tys zpoza 
náru?e Merkucia v?d?t nemohla, co??? za?nu si  ji  dobírat. Odm?ní m? za to ránou 
pol?tá?em. 

        ?Hej! To není vt ipný! Jestl i  m? s ním n?kdo vid?l?? 

         S její poslední v?tou m? napadne podívat se na facebookovou stránku akce, 
ur?i t? u? tam budou n?jaké fotky. Zapnu telefon, na?tu facebook? A hele, ?ádost o 
p?átelství.  ?e by??? 

         Samoz?ejm?, je to on. Jménem Romeo, p?íjmením? 

         P?i  pohledu na p?íjmení vyst?ízl ivím. Tak z toho asi  nic nebude. 

         Mého výrazu si  v?imne Paol ina. ?Brouku, stalo se n?co?? 

         ?Ále, asi  ani  nic. Jenom, ?e ten stalker je malej Montek?? 

        ?Jo tak. Toho by t i  papínek asi  nechvál i l , co??? 

         ?Trefa do ?erného. Hele, máte v lednici  n?co? Mám hlad.?
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JSOU TU OP?T 
VÁNOCE

Jsou tu op?t Vánoce! 
Advent je u? v plném 

proudu, 

pod oknem mám sn?hu 
hroudu. 

Z komín? se kou?í, v?e 
se ve mn? bou?í. 

U? se t??ím na dárky, na 
ve?erní pohádky, na 

maminky váno?ku, která 
není pro ko?ku. 

Devatero cukroví, 

celý d?m nám provoní, 
a purpura na plotn?, 

praská, voní lahodn?. 

Výlohy se dárky plní, 

v?ude samá sv?týlka. 
Táta se stromkem na 

schodech funí, 

pov?sím tam andílka. 

Dlouhý ?et?z, hodn? 
koulí, 

strome?ek je ozdoben. 

Do svetru se zimou 
choulím, 

m??e nastat ?t?drý den. 

Kapr ve van? si 
?plouchá, 

táta palici v ruce houpá. 

Velká rána, k?ik a 
hnedle, táta pálil zase 

vedle. 

Palec ho?í bolestí 

a já hledám náplasti. 

Den se chýlí k ve?eru, 

pustíme si koledu. Pak 
zvone?ek zazvoní, 

dáre?ky se rozbalí. Jsou 
jich op?t várky, nejsou 

?ádné hádky. 

Kdopak letos hodný byl 
a dárek si zaslou?il? 

Jednou za rok 

máme nárok na 
po?ádnou pohodu. 

Tak se prosím jenom 
sm?jte a neka?te si 

náladu. 

Jeden dárek pro 
babi?ku, 

druhý zase pro d?du. 

Kousneme si do 
perní?ku, 

chutná skv?le, po medu. 

Celý rok se na to ?eká, 

v?e uletí, jak v?elí roj. 

Na chlebí?ky dlouhá 
veka, 

prskavky a oh?ostroj. 
Vydr?íme do p?lnoci, 

a? orloj p?lnoc bude bít. 
A kdy? to bude v na?í 

moci, 

o novém roce budem 
snít. 

Iveta Hejsová
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P?T MINUT DO ZVON?NÍ. 
  "U? jenom  p?t  m inut ! Tak  t o si m ??u za?ít  

balit ...nejd?ív v?echny t u?ky do penálu, penál do t a?ky, 
vyndat  ?ip (d?le?it ost  t ohot o k roku brzy pochopít e...), 
t en se?it  u? t aky m ??u schovat ...Kolik  m ám e hodin? 

Co?e, po?ád 25?! To není m o?ný, nezast avil se ?as? Asi 
ne, t o by p?ece p?est ala m luvit , ne? Bezt ak  by m ohla, co 
je t o za necit elného ?lov?ka, ?e ani nepust í nebohé d?t i 
alespo? v t en pát ek  d?ív na ob?d? Po?kat , zept ám  se jí.."  
-Pan?elko, nepust i la byst e nás d?ív na ob?d? Ne.-"To se 

dalo ?ekat , nem á srdce!"  

HLADOVÉ HRY
PÁTEK .

POSLEDNÍ HODINA.

? TY? I MINUTY DO 
ZVON?NÍ. 

