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Heuréka
Kam se po pěti letech dostanem,
jak to bude a jak asi dopadnem?
Ale pozor, nepředbíhejme čas,
abychom o pár řádek neochudili Vás.
Co už jsme tady, těch pět let,
napsali jsme pro vás tisíce vět,
Ale asi to není úplně na škodu,
když druzí jsme v tom závodu!
Prošli jsme si i pořádným peklem,
hráli si se samotným čertem,
avšak vždy vylížem se z rán
život přec není jenom fun.
Čas plyne, lidé se rychle mění,
ale článků stále nazbyt není,

Nebo zase blbne technika a tisk,
ale co, jdem do toho, risk je zisk!
Publikujeme články, zabýváme se vším,
když přečtu si Heuréku, novinky zvím,
reportáže, recenze, názory,
úvodníky a další jiné bláboly…
To, co právě držíš v ruce svojí,
co jen pět korun našich stojí,
je druhý NEJ časopis český
ve své kategorii, fakt hezký…
Ale pozor, už vážně zvoní zvonec,
úvodníku a přestávky je konec,
tak ať se i dále Heuréka všem líbí
a ať Vám v ní nikdy nic nechybí!
Ondra Bendl, šéfredaktor
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Aspoň jsem to zkusil?!
Aspoň jsem to zkusil, tak přesně to si může říct kdokoli ze studentů naší školy,
jenž se nespokojí s tupým vysedáváním v lavicích, rádovtipnými glosami
na adresu vesměs marných pedagogických pokusů nás učitelů,
nýbrž se naopak pokusí o něco kreativního.
Zde je nabídka možností zúčastnit se některé literární soutěže:
1) O pardubický pramínek, téma: Kde jsou naše hranice, žánr: vyprávění,
popis, reportáž nebo úvaha, kateg.: a) prima+sekunda,
b) tercie+kvarta, c) 1-2. roč., d) 3. - 4. roč. SŠ – rozsah max. 2 stránky A4, zajímavé ceny, termín odevzdání
1. 3. 2009.
2) Literární soutěž BK Tour Hradec Králové, téma: Jak si představuji ideální dovolenou, kat. : a) nižší gymn.,
b) studenti SŠ, rozsah max. 1 strana, velmi zajímavé ceny – cestovní pobyty, termín 31.1 2009,
www.bktour.cz.
3) Liter. soutěž Jeden svět (org. Člověk v tísni +týdeník Respekt), téma: Znárodněno (komunist. režim
bezprávně připravil občany o majetek, osudy znárodněných nemovitostí a jejich majitelů), žánr próza,
kateg.: věk 15 - 19 let, tištěná podoba+CD, ceny – finanční odměny (5000,3000,2000,-Kč), termín 6. 2.
2009, wwwjedensvetnaskolach.cz, www.respekt.cz.
4) Justice 4You, literární soutěž min. spravedlnosti, témata: a) Zločin, soud a trest v době moderních
technologií, b) Blízká setkání se zákonem, žánr libovolný, kat. 15 -17,17-19 let, termín 31. 12. 2008.
5) Možnost účastnit se soutěže (a posléze možná i celostátní přehlídky) festivalu studentské tvořivosti
Náchodská prima sezóna. Zde je možno přihlásit se v následujících kategoriích: Poezie, próza, scénář,
kresba a malba, objekty, umělecká fotografie a studentské divadlo, studentské hudební skupiny všech
žánrů (základní dělení přehlídky je folk, rock, jazz), amatérský film a video – soutěžní kategorie film. Soutěž
je pouze pro studenty ve věku 15-20 let, přihlášky musí být odevzdány organizátorům do 17. ledna. 2009.
Jakákoli soutěžní práce musí: a) obsahovat jméno příjmení, věk, bydliště, kontakt, název a adresu školy, jméno
vedoucího pedagoga,b) být napsána ve formátu A4, font Times New Roman, velikost 12. Podrobnější informace
získáte na nástěnce KING v přízemí a v kabinetu českého jazyka. Záleží jen na vás…
PaedDr. Stanislav Bendl

Filmová událost měsíce je tady!
David Tůma ze 4.G, režisér již kultovního snímku
RETROspective, se ujal sestřihu patnáctiminutového
dokumentárního
filmu
o
průběhu
SÉrie
STUdentských Projektů (SESTUP) 2008 na naší škole.
Připomeňme si, že tato ojedinělá akce probíhala
za podpory o.s. Aisis a T-Mobile ČR, a.s., v rámci
programu Malé granty. Počátkem prosince byl film
s názvem Jak SESTUP znamenal vzestup dokončen
a svou premiéru si již odbyl v rámci Dne otevřených
dveří 9.12., kdy byl promítán pro veřejnost
a v dalších dnech ho viděli i zájemci z řad studentů

a profesorů. Ve filmu jsou k vidění záběry z projektu
Pomozte psím andělům s originální hudbou skupiny
SAMHAIN, úryvek z reportáže slovenské TV JOJ
o našem Dni Země, ukázky z filmu RETROspective,
adrenalinové záběry z Výstupu na Sněžku, jedinečný
proslov Vojty Tázlara, další osobité výpovědi přímých
účastníků a mnoho dalšího. Film tak kvalitně mapuje
jedinečné jaro letošního roku, v němž jsme se stali
nejúspěšnější školou druhého ročníku Malých
grantů. Davidu Tůmovi i dalším spolutvůrcům patří
velké poděkování.
RNDr. Josef Křeček
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Přírodovědná liga má za sebou už 4 kola
V úterý 25.11. skončilo 4. kolo Přírodovědné ligy a hned následující den odstartovalo kolo páté.
To končí v úterý 16.12. a ve středu 17.12. dostanou soutěžící Přírodovědné ligy tradiční domácí úkol na vánoční
prázdniny – Silvestrovskou prémii. Letošní ligy se zúčastnilo již 34 soutěžících, což je druhý největší počet v celé
historii PL. Prvních 21 soutěžících si vybojovalo účast na dubnové exkurzi přírodovědné ligy do IQ parku v Liberci.
Jejich pořadí je po 4. kole následující:

