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PŘEPISY A PŘEBREPTY NAŠICH PROFESORŮ
V testu z češtiny: Pes leze okem…
Nejmenovaný profesor: „Máte tady vzduch, jako kdyby jste vařili
květák.“
Student má hlad.
Profesor: „Tak si ho hlaď a říkej mu malej.“
Profesor: „Naši barevní spoluobčané…“
Student: „Aha CIGÁNI!“
Profesor: „Vlnu tsunami si můžeme vyzkoušet i doma ve vaně.“
Profesor: „V úvodu svého vystoupení student jemně naznačil, že
práce, kterou mu zadal vyučující, je kravina.“
Profesor: (přednes studenta trvá již půl hodiny) „Tohle není kulturní
okénko, to je kulturní výloha!“
Student: „Paní profesorko, já vám jdu říct, že su úplně blbé!“
Studentka, která to zaslechla: „Nic si z toho nedělé, paní profesorka
to už dávno ví!“
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Studenti z florbalového kroužku pod záštitou Klubu Oáza pořádají
v pátek 8. 6. 2007 florbalový turnaj. Naše škola vytvoří dvě družstva.
Fanděte našim borcům a borkám!

Studentský časopis CMG - 3. číslo
KVŮLI O-STUDYU V NAŠÍ ŠKOLE,
SKOČÍM I DO ZORANÉHO POLE!
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Vliv jara na moderního studenta
Zdárek studenti, dobrý den profesoři a ostatní, které musím nebo
spíše mám povinnost podle „zákona slušnosti“ takto zdravit… no, tak sem
tady zase. Možná jste asi čekali že napíšu o něco dříve, ale to víte „pro
neustálé učení“ není času nazbyt. Tedy pravdou sice je, že někdy sedím
nad učením dlouho do noci, takže když se něco naučíte a hned poté si
nedáte
jedno
pivko. Ale jak tak o tom
vyprávím, tak
jsem dostal velkou žízeň.
Tak
chvilku
vydržte, skočím si jenom
do ledničky pro
jedno a pak už ihned
k věci… Takže
jsem zpět a můžeme
vlastně bylo téma? Ne,
začít. O čem
dělám si legraci,
jdeme na to.
Jaro
začíná podle kalendáře
21. března, jestli se nepletu. Doopravdy tomu tak ale nikdy není. Některý
student se ho snaží přivolat tím, že přijde první jarní den do školy
v šortkách a tričku, ale za pár dní to každý vzdá, neboť se třese zimou jako
Afričan na Aljašce. Někdy se takto děje třeba kvůli sázce, ale věřte mi, za
ty omrzliny to nestojí. Jo holky, ty jsou samozřejmě chytřejší. Natáhnou na
nohy silonky, ve tváři je hřeje tuna make-upu a na tělo nasoukají tričko o
velikosti kojence s velkým výstřihem, ledviny a pupek jak jinak než venku.
Na tuto parádu navlečou bundičku, tu v šatně svléknou a éra sexy triček
může začít. Ve třídě pak nahodí blažený úsměv a čekají na obdiv, kterého
se jim však od mnohých profesorů nedostává, neboť si minulý den už od
pěti vybíraly šaty, ve kterých půjdou ven a zapomněly se naučit na
písemky. Jejich úsměv se však brzy promění v hlasité zívaní, neboť ráno
kvůli hodinové přehlídce před zrcadlem ani nedospaly. Ale dost už
povídání o tom, kdo se jak oblékal a jak vypadal kdysi před dvěma měsíci,
teď tu máme květen a jaro je v plném proudu. Učit se nikomu nechce, ale
máme tu víkendy, a to je vždy co slavit. Asi by to ale nemělo dopadnout
jako na mé osmnáctiny na konci února, když se slavilo i ve všední den.
Doba však pokročila, to se píše špatně.
Doufám že si nemyslíte, že tady nějak moc chlastám, měl jsem
jenom jedno, no vážně, ty tři prázdné lahve přede mnou jsou mi
svědkem……RECESE NE???….
Budu tedy muset končit. Mějte se a snad někdy příště se zase ozvu.
Nazdar a nashledanou

