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1. číslo

Školní časopis

Na co se v tomto čísle můžeš těšit?

My jsme FoxVox!
Jak vlastně vznikl název FoxVox? Jelikož jsme
jazyková škola, tak jsme se shodli, že bychom
název měli složit z cizích slov. První část složeniny
„fox“ pochází z anglického slova liška, kterou má
naše škola ve znaku. Druhá část názvu je
z latinského „vox“ a znamená hlas. Náš časopis si
tedy klade za cíl být hlasem této školy a my se
budeme snažit, abychom Vám na těchto několika
stránkách poskytli to nejzajímavější z dění ve
škole.
Jistě víte, že na naší škole má školní časopis již
delší tradici, proto my neděláme nic nového, ale
pouze se snažíme školnímu časopisu navléknout
nový kabát. Tento rok byl ještě „post-covidově“
náročný a proto se i několik akcí nekonalo. My
z FoxVox však doufáme v lepší zítřky a v psaní
článků o dalších skvělých školních akcích.
Začínáme jako malý redakční tým, který se schází
pouze jednou týdně, a proto hledáme do našeho
týmu další redakční posily, které by se k nám od
příštího školního roku připojily. Přidejte se k nám a
nahlédněte za oponu tvorby školního časopisu.
Budeme se na Vás těšit.
Váš FoxVox

ÚSTÍ nad MRAKEM
Znáte hru Minecraft? A víte, že několik šikovných dětí staví naše město právě v této hře? Jedním z aktérů je
právě náš žák, Adam Ipser, se kterým jsme se rozhodli udělat náš první rozhovor.

1. Co vás vedlo k tomu postavit naše město v této hře?

„Jednou jsme se zkrátka jen tak nudili a napadlo nás, že bychom mohli přestavit krásy tohoto města v
Minecraftu. A tak to vlastně celé vzniklo.“
2. Kolik je vás v týmu?

„V našem týmu je 5 builderů, plus jeden další člen, který spravuje naše účty, takže celkem 6 členů.“
3. Jak vás napadl název?

„Nápad byl inspirován jedním z našich členů. Přezdívalo se mu Mráček, tak nás napadlo podle něj pojmenovat
tento projekt.“
4. Na jaké verzi Minecraftu stavíte?

„Stavíme ve verzi 1.16.5.“
5. Na jakou stavbu jste nejvíc pyšní?

„Pyšní jsme na spoustu staveb. Nejrozsáhlejší
stavbou je budova magistrátu a hlavního
nádraží, ale je tu mnoho dalších staveb, které se
velmi povedly. Skvělým příkladem je
Severočeské divadlo opery a baletu nebo třeba
Palác Zdar.“

6. Jaká stavba byla nejnáročnější?
Severočeské divadlo opery a baletu Zdroj: Instagram, profil @ustinadmrakem

„Nejvíc náročné bylo OC Forum, protože jsme
stavěli i všechny obchody a interiér. Dohromady nám to trvalo skoro 6 měsíců.“

OC Fórum

Zdroj: Instagram, profil @ustinadmrakem

Mírové náměstí

Zdroj: Instagram, profil @ustinadmrakem

Lidické náměstí

Větruše

Zdroj: Instagram, profil @ustinadmrakem

Zdroj: Instagram, profil @ustinadmrakem

Práci těchto šikovných kluků můžete sledovat i na jejich instagramovém
profilu „ustinadmrakem“.

Návštěva z minulosti
Náš bývalý žák, Matouš Terč, nás 16. března navštívil, aby
nám odpověděl na naše všetečné dotazy ohledně
Gymnázia Jateční. Rozhovoru se zúčastnil celý redakční tým
a další žáci 8. a 9. ročníku, kteří o této škole uvažují.