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Jméno
Stanislav Phan Dai Cuong
Martina Fejfarová
David Friček
Václav Pilař
Tereza Janatová
Lucie Pospíšilová
Pavel Brodský
Vojtěch Tázlar
Lenka Šulcová
Jan Šorf
Jan Horák
Kateřina Václavková
Kristýna Voráčková
Michaela Sehnalová
Jan Drbohlav
Radek Ostrčil

Třída
3.G
2.G
4.G
4.G
sekunda
2.G
kvinta
sekunda
2.G
3.G
4.G
3.G
kvarta
3.G
4.G
4.G

Body
440
430
424
419
412
408
400
380
372
362
342
319
318
314
302
283

17.
Markéta Fojtová
18.
Jaroslav Moravec
19.-20.
Jan Šmidrkal
19.-20.
Alena Koubová
21.
David Broul
Kategorie Junior:
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jméno
Tereza Janatová
Vojtěch Tázlar
Kristýna Voráčková
Jaroslav Moravec
David Broul
Veronika Hai Vy
Petr Blažek

2.G
sekunda
kvinta
2.G
sekunda

247
228
215
215
209

Třída
sekunda
sekunda
kvarta
sekunda
sekunda
sekunda
tercie

Body
412
380
318
228
209
163
86

RNDr. Josef Křeček

Pozvánka - Old is Gold
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická si Vás dovoluje pozvat
ve čtvrtek 11. prosince 2008 v 16.00 hod. na slavnostní otevření galerie
HNÍZDO. Galerie ve zrekonstruovaných půdních prostorách školy bude
otevřena výstavou výtvarných prací z projektu
Old is Gold
Je advent, čas nostalgie a vzpomínek. Možná právě v tomto období nejvíce
oceníme vlídné lidské slovo nebo kouzlo starých předmětů. Věnovali jsme se problémům, které se týkají hlavně
starších lidí kolem nás, jejich postavení v současné společnosti a našeho vztahu k nim. Portréty babiček a dědečků
s jejich osobními vzkazy, fotogalerie našich blízkých, šaty vyšlé z módy nebo sbírku starých hřbitovních mříží,
to vše můžete vidět nejen během vernisáže. Po dohodě je možné galerii navštívit i jindy, ve všední dny
až do konce ledna Srdečně Vás všechny zveme, zvláště příbuzné našich studentů, kteří jim stáli modelem. Těšíme
se na Vaši návštěvu
Pro studenty, kteří nepřijdou s veřejností v 16.00, bude galerie otevřena - pro malé G- ve čtvrtek 6.vyučovací
hodinu a pro velké G- ve čtvrtek 9. vyučovací hodinu a pro peďák až v pátek v 11.00.
Zdraví a děkuje KK
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Vybíráme… & Za branami Syrakus

Vybíráme: Televize
Staré CRT televize již začínají dosluhovat
a jedinou volbou dnešních dnů jsou buď LCD,
či plazmové televizory.
Technologie OLED
je zatím cenově nedostupná.
I když svou
budoucnost určitě má.
LCD nebo plazma
V roce 2009 budou již i plazmové televize
minulostí. Dříve tomu tak nebylo, podání černé,
jas a kontrast byly na daleko vyšší úrovni než LCD.
Nicméně teď je tomu spíše naopak. LCD
technologie
dostihla
veškeré
nedostatky,
které plazma měla. Například vysoká spotřeba,
nižší spolehlivost a již nedochází k vypalování
statických scén do obrazové matrice. Na rozdíl LCD
televizory disponují nižší spotřebou, kvalitním
podáním barev a velkými pozorovacími úhly
(až 178°). Plazmové televizory zůstanou dominantou
pouze vysokých úhlopříček, kde LCD televizory jsou
zatím příliš drahé.
HDTV
Populární HDTV, což je obraz ve vysokém rozlišení.
Je u mnohých velkým kritériem při výběru TV.
Nicméně podle mého názoru bych ho určitě
nezatracoval. Pokud plánujete pořídit si BlueRay
přehrávač či Xbox 360 nebo Playstation 3, pak určitě
možností Full HD využijete. Nicméně televize není
záležitost pouze na 2 roky, tudíž být připraven tady
platí dvojnásob.

Co si vlastně vybrat?
Osobně bych doporučil televize Samsung. Jejich
kvalita nemá obdoby. Někdo může namítnout:
„Vy byste si snad koupili televizi od výrobce
ledniček?“ Odpověď by zněla: „Ano“. Osobně bych
si vybral Samsung LE40A656, což je luxusní
čtyřicetipalcová LCD televize. Podporuje Full HD
rozlišení a má integrovaný jak analogový, tak
digitální tuner. Tudíž velmi obávaná digitalizace Vám
nebude činit žádný problém. A hlavně její cena
je příznivá.
Stačí si už jen pořídit XBOX 360, připojit na TV
a začít pařit. (Kéž bych na to měl čas).
Vašek Boch, septima

Hrobka Harrachů
Pokud budete mít cestu na hory z Jilemnice
do Vrchlabí, zastavte se při ní ve vesničce Horní
Branná. Je to kousek od hlavní silnice, kde v obci
Valteřice odbočíte na vedlejší silničku. Zde se totiž
nachází
ojedinělá
stavba
v byzantském
a renesančním slohu, která byla vysvěcena 4. září
1870. S její stavbou bylo započato již v r. 1840. Jedná
se o hrobku sv. Kříže rodu Harrachů. Tvoří ji dva
souosé pravidelné osmiboké hranoly o nestejné
výšce.