Mira, VI
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Vliv jara na moderní studentku
To je téma, jako bych měla psát o vlivu erupce na porodnost slonů v
jižní Africe... ale dobře. Sloni jsou super a do Afriky jsem se vždycky
chtěla podívat.
Já jsem z těch, kdo jaro a léto nemají rádi. Naopak mám ráda zimu a
podzim. Mnoho lidí to není schopno pochopit... proč mám ráda minus
deset, na sobě 5 teplých vrstev, rýmu a v ulicích tu šedou rozmoklou
břečku? No protože v zimě je zima (jak jinak), sníh, rampouchy, hezcí
snowboardisti, Vánoce, dárky, sněhuláci... atd. a na podzim mám
narozeniny. No a co je na jaře? Nebo ještě hůř v létě? Horko, přecpaný
koupaliště, alergie, samý kytky všude, zpocení lidi, smradlaví chlapi,
pálivý slunce, holky v minisukních... (na tu nemám odvahu) ... atd. Co na
tom létu všichni vidí to nechápu zase já... A mezi námi, ta letošní zima
nebyla zima... to byl takový tuhý podzim a ještě krátký. Jediné co mě
aspoň trochu těší je, že budou prázdniny. Ale ty jsou daleko, a před nimi je
vysvědčení, dohánění známek, dopisování písemek (zvlášť na tu do fyziky
se moc těším) a na konci toho mi babička řekne: „No aspoň, že dostanu ty
dvě stovky.
Říká se, že jaro začíná 1. květnem (takovej ten lásky čas od
Borovského). Pro mě začíná, když se máma rozhodně udělat jarní úklid...
v březnu ( = v zimě, podle kalendáře). Tou dobou končí mé iluze o kráse
světa. Nesnáším umývání oken a lepení Velikonočních kraslic na to sklo,
které se blýští jen díky mému krvavému potu. Ty kraslice, samozřejmě
namalované na papíře, má sedmiletá sestra udělá ve školce a mou
povinností je dělat, jaká je to nádhera. A můžu říct, jsem v tom fakt dobrá.
Kdo by nebyl po sedmi letech. Další jarní podpásovka jsou samozřejmě
Velikonoce. Všimla jsem si, že jsou dva typy holek. Jedny, které v pondělí
vesele vyskočí z postele a z okna vyhlíží, kdo přijde. Jestli i ten Pepan, co
se jí tak dlouho líbí. A když nepřijde a posléze zjistí, že šel raději k Mařeně
o dům vedle, tak dělají hrozně uražený. A druhý typ, kterému je to upřímně
jedno, a raději se někam ztratí. S hrdostí můžu říct, že se otevřeně hlásím
k druhému typu. Nechápu, proč mám s ošatkou čokoládových zajíčků
z Polska čekat na kluky, kteří mě zbijí a já jim za to ty chudáčky zajíčky
mám dát. Je to házení perel sviním. No a co se stane 21.června? No přijde
léto. A léto = ještě víc zpocení chlapy, ještě kratší sukně a nacpanější
koupaliště. Díky Bože za prázdniny!! Aspoň to!!

Vendula, VI
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Chtěli bychom na naší škole uniformy?
Studentů, kteří by chtěli uniformy, je 35% a
těch, kteří je nechtějí, je 65%.
Studenti ve většině případů odpovídali ano
nebo ne, ale stalo se, že se nám chtěli svěřit i
s nějakou jinou odpovědí. Některým jsme i poradili.

1) Odpověď: Ani přes mou mrtvolu nebudu chodit v uniformě!
Rada zní: Přes svou mrtvolu bys asi těžko chodil.
2) Odpověď: Nikdy mě do uniformy nenavlečete!
Rada zní: Neboj, oblékat se budeš sám.
3) Odpověď: Budu chodit v uniformě, jen když bude 50 cm nad
kolena.
Naše poznámka: Doposud jsme se domnívali, že 50 cm nad kolena se
nosí pásek…
4) Odpověď: nosit uniformu jen když bude růžovoučká
z příjemňoučkého materiálu.
Náš názor: Mezi teplými je barva růžová opravdu skvělý tip.

