2. číslo školního časopisu, prosinec 2021, 4. ročník

Kdo že to vlastně jsme?
Byl nebyl jeden 3. ročník, který se každý rok proměnil ve skvělou redakci časopisu Goala. Je to jedinečný
čas, kdy se ze skromných a normálních studentů stávají rozumní, kreativní a aktivní redaktoři a
redaktorky. Dne 11.11.2021, tedy na svatého Martina, byl zvolen užší realizační tým (Naty Jindráková,
Áďa Sedláčková, Eliška Křížová, Terka Tůmová a Martin Petřina). Na výrobě časopisu se samozřejmě
podílí celá třída, aby byl výsledný produkt co nejkvalitnější. Naše sídlo je ve druhém patře úplně vlevo.
Pro ty, kdo netuší, je to tam, kde bylo království legendární paní učitelky Vopatové. Snad Vás náš časopis
osloví a užijete si s ním tolik legrace, jako my při jeho zrodu.
SEPTIMA

Kultura všude, kam se podíváš
Zajímá vás, kam se naše škola vydala za kulturou v poslední době? S tím vám
můžeme snadno poradit. Ve čtvrtek 18. listopadu studenti z několika tříd
navštívili relativně nové divadlo Hogo Fogo v Drážkově, se kterým GaSOŠE
Sedlčany úzce spolupracuje. Měli možnost v souvislosti s výročím sametové
revoluce zhlédnout divadelní představení s názvem Agent tzv. Společenský
v hlavní roli s Klárou Cibulkovou a Tomášem Pavelkou. Tato hra pojednávala o
věcech, které se děly před revolucí a jaký dopad měly po ní. Konkrétně je o
rodině, kde se manželka po mnoha letech dozvídá, že její manžel byl udavač a
jejich manželství je z velké části postavené na lži. Herci podali skvělý výkon,
díky kterému se studenti mohli vžít do situace a lépe ji pochopit. Po
představení následovala poučná a zároveň zajímává beseda s historikem
Radkem Schovánkem. Nejenže všechny diváky komorní příběh velice zaujal a
moc si ho užili, ale pomocí vlastních zkušeností pana Schovánka mohli také
nahlédnout za oponu temného socialismu.
Dále škola ve čtvrtek 25. listopadu zhlédla dvě divadelní představení, kterými byly aktovky Václava Havla.
První z nich neslo název Rodinná večeře a poté následovalo Ela, Hela a stop. Jedná se o absurdní
komedie, které ukazují, jak doba normalizace ovlivnila lidské vztahy a komunikaci. I přesto, že bylo
chvílemi obtížné soustředit se na rozhovory postav, jež byly často zmatené, nic to neměnilo na celkovém
dojmu z představení. Diváci byli ohromeni z dalšího báječného kulturního zážitku a už teď se těší na
příští.
Kultuře zdar, nudě nazdar!
(TH, KB, TM)
TRADICE
V Česku o Vánocích dodržujeme spoustu tradic, ale u mnohých vlastně ani nevíme, co znamenají.
Jednou z nich je třeba pouštění lodiček ze skořápek vlašských ořechů. Ty vypouštíme proto, abychom
zjistili, zda se nám v příštím roce bude dařit. Při zapalování svíčky položíme jednu jasně formulovanou
otázku. Odpověď na ni vyčteme z pozice a chování lodičky. Dařit se nám bude, pokud sama dopluje na
druhý břeh (nebo druhou stranu mísy, chcete-li). Naopak, pokud se potopí, můžeme se jít tak maximálně
klouzat, a když se nikam neposune a jen tak se vznáší na hladině, tak zůstane všechno při starém.
Další tradicí, která se už moc nedrží, je házení pantoflí. V dnešní době by pravděpodobně byla sexistická,
protože na výsledku hodu závisela ženská budoucnost. Ve zkratce, slečna si hodila u dveří bačkorou, a
pokud byla špička natočená směrem ven, tak se mohla chystat veselka. Pokud ne, tak to měla slečna asi
blbý.
I když slečně vyšly vstříc zákony fyziky a osud jí předurčil svatbu, tak přeci jen nemusela mít vyhráno. Co
když měla na výběr ženichy dva? V takovém případě zapálila dvě svíčky a každou pojmenovala po jednom
ze svých vysněných chlapců. Ta svíčka, která hořela déle (pozor, ne chlapec, který hořel déle!), pak určila,
kterého si dívka vybere.
Poslední, ne příliš rozšířenou a pravděpodobně už zaniklou tradicí je ta spjatá se Svatou Bramborou.
Pardon, myslíme Svatou Barboru. Tu její otec zavřel do věže, což se jí pochopitelně nelíbilo, takže
konvertovala ke křesťanství. To se pro změnu nelíbilo taťkovi, takže jí mečem uťal hlavu. A cenu otce
roku vyhrává....