Hrobka Harrachů
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Za branami Syrakus
V podzemní části hrobky se nachází zděná chodba –
krypta,
ve které jsou uloženy ostatky členů
harrachovského rodu. Rakve dříve zemřelých sem
byly přeloženy až v roce 1875 z protější kaple
sv. Aloise. Vnitřní stěny hrobky jsou obloženy
deskami z černého mramoru. Na nich jsou jména
s tituly zesnulých.
Rod Harrachů, který byl jediným vlastníkem zámku
Hrádek u Nechanic až do roku 1945, patří mezi
nejstarší šlechtické rody v Čechách. První zmínky
jsou již z roku 1277, kdy tehdejší vladykové působili

ve službách pánů z Rožmberka a vlastnili tvrz
na Kaplicku.
V historii tohoto rodu se objevila řada významných
politiků, diplomatů, vojáků a církevních hodnostářů,
jako byl například Arnošt Vojtěch z Harrachu,
který byl v letech 1623-1667 arcibiskupem pražským.
Z
majitelů
zámku
Hrádku
u
Nechanic
je nejvýznamnější Jan Nepomuk hrabě z Harrachu,
staročeský politik, přítel Jana Ladislava Riegra
a dlouholetý prezident Společnosti muzea království
českého.
Lenka Košková, kvinta

Jezdecká společnost pod Zebínem
Dává nám všechno, co má. Rychlost, vytrvalost, sílu. Ale plane v něm i jeho divoký duch. Byl jiskrou, která zažíhala
dávné mýty. Byl chloubou králů i dobyvatelů. Byl oporou civilizace. Pod údery kopyt
se utvářely dějiny. Dodnes má v našich srdcích místo ona pyšná krása, která nese jméno kůň. (Z dokumentů Koně
od National Geographic…)
Foto: Iva Lendělová
Ano, podělím se s vámi o několik informací
z místa, které se týká výhradně koní. Jedná
se o stáj ležící na okraji Sedliček, docela
malé vesničky u Jičína. Budovy a rozsáhlé
pastviny se rozkládají na úpatí kopce
Zebína. Celý objekt byl pro chov koní
využíván již dříve jeho původním majitelem.
Současnou majitelkou stáje je paní Věra
Machová, díky které je ve stáji ustájeno
jedenáct krásných plnokrevných koní od
různých majitelů.
Tuto stáj navštěvuji již přes čtyři roky.
Prostředí je tu krásné. Při příchodu minete malý
kostelík se hřbitovem a pěšinu vedoucí až k malé
kapličce na vršku Zebína. Hned vedle silnice je pískem
vysypaná jízdárna pro tréninky. Naproti přes silnici se
rozkládá výběh ohraničený dřevěným hrazením,
ve kterém je stodola na seno, stáje, zastřešený sklad
na piliny a na krmivo. U silnice je pak stodola
na zemědělské stroje a pro jezdce zázemí v podobě
menšího domku.Ve výběhu i mimo něj se pohybují čtyři
ovečky,kolem stáje posedávají kočky a ve výbězích
se popásají koně. Uvnitř stáje je deset prostorných
boxů a dva ještě ve starší stáji. Správný chod a pořádek
ve stáji zajišťuje paní Kořínková.

Heuréka

Se svými koňskými miláčky tráví jejich majitelé mnoho
času. Jezdí trénovat drezuru a skoky na jízdárnu, do
přírody jezdí na krásné projížďky. V okolí jsou
pro vyjížďky na koni ideální podmínky. Louky, cesty
a lesy jsou báječnými místy pro odpočinek a požitek
z jízdy.
Ke koním chodí také zájemci o jezdecký sport.
Na zaplaceném tréninku se naučí a zdokonalí
v jezdeckém umění. Pokud máte zájem dohodnout si
hodinu jízdy na koni, obraťte se na paní L. Kořínkovou
(tel. 603 874 589). Všichni jezdci se shodují na tom, že
nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu :-) .
Iva Lendělová, 2.G

Němí přátelé

Týrání zvířat

Příběh Jima Willise
o týrání zvířat čtěte
na našem webu:
www.heureka.wgz.cz

Dnes jsem se rozhodla zasvětit
Vás, vážení čtenáři, do neustále
probírané a naším státem stále
nevyřešené problematiky týrání
zvířat! Jasně, jasně, chápu, ona je
vyřešená, ale pro ty, jimž jsou zvířata ukradená. Ale
ti, kterým na zvířatech zaleží, nebudou spokojeni do
té doby, než stát uzná, že zvíře není věc. Do té doby,
než se změní náš právní systém a za utýrané zvíře s
následkem smrti nebudou pouze směšné pokuty!

Asi se ptáte, jak poznáme, že můj soused týrá zvíře?
Někdy to je na první pohled patrné, jindy si tím
nejste jisti? Co nepřiměřené tresty? Bije Váš soused
svého psa klackem, zachází s ním tak, že ho slyšíte i
kňučet bolestí, má ho zavřeného v jistém prostoru
venku, kterému před vámi hrdě říká kotec a přitom
to je jen jakási slátanina dřeva a drátů?
Je zvíře uvázáno na řetězu bez možnosti pohybu?
Věčně prázdné misky a kostnaté tělo? Toto je týrání
zvířat…
Chodíte denně okolo a v duchu nadáváte na vašeho
souseda, co je to slušně řečeno za blbce. Myslíte si,
že nemůžete nic udělat, ale mýlíte se!
Pro ty mladší: Pokud víte, že rodiče vám
nepomohou, obraťte se na staršího spolehlivého
kamaráda a poproste ho o radu. Pro starší: Obraťte

se na sdružení na ochranu zvířat, která vám
pomohou anebo poradí. Např. Svoboda zvířat, o.s.
Místo, Liga na ochranu zv ířat, PETA i na Lovce bestií.
Organizací je samozřejmě spousta, toto byly jenom
příklady některých z nich.
Mezi nejhorší způsoby týrání zvířat patří laboratoře,
tedy pokusy na zvířatech! Jednoduše řečeno zvířata
trpí pro krásu lidí. Myslíte si, že je to fér? Řasenku,
kterou si teď pravě nanášíš, make up,
který používáš...
Oni byli ti, jejichž vyholenou kůži sžírala obrovská
bolest. To oni trpěli pro tebe! Trpěli proto,
protože ty chceš být krásná. Holky, zkuste používat
např. kosmetiku s názvem BIODERMA, stačí se
zeptat v lékárnách…
Aneta Prokůpková, 2.G

