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Milí čtenáři,
jaro je v plném rozpuku, ptáci zpívají, stromy se zelenají a hlavně – přichází období maturit.
Většina žáků naší školy hodila zimní kabáty do skříně a hurá vstříc teplým jarním dnům a
tělocviku venku. A pro ty, kteří nemají zrovna tol ik práce se vstřebáváním informací, je tady další
vydání Ga-Ma-Ji. A i když si s námi počasí ze začátku dubna zahrávalo, tak věřte, že Ga-Ma-Ja
vás nezradí v žádném počasí.
V tomto čísle, ještě před začátkem dlouho očekávaného mistrovství světa v hokeji , si můžete
připomenout průběh a vyvrcholení Superfinále florbalu 201 5. Jako další připomenutí, najdete
rekapitulaci posledního zvonění, které rozhodně stálo za to.
Dále v tomto čísle rozhodně nevynechejte článek o „nejchytřejších brýlích“, podívejte se na
zoubek létajícímu hadovi, přečtěte si například článek o tiskové konferenci na téma Canisterapie
nebo nikdy nechybějící zábavnou rubriku a rubriku s básničkami.
Tak nečekejte a rychle do čtení! : )

Hedvika Stachovcová a Martin Ulmann

Redakce: Pavlína Dudová, Lucie Figalová, Marie Jarošová, Jan Pavlínek, Lucie
Peterková, Ondřej Vavro, Martin Ullman, Mateusz Wojnarowicz, Jan Lukovský,
Hedvika Stachovcová,
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GA-MA-JA!!

Ondřej Szymik
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Lucie Peterková

V úterý 7. dubna 2015 na naší škole se jako každoročně konalo vyhlášení výsledků
internetové soutěže v psaní limericků. Co ale vlastně limerick je? Kdo vyhrál? Je to

všechno? Odpovědi na všechny otázka najdete v tomto článku.

1.kategorie:
1. místo  Sára Onderková
2. místo  Martina Palkovská
3. místo  Natálie Vrtělová, Mariana
Ochodková

2. kategorie:
1. místo  Jan Albrecht
2. místo  Natálie Trnková
3. místo  Marie Cvečková, Daniel Volný

Láska kvete v každém věku

Limerick
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Jan Pavlinek
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Marie Jarošová

T ak a je tady další zábava, což čítá jednu křížovku, pár hlášek z kvarty a k tomu ještě nějaké
vtipy. Doufám tedy, že si zábavu řádně užijete a aspoň na chvilku hodíte za hlavu učení a

vůbec všechno ostatní, co se točí kolem školy. Nebudu vás dále otravovat tímto uvodníkem a radši
to zkrátím...příjemné čtení.

VVttiippyy

HHlláášškkyy
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Jan Pavlinek

Maturantům zazvonilo

naposledy...
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Lucie Figalová, Pavlína Dudová

Ten, kdo stojí v koutě

J eden z  citátů z knihy zní: „Je to zvláštní, protože někdy, když čtu knihu, tak myslím, že jsem
postava v té knize." A za nás to můžeme potvrdit, protože v některých pasážích knihy jsme se

přesně takto cítily.
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Mateusz Wojnarowicz

Určitě jste někdy viděli QR kód a možná se
vám i  stalo, že jste ho potřebovali na
skenovat. Například u nás na dni
otevřených dveří. A najdete je i v tomto čís
le! V tomto článku vám tedy doporučím QR
čtečky pro Android, Windows Phone a
IOS.

QR čtečky pro mobily

Microsoft HoloLens – nejchytřejší brýle

O těchto brýlích jste už možná slyšeli,
protože byly představeny před pár

měsíci. S velkou pravděpodobností jste ale
možná slyšeli o Google Glass, případně
jiných chytrých brýlích od Lenova nebo od
Sony. Ale tyto brýle jsou zatím nejchytřejší
ze všech. Tak čtěte!
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GaMaJa výzkum

J e to už přes 14 let, kdy Lucka
Mohelníková stála u založení časopisu Ga

MaJa. Bývalá šéfredaktorka už dávno děla
něco jiného, ale GaMaJa je tu pořád.
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Ondřej Vavro

J e váš sen se stát kosmonautem či
zaměstnancem v kosmické společnosti

NASA? Zde si to můžete alespoň na pár
minut vyzkoušet.

Unikátní výstava kosmonautiky poprvé v Praze
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Hedvika Stachovcová

C o nejspíš všechny napadne při slově
,,canisterapie"? Nemocné nebo stresované

dítě je uklidňováno psem. A váš názor nejspíš
není mylný.