Zmíněná tradice spočívá v tom, že se dívky 4. prosince (tedy v den, kdy má Barbora svátek) oblečou do
bílého povlečení (toto není přeřeknutí, opravdu si na sebe můžete navléknout třeba prostěradlo), udělají
si moučnou pleťovou masku a chodí po vsi se sladkostmi a metlou. Tenhle prequel* na čerty vlastně
připravuje děti na to, co je čeká další den. "Barborky" chodí po vsi s košíkem sladkostí a metlou a v
každém domě zazpívají píseň o svaté Barboře. Hodným dětem pak nadělí sladkosti a zlobivé dostanou
výprask. Prostě prequel na čerty.
*prequel - přecházející událost/události např. Hobit je prequel k Pánu prstenů
(KH, EK, BK)

Rozhovor s Ganchozem Panta Josem Eduardem
Na Joseho jsme si připravili pár nejen vánočních otázek. Rozhovor probíhal v angličtině/španělštině,
takže doufáme, že se u toho pobavíte stejně jako my. Jdeme na to!
Proč jste se přestěhoval do České republiky?
“V České republice žiji už 10 let. Dříve jsem dělal španělsky mluvícím turistům průvodce po Praze. Ale
přestěhoval jsem se sem kvůli své lásce, kterou jsem tady našel. Ptala se mě, jestli jsem ochotný
přestěhovat se z Ekvádoru do Česka. No, a tak jsem tady.”
Jak dlouho tu plánujete zůstat?
“Jak už jsem řekl, mám tady rodinu. S mou ženou tu máme obchod, kde jsem jednou potkal Lenku (paní
Lichtenbergovou – pozn. red.) a ta se mě zeptala, jestli bych tady mohl učit španělštinu. Řekl jsem proč
ne, protože jsem byl učitelem už v Ekvádoru. Potom mě pozvala za studenty do kempu u řeky, kde jsem
učil pár studentů nějaké základy, bylo to tak 2 nebo 3 roky zpátky. Líbilo se mi to, tak jsem nabídku
přijal.”
Máte rád českou kuchyni? Jaké je vaše oblíbené české jídlo?
,,Ajajaj,” dodal s nechutí v obličeji, “česká kuchyně rozhodně není moje nejoblíbenější. Ale víte, mám
rád guláš. To asi není z Česka, že? Ale mám rád řízek s kaší, něco takového máme i u nás v Ekvádoru.
Taky jím rýži, ale tu tady máte trošku divnou. A hodně tady jíte maso, to miluju. My nejíme moc drůbeže
ani králíka, ale tady mi to chutná. Taky nesnáším knedlíky, vůbec v nich nevidím smysl.”
Budete trávit Vánoce podle českých tradic nebo podle ekvádorských?
,,Samozřejmě podle českých. Normálně bychom je slavili až 25.12. Pro vás je typické jíst rybu, kapra.
Poprvé jsem u něj brečel, opravdu to není ryba. Ten je tak tučný, na tohle opravdu nejsem zvyklý. Ryby
miluju, ale ne kapra. Když mě žena poprvé vzala na Náplavku pro kapra, všude jsem viděl ty kádě s nimi.
Pane bože, oni byli živí!”- dodal vystrašeně. “Vybrali jsme si toho “nejlepšího”. Najednou koukám na
toho pána, no on ho tam normálně fláknul palicí, aby ho zabil! Vůbec jsem nevěřil svým očím. Ptal jsem
se své ženy, proč to dělají? Proč zabíjí tolik ryb? A ona odpověděla: „To budeme jíst k večeři, COO? Nene,
já jsem zůstal u řízku.”
Chybí vám tady něco z Ekvádoru?
,,Rozhodně ano. Jsem z pobřeží, takže mi tady ani tolik nevadí to počasí, ale chybí mi jídlo. Ale tohle vaše
sychravé počasí se mi taky vůbec nelíbí. My tam máme dvě roční období, léto a zimu. Když jsem dřív byl
se svou skupinkou na náměstí Republiky a viděl jsem na teploměru - 10, myslel jsem, že mě klepne.”