Heuréka
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Nadpřirozeno

Nadpřirozeno – část III.
Život po životě
Na úvod chci říct, že tímto článkem otevírám velmi
zajímavé téma, nad kterým jistě každý člověk
přemýšlel. Nad tématem, jež vždy bylo a bude
předmětem bádání mnoha učených i neučených lidí.
Literatury zabývající se naší smrtí, posmrtným
životem i lidským zrozením existuje spousta.
Každý autor tyto záhady vysvětluje jinak,
každý používá jiné metody a my nikdy nevíme,
kdo z nich se trefí do opravdové skutečnosti. A jestli
vůbec někdo…
Pokusím se tedy uvést takové názory a zážitky, které
se v lecčems shodují a tudíž můžeme předpokládat,
že pravdivý podklad obsahují.
Klinická smrt
Co je vlastně klinická smrt? Je to stav, který vypadá
před člověkem, jenž přihlíží, jako opravdová smrt.
Dotyčný klinicky zemřelý totiž přestává v tu chvíli
jevit známky života, srdce mu tluče pomaleji
a pomaleji, až se nakonec zastaví úplně.
A proč klinická? Jelikož toto ještě pořád není stav, z
kterého není návratu. Na světě žijí tisíce lidí, kteří už
prodělali jednu nebo dokonce více klinických smrtí.
Většinou se to stává při složitých operacích, úrazech
nebo nehodách. Ale tito lidé měli šanci vrátit se do
svého života a dokončit to, co začali. Ptáte se, jak je
to možné?
Tímto se dostáváme k pomyslné hranici vědění
a věření. Vědci zabývající se klinickou smrtí tvrdí,
že tak, jak vypadá smrt klinická, vypadá dokonce i
smrt opravdová. Jsou to ale dohady, protože jak
probíhá smrt, ze které již není návratu, zjistíme
každý. Bohužel ale nikdo nemá a nebude mít tu
schopnost dát nám to vědět.
Lidé, kteří mají zkušenosti se smrtí klinickou, nám ji
dnes mohou popsat. Jejich zkušenosti s tímto stavem
jsou vždy jiné z hlediska citového a prožitkového
vnímání. Podstata věci je ale vždy stejná.
Ohrožený člověk vnímá vše, co se kolem něj děje.
Snažení doktorů, paniku přihlížejících i vlastní strach.
Najednou se mu ale zdá, jako kdyby vystupoval
Heuréka

z vlastního těla. Nadnáší se sám nad sebou jako
duch a pohlíží na sebe seshora. V té chvíli už lékaři
pochybují o svém úspěchu, neboť se jim pacient
ztrácí. Jeho duše, dá-li se tomu tak říkat, letí vzhůru
a pohybuje se prostorem dlouhého černého tunelu,
na jehož konci září jasné, ohromující a láskyplné
Světlo. Teď se člověk cítí více doma, než kdy jindy ve
svém životě. Zažívá pocit neskonalého štěstí a Světlo
ho přímo magicky přitahuje. Nikdo z lidí, co se setkali
s tímto jevem, nedokázal pořádně popsat, co vlastně
ono Světlo bylo. Někomu se zjevil Ježíš, jinému Bůh.
Někdo jiný zase viděl své zemřelé příbuzné a další
dokonce sám sebe. Důležité je, že ta zvláštní věc
dotyčnému ukázala jeho prožitý život, ať už byl
jakkoli dlouhý. Znovu mu jako na video pásce
promítla všechny důležité momenty, osoby,
které měl rád. Taktéž se ale stávalo, že se mu zjevily
děsivé představy nebo tvorové, kterých se bál.

Nadpřirozeno
Každopádně byl dotyčný v té chvíli jakoby mimo
tohle všechno. Toužil jen po tom zůstat na onom
místě s tou nádhernoua dokonalou bytostí,
zapomněl na vše, co pro něj bylo důležité na Zemi.
Proč se tedy vrátil zpět?
I v tom se výpovědi shodují. Když už byl lidský tvor
smířen se svou smrtí a střípky obrázků ze života
skončily, Světlo mu jemně připomnělo, že jeho čas
ještě
zdaleka
nenastal. Hlas, který k
němu mluvil, aniž by
byl nějak slyšet, ho
posílal zpět. Nádherný
pocit jistoty, něžnosti
a štěstí však vítězil
nad touhou dostat se
zpět a dokonat své
dílo. To už se však
dotyčný řítil dolů zpět
do svého těla a
přihlížející lidé zažili
zázrak. Srdce začalo
náhle opět tlouci,
dech se ustálil a
člověk zvítězil nad
smrtí. Všechny své
pocity i zážitky si poté
pamatoval a mohl je
říci každému, kdo se o
ně zajímal.
Jak je tedy možné, že
někdo zemře a už
nedostane šanci vrátit
se zpět a jiný vykoná tento zázrak? Vědci tvrdí, že i
když se nám to nezdá, člověk má vždy možnost sám
se svobodně rozhodnout. Je tedy zážitek v nebi jen
naší vlastní představou? Rozhoduje naše duše sama
o tom, zda ještě chce zůstat ve svém těle nebo se
vrátit ke své nebeské podstatě a úkolu? Sami jistě
uznáte, že to nemůže objektivně posoudit nikdo na
světě. Opět se dostáváme k věci, kterou si každý
musí ,,přebrat“ sám. Je jen na nás, zda uvěříme
kouzlu klinické smrti a všemu, co se při ní děje, nebo
ne. Jistotou ale zůstává, že spousta lidí ji prožila a
podala o ní důležité informace. A také fakt, že se tyto