HANÁCKÉ SERIÁL
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PRVNÍ INTERNETOVÝ KURZ HANÁČTINY EXKLUZIVNĚ
V OSTUDYU
Lekce č. 1
"Klóhá to, aneb bacha, ať si nenabiješ čoňo!"
Pan Cófal jede z Olomóca do Létovle, abe viděl rodné domek
hanáckyho obra Drásala. Jede staró Škodó. O motoresta Zlatá
křepelka stojí polecajt. O Zlaté Křepelke je take Skrbeň.
"Dobré deň!", zdravi polecajt Cófala.
"Dobré...", odpovidá nervózni Cófal!
"Meslim, že to dnes dosť klóhá, dávéte bacha, ať si nenabijete čoňo!",
radi polecajt.
"Děkojo, já pojedo pomalo...", odpovidá Cófal a jede dál na Létovel.
Slovní zásoba
klóhat
klouzat, klouzat se (fyzikální vlastnost dosti přesně popisující např.
jízdu na náledí)
nabít si
1. nabít (pušku, Twist, apod.) 2. zde natlouci si, ublížit si
čoňa
ústa
Cófal
1. min. čas 3. os. jedn. čísla os slovesa couvat, 2. zde vlastní jméno,
hanácké příjmení
Olomóc
hlavní městečko Hané, známé též jako Olomouc
Létovel
bezvýznamné městečko - centrum Litovelského pomoraví, též Litovel
Zlatá křepelka
1. degenerovaná verze drobného polního opeřence 2. zde významný
historický motorest poblíž obce Skrbeň
Skrbeň
významná obec Hané, lze nalézt na podrobnějších mapách a globech
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„Start!“ ozvalo se najednou! Všechno se mi vypařilo z hlavy…
Začali odvážlivci - Peťa a Franta. Jako pravidla vysvětlovat nebudu,
pač jsem je sama dodnes nepochopila… Prostě jsme lozili a dělali u
toho psí kusy. Povzbuzovali jsme se navzájem a děsně jsme se
nasmáli ☺… Největší pád asi čekal na naše odvážlivce Peťu
s Frantou. Lezli zrovna nějakou těžkou překážku a objímali se u toho
jako milenci, a pak Peťa HUP na Francka a byli dole (teda spíš se
vznášeli ve vzduchu-viz.fota). Asi se to špatně posuzuje z hlediska
jističe, ale tak nějak to bylo. Takže jsme 90 min. zápolili s jakýmisi
dřevy v 10-ti metrové výšce. Nakonec jsem si dala s Fanou nejtěžší
překážku. Chudák František mě musel dostat až nahoru. Dělal
všechno možné, například mě chytl za nohu, za zadek nebo za hlavu a
přehodil mě na další dřevo. Když už jsme to skoro zdolali a byli jsme
na předposlední kládě, Franta mě objal a hrdinsky skočil dolů. Vůbec
jsem nechápala proč to udělal. On prostě přehlédl, že ještě nejsme na
konci! Až teda seskočil, tak ho ostatní upozornili, že nám zbývá ještě
jedna kláda. Tak si to dal milý František celé znovu až opět dolezl za
mnou a spolu jsme pak překonali poslední překážku. Nahoře jsme se
objali, políbili a skočili dolů.
Bylo to perfektní! Prvotní strach rychle pominul a nastala dobrá
nálada, která trvala až do konce, takže jsem teď Marušce vděčná, že
nás do toho tak zlanařila!
Ukončili jsme tedy soutěž a dozvěděli se, že máme první
místo!!! ZATÍM !!!
Pak jsme se vydali na zpáteční cestu vlakem a Maruška nám
koupila každému po nanuku - MŇAM!!!
Jako vysoká lana doporučuji! Nasmějete se, poznáte nové i staré
známé lidi a stmelíte kolektiv.
To je ode mě prozatím vše, kdo má připomínky, tak ať si je
laskavě nechá pro sebe.
Veronika Tobolová, VI
Doplnění: akce se zúčastnili i nejšikovnější
studentky a studenti primy a sekundy!
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Adrenalinový výlet na lanech
Seznam účastníků:

Lucinka Hubálková
Pavlínka Bavlnková
Terezka Horáková
Janča Maťovčíková
Péťa Horák
Francek Novák
Vojta Sedlák
Mirenek Minářů
a samozřejmě JÁ !!!