Byl jste překvapen tak velkým zájmem našich studentů o španělštinu?
,,Ano, velmi mě to překvapilo. Já jsem dřív učil sociologii, ale tohle je velmi příjemná změna. Samozřejmě
mám pár studentů, kteří učení nevěnují tolik pozornosti, ale těch je opravdu pomálu. Jinak jsou tady
všichni skvělí. Učitelé i studenti.”
Josemu ještě jednou děkujeme za rozhovor a přejeme hodně štěstí na naší škole.

(NJ, AČ)

Rad(k)ovánky 6. ročník
Jako každý rok tady máme sněhové Rad(k)ovánky. Pořadatelem je již po několikáté Radek Pecka. A že vy
jako nevíte vo co gou? Od toho jsme tady. Tato nevšední událost spočívá v tom, že se učitelé na vánoční
prázdniny konečně zbaví svých velmi chytrých a nadaných svěřenců a konečně se ukáže jejich pravá tvář.
Kromě klasických zimních sportů, viz. tělocvikáři, provozují i náhodné a pro někoho pochybné aktivity se
sněhem. A právě tyto aktivity opravdu stojí za rozepsání.
Závěrem divokého sněhového dne přichází dlouho očekávaná sněhová bitva. A my, jako tajný zdroj, jsme
zachytili její průběh. Když se učitelé seřadili do řady a začala hrát píseň Ráda sněhuláky stavíííííš (Frozen),
doslova nás to vystřelilo na Mars. Pochopili jsme, že to měla být bitva kabinetů. Ovšem když Jíťa Chochy
Chocholoušková nekompromisně vrhla kouli na Honzu Kovy Kovala, náš předpoklad se stal minulostí.
„Jak si mohl dát vlasový vlhkoměr do levé skříňky, když jasně víš, že patří do pravé?“ Po tomto incidentu
se utvořily náhodné týmy a začalo něco neskutečného.

„Oh, das ist eine große Schlamastike! Mám Schnee úplně všude!” vykřikla Liduš. Tělocvikáři se hned ujali
praktické výuky a vysvětlovali češtinářům, jak správně vrhat koulí. Na to češtináři řekli, že bohužel vědí
jen, jak se to píše a jaká jsou od toho odvozená slova. Do toho se vložil tým matikářů. „Prosim tě, máš
uplně blbou trajektorii a směr. Dá se to jednoduše spočítat pomocí směrovýho vektoru!“ Dějepisáři si
zase hráli na Zimního krále (Fridrich Falcký) a vášnivě debatovali o dobách ledových či meziledových a o
všech zimních válkách. Lenka Lichtenbergová byla na sněhu jako červený kvítek a spása každého
problému. S kávou v ruce vše pozorovala z dálky. Vůbec své kolegy nepoznávala a už vybírala, komu
příští rok nedá vánoční prémie. Někdo je má ale jisté. “Mezi vyvolené“ patří taková Drahuš a Radka
s Luckou, které si po celou dobu hrály opodál a zkoumaly složení nečistot v napadnutém sněhu. Nojo,
někdo ví, jaký předmět si vybrat.
Rádi bychom zašli až do největších podrobností, ale soukromí je holt soukromí a někteří učitelé by se
pak v hodinách mohli červenat.
(AS, NJ, AČ)