  "Dopr?ic, t o m usí za?ít  dik t ovat  
zrovna, kdy? si uk lidím  se?it  a 

propisku? Ka?lu na t o, st ejn? u? 
t oho nem ??e st ihnout  ?íct  hodn?, 

dopí?u si t o p?í?t ?..."  

T? I MINUTY DO ZVON?NÍ. 
  "Jak  proboha zvládla za jednu m inut u 

nadik t ovat  celou st ránku? Bo?e, já 
m ám  hlad! Co by se t u dalo sníst ? Dám  
si ?vejka?ku, t o m i na chvíl i  pom ??e."  

-Jé, dá? m i t aky, prosím ? (x5)- 
"Nepom ohlo t o."

DV? MINUTY DO ZVON?NÍ. 
  "Co m ám e vlast n? dneska k  ob?du?"  -Nevít e n?kdo, co 

je dneska k  jídlu? Já jo, ?ízek  a hrachová polivka s 
k?upinkam a.- "Néééé! Jest l i  nás hned nepust í, 

nezbudou na nás ?ádný k?upinky, Ti záke?ní pr im áni se 
t am  u? ur?it ? ?t vr t  hodiny cpou. A já vid?la, jak  si 

nandavají polivku, kdy? jsou k?upinky, t rochu u?piní 
t alí? polivkou, aby se ne?ek lo, a zasypou t o t unou 
k?upinek , zm et ci. Snad na nás zbude alespo? t en 

?ízek ..."  

CHROUST 8



POSLEDNÍCH P?T SEKUND DO ZVON?NÍ. 
  "P?ipravit  na akci, nahodit  t a?ku, ?apnout  ?ip, nohy na 
st ar t ...t ?i, dva, jedna..t e?! Vybíhám e! Nech? 62. h ladové hry 
zapo?nou! St ar t  byl celkem  dobrý, p?edb?hlo m ? jen p?t  l idí, 
ale na schodech jsem  t rochu zt rat i la, prot o?e m i spadla 
pant of le. Ne, ?e bych se pro ni vracela, nejsem  blázen, ale 
st ejn? m ? t o zpom ali lo. N?jakej nafoukanej prvák  nás 
v?echny p?edhonil, ale nehrál fair  play, schody se p?eci 
m ??ou brát  m axim áln? po t ?ech, j inak  je t o disk r im inace l idí 
s k rát kým a noham a! Úsp??n? jsem  p?ekonala prudkou 
zat á?ku, kde se obvyk le vym ázne p?t  z deset i, t o m i dodalo 
kurá? a na cílové rovince jsem  nasadila spr int . N?jaký blbec 
m i nepodr?el dve?e, ut íkal jako by ?lo o ?ivot , t o 
nepochopím , t ak  jsem  naoplát ku nepodr?ela dve?e t om u za 
m nou. A m á t o! U? jsem  t ém ?? cít i la, jak  se m i na jazyku 
rozplývá ?íze?ek , a sly?ela k?upání st rouhanky, jen?e kdy? 
jsem  kone?n? dob?hla a? ke dve?ím  do jídelny, m usím  se 
pochlubit , ?e t o byl m ?j rekordní ?as, ozvalo se..."  -Tak , t ady 
zast avím e, uvnit ? u? je p?epln?no, t ak  si chvilku po?kejt e.- 

"Hor?í by u? snad jen bylo, kdyby j im  do?ly ?ízky!"  

 

Anna P?kná

POSLEDNÍ MINUTA DO ZVON?NÍ. 
   "U? jen m inut aaaaaa! To vydr?ím ! Snad...Za?nu po?ít at  do ?edesát i, t ?eba t o 
pom ??e...padesát  osm , padesát  dev?t , ?edesát ! Co?e, po?ád jedna m inut a? Ty 

hodiny m usí být  n?jaký vadný!"  
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Vánoce nyní vs. Vánoce v 
m inulost i 
  