1. Začneme zlehka – nachází se na škole jídelní
automaty?
„Jídelní automaty sice nemáme, ale máme něco mnohem
lepšího – bufet, ve kterém si vybere úplně každý.“
2. K tomu se váže i následující otázka. Jaké jsou obědy?
„Obědy máme velmi dobré, dokonce si můžeme vybrat ze
tří variant. Takže abych to shrnul, s jídlem je to na Jatečce
na výbornou.“
3. Jak náročné jsou přijímací zkoušky?
„Vlastně je to obdobné jako na jiných školách. Získáváte
body z celkem tří oblastí. Zaprvé se vám započítává
vysvědčení z 8. ročníku a z 1. pololetí 9. ročníku. Za to
máte určitý počet bodů, který v případě horšího prospěchu klesá. Další částí je didaktický test z češtiny a
matiky. Už si nevzpomínám, kolik je plný počet bodů. Všechny tyhle body se vám sečtou. Takže například je
maximum za všechny tři oblasti 100 bodů celkem a pro přijetí je nastavená laťka 45 bodů. Už je v podstatě
jedno jak tyto body nasbíráte. Víte, že zvládnete perfektně češtinu, za vysvědčení budete mít plný počet bodů,
tak už třeba za tu matiku nepotřebujete získat plný počet. Každopádně bych na to ale nepoléhal, protože vy
nevíte, kolik ostatních žáků na tom bude stejně a škola přijme například jen 70 studentů.“
4. Byl to pro tebe velký skok ze ZŠ na SŠ? Myslím s ohledem na náročnost, známkování apod. Všichni nás
tím straší, tak nás třeba uklidníš :D.
„Teď se zeptám já vás, kdo může říct, že se učí každý den aspoň hodinu denně?“ (Zvedne se asi jedna váhavá
ruka :D.) „Taky jsem byl zvyklý neučit se téměř vůbec, pouze třeba na čtvrtletky, nebo slovíčka. Na gympl už
vám to nestačí. To se opravdu musíte smířit s tím, že se učení každý den nevyhnete, chce to minimálně
hodinu, nebo dvě. Na základce jsem byl šprt a to jsem té škole moc nedával. Pamatuju si svoje první známky
na gymplu – ájina za 5, biologie 4 a takhle bych mohl pokračovat u všech předmětů. Pokud mám skutečně
vystihnout největší rozdíl mezi základkou a asi střední všeobecně, tak je to právě v tom učení. Když jste na
základce a máte se naučit čtyři listy A4, tak jste z toho nešťastní a přijde vám to hodně, ale na střední si už jen
řeknete, že to je dobrý, nebo že to ještě jde. Samozřejmě prvák byl nejhorší, protože je to obrovský skok.
Nechci vás taky strašit, ale opravdu to tak je.“
5. Pokud se rozhoduji mezi Gymnázium Jateční a Gymnázium Stavbařů, proč bych si měla vybrat právě
GymJat?
„Já vlastně byl ve stejně situaci. Hlásil jsem se na obě školy a na obě se i dostal. A nakonec jsem si vybral tu,
kde jsem měl horší výsledky, protože jsem si řekl, že budu radši na škole, kde mají žáci výborné výsledky a jsou

třeba i lepší než já, jelikož to mě donutí být také lepší a víc na sobě makat. Každopádně pokud je někdo více
jazykově zaměřen, tak vám paradoxně doporučím Stavbařku, která má obrovský tahák v tom, že nabízí
Deutsches Sprachdiplom, což je samozřejmě velkou výhodou.“
6. Jak bys charakterizoval vyučující?
„Musím říct, že na to se nedá všeobecně odpovědět. Jsou samozřejmě vyučující, kteří vám budou pít krev, ale
k tomu to balancují bezvadní učitelé. Vlastně ze základní školy paradoxně nejraději vzpomínám na ty
přísnější, kteří mě donutili se učit a skutečně mě naučili. Možná to tak budu mít i na vejšce, až budu
vzpomínat na dny prožité na gymplu.“
Děkujeme Matoušovi, že si na nás udělal čas a že nejen poradil našim deváťákům s výběrem, ale že si s nimi i
„pokecal“ o těch nejbizarnějších věcech ohledně SŠ.
A vy se můžete v příštím školním roce těšit na více rozhovorů s našimi bývalými žáky z různých středních
škol!

Lyžák a snowborďák
Jak je na naší škole zvykem, žáci 7. ročníků vyjeli na lyžařský kurz a žáci 8. ročníků na snowboardový kurz. A jak
si oba ročníky kurzy užily?