informace
velmi
často
shodují
nezávisle
na sobě. Také víme, že každý, kdo prožil klinickou
smrt, změnil poté téměř od základu celý svůj život.
Všichni, kterým se to stalo, se již své pravé smrti
nebojí, neboť věří, že jí celé naše bytí rozhodně
nekončí. Často se stává, že se klinicky zemřelí začnou
zajímat
o náboženství nebo jinou víru, milují své blízké i okolí
bez zábran a velmi
často také změní
povolání.
Z takových lidí jsou
pak
výborní
pečovatelé,
psychologové,
pedagogové, ochránci
přírody
nebo
zdravotníci.
Pokud vás toto téma
zaujalo a chtěli byste
se o něm případně
dozvědět mnohem víc,
přečíst si pravdivé
výpovědi lidí i odborné
názory
vědců,
pak
vám
mohu
doporučit knihy Život
po životě, Úvahy o
životě a Světlo po
životě od Raymonda
A. Moodyho, který
vám ve svých knihách
zajisté ukáže jiný
pohled na smrt. Jsou to knihy čerpající především z
jeho vědeckých poznatků, ale jelikož jsou psány
srozumitelně, můžeme si je přečíst i my, laikové.
Doufám tedy, že bylo zajímavé přečíst si něco
o něčem, nad čím v běžném životě nemáme čas
přemýšlet, ale každý se toho ve svém podvědomí
bojí. Více než své smrti se často bojíme smrti našich
blízkých a přesto nám unikají důležité chvíle s nimi.
Přála bych si, aby každý měl pořád důvod se smát
a být šťastný. Nemyslet na své přízemní problémy
a být rád za to, co má. Protože NIKDY není tak
špatně, aby nemohlo být hůř…
Týna Kofránková, 2.A
Heuréka
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„Škola třetího tisíciletí“
V osm sedíte v lavici, nemáte jedinou hodinu
zameškanou, ale přesto se můžete dopracovat až k
dvojce z chování……. Asi se ptáte, co to je za blbost,
ale tady to tak prostě už funguje. Dobře, teď možná
trochu přeháníme, ale když si vezmete to
„modernizační nařízení“, které naprosto nesmyslně
ukládá studentovi sedět za pět minut osm v lavici,
věci na danou hodinu připravené na lavici…„ruce
vzorně založené za zády“…
Teoreticky to má fungovat už pěknou řádku let, ale
kde se to dodržuje? Na našem gymnáziu se to
bohužel začalo hlídat formou zamykání šatnového
vchodu a následného trestání „odchycených“
jedinců.
Už jen technicky to není možné, protože každý ví,
že část žáků se za pět osm stěhuje ze své kmenové
třídy, zatímco někteří teprve přicházejí do šatny.
Komu by se chtělo trávit v tomto „vzdělávacím
zařízení“ více času, než je nezbytně nutné – sedm,
osm, devět hodin denně bohatě stačí!!!

My samy se bez mučení připojujeme ke skupince lidí,
která naprosto není schopna chodit včas. Ať už
vstáváme v pět nebo v sedm, naše cesta do školy by
se prostě dala přirovnat k tréninku sprinterů
(na závody jsme ještě pořád moc pomalé).
A proto s „povděkem kvitujeme“ toto „motivační“
nařízení.
To už rovnou můžeme začínat za pět osm, jako
některé další novopacké školy, a také dříve končit!
Zdá se ale, že tady je z toho vybrána jen ta negativní
část. Proč tedy učitelé nemusí být už za pět osm
ve třídě? Jen tak mimochodem, většina z nich tam
není ani pěkných pár minut po osmé…
Jako „vrchol buzerace“ se pak jeví dodatečné
zapisování žáků. Teď to nemyslíme tak, že by se
někde pozdržela třídnice a učitel zapsal žáka,
který přijde třeba v 08:05, přičemž učitel vešel do
třídy se zvoněním v 8:00. Je to jen pět minut…
Ale dobře, prostě člověk přišel pozdě a má problém.
Spíš se jedná o to, že někteří učitelé do třídnice s
radostí píší: „Pozdní příchod
8:02“. Ne že by byli sami ve třídě,
prostě vás jen zahlédli na chodbě,
když vykoukli z kabinetu. Sami
přitom vkročí do třídy v 08:04.
„Á, Tumová, Procházková, právě
jsem vás viděl(a) na chodbě, tak
píši pozdní příchod o dvě
minuty.“ Kdyby byl daný kantor
ve třídě, neřekneme ani slovo, ale
tohle má být ten přátelský vztah
profesora a studenta, plný
porozumění???
Ať se na nás nikdo nezlobí
(je nám jasné, že se zlobit bude
a že si jen přiděláváme další
problém), ale rády bychom
věděly: Tohle že je ta škola
třetího tisíciletí?!
Mája Tumová, Věruš Procházková, 3.G

Heuréka

Pod záštitou boha Apollóna

Co o vás prozradí váš domeček
Do tohoto volného prostoru nakreslete jakýkoliv domeček, který se vám vynoří před očima po jejich zavření. Až
své oči opět otevřete, nakreslete přesně ten domeček, který jste viděli za zavřenými víčky (prostě a jednoduše
nakreslete nějaký domeček). Po vytvoření vašeho výtvoru si pozorně přečtěte řádky pod vaším výtvorem. Na
těchto řádcích objevíte něco dosud nepoznaného o vašem psychickém rozpoložení.