Jak nyní trávíme Vánoce? V p?edváno?ní dob? pe?eme cukroví, nejrad?ji hned 
n?kolik druh?, abychom je mohli py?n? nabízet. Nevím, jak u Vás, ale u nás 
cukroví dojde je?t? p?ed Vánoci. Samoz?ejm? musíme sehnat dárky, co? 
znamená tla?it se davem v nákupním centru, stát dlouhé fronty, nará?et na 
tucty nevrlých lidí. Doma dárky zabalíme a oddychneme si, ?e u? to máme za 
sebou. Dále zdobíme perní?ky i váno?ní stromek, u toho se díváme na 
pohádky, zapalujeme vonné sví?ky a t??íme se na onen ?t?drý ve?er. V?e je 
zárove? hektické a  nestihneme si po?ádn? vychutnat atmosféru Vánoc. Také 
se v n?kterých rodinách stává to, ?e dárky nosí Santa, nikoliv ná? Je?í?ek.
   Ale jak slavily Vánoce t?eba na?e babi?ky? Má babi?ka jezdila s rodinou po 
náv?t?vách, kde si p?edali drobné dárky, tak aby to d?ti nevid?ly. Velké 
dobrodru?ství bylo jít s celou rodinou do lesa a vybírat si tam stromek. 
Sá?kování i bobování bylo samoz?ejmostí, koulova?ky také. P?ed ka?dým 
domem stál jeden veliký sn?hulák, nebo tam bylo více men?ích. Ov?em ne?lo 
jen o zábavu, bylo nutné nanosit d?evo, nebo uhlí, pomáhat doma s va?ením, 
se ?kubáním slepic, kachen a jiné dr?be?e, která zrovna byla. V dom? byl jasný 
?ád, který se musel dodr?ovat, a? po povinnostech byla mo?ná zábava. 
V p?edváno?ní dob? bylo mo?né nav?tívit hned n?kolik d?tských her, 
prohlédnout si nejhez?í betlémy a na ?t?drove?erní m?i se se?li úpln? v?ichni. 
Ka?dý ka?dému pop?ál krásné Vánoce a bohatého Je?í?ka. D?ti byly nat??ené 
do poslední chvíle a vá?ily si dárk? mnohem víc, ne? my v dne?ní dob?, kdy je 
v?eho dostatek a v?e je mo?né sehnat. Olovo odlévá jen n?kdo, rozkrajování 
jablek u? asi také není populární. Na?e tradice a zvyklosti u? nejsou moderní a 
my je zapomínáme.

Izabela Sternbergová
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 Stránka, na které se m??ete bezplatn? seznámit s n?kým novým ze 
sv?ta. Tedy aspo? tak bych to zkrácen? popsala.  Mé zku?enosti s touto 
stránkou nejsou vysoké, ale i tak bych se o ní cht?la zmínit.

 Musím ?íct, ?e je zde snadné vyhledávání, kde si m??ete ur?it s kým 
se chcete seznámit (mu?/?ena, v?k, stát, sv?tadíl, ...). Do svého profilu si 
m??ete napsat své koní?ky a tím najít n?koho se stejnými zálibami. Stránka 
je p?ehledná. Já osobn? jsem byla p?ekvapená, kdy? mi b?hem deseti minut 
p?i?lo p?t zpráv od lidí r?zných národností. 

Pokud jste n?kdy dlouho p?emý?leli nad tím, jak si zlep?it angli?tinu, 
nebo se s n?kým seznámit, myslím si, ?e byste tuto stránku m?li vyzkou?et. 
Do ni?eho vás v?ak nutit nebudu. Já osobn? jsem se tam b?hem pár dní 
seznámila s mnoha lidmi. Byli to p?evá?n? lidi z Turecka a podobných 
národností, ale na?lo se i pár lidí z jiných zemí. Napsal mi nap?íklad Ir, který 
momentáln? bydlí v ?eské republice. P?i psaní s ním jsem neodolala 
poku?ení se ho zeptat na to, kde se mu líbí víc a pro?. ?eská republika, 
nebo Irsko?               

Mnoho z nás by si vybralo Irsko. Ir ale ?ekl, ?e se mu líbí v ?eské 
republice. Zd?vodnil to tak, ?e v Irsku moc pr?í a je tam hodn? ovcí. Zato v 
?eské republice se mu zejména zamlouvá levné ?eské pivo. 

Myslím si, ?e se zde m??ete dozv?d?t mnoho o jiných kulturách a 
zvycích. Tak neváhejte a vyzkou?ejte jí taky.

?t?pánka Míková
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CHMURNÁ 
ODYSSEA S 
T? ÍDNICÍ 

Kde je ta druhá p? lka? 

H odi la by se zbra?  a 
kulka. 

Ve stavu zt? lesn? né 
zv? ?e, 

otvír ám  náhodné dve?e. 