Lyžák
Náš lyžařský výcvik začal jako každý jiný – cestou
autobusem. První den jsme přijeli, ubytovali se a
až druhý den začala ta pravá zábava. Po snídani
jsme se vydali na sjezdovku, ale k ní vedl dlouhý,
prudký kopec, který byl částečně zamrzlý, takže
nám to klouzalo a někdo taky spadnul. Když jsme
všichni došli ke sjezdovce a nandali si lyže, rozdělili
jsme se do skupin, od nejpokročilejších lyžařů po
začátečníky. Začátečníci přirozeně víc padali, než
jezdili, ale žádný učený z nebe nespadl. Další den
nám zábavu překazilo počasí – celý den nám
pršelo a tak jsme zůstali na ubytku, ale učitelé
nám vymysleli program a byla to také zábava –
koukali jsme na film, poslechli si přednášku o
lyžování, hráli stolní tenis a jiné hry. Čtvrtý den

jsme zamířili do aquaparku, kde jsme na chvíli
zapomněli, že je vlastně zima. Byl to super den, ale
úplně nejlepší den přišel až potom. Ano, den pátý,
den D, kdy jsme byli na snowbladech! Ty se nám
líbily asi ze všeho nejvíc. Mohli jsme na nich
zkoušet různé triky a byla to legrace. Následoval
poslední den před odjezdem a to jsme, my
pokročilejší, měli volnou jízdu, ale už to celkem šlo
i začátečníkům, takže si to také užili. Poslední
večer byl asi pro učitele náročný, jeden klučičí
pokoj (nebudeme jmenovat) tak zlobil, že tam
muselo přijít všech pět učitelů. Byl to bezvadný
kurz a už se těšíme na příští rok, kdy pojedeme na
snowborďák.

Snowborďák
Budíček nám zazvonil brzy ráno, abychom se
dostavili včas k autobusu, který nás měl odvézt
směr Herlíkovice Bubákov v Krkonoších. Příjezd byl
trošku chaotický, nejdřív jsme se museli ubytovat,
naštěstí, jsme si mohli vybrat, s kým chceme být
na pokoji. Následující den jsme hned ráno po
snídani vyrazili na svah, kde si nás učitelé rozdělili
podle našich předešlých zkušeností se
snowboardem a podle toho jsme byli i rozděleni
do skupin. My, začínající, jsme se učili, jak se na
snowboardu stojí, jezdí a padá. Druhý den už ti
rychlejší zkoušeli obloučky, a dokonce sjeli

několikrát celý svah. Po odpoledním
snowboardování jsme se vrátili unavení a bolel nás
snad každý sval v těle, a proto jsme se neskutečně
těšili na následující den do wellness aquaparku ve
Špindlerově Mlýně. Ti, kteří z nějakého důvodu do
vody nešli, vyrazili na procházku. Další tři dny jsme
už ráno i odpoledne jezdili všichni sami ve
skupinkách po třech. Na konci kurzu už na
snowboardu jezdil každý skoro bez problémů.
Naneštěstí si čtyři z nás zlomili ruku :D. Kurz nás
bavil a kdyby bylo příští rok místo, tak určitě
neváhám.

Den otevřených dveří
Naše škola pořádala den otevřených dveří pro
budoucí prvňáčky, aby se podívali, jak to tu chodí
a jak to tu vypadá. Dopoledne chodily školky a
odpoledne začali chodit děti s rodiči. Přišlo se
k nám podívat opravdu hodně lidí. Škola si pro
potenciální budoucí žáky připravila spoustu aktivit,
například si vyzkoušeli, jaké to je být prvňákem,
dělali pokusy v chemii, zaskotačili si v tělocvičně,
odkud se jim vůbec nechtělo, v knihovně si

vyzkoušeli barvit vajíčka na interaktivní tabuli a v
učebně přírodopisu na ně čekaly zábavné úkoly a
také tam pozorovali blechu mikroskopem. Podívat
se byli i v naší školní jídelně, a na závěr dostali
odznak naší školy, omalovánku a hračku dle
vlastního výběru. Rodiče pak ještě obdrželi letáček
s informacemi o naší škole. Za žáky mohu říct, že
byla zábava se na akci podílet.

Na našem školním Facebooku najdete i video a abychom Vám ušetřili práci, stačí si
pouze načíst QR kód 😊.

Velké poděkování patří i chemickému kroužku pana učitele Zapletala.

