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Klasifikace žáků středních škol – ano nebo ne? 

Prach a broky  
Amatérský film skupiny Rosenthal, vypráví příběh 7 loupežníků a odtajňuje nám drsnou a 

nelítostnou loupežnickou historii. Chcete vědět více o filmu? Čtěte na straně 3. 
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Většina studentů ani nepřemýšlí o 

tom, jaké by bylo nebýt za svou práci 

známkován. Berou klasifikaci jako 

fakt. Někteří berou známky až příliš 

vážně, až se jejich celý život ‚smrskne‘ 

na jedničky a pětky, jiní se zase naučí, 

co mají tak, aby dostali z testu 

průměrnou známku, a dál se látkou 

nezabývají. Více na straně 2.  

 

Němcová Adriana 

Zikánová Monika 



 

 

2 
 

 

                             Analytický článek 

Klasifikace žáků středních škol – ano nebo ne? 

Většina studentů ani nepřemýšlí o tom, jaké by bylo nebýt za svou práci známkován. Berou 

klasifikaci jako fakt. Někteří berou známky až příliš vážně, až se jejich celý život ‚smrskne‘ na 

jedničky a pětky, jiní se zase naučí, co mají tak, aby dostali z testu průměrnou známku, a dál 

se látkou nezabývají. Protože to je přeci o co jde, nebo ne? Získat známku, která má potvrdit 

naše znalosti. „Známky ale nic nedokazují, nanejvýš jednorázovou přípravu na test,“ říká 

Zdeňka Trachtová, redaktorka iDnes.cz. 

Na několika školách byly známky nahrazeny ústním hodnocením. „Adorace slovního 

hodnocení není na místě a číselná stupnice by měla být zachována,” prohlásil ale politolog 

Aleš Balcar. 

Většina rodičů, především malých dětí, známky obhajuje, protože jim přijdou jako dobrá 

motivace a odměna pro jejich ratolesti. 

Na druhou stranu však mnoho lidem přijde, že žáci/studenti nejsou známkováni spravedlivě, 

nebo že se stupnice učitelů mění podle nejchytřejších či „nejhloupějších“ žáků 

 

Já osobně stojím za názorem, že klasifikace by se rušit neměla, ale známkovat by se nemělo 

za testy. Drtivá většina studentů látku, kterou se na test naučí, do týdne po něm zapomenou. 

Protože průběžnému učení nechce skoro nikdo věnovat čas, naučí se děti holt spoustu 

informací najednou a rychle je potom zase zapomenou.  

Já jsem si vždy dané učivo zapamatovala lépe, když jsem na něj měla vypracovat referát, 

prezentaci nebo esej. Tím, jak jsem třídila informace, vyhledávala různá jména, různé 

události a sama si určovala, co je důležité, vše jsem vnímala mnohem intenzivněji, než když 

jsem jen koukala do svých poznámek z výkladu učitele. 

Myslím, že by se mělo popřemýšlet o tom, že by studenti místo testů, po probrání jisté látky, 

zpracovali své poznatky trochu kreativnější, a dle mého, i efektivnější formou. 

     Andrejsková Veronika 2. A 
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           Recenze 

PRACH A BROKY 
 

 Amatérský film skupiny Rosenthal, vypráví příběh 7 loupežníků a odtajňuje nám drsnou a 

nelítostnou loupežnickou historii. Na plátně nám přímo před očima ožívají legendární 

zbojníci jako Lotrando lotr-intelektuál, nelítostná Rojna dcera loupežníka, slovenský psanec 

Jánošík, bývalý jičínský švec Rumcajs, šarmantní Vilém, šílený lupič a vrahoun Grassel a ten 

nejobávanější z obávaných Záhoř - vůdce celé bandy. Tahle skupinka se potlouká po lesích, 

kde okrádá a vraždí projíždějící pány a chasníky. Jejich největším nepřítelem je však krutá 

hraběnka Amálie von Edelreich. Ta se svou nemilosrdnou povahou může rovnat kdejakému 

loupežníkovi. Kvůli kráse je ochotna spolčit se s peklem a dokonce zabít. 