Tož jsme se domluvili, že půjdem na lana. Teda spíš Maruška
nás do teho navezla! Den předtím, 18.4., to vypadalo, že se nic konat
nebude, protože nám chyběli 3 lidé. Nakonec se to ale nějak dalo
dohromady. Domluvili jsme se, že ve 12:00 hod. budeme vyjíždět od
školy bílým rozhrkaným Fordem a ještě za to budem muset platit…
CCH!!! ☺
Bez zpoždění by to samozřejmě nešlo, takže jsme vyjeli kolem
12:15. Řidičem se nám stal náš odvážný školník Marťa Hynek. Měl by
dostat 10 bodů z deseti za to, že musel celou cestu poslouchat ty naše
kecy. Navigátorka byla Terka Horáková a s jejím smyslem pro
orientaci jsme asi 3x zabloudili. Pak se mapy ujal její bratr Peťa
Horák, a tak všechno dobře dopadlo. Prostě a „jednoduše“ jsme tam
dorazili. Dokonce jako první!!
Když jsem uviděla tu hrůzu před sebou, chtěla jsem okamžitě
odjet zpátky. Jakýsi cosi bylo pověšený 10 metrů nad zemí a já jsem
měla neblahé tušení, že na to budu muset vlézt!
Za chvilku přijelo i druhé družstvo a zanedlouho se nás ujali 3
instruktorky. Navzájem jsme se představili, udělali si malou
rozcvičku, která spočívala v hromadném skákání přes lano, poté jsme
si všichni zkusili lezení a trochu jištění.
Tož jako měli jsme být READY!!!
Vysvětlily nám jakási pravidla, ke kterým měl Mira připomínky,
například jestli by jedna karabina nebyla levnější než dvě, nebo jestli
musí jistit 2 lidi, že ten druhý by mohl jít mezitím na pivánko apod.
NO COMMENT!!!

HANÁCKÉ SERIÁL
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polecajt
příslušník policie, též "chlopaté", "zelené" nebo "ta sviňa"
Dobré deň
místní univerzální pozdrav - jinak dobré deň je každý den, pokud
nepotkáte např. příslušníka policie (zde situační hříčka)
meslet
myslet - schopnost, kterou je polecajt obdařen jen zřídka (zde náznak
sci-fi)
pojedo pomalo
náznak lstivosti Cófala (typická hanácká vlastnost) - slibuje
policistovi, že přizpůsobí rychlost jízdy stavu vozovky
Gramatické okénko
Sloveso "meslet" (myslet) - časování
 já meslim (myslím)
 te mesliš (ty myslíš)
 on, ona, ono mesli (on, ona, ono myslí)
 me meslime (my myslíme)
 ve meslite (vy myslíte)
 oni mesli, oni meslijó (oni myslí)
Cvičení 1.
Doplňujte ano, ne:
1. Meslite, že Cófal je Hanák? 2. Mesli polecajt, že to klóhá? 3. Je
Létovel krásny město? 4. Cófal Cófal před polecajtem? 5. Bel Drásal
opravdo obr? 6. Meslite, že v non-stop motoresto Zlatá křepelka mají
otevřeny aji večer?
Cvičení 2.
Doplňujte správný tvar slovesa "meslet":
1. Já ..., že Skrbeň je duležitá dědina. 2. Polecajt ..., že Cófal jede do
Létovle. 3. Me ..., že v non-stop motorestu je otevřeny furt. 4. Oni ...,
ale me vime, že na Zlaté křepelce maji zavřino furt. 5. Te ..., že je to
divny? Néni - seš na Hané!!!

Z láskó k rodné Hané KVARŤOŠI

VLASTNÍ TVORBA
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MICHAELA KREJČÍŘOVÁ
část první: PŘÍPRAVY NA LÍBÁNKY
Kapitola 2: KDO, CO, O ČEM?