Pohádkový zápis do prvních tříd
Stejně jako tomu bylo při Dni otevřených dveří, tak
i v tento den jsme pomáhali i my, žáci. Tentokrát
jsme se však převlékli do pohádkových kostýmů!
Chvilku před začátkem akce nám paní zástupkyně
vysvětlila, co máme dělat. Pak už se jen
převléknout a čekat u vchodu školy na první
vlaštovky. Všichni učitelé byli připraveni ve
sborovně, kam jsme vedli rodiče s dětmi, aby se
oficiálně zapsali. Poté, co rodiče prošli
administrativním kolečkem, tak jsme je i s dětmi

odvedli ke třídám, kde byly už připravené paní
učitelky z prvního stupně, které už se věnovali
dětem a jejich schopnostem. Když zrovna paní
učitelky zkoušely děti a nebylo volno, tak jsme
čekali na chodbě, než se třídy uvolní. Mezitím, co
jsme čekali, se nás rodiče mohli ptát na vše, co je
ohledně školy a výuky zajímalo. Poté už jsme jen
rodiče s dětmi doprovodili zpět a mohli odejít. Den
to byl dlouhý, ale zábavný a vydařený.

Eliščin sportovní den
Sportovní den na naší škole vznikl na návrh našich
žáků, kteří tento nápad nadnesli v žákovském
parlamentu, který vede paní učitelka Procházková.
Vedení školy nápad s radostí podpořilo, avšak bylo
zapotřebí, aby se někdo ujal organizace celé akce.
Tuto výzvu s nadšením přijal pan učitel Čermák
(kterému tímto za vše děkujeme 😊). Nic ale není
tak snadné, jak se zdá. I přes překážky, komplikace
a nepřízeň osudu se vše vydařilo a 3. června si žáci
z druhého stupně naplno užili sportování. Nesměly
chybět klasické disciplíny, jako například: šplh na
tyči, hod na koš, přespolní běh a mnoho dalších.
Pan učitel Čermák vše však pojal více kreativněji a
zábavněji a díky tomu si žáci užili i netradičních

disciplín a nemohou se shodnout, která z nich byla
nejlepší. Žáci si mohli vyzkoušet například běh v
ploutvích, ski běh, střelbu ze vzduchovky, chůzi na
chůdách a třeba i jízdu na invalidních vozíčcích,
které nám propůjčila katedra tělesné výchovy a
sportu UJEP. Aby to však byla fair play, tak žáci
museli být rozděleni do namixovaných oddílů tak,
aby byl v každé skupině vyrovnaný počet žáků ze
všech ročníků. Žáci, kteří sportovat nemohli, nebo
nechtěli, asistovali učitelům u jednotlivých
disciplín.
Den to byl vskutku krásný a vydařený a všichni
doufáme, že se stane na naší škole i každoroční
tradicí.

Eliščin sportovní den vol. 2
Samozřejmě organizátor sportovního dne, pan
učitel Čermák, myslel i na menší žáky, pro které
byl uspořádán sportovní den v pátek 17. května.
Ovšem vše probíhalo jinak. Tentokrát s akcí
pomáhali žáci 9. tříd, kteří měli na starosti
jednotlivé disciplíny. Oddíl tvořila třída a u každé
disciplíny se žáci rozdělili do dvou skupin a

soutěžili proti sobě. První stupeň měl celkem 28
stanovišť a mezi ty nejzábavnější beze sporu patřil
například: běh slepých, chůdy, běh třínohých,
přetahovaná a obálkovaná. Třídu doprovázely paní
učitelky třídní a náležitě jim fandily.
A protože fotografie řeknou víc než slova…

Ahoj v září!
Tak to bylo naše první vydání školního časopisu
v novém kabátě! Doufáme, že se Vám toto číslo
líbilo a těšíme se, až pro Vás vytvoříme další!
Pokud budete mít nápad ohledně tématu, které
bychom mohli zpracovat, nebo byste se vy sami
k nám chtěli přidat, neváhejte se obrátit na paní
učitelku Nestoroskou (nestoroska@zseliska.cz).
A teď už Vám přejeme parádní prázdniny a
budeme se těšit na shledanou v dalším školním
roce.
Vaši lišáci z FoxVox
Jana Brigadoiová
Viola Pidrmanová
Zuzana Holecová
Kristýna Ptáčková
Zdeněk Zvěřina
Thaddeus Szinai