CCoo vvššeecchhnnoo uummíí ppeess
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Marie Jarošová

J ako každým rokem se někteří naši studenti mohli zúčastnit prezentiády, kde mají jednotlivé
tříčlenné týmy za úkol představit svůj projekt před porotci a zaujmout nejenom svým

přednesem, ale také schopnostmi pracovat s různými programy  Word, Power point a další. A i
letos se nějací zájemci našli, a dokonce velmi úspěšní. Mezi nimi byly i tři studentky kvarty A,
a to Martina Palkovská, Mariana Ochodková a Kateřina Plevová (kapitánka družstva), které
utvořily tým Ústřice. Holky překvapily nejdříve tím, že se dostaly do krajského kola a pak ještě
víc, když se dokázaly probojovat až do celostátního kola v Brně, které proběhlo ve čtvrtek
16.4. Na otázky odpovídala jedna ze členek týmu  Martina Palkovská.

Obrovský úspěch v prezentiádě
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Pavlína Dudová Lucie Figalová

J elikož v naší nové rubrice je dnes pouze
jedna kniha (kterou máme ovšem obě

rády), přinášíme vám alespoň dva filmy.
Nejsou to sice žádné novinky, ale doufáme že
pokud je zhlédnete, mohly by se vám líbit.

TToo mmuussííttee ttaakkyy vviidděětt!!!!
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Jan Lukovský

LÉTAJÍCÍ HAD
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Á, Bé, Cé mé
kamarádky,

jak zní naše abeceda?
Už jsme velké na

pohádky,
poslouchat je, už se nedá.

Ája, Bára, Cecílie,
Danča, Eva, Fanynka,
v paneláku čile žije,
Dvořákova rodinka.

Gabča, Hanka, Ivča,
Jana,

Kačka, Lucka, Markéta,
koupat rády chodí se,

od jara až do léta.

Nelča, Ola, Pavla, Radka
i ta Sára do pětky,

zmrzlinu má každá ráda,
nejradši pak z limetky.

Táňa, Urša, Verča, Xéňa,
Yvetka a Zuzanka,

zazpívat jim přijde Enya
a s ní taky Paul Anka.

Michaela Plačková

Aleš sedí na peci,
pojídá tam
telecí.

Baltazar by taky
rád

s Cyrilem chtěl
ochutnat.
Okolo šel Daniel,

v brašně nesl
zralý chmel.

Emil s Frantou
chystá snad

od mlynáře
ječný slad.

Gustav nese
vodu zase,

smíchají to
všechno v kvase.

Honza míchá,
Chrudoš chutná,

Ivan píše:"Účast
nutná!"
Jan roznáší

pozvánky
a zapomněl na
známky.
Karel s Luďkem

za ním jdou,
potřebné mu

donesou.
Martin si čte

toto psaní
a hned se dá do

jásání.
Norbert ten řev

slyší,
zacpává si

špunty uši.
Oldřich už si

chystá sudy,¨
brzy začnou

pivní hody.

Pavel leští sklínky,
donesl i trochu
kmínky.

Rudolfovi chutnala
tato ostrá kořala.
Když tam přijde
Standa,

raduje se celá banda.
Tonda vypil nejvíce,

už ho bolí palice.
Vašek spadnul do

kanálu,
Werner spolu s
Xaverem

zvedali ho heverem.
Zdeněk si jich
všimnul,

začal se jim smát,
do kanálu taky spad.

Petr Suchý

Abeceda to je věda,
pěkný rým se těžko hledá.

Adam, Bohouš, Cyril,
Denis,

často hrají spolu tenis.
Emil, Franta, Gusta,

Honzík
kreslí křídou na chodník.
Ivan, Janda, Karel, Láďa,

hledají si kamaráda.
Matěj, Norbert, Ota, Petr
mají skoro stejný svetr.
Quido, Robert, Simon,

Tonda
hrají si na Jamese Bonda.

Udo, Vasil, William,
Xaver,

z ciziny jdou až na
sever.

Yves a Zoro –
fotbalisté

vítězství nemají jisté.

Petr Kuhejda
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Martin Ulmann

Kdopak by se televize bál

P ředstavte si, že luštíte křížovku a
najednou se vám objeví čtyři políčka

s  nápovědou: Jak se jmenuje "populární"
soutěž udělování zlatých zrcátek, v němž se
utkají televizní hvězdy, pořady a seriály
produkované pouze několika televizemi,

protože ostatní na to nemají nárok, nebo mají podle pořadatelů nízkou sledovanost? Ano, do
křížovky napíšete TýTý.