 

Od snímku jsem neočekávala bůhví jaký trhák, jelikož jsem věděla, že se jedná o amatérský 

film, ale musím přiznat, že jsem byla příjemně překvapena. Na to, že byl rozpočet filmu jen 

80 000 Kč, nebylo na první pohled poznat, že je to amatérský počin. Podle mého laického 

názoru byl film kvalitně natočen i sestřihán. Kostýmy byly super. Lokace a prostředí taky 

výborně vybrané. Takže z téhle stránky to jako celek působilo velmi dobře a autenticky. Líbilo 

se mi, že byly použity notoricky známé postavy z různých českých děl. Dodalo to příběhu 

oživení. Dobře vybraná a chytlavá hudba filmu rovněž přidala. 

 

Bohužel…Na druhý pohled už bylo znát, že se jedná o amatérský film. Nikoho nepřekvapí, že 

nejvíce to bylo poznat na hereckých výkonech. Dále příběh a celkový děj byl příliš primitivní a 

v celku o ničem. Zdá se, že autoři nejvíce vsadili na známost postav, historky a vtípky s nimi 

spojené (jako třeba když Rumcajs mluví o Cípískovi v base, nebo Vilém o Jarmile-své milé 

z Máje) a na samotný děj už tolik nemysleli. 

Celkově je to podařený a úctyhodný projekt mladých lidí. Obdivuji, že to dokázali dotáhnout 

do konce, protože výsledek za to určitě stojí. 
 

45% 
                                                           Drapáková Anna 2.A 
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                               Fejeton 

„Jak jsem vás přesvědčila o pravdivosti přísloví“ 
Příslovím věřím. Pravdivá jsou! Zkusím přesvědčit i vás! Celý můj den je spojen s nějakým. 

Pojďte, prosím, se mnou. Povedu vás - provedu vás. Mám velmi ráda tyto výroky obecně 

platné zásady nebo zkušenosti mravoučné povahy. Ranní ptáče dál doskáče. Hopsám do 

koupelny a hned vidím, jak je má veselá mysl a čistota půlkou mého zdraví. Koukám na jazyk 

a přemýšlím, co mám na srdci. Vykonám nejdůležitější, a protože hlad je nejlepší kuchař, 

hrnu se do kuchyně. Hodiny tikají! Čas na školu! V každé lavici vrána k vráně sedá. Zvoní, a 

protože je žák připraven, učitel se vždy najde. Co se v mládí naučím, ve stáří jako když najdu. 

Už toho ale bylo dost! Vyhlížím konec školního dne. Co se vleče, neuteče. Zítra tady bude 

škola zase! V další části dne mířím na trénink. Bez práce nejsou koláče, a komu se nelení, 

tomu se zelení. Díky za všechno to zelení. Hurá domů! Těším se. Doma každý chvilku tahá 

pilku a jsme tu jak jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet. Smějeme se. Humor je 

přece kořením života. Nakonec je čas na polohu ležmo, a protože mluviti stříbro, mlčeti zlato, 

zavřu svou zlatou papuli i oči a nejen spánek růže přináší. Tak co? Věříte? Platí ta stará dobrá 

přísloví? 

      Bláhová Kristýna 2. A 
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        Recenze 

Hateful 8 
/8 hrozných/ 

Nejnovější film jednoho ze světově nejoblíbenějších režisérů (který je zároveň považován  

za genia a zároveň za nejvyšinutějšího člověka Hollywoodu), autora dalších trháků, jako třeba 

Pulp Fiction, Kill Bill, Inglorious Basterds /Hanební parchanti/ nebo Django Unchained 

/Nespoutaný Django/, – Hateful 8. 

 

Jedná se o další z jeho kriminálních příběhů se záhadným podtextem, scénami plnými řevu  

a krve a několika legendárními herci – např. S. L. Jackson, Bruce Dern, Kurt Russell. 