V městečku Chestertown, nacházejícím se na západním pobřeží
Ameriky u Kalifornie je svatební hostina. Svatební hostina Jamese a
Kelly McCarthyových. Dnes měli svatbu na místní radnici. Svatba
byla opravdu krásná, ale ne tak, jako samotná nevěsta!
Kelly McCarthy, před svatbou Richardson, zdobily překrásné
šaty a ona sama byla ta nekrásnější nevěsta v historii Chestertown. Ale
jak velká byla její krása v „převleku“ nevěsty, tak velký byl její strach
vůči všemu, co na světě existuje. Obyčejný člověk má fobii třeba jen
z pavouků či výšek nebo úzkých prostor, ale Kelly ze všeho. Nejhorší
je to však s jejím životem… jenže má k tomu důvod…
Jako malá byla velmi závislá na své starší sestře, Julii. Byla o pět
let starší a když bylo Kelly 14 let, měla ji za svůj velký vzor a ideál a
chtěla se jí podobat. Nejenže byla krásná, ale i velmi úspěšná ve
studiích a ke své mladší sestře byla velmi milá. Jednou s ní však byla
Kelly na koních, které obě milovaly. Když Julia jela na poníkovi,
najednou se kůň z ničeho nic splašil, shodil ji a svými kopyty udusal
k smrti. Tomuhle byla přítomna Kelly, která svou sestru viděla umírat
a nemohla ji nijak pomoct. Utrpěla šok a navždy se po této zkušenosti
bojí o sebe a všeho kolem.
James je zase hrozně urážlivý člověk. To je možná v jejich
vztahu komplikací, ale přesto spolu před sňatkem chodili dlouhou
dobu. A samozřejmě se milují.
,,Tak lidičky! Jsme moc rádi, že jste tu s námi byli, moc vám
chceme s ženou poděkovat…ale teď už musíme jít, užít si naši svatební
noc…“, smál se James a dav se začal smát také.
Kelly a James za doprovodu potlesků oslavujících jejich
manželství odešli. Šli temnou uličkou vedoucí kolem starých baráčků
a na cestu svítily pouliční lampy. Došli až k jemně zelenému domku,
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Koupit raději BMW, Mercedes Benz nebo Maserati?
Maserati Quattroporte Automatic
Maserati zrychluje z 0 na 100 km/h za 5,6 s
a jede max. 267 km/h. Je to vcelku luxusní
auto. Se samočinnou převodovkou je
pohodlnější než obyčejné Qattroporte. Z
náhonem na zadní kola projede zatáčku
čistým smykem.
Cena:
3 250 000,- Kč
BMW 750i
BMW má osmiválcový motor.
Zrychluje za 5,9 s. Průměrná spotřeba
je 12,2 l na 100 km. Palivová nádrž
má objem 88 l.
Objem motoru (ccm):
4799
Max km/h:
250
Výkon (kW):
270
Cena:
2 499 900,- Kč
Mercedes Benz S500
Mersedes má 8válec o výkonu 285 Kw.
Má velkou základní i příplatkovou
výbavu (DVD a CD přehrávač,
samočinnou převodovku, zabudovaný
mobil atd., ale i bezpečnostní prvky.)
Objem motoru (ccm):
5461
Max. Km/h:
250
Zrychlení z 0-100km/h:
5,4 s
Cena:
2 753 000,- Kč
Jakub Oulehla
Poznámka matematika: Pokud dáte každý den do prasátka 1000,- Kč,
tak za 7 let můžete jezdit v BMW 750i! Dobrý, ne?

ZVĚDAVÝ FOTOAPARÁT
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Fotečky ze zákulisí festivalu francouzských divadel
Tluča už to napětí nevydržela