A m odl ím  se ze v?eho 
nejvíce, 

a? za katedrou stojí 
sv? t ice. 

?t? stí m ?  tentok rát 
potkalo, 

do?el  jsem  k  zdárném u 
cíl i . 

Pro? já dít?  zoufalo? 

Podceni l  jsem  své síly. 

Odevzdal  jsem  t?ídn ice 

a opust i l  sv? t l ici . 

Nevím  pro? se m i u levi lo, 

kdy? tohle tr ápení je?t?  
neskon?i lo! 

Je?t?  nem ám  vyhráno 

a k rátí se m i ?as. 

U? m ám  zase nahnáno,

 ?eká m ?  t? ??í ?ást. 

Pátrám  ve své m ysl i , 

kde zapo?al  jsem  svoji  
pou?, 

dochází m i kysl ík , 

nem ? ?u se hnout. 

V záchvatu m írné hyster ie 

 vyndávám  m obi l  z kapsy. 

Vybi la se m i bater ie, 

t ím  nespasím  se asi . 

Vedu vn i t?ní zápas, 

zda r iskovat tr apas 

a otev?ít  t?ídu v nejistot? ,

 ?e nenajdu t?  tam , kot? . 

Otvírám , l idé na m ?  divn?  
h ledí. 

?Ty se m ají, ?e na svém  
m íst?  sedí.? 

Slzy se m i v o?ích roní,

 ka?dou chvíl i  bude zvoni t . 

Po této afé?e, 

kdy nena?el  jsem  správné 
dve?e, 

pochybuji  o svém  studiu 

tady na gym náziu. 

Jsem  student 7. r o?níku 

a zd? ?en jsem  tím to 
sv? tem , 

i  kdy? u? nem o?ím  do 
no?níku, 

cít ím  se být i  dít? tem . 

I nspirováno skute?nou 
událostí. 

 

Jednoho k rásného dne 

sedím  takhle v lavici  

kdy? tu náhle, 

pra?tí m ?  n? kdo t?ídn icí. 

Vstávej, u? je ?as.

A vydej se na cestu dlouhou. 

Dám  t i  jen radu pouhou: 

?Vra? se zpátky v?as!? 

?Zase já?!? k?i?ím  rozho??en? . 

Ostatní ?l i  by radostn? . 

Já v?ak  hynu strachy, 

?e nevrátím  se zpátky. 

Co jsou m i na plat, 

v?echny m é protesty,

 stejn?  m usím  chvátat 

a n ic z toho od cesty. 

H ned jak  vyjdu ze dve?í, 

nevím  kudy kam , 

to m i n ikdo neuv? ?í, 

?e se tady nevyznám . 

Krok  se, k rok  tam , 

v?ude je to stejné, 

po chodbách jdu sám , 

no co z toho vzejde? 

H lava se m i to?í. 

Kdy u? tohle skon?í? 
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VÁNO?NÍ P?EDSTAVENÍ
Jak dopadne ?kolní p?edstavení? Podle poznatk? jedné z here?ek to vypadá 

slibn?. Vy se na hru budete moci podívat  ji? brzy. Jak probíhá taková 
studentská zkou?ka,     si m??ete p?e?íst  sami! 

Na zkou?ku divadla 

p?icházím  o n?co pozd?ji. 

Nevadí t o, prot o?e Mí?a 

se ?t ?pánem  zkou?í první 

scénu a já vyst upuji a? ve 

druhé. V?íchni herci se 

zm at en? p?ehrabují v 

papírech se scéná?em , 

prot o?e v t om  m ají 

nepo?ádek. Já popravd? 

t aky. "Na dal?í scénu se 

p?ipraví vyprav??, Eliá?, 

paní Nedokonalá, 

Brou?kovi, ?ebrák , 

Nezvaní...vlast n? skoro 

v?ichni!"  Paní u?it elka 

Vrbová roli re?iséra 

zvládá výborn?. Zkou?ím e 

v?echny scény n?kolik rát . 

"D?le?it é je dobré 

na?asování"  p?ipom íná 

paní u?it elka. Je pravda, 

?e ?pat né na?asování by 

m ohlo n?k t eré scény 

zkazit . Snad t o zvládnem e 

i p?est o, ?e jsm e par t a 

am at ér?. Tedy v?t ?ina 

jsm e am at é?i, n?k t e?í 

m ají zku?enost i z 

divadelních soubor?. 