Vánoce v USA
Santa Claus na saních a v Texasu padá sníh. Vyměníme šortky za saně a jdeme bobovat na texaské pláně.
Hádám, že si nikdo nedokáže představit, že by v Texasu, Californii nebo na Floridě mohl Santa Claus
přijet se svými soby a v zasněžené krajině házet dárky do komínů. Ale je to tak. Vánoce se v Americe
slaví 25. prosince a předvečer Vánoc děti obyvykle pro Santu připraví čokoládové sušenky se sklenicí
dobrého mléka, aby se Santa posilnil na další cestu, protože objet
Ameriku za jeden večer není tak lehké. 24. prosince vrcholí
dekorace a rodina se pomalu připravuje na příchod Santy. Nad krb
si každý člen rodiny připevní svou punčochu, do které dá Santa
sladkosti a malou drobnost. Hned po rozednění se rodina sejde u
stromku, který se u většiny rodin dotýká stropu a je bohatě
ozdoben. 25. a 26. prosinec Američané využívají k návštěvě
příbuzenstva a k veliké hostině.

A kterak se slaví Vánoce v Jižní Americe?
Křesťané v Jižní Americe slaví Vánoce ve stejném období jako na severu, jejich zvyky jsou však jiné. 24.
prosince, což bývá i pracovní den, se o půlnoci chodí hromadně na mši a po ní následuje velká vánoční
hostina. Toto slavnostní jídlo se většinou odehrává venku, doprovázené hudbou a často i ohňostrojem,
takže může připomínat náš Silvestr. Dárky přináší Papá Noel a děti si je rozbalují 25. prosince ráno. Pravý
vánoční jehličnan vzhledem k zeměpisné poloze v Jižní Americe nenajdete, v rodinách i na veřejných
prostranstvích jsou nainstalovány plastové stromky (stromy) nebo se zkrátka zdobí palmy. Veliký význam
má betlém, který nesmí chybět v žádné rodině. Dědí se z generace na generaci, postupně rozšiřuje a
často zabírá i polovinu obýváku. Např. v Kolumbii začínají Vánoce už 7. prosincem a od té doby se i
shromažďují dárky, které se rovnou kladou buď pod umělý stromek nebo právě vedle betléma. S jejich
rozbalením se však musí počkat. Celkově jsou Vánoce na jihu daleko veselejší událostí než ty naše.
(JM)

Vánoční záchrana
Opět nadešel tak dlouho očekávaný vánoční čas, čas radostí, ale i starostí, jako je například
pečení vánočního cukroví. Každoročně se řeší, co se bude na Vánoce mlsat. Někdo peče desítky
druhů cukroví až do noci, někdo zase koupí cukroví v obchodě a má vystaráno. Naše redakce si
pro Vás připravila úžasný recept, který je takovým kompromisem a zvládne ho opravdu každý.
Jsou to rumové koule!
Na tento skvost budete potřebovat:
•
•
•
•
•
•

0,5 kg nadrcených piškotů
nakrájené rozinky, předem namočené v rumu
3 čokolády na vaření
1/2 másla
0,5 l rumu + 0,25 l griotky
250 g rozemletých ořechů (vlašské, lískové nebo třeba mandle)