Příběh se odehrává v zimním Wyomingu (někdy kolem poloviny 20. století), kudy 

dostavníkem projíždí lovec lidí/odměn John „Kat“ Ruth (Russell – Vanilla Sky /Vanilkové 

nebe/) se svou drzou vězenkyní Daisy Domergue (Jennifer Jason Leigh – Kill Your Darlings 

/Zbav se svých miláčků/). Po cestě a po troše ověřování se k nim přidá Major Marquis 

Warren (Samuel L. Jackson – Pulp Fiction), bývalý voják a nynější lovec lidí/odměn, a později 

 -údajný- budoucí šerif města Red Rock (Walton Goggins – Django Unchained), kde má být 

Daisy popravena a Warren s Ruthem mají získat odměny za své ‚úlovky‘. 

Protože se blíží velká bouře, rozhodnou se zastavit v Miniině galanterii, kde je ale namísto 

Minnie několik tajemných cizinců (Tim Roth, Michael Madsen, Bruce Dern). 

Postupně se odhalují povahy, tajemství i dlouhodobá spojenectví a všech přítomných postav. 

 

Ve srovnání s Tarantivo předchozími filmy byl tento příběh velmi uvěřitelný. Krev nestříkala 

deset metrů daleko jako v Kill Billovi ani žádné lebky nebyly odříznuty, jako tomu bylo 

v Inglorious Basterds. Krve tam bylo tak akorát, alespoň tedy přiměřeně ke zraněním postav. 

Umírání postav bylo zatím nejreálnější a nejpřirozenější, jaké jsem  

u Tarantina viděla. Mrtvých tam bylo hodně, i když to se může jen zdát, vzhledem  

k celkově malému počtu cizinců v galanterii. 

 

Film měl poměrně dlouhý a pomalý ‚rozjezd‘, ale u filmu, jako je tento, mi to nevadilo, 

protože to skvěle navodilo atmosféru bouřlivé zimy, brutality postav a napětí mezi nimi. Bylo 

tam zvratů hned několik, ty se skládaly do jednoho velkého závěrečného odhalení, které 

jsem upřímně nečekala až do posledních vteřin. Příběh byl rozdělen na kapitoly a doprovázen 

vypravěčem, což mě z příběhu vždy na chvíli vytrhlo, zároveň to byl ale skvělý způsob, jak 

příběh dovysvětlit, aniž by situaci musely postavy samy ‚polopatě‘ popisovat. 

 

Ve zkratce je Hateful 8 je jeden z nejreálnějších, nejmíň a zároveň i nejvíc krvavých (ať už to 

dává smysl nebo ne) a podle mě i nejvtipnějších filmů, co jsem  

od Quentina Tarantina zatím viděla.  

     Andrejsková Veronika 2. A 
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          Fejeton  

Mělo by se… 
 

S touto oblíbenou frází dnešní mladé generace se setkávám často. Každá takto začínající věta 

mě nutí si povzdechnout, zatnout zuby, začít počítat do deseti a přitom očima obdivovat 

stop. Ten bývá v tu chvíli totiž mnohem zajímavější než poslouchat stále dokola se opakující 

absurdnost těchto slov. Většinou pocházejí od osoby, která je nebo si připadá zkušeně a 

zřejmě si myslí, že jsem úplně tupá.  

Ale co to vlastně fráze "mělo by se" znamená? Když se zamyslím, má pokaždé jiný cíl. 

Vezmeme si třeba maminky, když takhle začnou mluvit. 

V prvním případě je to věc, která mi má pomoct nebo mě ochránit a je doprovázená 

následujícím prohlášením: "Vždyť já to s tebou přece myslím dobře." Příkladná situace: 

"Měla by sis vzít čepici a něco na krk nebo nastydneš." V tu chvíli nemám slov a jen koukám 

jako chleba z tašky při červencové teplotě 28°C.  

V druhém případě mi tím chce připomenout, že jsem úplně k ničemu a na něco jsem 

zapomněla. 

V třetím případě si za tím prostě jen hraje na schovku příkaz. Původně zní: "Zvedni laskavě 

zadek a pojď umýt nádobí." Po pár úpravách z toho vznikne: "Měla by si mi doma víc 

pomáhat a třeba umýt nádobí." Zní to sice mile, ale já přece vím, jak to myslela a bohužel mi 

s téhle situaci nepomůže ani obdivování stropu. I když to podle mě celé postrádá smysl, 

podle ní bych prostě měla a můj názor nikoho nezajímá. 