VOLNÝ PROSTOR PRO VYTVOŘENÍ DOMEČKU:

již zmiňované řádky:
Má váš domeček střechu? - Jste normální. Je přeci zcela jasné, že domeček
bez střechy je jako člověk bez hlavy, kytka bez květenství anebo podrážka
bez boty.
Nakreslili jste k domečku i zahrádku? A víte proč? - protože po zavření
vašich víček se vám vybavil domeček se zahradou.
Má váš domeček okénko či okénka? - V minulém životě jste byl/a
pravděpodobně svíčka nebo hrneček popřípadě džus (nejspíše jablečný).
Nemá váš domeček ani jedno okénko? - V nejpravděpodobnějším případě
jste nebyl/a svíčka, hrneček a jablečný džus nepřipadá v úvahu.
Jsou obsahem vašeho domu dveře? - Podle nejnovějších výzkumů
(samozřejmě našich) je vysoce pravděpodobné, že potřebujete odklusnout
na nejbližší toaletu nebo někam za strom. Dosud vás to nenapadlo?
Tak teď už to víte. Ovšem není vyloučeno, že v datování této důležité
informace jsme se spletli o pár minut či hodin.
Vede k vašemu domečku cestička? - Jste mrkev. A proč zrovna mrkev? Protože mrkev je oranžová.
A proč je oranžová? Protože není modrá. A proč není modrá? Protože prostě není. A proč není?
Protože je oranžová. A proč je oranžová? Protože není žlutá. A proč není žlutá? Protože není fialová. A proč není
fialová? Protože fialoví jsou mimozemšťani (prej). Tečka.
Nachází se na vašem domečku komín? Měli byste začít sázet jahody. Máte na to opravdu talent.
Ale na rozdíl od jahod, okurky bohužel nebudou vaši silnou parketou.
Připomíná váš domeček jablko? - Pravděpodobně jste převtělení červíka Pepíka (nebo Pepičky ).
Vypadá váš domeček jako sluníčko? - Nejspíš jste si spletli zadání a opravdu nakreslili sluníčko.
Vraťte se na začátek a pořádně si přečtěte instrukce.
Připomíná vás domeček skříň? - Nejspíše jste červotoč, mol nebo popřípadě kříženec obou dvou.
Heuréka
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Vypadá váš domeček jako dubový list nebo kmen? - Aniž si to uvědomujete, vašim největším vzorem jest
Dubínek.
Připomíná váš domeček vanu? - Měli byste upéci dort, přivede vás to na jiné myšlenky. Nevíme sice na jaké, ale
budou jiné. Pravděpodobně se budou týkat pečení, mouky, vajíčka, slepice, auta nebo Niagárských vodopádů.
V případě, že jste nenakreslili domeček popsaný v řádcích výše popsaných, netýká se vás žádný
z těchto řádků. Řádek, který se vás týká, zde není. Pravděpodobně bude někde jinde, nevíme však kde. Je taky
možné, že není nikde. Chybějící řádek zde není, protože jsme ho nenapsali, nenapsali jsme ho
z jednoho prostého důvodu, tento důvod je velmi jednoduchý. Je tak jednoduchý, že jeho vysvětlování nezabere
příliš mnoho času, proto vám ho zde v těchto řádcích vysvětlíme. Takže důvod je takovýto: Nakreslili jste domeček
jiného tvaru, a tento tvar není popsaný v řádcích popsaných výše. Shrňme si fakta: Váš domeček je tak odlišný, že
nás nenapadl, proto zde není popsaný.
Žádné domečky: Domeček jste buď nenakreslili, nebo vaše tužka nepíše. Anebo naopak píše,
ale neviditelně…

Horoskopové
Vracíme se zpátky s novou dávkou horoskopovů. Naši horoskopové jsou zde pro vás. Máme pro vás velkou
novinu: Právě začínáme psát neviditelnou tužkou, takže čtěte pozorně:

dnář - je Ka .A prot kvink
(a sakra dopsala nám naše extra speciální tužka s neviditelným inkoustem, zbytek tedy dopíšeme již normálně)
Ryby – Merkur se dostává do opozice s Venuší a kvadratury s Marsem, což nám ukazuje velmi
zajímavé věci. Například to, že se k nám po roce zase přiblížily Vánoce. Doporučujeme proto
nakoupit nějaké dárky. Pro inspiraci například – umytou pouliční lampu, umytou dlažební kostku
(popřípadě více umytých kostek), umytou prodlužovačku, umyté okno, umyté nádobí, umyté uši,
umytou krabičku od sirek, umyté mýdlo. A speciálně doporučujeme tužky s neviditelným
inkoustem (avšak pozor
– brzo dopisují)
Omlouváme se, že poslední horoskopov je napsán znovu již normální tužkou. Průhledná nám dopsala. Snad se
vám alespoň předchozích deset horoskopovů v novém kabátě líbilo. Těšte se na další vydání Heuréky s našimi
novými průhlednými horoskopovy.
Vaše astroponožky Anča a Jíťa
Heuréka
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Valili jsme do Brna vol. 2, aneb jsme druzí nejlepší v republice
V minulém roce jsme se zúčastnili celostátní soutěže
o NEJ školní časopis v kategorii středních škol.
V listopadu jsme vyrazili do Brna, kde jsme bohužel
sklidili ne příliš oprávněnou kritiku. Přesto, že jsme
měli na nějaké viditelnější umístění, odjeli jsme
s prázdnou… Alespoň jsme se poučili, že štěstí
a spravedlnost jsou velmi vratké faktory. Po soutěži
jsme udělali v Heuréce pár změn k lepšímu a jelo se
dál…