Postup je velice jednoduchý. Smícháme piškoty, rozinky, ořechy, rum a griotku. Poté přidáme
rozpuštěnou čokoládu a máslo. Vše důkladně promícháme a těsto je na světě! Dále už jen
tvarujeme kuličky, nebo koule, to je na preferencích každého. Koule můžeme takto nechat,
nebo je ještě obalit v ořeších, či kokosu. Poměr surovin není striktní, můžete ho samozřejmě
upravit. Například nedávat rozinky (ne každý je má rád), ale přidat rum, to zase ocení úplně
všichni! Hotové skvosty necháme ztuhnout v lednici. Svými koulemi poté můžete obdarovat
například nějakého učitele. Garantujeme Vám, že ze zkoušení dostanete jedničku!

(KL)

Vánoční křížovka
1.Horký alkoholický nápoj, který se pije v čase Vánoc?
2.Nejobvyklejší měkký dárek pod stromkem?
3. Jaká část štědrovečerní večeře se nejčastěji zasekává v krku?
4. Jak se řekne Silvestr anglicky?
5. Prosincový svátek, kvůli kterému jsme každý rok o něco chudší?
6. Příjmení učitele s nejlepším knírem na škole?
7. Kdo je třídní učitelkou nejlepší třídy na škole? (Septimy)
8. Zelený skřítek z vánoční pohádky? (Nemá rád Vánoce)
9. Besídka, kterou každoročně pořádá GOA Sedlčany (pokud není lockdown) se nazývá?
(Vánoční …..……..)

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

TAJENKA: _____________
(SM, LH, KS, KP)

TAJEMSTVÍ VOLNÝCH HODIN
Každý student 3. a 4. ročníku má během týdne několik volných vyučovacích hodin, kdy se
ostatní pilně učí na svých zvolených seminářích. Bez volných hodin se zkrátka neobejdeme.
Tady je pár tipů, jak free lessons přežít a taky si je užít!!!
Volná hodina je skvělý čas na hru ping-pongu. Jednoduše spojíte lavice, místo sítě použijete
penály a láhve a ping-pongový stůl je na světě. Pokud nejste vlastníkem ping-pongových pálek,
nebojte, nejsou potřeba. Ruka, učebnic e nebo mobil poslouží jako profi pálka. Dále si to
rozdejte například v kartách (doporučujeme hru kent), pusťte si seriál nebo investujte 10 Kč
do stolního fotbálku. Kdo prohraje, další den dělá svačinu a to se vyplatí! Jelikož se naše škola
nachází ve velkoměstě, můžete volnou hodinu využít také k nakupování, nových hadříků a jídla
není nikdy dost. Někdy jsou těžší dny, tak to klidně můžete o volné hodině na pár minut
zalomit, ať po zbytek dne záříte jako sluníčko. Další rada nad zlato, když jste very hungry, je
dobré za 45 minut sníst celý bufet. Pro amatéry je tu samozřejmě také možnost se učit na testy
nebo si hledat zajímavé informace (toto určitě nepotřebujete, protože jste studenti gymnázia
a vše umíte). Jestli jste si stále nevybrali, máme tu jednu pecičku na závěr, která vás rozhodně
zvedne ze židle, a to doslova. Na chytré webové stránce Youtube si najděte videa JUST DANCE
a rozbalte to se svými spolužáky při tanci. Věřte nevěřte, je to mazec!
Volné hodiny lze trávit různými způsoby, každý si může užít po svém. Ať se vám tyto nápady
líbily, nebo ne, každopádně jste dočetli až sem a to znamená, že vás článek zaujal, a to je hlavní.

(TT, AS, BB, VS)

Čertovská nadílka
V pátek 3.12. 2021 naši školu navštívili čerti. Ztráty na životech nebyly nebo o nich minimálně nevíme.
Avšak některé neposlušné jedince si čerti odnesli v pytli, ti ale byli zanedlouho ve zdraví navráceni.
Troufáme si říci, že se letošní sezóna povedla a těšíme se na příští rok.
SEXTA
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