Ka?ka p?ichází na pozd?. 

"Tak  co...um í? t o?"  "Co?e? 

Dy? já nem ám  je?t ? ani 

scéná?."  Je t u poprvé a 

scéná? je?t ? nevid?la. 

Role jí pak  ale jde dob?e. 

Bavím e se p?i scénách, ve 

k t erých je na place 

?t ?pán spole?n? s 

Voldym . Oni dva jsou 

prost ? dvojka. Role nám  

v?em  výborn? sednou, a 

prot o si m yslím , ?e 

výsledek  by nem usel být  

?pat ný. Budem  k  t om u 

m ít  je?t ? hudební 

doprovod, co? divadlu 

t aké dodá kouzlo. Ale st át  

se m ??e cokoli. A na t o, co 

se st ane, se p?ij?t e 

podívat  22.12. na zám ek. 

Marika Müllerová
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?ASOPISY Z TEREZÍNA

Klid, nemáme v plánu vás nutit ke 
skromnosti metodou ?Vzpome? si jak 
se m?li v?ichni ti nebozí lidé v 
koncentra?ních táborech a ty myslí? 
jenom na to, abys pod strome?kem 
na?el PS4!?, abyste ve výsledku kv?li 
?ernému sv?domí trávili Vánoce n?kde 
venku v zim? na slám? jako ten Je?í?ek 
nebo lidé v koncentra?ních táborech. 
(Blbé p?irovnání?) 

  

Tak zaprvé Terezín nebyl ozna?ován za 
koncentra?ní tábor, ale za ?idovské 
ghetto, do kterého byli ?koncentrováni? 
?idé, z nich? potom n?keré 
transportovali do vyhlazovacích tábor?. 
?ili zde celé rodiny, i kdy? hned po 
p?íjezdu byli rozd?leni do jednotlivých 
kasáren pro ?eny a mu?e, zvlá?tní 
budovy byli pro chlapce a d?v?ata. 
Dosp?lí b?hem dne pracovali a d?ti 
m?li jiný program, ale ve?er se mohli 
scházet. Na d?tském pokoji oby?ejn? 
bydlelo 40 d?tí, spali na trojpatrových 
kavalcích pro ?est lidí a jen tak pro lep?í 
p?edstavu oblíbenou zábavou chlapc? 
bylo chytání ?t?nic po pokoji. Tady 
kon?í ta pesimistická ?ást, slibuji! 

  T?mto chlapc?m bylo od 10 do 15 let 
a nebili p?íli? jiní ne? my: Kdy? mohli, 
po?ádali fotbalové turnaje nebo 
atletické závody, na pokojích 
pol?tá?ové bitky a chodili tajn? 
??lojzovat? nejr?zn?j?í v?ci.(tzn. jako 
kdy? kradete, ale nepova?uje se to za 
kráde?) 

I kdy? napadá m? jedna v?c, kterou se 
od nás li?ili. Cht?li se u?it! P?ední 
psychologové se po dlouhém bádání 
shodli na tom, ?e tento pozoruhodný 
jev nejspí? zap?í?inil fakt, ?e to m?li ve 
skute?nosti zakázané. (Pozn. Zakázané 
ovoce chutná nejlíp.) A tak se u?ili 
tajn?, jeden z chlapc? stál v?dycky 
venku na strá?i a hlídal, jestli nejde 
n?jaký SS-ák, zatímco ostatní 
poslouchali výklad ?u?itele?, co? 
nemusel být ani pedagog, ale le?elo mu 
na srdci, aby d?ti po válce nezaostávali 
za svými vrstevníky. Jo a zajímavé taky 
je, ?e d?ti m?li svoje u?itele rády!   

  ?Co?e? Dal?í ?lánek o koncentráku, jo? Nep?ijde vám to trochu 
nevhodný do váno?ního ?ísla??
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A te? u? kone?n? k v?ci! Tito chlapci z 
Terezína mimo to, ?e m?li zvlá?tní pro nás 
mo?ná nepochopitelnou zálibu ve 
vzd?lávání se, také dobrovoln? (a 
samoz?ejm? tajn?) vydávali vlastní 
?asopisy, pokud se jim tedy poda?ilo 
??lojznout? psací stroj a n?jaké papíry. 
(Pozn. Tenhle problém se za ty léta 
nezm?nil. U? jste n?kdo sly?el o tiskárn?, 
kde by nám dobrovoln? tiskli ná? 
?asopis...a zadarmo?) T?ch ?asopis? bylo 
hned n?kolik: Vedem, Kamarád, Domov 
nebo Rim Rim Rim (najdete je v?echny na 
stránkách terezinskastafeta.cz), v tom 
posledním m? zaujala rubrika  ?Víte, ?e??