Zůstanu tedy u počítání si v duchu do deseti nebo u obdivování stropu. Budu jen doufat, že 

až maminka načape chrápajícího tatínka na gauči zatím, co by se měl věnovat práci, obrátí 

své proslovy k němu.  

To je důkaz, že existuje někdo, kdo to potřebuje víc než já. 

 

         Němcová Adriana 2. A 
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       Reportáž 

Místo, které se mi nesmazatelně vrylo do paměti. 
Naše cesta začíná v kouzelném kempu jménem Daniel na jihu Chorvatska, kam jsme se 

s rodinou a přáteli vypravili na týdenní dovolenou. Řekněme, že já i zbytek mé famílie 

nemáme moc v lásce dovolené typu: ubytování v drahém hotelu, celodenní lenošení na pláži 

a od chytání bronzu nás vytrhne pouze čas oběda a večeře. Preferujeme spíše aktivní zábavu. 

Když se nám do ruky dostal letáček s nabídkou kaňoningu na místní řece Cetyni, moc dlouho 

jsme neváhali a šli do toho.  

Zavolali jsme a výlet si objednali hned na další den. Instrukce zněly jasně, sebou pevnou obuv 

a odvahu. Další den pro nás tedy přijel červený Ford Transit, z kterého vystoupil sympatický 

snědý chlapík. Seznámili jsme, a mohlo se vyrazit. 

První zastávka byla vzdálená asi 30 km, zde jsme si půjčili neopreny, přilby, vesty a hurá do 

kaňonu, který byl vzdálený ještě 15 km. Projížděli jsme malebnými vesničkami s kamennými 

domky obklopeni vinnou révou, plantážemi olivovníků a spoustou ovocných stromů.  Na 

místě určení se už jen oblékly neopreny, nasadily přilby a tkaničky od bot zavázaly pořádně 

na pevno.  

První úkol zněl jasně, dostat se do kaňonu. Po cestě jsme museli překonat kde jaký kámen a 

převis, až jsme se dostali dolů k řece.  

 

A co že to ten kaňoning vůbec je? Jedná se o zdolávání kaňonů horských řek ve směru jejich 

jízdy. Jinými slovy se necháváte unášet proudem a překonáváte při tom všelijaké překážky, 

jako jsou spadané stromy, balvany, vodopády atd. 

 

Po vstupu do studené řeky byl zprvu šok, ale po chvíli jsme si zvykli. Pluli jsme průzračnou 

čistou vodou, sem tam zdolávali různé zátarasy, sklouzli se po přírodní skluzavce nebo skákali 

šipky z vysokých balvanů. Neuvěřitelný zážitek… to nejlepší ale teprve přišlo. 

Proplouvali jsme zrovna tmavou jeskyní, když se přímo před námi vynořilo právě to místo, 

které se mi nesmazatelně vrylo do paměti. Bylo to jezírko uprostřed skal a nad ním se tyčil 

obrovský, majestátný a ve slunci se lesknoucí krásný vodopád. Bylo to jako z dokumentů o 

Amazonii. Nemohla jsem z něj spustit oči. Slyšet bylo jen to, jak se kapky padající z několika 

metrové výšky odráží od čiré hladiny a vodní proudy pleskají o skalní výběžky. Všude kolem 

jen my a příroda bez známek civilizace. Jako bychom byli první lidé, kteří mohli tento 

nádherný úkaz spatřit.  

Nerada jsem toto místo opouštěla, ale museli jsme pokračovat v cestě. Čekal na nás totiž ten 

nejadrenalinovější zážitek dne. Po lesní stezce jsme vystoupali až na vrchol jedné z hor a 

začaly přípravy na slaňování. Když bylo vše nachystané postupně, jeden po druhém jsme 

začali slaňovat po strmé skále. Byla jsem z toho trochu vystrašená, ale nakonec to všichni 

zvládli na jedničku. 