Mrtvolky byly opravdu
věrohodné a dostaly cenu za
líčení

A jdem na to

Poznáváte?
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lemovanému přenádhernou zahradou a plotem porostlým plazícím se
břečťanem. Na oknech byly ozdoby s letními motivy a celý byl krásně
upraven. Pár vstoupil dovnitř a hned, když James přenesl Kelly přes
práh, Kelly začala znova: ,,NE, nejedu tam!“ ,,Ale proč?!“ začal zuřit
James. ,,Nechci!!! Je to u lesa... víš kolik je tam vrahů?!“ ,,Víš co?
Jedu k Orlandovi! Odmítám to poslouchat…“, řekl James a šel ke
dveřím. ,,Ne!“, vrhla se na něj Kelly a objala ho. ,,Nebudu v tom už
dnes pokračovat! Omlouvám se… budou to ty nejkrásnější líbánky,
které kdy kdo zažil!“
(pokračování příště)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Maturitní cvokaření
Mám chuť říct: „Nic po mně nechtějte, choďte kolem mě
obloukem a raději si mě /nás/ nevšímejte. “ Anebo si nás všímejte a
říkejte¸ že nic není tak hrozné a my jsme šikovní a že to nebude tak
hustý…! Občas sice nějaký miniúlet, ale pak zas vzhůru
k učebnicím… Já vím, maturus znamená zralý a my bychom se měli
tak chovat a všechno psychicky zvládnout. Mám náladové výkyvy,
v jeden moment si říkám, že si na nic nevzpomínám a za chvíli jásám,
že se vynoří znalosti, o kterých jsem netušila. Prý je to běžná
předmaturitní depka a já ji musím překonat. Každý bývalý maturant
s přehledem pokývá hlavou - že to nic není a že se to dá. . . Jasně,
jenom o tom nejsme momentálně tolik přesvědčeni. Zeptejte se nás až
po tom… Stejně vše uteklo rychle, i těch 8 let na tomto ústavu. I Vám
to uteče, uvidíte. Tak nám teď aspoň trochu držte palce a můžete za
nás i „hodit“ nějakou tu modlitbičku. No a já jdu drtit…
Kika, VIII
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Sestavování nového PC
No ano, sice doma máte
nějaký počítač, ale na nějaké
ty novější hry to nestačí. A
právě na této stránce
se
dozvíte, jak levně, kvalitně a
rychle
tenhle
problém
vyřešíte.

Jsou 2 možnosti:
a) Koupit celý nový počítač, pak tedy uvádím možnosti koupi:
- Svižný kancelářský počítač asi do 10 000Kč, který má velikost disku
80 GB, 256MB RAM, AMD Sempron 2800+, Celeron D 1,6 Ghz
- Počítač na hry, ale nechce se mi do něj tolik nacpat, asi do 15 000,- Kč
- Výkonný herní počítač asi do 40 000,- Kč
Takové to počítače si můžete zakoupit na internetové adrese
www.interlink.tsbohemia.cz
b) Dokoupit jen některé části (je to levnější)
Např.: koupit je grafickou kartu, motherboard, procesor, popř. zvukovou
kartu. Všechny PC komponenty najdete na internetové stránce
www.interlink.tsbohemia.cz
Ovšem nesmíte zapomenout, že novější komponenty mají větší
výkon a odběr, a tak si musíte např. koupit také výkonnější zdroj, který
se může zdát méně významným.
Protože je spousta „verzí“ různých komponentů, tak si musíte
pořídit ten správný, např. koupím si motherboard se soketem na AM2,
tak si musím koupit AMD na soket AM2 nebo mám motherboard
s slotem PCI-Express, tak si musím koupit grafickou kartu na PCIExpress.
Upozorňuji, že za jakékoliv investice nenesu žádnou zodpovědnost
a prokonzultujte s rodiči, jestli se do takovéto investice můžete pustit.

Ondra Češka, II
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Balada o Golemovi
Byl jednou jeden Žid,
ten obhajoval lid.
Jednou stvořil obra,
pro konání dobra.
Jmenoval se Golem,
zatřásl i s volem.
Ale dělal problémy,
(větší než děláme my) – sekunda
Šel na něj po dobrém,
vytáhl mu mocný šém.
Golem se přestal hýbat,
a pak se začal kývat.
Rozkýval se tak,
že už bylo slyšet jen ŘACH!
A tak skončil Golem milý,
co měl pořád hodně síly.
Stal se z něho hrdina,
oblíbila si ho židů rodina.
On je všechny měl též rád,
jen Lew ho nemoh‘ vystát.
Proto ho nechal císaři
a zamilovali si ho i písaři.
Jenže Golem byl jak socha,
ale nebyla ho trocha…
Tak ho císař vhodit do Vltavy nechal,
pak od místa činu spěchal.
Toto je pouze výmysl
není v tom špatný úmysl.

Dáda Benešová, II