Foto: Vašek Boch

Na začátku letošního září nám přišla od organizátora
soutěže NEJ školní časopis, Asociace středoškolských
klubů České republiky o.s., za podpory mediálních
partnerů StudentIN a 21. století Junior pozvánka
k účasti i v letošním ročníku soutěže. Rozhodli jsme
se zúčastnit a rozhodnutí to bylo vskutku správné.
Osmadvacátého listopadu, ráno okolo půl šesté,
naše výprava opouštěla rodnou ves a zamířila dobýt
Brno. Dokonce jsme se z Pardubic do Brna svezli
pendolinem a musím říct, že to bylo opravdu něco
jiného, pohodlného…
V deset hodin začínala samotná soutěž. Zahájil ji
místopředseda
správní
rady
ASK
ČR,
Mgr. Petr Kantor. Po krátkém úvodu jsme byli
rozděleni do dvou pracovních skupin. Naši pracovní
Foto: Vašek Boch

skupinu středních škol vedl právě pan Kantor.
Do dvanácti hodin jsme si pod jeho vedením
sdělovali různé dojmy, postřehy, nápady. Vzniklo
velmi komunikativní a tvůrčí prostředí, díky němuž
budeme mít v Heuréce pár novinek. Ale to až
v příštím čísle… Od dvanácti hodin jsme měli
půlhodinovou pauzičku, během níž jsme mohli
diskutovat s kolegy z celé ČR. Hodnotit všechna
konkurenční periodika, hledat inspiraci a sledovat
reakce na Heuréku. Během této průzkumné půl
hodinky jsem si začínal docela věřit. Našly se zde
velmi pěkné časopisy, pěkné časopisy, ale bylo tu
dost docela slabých časopisů (oproti Heuréce: P).
V hlavě jsem měl takovou TOP 6, do níž patřila
i Heuréka. Nabyl jsem dojmu, že bychom mohli
získat alespoň nějakou z vedlejších cen.
Přesně v 12:30 vypuklo ono očekávané slavnostní
vyhlášení. Nejdřív se udílely ceny v kategorii
základních škol. Atmosféra se zhušťovala, napětí by
se dalo krájet. Po pár minutách byli „záklaďáci“
vyřízení a přecházelo se na kategorii středních škol.
Zde byla opravdu silná konkurence a některé
středoškolské
časopisy
lze
nazvat
takřka

Heuréka
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profesionálními. Jelikož někteří mají sponzory
(například jeden časopis byl sponzorován firmou
Mercedes Benz). Jiní disponují profesionálním
zázemím určeným k tvorbě časopisů (například
časopis střední školy polygrafické…). A další mají
zase například třicetičlennou redakci nebo časopis
tvoří
na několika školách najednou či jim časopis
zpracovává profesionální grafik. V porovnání
s těmito se může Heuréka označit za chudého

Ostravské univerzity, šéfredaktor kulturní revue
„SZTUCK“, Lukáš Rous – šéfredaktor StudentINu, Petr
Bohuš – redaktor Českého rozhlasu, Miriam
Kostková – grafička, Šárka Szlaurová – redaktorka
týdeníku Horizont a Božena Klímová – spisovatelka)
časopisu Heuréka! Musím poznamenat, že takový
úspěch jsem opravdu nečekal. Vždyť právě píšu (a vy
čtete) druhý nejlepší středoškolský časopis České
republiky. Samozřejmě musím dodat, že na prvním
místě se umístil časopis SCOOL!
Foto: Vašek Boch

příbuzného… Nejdříve se udílely vedlejší ceny. Cena
za obsah (na kterou jsem si trošku brousil zuby…),
nejlepší úvodní stranu a nejlepší grafické zpracování.
Už jsem začínal být trošku zklamán, že odjedeme
zase s prázdnou… Po vedlejších cenách následovalo
vyhlášení třech nejlepších středoškolských časopisů
v České republice.
Na třetím místě se umístil ostravský Scarabeus.
A pozor, druhé místo přiřkla porota (ve složení: Mgr.
Petr Kantor – místopředseda ASK ČR, pedagog

Závěrem mi nezbývá nic jiného než poděkovat všem
redaktorům (viz tiráž na straně 16) za jejich skvělé
a originální články, garantu časopisu panu Stanislavu
Bendlovi za podporu a korekci, vedení školy za
umožnění tisku zdarma. A nejvíc chci poděkovat
mému kamarádovi, kolegovi, technickému mágovi
Vašku Bochovi za skvělou spolupráci, společné
hodiny a zabité víkendy strávené nad přípravami
Heurék… Tak ať nás čtou!