 

Náročný den jsme zakončili piknikem se spoustou místních specialit, což byla perfektní tečka 

za naším dobrodružstvím.      Drapáková Anna 2. A 
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                                  Zpráva 

Exkurze v rámci estetické výchovy. 
V úterý 27. ledna se žáci druhého ročníku našeho gymnázia vydali kulturně vzdělat v rámci 

estetické výchovy. 

‚Výtvarníci‘ se vypravili do Národní galerie, kde na ně čekaly výtvarné dílny zaměřené na 

různé styly umění (např. kubismus, secese), dokonce i možnost si nějaké kreativní kousky 

vytvořit. Poté následovala rychlá prohlídka celé galerie – expozic stálých i nestálých. 

‚Hudebníci‘ navštívili Stavovské divadlo, kam se vydali za operou Popelka od G. Rossiniho. 

Přestože byla opera napsána už začátkem 19. století, operní soubor pražského Národního 

divadla se rozhodl Popelce vnést nádech 21. století. Vidět Popelku zpívat na střeše limuzíny, 

obklopenou davem fotografů, bylo přinejmenším originální. 

Ať už jsme byli s výletem spokojeni nebo ne, myslím, že každý z nás byl alespoň o něco 

obohacen. 

 
            Andrejsková Veronika 2. A 
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          Interview 

Jde zvládnout studium s náročným koníčkem? 

___________________________________________ 
 

Osmnáctiletý studen našeho gymnázia musí studium zvládat s fotbalem, pro který obětuje skoro 

veškerý svůj čas. Je to jeden z nejmladších hráčů A-týmu za 1.FK Příbram. Na tuto otázku nám 

odpoví talentovaný záložník a tahoun dorosteneckého týmu U19 v UEFA Youth League Jiří Januška.  

 

A-tým omezuje více tvého času. Jaký je v tom rozdíl oproti U-19? 

Ano, je to tak. Od ty doby, co jsem s A-týmem, tak je to hodně náročné se školou. Jelikož se trénuje 

převážně dopoledne a někdy i dvoufázově, tak toho času do školy moc není. Největší rozdíl ohledně 

školy je hlavně v tom času, kdy se trénuje. 

Jak jsi zvládl s fotbalem konec školního pololetí ? 

Tak zvládl i nezvládl. Hodně jsem to doháněl na poslední chvíli a musela mi hodně pomoct moje třídní 

učitelka paní Karasová.  

 

Byli učitelé k tvé nepřítomnosti tolerantní nebo ti nevyšli vstříc? 

 Musím říct, že učitelé mi hodně vychází vstříc. Známky musím mít všechny jako každý, ale ohledně 

docházky a těhle věcí mi tolerují vše. Dopadl jsem v celku dobře. Akorát z jednoho předmětu jsme se 

nějak nedohodli a dostal jsem N. 

Co pro tebe nehodnocení z předmětu znamená? 

 V podstatě nic. Jsme domluveni s paní ředitelkou, že si dopíšu chybějící testy z 1. pololetí a tím to 

uzavřeme. 

Jak často jsi během zimní přípravy navštěvoval školu? 

Jelikož jsme měli 3x denně tréninky, tak prakticky vůbec. Stíhal 

jsem každý den jen první hodinu. 

Pomohou ti spolužáci, když potřebuješ?  

Ano, mám dobré spolužáky. Vždy, když potřebuji, tak mi dají 

okopírovat nebo opsat poznámky.  

Jak vidíš maturitu s individuálním plánem?  

Tak já maturitu rozhodně chci dodělat v daném termínu. Budu 

se snažit a uvidíme, jak to dopadne.  

Co plánuješ po střední? 

To ještě nevím. Pravděpodobně nějaká vysoká škola, ale opravdu nevím, co a jak bude. 

 

 

          Němcová Adriana 2. A 
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Křížovka – Jak dobře znáš Gymnázium? 
 

„Když rozum nad něčím zůstane stát, o to rychleji se pak rozběhne. 

Rozum, který zůstane stát, je v pořádku.(TAJENKA)“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Od prváku nejoblíbenější slovo současné 2. A. 

2. Oblíbený předmět pana učitele Doležala.  

3.  