N? co takového by se m ? lo zavést i  v na?em  ?asopise, tak?e se zkusím  inspirovat... 

Vít e, ?e? 

?e poslední den p?ed váno?ními prázdninami  se bude v jídeln? fasovat ku?ecí 
plátek se sýrem?To je skoro jako ?ízek, ale bez té dobré strouhanky...Tak?e 
doporu?uji objednat si dvojku (fazolový gulá?) a mo?ná budete létat jako Je?í?ek! 

?e ná? nový italský spolu?ák stále nemluví plynn? ?esky, ale i tak se s ostatními 
dob?e sná?í? 

?e se p?ed Vánoci o?ekává roz?í?ení virózy známé jako ?simulióza?? Radíme vám, 
nechte o?kovat své d?ti proti prodlu?ování prázdnin! 

?e na na?í ?kole nikdy nebyl z?ízen pivovar a v nejbli??í dob? se to ani neplánuje? 
N?kte?í u?itelé v?ak tajn? tou?í, aby v jídeln? vedle várnice s ?ajem, ovocnou 
??ávou a ochuceným mlékem stála jedna i s pivem. 

?e t?i?tvrt? lidí na na?í ?kole nejspí? netu?í, co je to encephalitis? 

?e na?e pinpongistky nedávno vyhráli mistroství republiky? (viz. rozhovor s 
jednou ze ?ampionek) 

?e ?asopis Chroust slaví t?ím?sí?ní jubileum?   ?e do vstupní haly na?eho 
gymnázia p?ibyl strome?ek a balíky, které se tvá?í jako dárky, ale ve skute?nosti to 
je jenom jako? 

 Tím to m ysl ím  byly shrnuty v?echny d? le?i té zprávy o nejnov? j?ích událostech 
na na?em  gym náziu. 

V originále:

Anna P?kná
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A N A KO N EC SO U T ? ?
V jednom z terezínských ?asopis? se objevila tato matematická hádanka: 

JAK MATEMATIKA P?IVEDLA MENÁ?DÝNSTA Z ROVNOVÁHY 

P?i?el jednou jeden mladík k drá??anské kuchyni a ?ádal dv? porce, maje 
v?ak jen jednu mená?ku. Ohromený mená?dýst se ho ptal, kde má druhý lístek.
 Ale to je jednohuché, - odv?til ?tudent, - pro? bych musel mít dv? mená?ky ? 
Jedna mi sta?í, v?dyt jedna se rovná dv?ma.-
 A za?al udivenému mu?i vykládat :
 /a2  - a2/  se rovná /a2  - a2/  , to je p?ece jasné, a te? dejte bacha. /a ? a/  je 
toté?, jako /a+a/ . 
 / a ? a/ , chápete ?
 No jo, ale co to má spole?ného s knedlíky ?
 Nebu?te netrp?livý, d?líme toti? celou rovnici /a ? a/ , vyjde nám a rovná se 
/a+a/ , ?ili dv? a. Kdy? krátíme rovnici A vyjde nám : 1 se rovná dv?ma.
 To znamená, ?e kdy? mám jednu mená?ku, je to stejné, jako bych m?l 
mená?ky 2.
 Zoufalý mená?dýnst houkl do kuchyn? : Dva krát. 

Kdo to doká?e na?í redakci názorn? vysv?tlit (nejlépe s dramatickou 
ukázkou) získá bohatství o n?m? se mu ani nesnilo (nebo jinou suprovou 
cenu)!!! 

 PS: Provádíme pr?zkum nap?í? studenstvem a u?itelstvem: 

Jaký je rekord v po?tu sn?dených knedlík? v na?í jídeln?? 

Pokud si n?kdo myslí, ?e doká?e p?ekonat na?eho redaktora, jeho? 
dosavadní rekord je 21 knedlík?, nebojte se ho vyzvat! Ur?it? byste se pak 
objevili jako hv?zda dal?ího ?ísla Chrousta! "
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