Ondra Bendl, septima

Staň se redaktorem druhého nejlepšího
středoškolského časopisu v České republice

Heuréka

Rozhovor

Rozhovor s …
… profesorem Mgr. Michalem Vejvodou, třídním 2.G.,
zástupcem školy v programu GLOBE a hlavně
koordinátorem školního projektu, při kterém studenti
zaznamenávají změny počasí.
Mohl byste studentům více přiblížit tento projekt?
Kdy vzniknul? Kdo ho financoval? Kdo všechno se
projektu účastní?
GLOBE je dlouhodobý program zaměřený
na sledování životního prostředí. Tento projekt
vyhlásil viceprezident USA Al Gore v roce 1994
a o rok později byl při příležitosti Dne Země
slavnostně zahájen. GLOBE podporuje NASA, v České
republice je generálním partnerem společnost KPMG
s.r.o. V současné době je GLOBE realizován ve 134
zemích světa, v České republice je registrováno 177
GLOBE škol.
Jaké jsou jeho cíle? Má nějakou perspektivu do
budoucnosti?
GLOBE pomáhá studentům lépe poznat životní
prostředí ve svém okolí. Nástrojem pro to jsou
praktická měření vybraných přírodních jevů (v našem
případě klimatických). Výhodou GLOBE je jednotná
metodika měření, data je možné srovnávat
s kteroukoliv GLOBE školou. Naměřené veličiny jsou
dostupné na webových stránkách GLOBE:
www.globe.gov. V GLOBE jde také o vytvoření
souvislé řady meteorologických dat, jejich
srovnávání a uvažování o globálních změnách
klimatu.
Jaké meteorologické přístroje má škola k dispozici?
Co všechno zaznamenávají?
Základní sadu meteorologických přístrojů jsme
obdrželi na vstupním semináři – maximo minimální
teploměr, digitální PH metrna měření PH srážek, dále
jsem získal na ČHMÚ v Hradci Králové vyřazený,
leč funkční srážkoměr a další přístroje byly
zakoupeny z grantu, který byl podán ve spolupráci
s vedením školy na Městský úřad v Nové Pace:
vlhkoměr, tlakoměr, anemometr. Dále byla
z grantových peněz zakoupena automatická
meteorologická stanice.

V kolik hodin se měří (zapisují údaje), kolikrát
denně?
Metodika GLOBE říká, že se měří jednou denně,
ve sluneční poledne (okamžik, kdy je Slunce nejvýše
nad obzorem, což přibližně odpovídá pravému
poledni. Ve školních podmínkách probíhá měření
o přestávce mezi 4 a 5 hodinou, případně mezi 5 a 6
hodinou.
Přístroje na zaznamenávání počasí jsou na dvou
místech. Ve škole a v meteorologické stanici. Proč
tomu tak je? Které jsou lepší?
Přístroje, ze kterých odečítají data studenti, jsou
umístěny v meteorologické budce nebo v její
blízkosti (srážkoměr). Automatická meteorologická
stanice má centrální jednotku v kabinetu zeměpisu a
čidla, která do ní dodávají hodnoty, jsou na třech
místech: anemometr u komína školy, srážkoměr
před oknem u zeměpisného kabinetu, teplotní čidlo
v meteorologické budce. Vypovídající hodnota
naměřených dat je ze všech čidel stejná. Výhodou
automatické
stanice
je
průběžnost
zaznamenávaných dat, tj. každou hodinu.
Nevýhodou automatiky je určitá přetechnizovanost,
která občas selhává (například když vypadne signál
mezi řídící jednotkou a čidlem). Proto jsem rád, že
funguje studentské měření, to je při zodpovědném
přístupu jistota!

Heuréka
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Rozhovor
Na stránkách školy je odkaz (kde jsou údaje o
měření), bude se nějak upravovat, vylepšovat?
Na webových stránkách školy je archiv naměřených
dat, tedy jaké počasí bylo. V současné době
pracujeme s panem profesorem Malým na
zobrazování aktuálních charakteristik počasí, tedy
jaké počasí je teď (teplota, tlak, vlhkost, srážky,
vítr…). Tyto aktuální informace budou brány právě
z automatické stanice. V současné chvíli řešíme, jak
exportovat
data
na
školní
web.

Jsou ve škole vystavené výsledky měření?
Výsledky měření nalezneme na webu školy,
na nástěnce před zeměpisným kabinetem
a přímo na stránkách GLOBE.
Kdyby se někdo ze studentů zajímal o měření, co
proto má udělat?
Asi nejjednodušší je kontaktovat přímo mě,
po krátké instruktáži, kterou provedu já nebo
zkušení měřiči, může začít měřit kdokoliv
ze zodpovědných studentů:)
A nějaký vzkaz na závěr, hodnocení projektu…
Na závěr poděkování všem, kteří se podílí
na fungování GLOBU a bez nichž by projekt
nefungoval: měřiči z 2.G: Alena Koubová, Verča
Kordíková, Iva Lendělová, Markéta Fojtová, ze 3.G:
Honza Šorf a Standa Phan Dai Cuong. Dále bych rád
touto cestou poděkoval panu školníkovi za ochotnou
pomoc při instalaci meteorologických čidel
a panu profesorovi Malému za pomoc při zápolení
s technikou:). Díky vám máme od 1.7.2008
nepřerušenou řadu meteorologických dat.
Děkuji Vám za rozhovor,
Jan Šorf, 3.G

Hlášky z ICQ, IRC atd…
Veškeré hlášky jsou majetkem serveru http://lamer.cz
<Ajiinka> Tosh sem byla s kamoshama w lihu jak sviň. Ty wole
ani newísh o cos přyšel. :-)
<Tomano> Musím ti říct, že mě značně irituje tento moderní
trend - psát W do slovíček kam nepatří. Stejně jako psaní hrubek
a jiných disproporcionálních chyb, a při tom to považovat za znak
sociální nadřazenosti. Ergo tě musím požádat, abys zanechala
tohoto hanebného ničení českého jazyka, jinak budu nucen urazit
tvůj původ a přidat hanlivý přívlastek.
<Ajiinka> Co to melesh ty woe????
<Tomano> PIŠ JAKO ČLOVĚK TY P*ČO PLESNIVÁ!!!!

<ona> MILUJU TĚ...
<on> vypni si pls caps lock
<Royce> Tak jsem byl v alfacompu reklamovat zdroj. Vyhazoval
pojistky
<Royce> Přijdu tam, říkám že ten zdroj vyhazuje pojistky, tak
chlápek že to zkusí
<Royce> vzal kabel, připojil zdroj, rána jak z děla, celý alfacomp
zhasl :-D
<Royce> lidi kolem výbuch smíchu se slovy "on to říkal".
<Royce> Chlápek potom neřekl ani slovo, a dal mi nový zdroj
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