4. Co prý dáme bez problému? – naše noční můra. 

5. V jakém městě se naše škola nachází.  

6. Co učí paní učitelka Trollerová? 

7. Křestní jméno paní ředitelky.                                                                                
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     8.  

9. Kde doplňujeme kalorie? 

10. Na co se celý den těšíme? 

11. Co prodává naše škola na černém 

trhu?  

12.  

13.  

14. Naše televizní relace.  
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Horoskopy 

Jaký vztah ke škole má vaše znamení ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                Zikánová Monika 2. A

  

Berani (21.3.-20.4.) 
se neradi učí. Raději než teorii 

upřednostňují praxi. Vynikají spíše v 

tělocviku a často ruší v hodinách a 

bývají drzí k učitelům. Jsou 

tvrdohlaví, neústupní a sami vědí 

všechno nejlépe. 

Býci (21.4.-21.5.) 
 bývají snaživí a houževnatí. Patří 

mezi tzv. šprty. Jsou dobrými 

organizátory při plánování 

nejrůznějších školních akcí, správci 

třídy a většinou v úzkém kontaktu s 

pedagogem. 

Blíženci (22.5.-21.6.) 
jsou chytří, ale nesoustředění a 

netrpěliví. Často vykřikují v 

hodinách a mívají ve velkém 

nepořádku učební pomůcky, 

zapomínají domácí úkoly a 

podobně. Bývají všestranně 

zaměření a obvykle velmi jazykově 

nadaní. 
Raci (22.6.-22.7.) 

bývají uzavření, v kolektivu nijak 

nevyčnívají, naopak stojí v pozadí. 

Jsou to typičtí knihomolové a mají 

v oblibě historii. Často jsou 

umělecky nadaní. Matematika, 

fyzika a logické myšlení jim činí 

potíže. 

Lvi (23.7.-23.8.) 
vynikají v kolektivu, potřebují být 

středem pozornosti. Bývají 

talentovaní a tvořiví. 

Upřednostňují spíše logiku a 

rozum. Učení jim nečiní žádné 

potíže 

Panny (24.8.-23.9.) 
mívají výborné analytické myšlení, 

jsou snaživé, pečlivé až 

perfekcionistické. Úkoly, učební 

pomůcky mají vždy v naprostém 

pořádku. Bývají vynikajícími 

studenty a vynikají v informačních 

technologiích. 
Váhy (24.9.-23.10.) 

 jsou inteligentní a talentované. S 

učením obvykle nemívají žádné 

problémy. Milují tvořivost a 

umělecké předměty. 

 

Štíři (24.10.-22.11.) 
jsou spíše vážni a uzavření, ve 

škole příliš nevynikají. Nikdy 

nepoznáte, co si doopravdy myslí. 

Jsou výkonní a dělají, co se od nich 

žádá, co se však děje v jejich nitru 

se nedozvíte. Někteří štíři však mají 

sklony k rebelii. 

Střelci (23.11-21.12.) 
vynikají v tělocviku a mají rádi 

předměty jako jsou psychologie, 

filozofie nebo náboženství. Jsou 

inteligentní, tvořiví a přátelští. 
Kozoroh (22.12-20.1.) 
 bývá dobrý student. Snaživý, 

ctižádostivý, cílevědomý. Vždycky 

dělá to, co se od něj očekává. Je 

zodpovědný a spolehlivý. 

Vodnáře (21.1.-19.2.) 
nikdo nepřinutí dělat to, co 

nechce. Je to typický rebel. 

Kreativní volnomyšlenkář, často se 

pouští do konfliktu s pedagogem. 

Nepotřebuje mít poslední slovo, 

nerad se hádá, jen říká, co si myslí. 

Učitele nejvíce vytáčejí jeho fórky. 

Často bývá tzv. šaškem třídy 

Ryby (20.2.-20.3.) 

bývají zasněné a zamyšlené, často 

nedávají pozor v hodině. 

Umělecký talent a kreativitu 

samozřejmě nepostrádají. Chybí 

jim logika, používají spíše 

vnímavost a intuici. 


